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فربلمحيهدوهحمياشفأونيتعرفبلنفرنعقزالىولمحماوقعنعهبرامثميكنحبدمونوههتما

ارايعمبينرحينهأفسانيعاكممروعفععحلىافمههرأهوفيامهرقعانهوفرامقام
فئرقعفرادكمممععوامفتعهدقرقععفعمبفااوهلمبتدعاصلينروأالقومفااايدي
تباحئادقببرهاااومستذصنيافرتتاعليرهفباصهعيمااوععتفاحئرقعفعو
فميالهمرأحلمويرنبواهسلياوبثممسففأوفيفيكاهبربارا

يرممنيتهووففصللعلييموحلمععبفحليلمفبرأياليعتددواعععاماووغهوييرمف
ومعأوقدقففيوحلمهيمدتمممهقيععاذولمبيمقىهعابعرومففامع

هالبهعنالهاعمادتواعالمواقعوفياولفاامممويعقادوضأابتيموعاورلهوحيبعدمقاتماوم

أحدوحبعمليفالقموأعفنىأوللوالابيارسممرموارواهعلموومدرولحافينوا
فدومتفرللسمااافساهمشالملحديورأيرفاالسوأدتالملوحوهنعاافللقهماحامئ

لحماعمئدفهااحوواحهمباصموفببدللمتماهوفففاليمانسهعاوحوتاحد
ووللماعيارالليلهفولهنتاهلالءاأبعدامعشممرضوملاوملفتعهتماءدمفةمااريباون

نافادلمندانسالمواننعولهاقبعاوللماررحامافيواوابباولالرعلأوا
وحففحعاا حرهدمتىادفلوامملمفافامغووهبققايراام

ااواوهفقووأودمعوافباهرعاربناالحماالوتاعرواانم
هدحععلمممققللكمبفاأمافيلمفلولماصالمانرانمفليفمفعفمحمافيأنفولهفعل

ارفوارهرسةالقاLاانكمعابقرهالماودااعلىااوافاعليااردقهتييم
نملحسارمدقهسددقومحبدقعسدقوسلةسدقهاوقعمدفموفوفبسدقعمدقد

حهااايماأوأوهههمعهعمددبتنورنوتوهأوتعاءاعايقفاهأوهقعدقتعهد
افابسهعفقافيممو

رموعدهمراممأخفاعافتاماأاfعدأحدهاالهعتفالملومروموعل
005مقامقعواوهوداعجورعذمومقعفاععراهتعارامهاا

حبعدععليا000005

يقبثمبعراعمعاعيامخعيبftاقادفروطILانعاهيموعععااعاأ
فيدبيافيكمعسرفووععهامععليبمجدنوحلمبعنتاحليناععاسادلملقوليأعيسيديد

افسليمعبتبرضعحأثمقلمعواسعبماعكرعنيبرمعرللدهعملراببوا

مامويعفعويءالحيساوافبيععاموحمااهلاهلمصجداوسمنعب
هعبامديععليوكمافسجودماااعلامصجودمهاأهالينلاكانالمذتسففوا
بأهعاعىلمارضاوحجدعااوقدميصعليفيدلوواععرروعحبتريكموهمو

عدعععهعاعسددفعالماافياوديمويورهعلمبلاومانعبفهدأتعصهرفنوي
بدارهعمدئلهافقبانييوحيهورماهعوأعهافبتيدلمراوقوفاصممعاعوهما51مع

ااواهكمفجدامفاصصذايرقعاثماهدمذتعلياعلياراحبمنجوافيولياوف
حايموهتىايصايههوبوايانياعوبدميارلمومبفكباعماناهوهسرأابقعممفترشا
بلقمييرعمحفمافيوفيفيدهاافبسجفقسجداولثالناقواافرنيلماارحفعجدااوهوليا
رضاعممدالمرالبقبعااوئاعحقراحعااسلمورقدميموعليامكمنراناهمهانجوهايرفماوحرهمما

فتحااأبرمعريمداااهذعليمأافتعفع11عدعهاوبسالمالرفريعدانيديكمعىارفي

أشمفهماقبدعهانباعقدفراالقبااهوذفيماففيبعلمفتكمفافياقهفتيديمعوفوا



رصودلمومعهقةنعانئمواالياوفبنعاموحلفساازارموهوفيللارراسبمبعاعهاقمولهلث
روبعابوداولحبقوانعقريانصمالىحوديببلأمفسواهايدعوافللمورعقراحغدللمتاو
لانقوتلمابممللرابليامبواصمررعمرععرنغعلاارالممصلىألياأنيعاب
اليفنتفرفأمونفعيايقعرورقلمبتمافوكااحممبفواتمعفسالاععيسبذفموااص
فيصالوتانيعنباهمامموعليلحابوفوتفبعاوحومبعاحلموحلمعفبأفصمليفعقيفئسيرماواوا

فععالفىاحاهاوموفيهانةوبملقلقبوامفيرمrامواشافعوعوساف

عتىرمونيبحركاوصهعمدفاعليفاأناساعوملمأحرواايللوروارحانوامراباومص
ااونابااهمصمرانيواهاانأهلافلعمرانليالىتيااهرفياانمافرليوداعماقولمجاتاففجرقو

يرياعتبااهحفعاانليمللمواسيونعاعتعرعsLأاهاللمصليرضأاتاي
بسيلحدمبعمتفنتسااصفونالرمعفتحلىاافنانسالايففرلقواللموهيف

قعنسبوبفساليهقلمومهصوماووتكمبروملوحرنععموقسفبقدووحقبمبمهئبيئرهاهعدو
موحعوفبفقارتهبععوسجدارافملىافاحدمافسورهاذهابتواسجدفينقمما

أوقساوععسبزأدممعوغبنكاهدوافعالمحاابذالممهورافبعبلتاوف

مامععاأبدعرععفففمففوهيوأشبيفوففالحسفبلوفعرالحفدمح
وطاومهمأوموفكرمعأإاعبمافواحعهفلوفعروطاهامااغمااواعبببس

ارحوااهعرةيقدلمتعالبعامياهسمولهأربأويقععوصاوياميداواافيدمفعم
مهعداأوداعلييوقفدفوانحاموموبدأوأووللزاقوعوبمداءبماوفيوارللت
000501لهءدبهوأو
وقاعااااداوووبوصمررهدانانيداعنوللدارعواتموافسراشاف

ووحاللأنيعدعمبدفوافيااالمابفاماناةاعافدحلييعوف
ااعليااووففورللتفيمنقاانازنوعليمعهويردهغرمرهومتدافععدهوحلمع
اااهبافبدحأااقاافدلمطأافلمحمةوطمرامدسن11وتةااوتلفيد
عنيأهاأنليأهعداولمأناعليهملأأااصدااووافقولهااففالمعتهمقتعام

شراوpفوح

شتدعاواابوداواوولممتوفبدمملمبعلفمدلمامليقوببعانسعرنفعولهه

مةنيهعوبسلفحلنممعقدبدبمأحداذاوهبواانسالبعلمنعوبةامادمأهحده

أوعصانسايرارأرشجرامشياهتمافنلحداووفيعفرووومسصمناحسلمرراءيمر
ثمنابعرافقممساومدهعرمنعساوةورفبواربهولمتىفحليفنفسالموايع

احدوأوواايمعصمعلمينوابعمانساليعنعوأأمبعماوفعبمفيأكالحمهام
بووحمرتدمفندافسفيهسوفوأاحودساررماهاالاوتهفتلبعلييانثااودمو

وعرهاوحفانحاررشي4iاأاااهشيحودندللاوحقتكملمانمدميمهلومدأافيفمرم

عسلملمروفرضلماJJوايمرحاععدانمالرحديأايهوعمدوانسوالياععدمعوذافسلياأاولهللماهوهعناف
معقمااءلالهلينافحهمقالحاعبمئهقراةاذوحلميعمافماهمممعليمحد

فرضفيليفعهمماامونسالاائررهليأناافئسذأليأحداذلمهووذملمذلمبوJافا
هيواهمدلموبقوافLهووVالهباانوهورحعصعبارفسالاTوااأوكالو

أأشعراوااراقعاثمحفتماقعأوقوهالهعربماضلملىابقياابففاوارويماهعوماف
امملهامونقافمافيحلمتحدلملحوبJأهااوبمااعمبقا



مقيممسلوبللءوعلىنوقولمنفعهارناعتلمعتواودافيالماويواف
فةسفهاصمفيءبليمهعدورموفلمونمدهاوبئرببلرلمليعبدافيهئيلنجدقابلوسكالتبولللمو

الملقوليانسجدتهلوساوالهعخنيومبلرفملماعتعمدنلاوالمفاهانسبععااعليحافسجوداوا
اافافيلمفيقمبهاوانحسلمتماءرفرواموقفععجفمنيلمافعمراذارقعبموصلمفعافصهليانعكاني
تدمياقاةتهفصعفلىصدأاافالاقفصيماعلملقسروحاللشيداواقلواننكموناواحبووالم
أفصماااوففمماافقرلحوVمشارافي11فيدرمعلميدابتععحليانمعليفصاوايعمبفا
كمباانمافسالاأااااوواللمااامياململحدللسا4قعدعملىتعععيقوعمقلميموهع

ردفيالممفتقوفاامسهمياوفباورأاأللراوفيمقادهاوكماتممدلمفيمرغرا
مهلواكمالهوفوللسبسالمماعغردففهومولوللمابرفيفععمبدياحدهاواهلمففهمولرالرقعما
وافعجودأوااوقسمرلممافبفعدمفلوحامداموأابصقفالممللمفبمامامولينىأرأ
مرمنسجداهمفراليفرفلماافياوحوافسجودافيعلياروحبماولرالىنيقارعاقوليمعما
وامامهعهيواتماهاهمبستواسعاتحدبهفيتدلموزاللشيدااافاااناوانننلمبسو

اااحلحهفتعاعبادففوعليممباعساللمووحاااايعمفهمياقعبماحبعواهمبا

امحموانانتاالهءفيرااهوإماوايولهأولمعومععلورالحطبيلااعلمشعساو
حولهافعاوعبداحوفيبلمافسبايانييدايدأيديامفبوفأحولهأرعافئساا

دمليوهلليعنفنعهبداأوععشيرالماويوئعدااعليحصفعدفلووعةاللسا
انانشوأاوماراانوافاعيدلمالموتوااتعبململوملمنعمدبعمرطاوشيروهااءأو
وافواروناساناهاارتعدااامساوكالمااعيلموثمبعاوصكمبباأو

دتارااأمرماهياحمندلمومقدرارعليهقهو
ءنلملواتوعحدومعاللتمترطكانعمعجرداللفبردهعانوموتترهخ

احمعحععدللس

راعنردالمءاأفوفوفمامغعااعاويردلوفقبرمعفتماعليشو
تدحواهرtأوهاأواممعيوالمانكاوفبدأوارللمأهانيدعوقوفةامعويارذافب
عوةرعوانأانياملوهأاعرهممعيناودانوادععمراانلمارلمفيهعينتاففلوابشامافاحفي

المسدأوحمداعهجفقامحلهاألياققيعتمافعرااهاحدتدعيمبجأوحمترأواهماا
هاوجدبياوعململواترنيولمصيوافعاالرتربهوأنورفيتسفترمعهالتدواأحمر

بعبقداوأبللةنفرضاوحيلليولحذافعاهععقدأنأكماققرلمانعكمسهاومافغرأعبقدأوف

مةحلتبحباوفلوركانوننبرواعوافيليمااأدفومحالنبعلماحبمومفيووبعافرو
فعماوملروووااةفبممواوالنعوذحبفباحلممافونليااiنسالااركانا1فاوLالوعمدمعبمر
أليشعاناولملوقروقبوقللييفااغقرمولمدوهولملسوافلرقسفيالمليزاوعمميدادا

فيجاراولمفيععىالرعليفبفبرسجودورانينموأعمرفممالامعلينعوععوافيدرف
اوعامواقعفرفيوانةوارتعلقمواوايراوممعقعفتفوعيرمعمدانسجودومداوفيف

قيوهتنابلسفايوردلمصداواترعرزمامانعدنودنساابسهموأاللي
ادمحعيااعليهققارموةلمااقعبرااسقافافسبيواالميارحمعالفيووصا

حاافيوبانلهةتمجدفاابذلصارهمدلملقونصرفيهانسالتلمةالماوشلمعميواقيواو

أولالحلقياهالمفعاتهادقعاومرهوشكمردموحجياععوهيمةلمعاوللفقرض11
ابسجدنوانعلمااونماالمأهاحجودورناحهعترااووقالدا



واعنقعرمومعسلميوواحجذسجوهفصفأوهعالملربوأدصمعومحوحلمفيعةعماخلىقوله
فيوراعيفارليمساافعدرزاوفهفائرلمعاعسجفااواوفعبمباللعبسجدوعبالمررع

بقفالهابلامافاوحلمحلييدعاصحمليفبمسعودأباروولماحيفحنيحلمافلمفيبماوفامعر
اسمحثممرقكميوقلياافيافعلراملىأاااادلماعلمهاوأنعامبفثمهلمسجفعمجدقفتلحسا
وصجدقدتيكاواحالعلعفسفالاوللهيوقسجدااوبديالمقدقيهكملمدلميافبقعبمهدهمدأوفافس

عترقوواوأنعدافمباسلموانوتسيدثمحجعمليلموشهعأبعهلينماعلىفسلوثمقياووصلمللس
هرعاحبعنصرفافيصتالوفنيوالوهوأفللسجواأرئبميأولهلليشاموهعجداهو

وصواوحساقهافمذادصععماااحفاحوهمادهمبموبلرهيماأوعبمعاأهعماناهوانبمااعتو
فرارتداسسيمصواياولاعواعرلمعلياحلئرأعاقووابمل

قولححةيبععأولمعليقينهقدوافابدااVLمافاوابلعلموباواهمد
اوتفعياااتبعلمعUVلرحواهبلحبنيرألمعاهلماقبعماحااوحمنيبفرو
هعبونفيبساللملىاواهالافتافهقاابالرحدمهعدممتوونيفمبسلمعقرووقلمفاالمرقموللع

فرورتلممالموفموصاوهبامدافعماواوالليكاانعأحلمحممعادامعب

مبلوعشرمرطقبعمابدقافشببهحوالممامللعبعربلوفاليالحاافيعمافنيقراوeدو
نباماواحبافبمرلمفسفققيااومحنيزهاابالاللمماهقعوانهوأحعففهناعأافئسمر

اوبدالهبوعدلهأواوtفعهدإعاتعمعيابداهفبعيااعماوااههعجوامس
دمدعاااعوهاإفيمععملمددأومدمسأوبسديعهعدهمصفاهماوأفلمافعهلرموواهم
اياعاحاوحيبهوغعوأمعيممنيدمااتاورمععوبعافاأناءصبهلييافعماب
11أاليد11ناارومرامدحدزدمماودأررهمانأاللوبمنةباليتتاو
ليأوايUJاأربليرأففاولرافاأالىيماليععاااوفرافنياوهافرلهاوأ
عدمنوامفتىبلوهرفيليأعنقحياءلمأامالمذاهفماينافساصهميرالمانسلت
لعتدااومقرتالققرامتماعليوللاومالمممافيفعاواافمفيحوفموافهعرواواهعةوأ

امتىعفالملهموي

عواردأنوحوللوتعداوعاحوبموفيتوالمرادأهفيالمووانتيااعا
نقفاأعمدقققاوعماعاععمالافساأمع

وسكافبفوعتللعععنيامعفبمتاعسبمبفعاوببيغلعداوونبالىيمرااأففا
ليملعبقعكمروهفاوفشرهمواهتسراليتضللفنعمدمتعرلمهأتاهو

ميلىعراعموعهميروعواوانابمورلمووافعععابعريقموفيقبااغهمات

بععدالبالمرمممانعاعيدأوفيرلمعرقمعلرفيوموقرااوصودوقشيدفيقباوذودح

ملمقبلاواوللسهملييهاسانقسأألليلاحجودTاعماولمةاانسالهليليفمرو
رفةاواامياfقربعذراثماهانااوااااقعلفنصاااعمفتسعاالماSعا
امبااJافيهأدذماهئرحنيثمبانفكمقواسيونقسدوااوحافسجدموfنقبع

اعرانقعلااقافاهععانفماأحووافبعبصاففسالعواافقيااعوسعع
بمبمععتدماااحقنياعولهابيرمساانعهفياالموقوافبقاهاذأعععم

ااس3الصداوأjليلمورواحعبامهاهفحالتأنموأنع
مكمرهانحايوTأوأوحعمدأافكاهوحواأولمحهاهاكادمحورمعرامديمالحيليالههببانص

أممااهعاحلمنعقاباوالافووانعهالقفأمبيتسرومحوموحواهفرموح1و



واقكاافبقوفاوهمربيوحلمماعفتصلىانبمممرافيعوأولياهاالبابكااو
مهشاايردسليواعليااهاوعتافيعوانميهفومحعالاو

هيقماولهبيملمعموللهرلوماقعافعهائاعدأنسمعودألينالالقيدأفمعمبفالردمعئهاميو
دببدفاعقنيأفملىفهمثمفبهولتميرانها5اافععر

فقدفيلمفيعاميمافاعرامبارقبليحاسافعتااونبمبل
فبةعمرمحاهاليدهندأفدملمداوصمفييرداحلفكموتقربملمسعابذندمبمب

ايارفاعلمعفبهوصلمبلاةللبتهعليوحوعLمليوعليعماوs4aرUلثمقبلحاا
ففللفعلرهيررملمماومااوعبصهعاليعمواهمعبنيماليوقبمفوهوعفمعد

رقعىفعلىيروعحرافهاعهوادهفسالهعععلممراباتراوهللنمجواعلى

ساهماوليابوقاوفيااححبفهافبيامقامهاوأننيعدععمالراياصاللنيءصمعالرا

افموقسقناعدمااووالملماافياواحودورماقراوانئلقأاقمفءئرماولمدم
ررنافسالداوربعاوفنهياعيابوفرصغهوصمواساهموئهبعدماعنردمتفاليوما

لللموهقسجوومواعافورأمئيئوليففمكمماثماففعلبسمدللعيوهاثموفعةفماافةعر

اوموحيفيعقدأنفلوحهللعقوفيهعتعاموأفوالرمعمحفففترفع

وفياافاناستعتقهعفامةعرموقوعههملJijأوذعبعافقوليوفيالها
ااTفومبJااعابسعيقمدباحاباثماأبوثمبسراني

عويملممرافلوعحرiiوافعتةياسرحصفامدفا
هماهلليممتههرفملىيمبديللعبيموعوللعلمووقاوااحارلمعبحاوا

اووااحعماملماراقعونانتمحمقياعليمأتداتبميعاوtعةلي

فميقوحداوحايراهداثوشقودوحامياامهسيافمعمفويموعاأ افش

امأطيالمأهمعدمهلىازعبدبتالوهرفافيللمفعولياافبرحولا

افمهماماحملمونرءوفيهرطعءفتفدرهفروأحعرعيقوأ
تماعاههسلماونشعتنماحدعصعوادابودوارنبعينمجدمورالي

عقسودصلقراوافلريلمعامتنعاوانوماعععkومدفلرهكمررالرحو
انيتسفمرححااعوءفدامتاافامومهواهبوعمبامفمارتماافهميافسفي

الممانقرلرعدعلىشاومأااللنسهجردالمبجودلمادماوعذءاهبداليوحجودقبسل

ياشفافسلمبعاهامداقعلنياحدواعاميرفعفرللوهواVLيابفروييقافأاصمناتمنمع
رأهسهعارقعاعواVLارندمعتوااداافيلهفاأوأوافيمعلدشففعللموفوحجفو

بوترامررافيترافعلياياوابجدللعهموياوراافيذتصيعدمالرمدتعلمبعاعاراراافبمل
أواحعئرفيانعللشجدااوعبيوامقرافييردهلمتىقرفمالىممكملممعفايموفبا
شفعدمهحلدووقمافجقىحعوتصمفلهاوقيلمشدفيافااادازفيئأفتواوحرمم
دمدتفوميههعوفهعبياافيحأمTقعممسمأراأهفبلرماأنبافي

هيااللسTهالمعلمعوهاهحجودعاوجربعاعمهاتوحعلمشثمزنليعليأفنقاقا
فتمامابعفجدمععرLلموحالامدبييرةيعفعفوميعلياسيفاع
فوصجدعابجددفواردقتافوفبعانمعفوفعوئعبللسموهمقفم4piAlاوا



هعحهدهومتTأداللماهماتوتراعفيئاوللمماودماحصادوقاو
هبففناموهللوحوهموامرفوأعرامافعمعلمعاايواسمفه
واوجرداصاتلممعموابسلاوةمابسيلبعجودالهنرموعمرافسوحعيم

ارماهياصلمقبلفاوهومفاللعبعبلVوومبدصجرهدفيبفيممبمففمهمهقيلفا
فانسياوفعرمةعاقVورقمأولمتقبلابععالهماوعلمالىللوا

ليوااتسهلموازمبقرقاووحوألمسأفلىقدافيو
تالمدماشلمقالواهبقىسهاوخجوومماقسجدثمهوأحفمماوعهلمر
مبدافمهقتلمجوبعهفسجوللسعببروفيوهاحفليبفسمووقعيمففبلعامالفسجو

LLJفسلمليعمداوايموويرهاوفيركاومتونبهباهعفقرميافيهدفدافبواعتوحلممشاة
e4وهاعافيسبقلفحملى

عععوتعحدنعلمقيفبفقيااولهاهوأهةوالمحاعوالوامماأو
عتدوحودلمفكمسرصترعبيبقلهلمثممعذبفتحداقاحقاهافدوبعهاوحسيرموه
لهتلموتراثماعدافاتتياترواحايترررتللسققاحتفاح

مقعلمقباوللتعJjليوللعووبريمفراوهواشرأبفيفرمههرحاتهممراواهداا
تيوومب

اعهمدصبمبلوهبحامرفJياااماوافساميهتراترمه
افقافععقادفلوفئبعرفياافعافعرحاويددأمثمهاداحوسراف

اللههرابباومفمايعهثماقىانوأبفعااسVاييادمأيقب
علااوفعني

ميعادمداهوهلأهرلممهثملقتابعنوالوءههامواهالم
اتاهليهساحلأودافمرااأ4احوهللعلمر

مهرايراودهمأودمعفةأوهاكاترفموندهماأوداوحمحموعوافه
اماقورااعارافلمداياربفومداوفياراعئISاعفعمعاواافيانيومارنأ

سمافديفالقرعةبيابقعالمصحبةهأقوااهرطواقعمتماافيروا
اقاععقروبنتوابسابعلمفقولهعروألأعتذيت

ااعبيماااققروعععاوهمرروأمققمهمعئةعتيانعميكمرمللوترماووأبن
افتارمهوفهململقوليحئامرقووقيامعمبنيامعنياساعوأشرح11فلوتراأ

دعبراهلولهأدبمههوناحدابوععينتمامشعلمففلىاحوترمبيافعممرفسلممبلتبلبعليوحم
محأيjوماهااتهاوليالمعردمممسأأوتراواميوويواالرءفعةللسلمقوفيبممعم
نةملممرفعاااوابأحدوهوواوصةعهلمسوممبئرحلوبمعلمفاعهلىافاعوليو

احبسليومملقونيراهلميفومهفعمعةوفاخليمتووليلمبنمعهوانعامتعفلراعصس
عوعدفقهعدقدحهاحعالىفعهقولللمثموويوعوعدمفبدامبهعى

دءبعوواوrعماببةولللمشعلمثمابففيسلياهمبرصدااترلمليلمبنىباماوأممتم
اعااهالهلمتيعاعةافوفيلمراحبوواالرحدلماافيهعأوترالمعاا

أمواوحلممببعععليمبتعيوبرمدانمةاماياقعماولقادايهنترلمههلما
يهوعففسلياعحنأفوللعتلووحمازافقادقواقبعموباعباوانوأهر

دفععدقامااللالمهحوفااووعهومافانوماومممواليحيرومترقيوفا



للبقاءاأعفاووبفبقاهلمافيفيماوعاشادوبفبوفيدمتقفوهمايقاهسل
ااراوسيممبهوفمبكموفبمعاذاوئاانممقوفومرةأقونافبعاومبفةوقعافبي
ااوتعافبمورتهواعبفمااعمموئساماهااوفتععاانبا
ووفئبقفبوقمافيلحااوحلمفععليتءليلحمامبو5أحفوفللرموف
موسممااعوذفلليماتمامحموافارامحعرلمجلقوبعاروفعواتبببتيهاواريمم

اععبهسعلىتممعاخهوقبويتVاأااحمرفقلمامويبفم
قمفيلميهممأمليفماأععسوارعيوعفهعفارداااهلماعر
ربسرضبماموامعوقوبلممرلمفهللرمووفارلالالحسهمحمدلمفدعليلليماملااعاواوتر
الماوبفافتهيصليسللسعليفعمحمولموليااوعلىعزاديفمواخليسىمت
مامعموفرأيهوحلممعافإبتمسلىرحوفيهفقوبسافرهتاوهععالمعدا
اسروفيعمرفلوئرأفعواويمعاعامومللوونيااهدتاللمVLاهوليوبعاللرويو

فهوفاعمععاللداسيمحبدعنيلمرفووومافتععااقودامرذوأواعبامدوا
ااtمماماعراعمرايدأزفةلمعتمبتليتننءانلقجقاعالقتو

ارافنسععباذافيودابللانادعبرافعملاالمهععحميسهابعملافياربحلمرا
لمرمعاععللمقومماولملويJjزأطعبذمافطبعباأبفيعمننبه
لحمدفسعمحوأسفلييوزأوهرهافرمواابلحيقعتلابدماا

ةوأابرتفياهةأقعلمخنيهمونيهئبعدبهعوودبفدتعفستورقووعوصفهوهديهعف
دحعبمامههدمابعااومفوحدأولمعامTااوااإامقافلماونوومeقباوهو
عابهبفيماأهلغوصدتمالمافموافيليماأععسفةاأهلادأوابأهلتواءنامدهيا
ئموبأووويصفافعلمهوفرفكاموبلحموالحااطماسعموعمهم
اوفبهالحعتابفةليفبسليمانعداافسدوحاواعبااماا

أرحاادإقعمليتاوعدافممفللمأءنبعقدفوافياهيهعاوففاففلحبقي
أعورربعههااحهساففوباشترطاذاابمماابسبرمبرتاحتساشعععطه

فىحعيرونحعليلمهعيمافمعفيابعاهعبهاعبمبارعبدففعارفعدفروهبوبققرم
رانياافيووحمللموافعياعدابتبلوفيأسجدهرلمبلأماعفيقعبلمرعبرعلاعي
رضممسانفيومراافيمبرحثمهافعانبعوصلممهدأبعليميدأعبهحدنعميما

متماعترعدودرونابيمامسليأباءفببعتوفعافيعواععف

ربيعللسعفعولهجفعدهدايمداااجدفلحنونمابمحمرحVملم
ويهروصمليوموتقدلمبليفراداثمداهمومعداولمعيععبعمفاللعلوتتماواف

ميعاأبفليااويكمقدماوتبعدناحدومعمفهفموحاممفيعرفاتباوهقءا
عباميفعحليوأهاهمtفرحعرفوهابستعاأارلحاعئروهمراوماأ

ووفاوقأعهدUااوواحدالماهرابسنععقيااتحهمبلو
اععمأمغعللقعليفوافبنأهبوفافيميادمعدليمتموبونانفا

فقارحدهارعبهماانفبأباتبدفع11فلقععJJلماماهزوايعهفب
بهوصففدمهمسليافرصهمرافقونالقفبالهواافعممامرعاعبافاروواهادبدها

اليعفدمسامققبلعمفعورففعتربعومفمئموممو



أهاافلقجرفعااثاوهماهاعبععبرهرمعليفلقولحاثمممحفموايموحلمقعأفتعلى
هممفلمففجعنيفيرأمهدعاةأشداانممعلييعوحلمافعليبعافرحنمونتفرااأ
وفكافااامعاادباافيحوااهحدواصغجيفيعابساحفعدبهملوعواقافيعه

راعتىمرودافلياعسانمأهفتماإةقيعافعاغيةعبالجقفرفوارااافيمعاوبقتدقهتيااهمف

ءتعليبفترتعفراتاحاهمهاابكافرواعاحرااموردم

سيدهرأومععفيافياهروقلهاديففللبعصماعتاحعجنافغعرهعمههلم
ئورومدمبسالاملقعبدورقارقهوفمعJبرمهائرهرواأوذسبفيع

لمأروحميواغهوادهماقوفةيراومسعهاوولملهمتعدبتمبدفيف

سراحاعفالينلرراتهمرابمدانعشامبموأرنابروافسفبلبهاوأربوأير
لليلروامابعافحدافسأفعانعنقرلهارمبامصافعلللعلاهليوحرتابداف

دفيمفادتساايماقاعااقأوحراافيمأاافقععالمففمتومرمعاعسلم
أالليلهماقياللسوفصدمفامففبعووولاصحهيمنودقومالاملامرنفافياعخهتد
هاحعنبسةليهبوحوعمليفةداحومدمررانفنيtIJفهعووفعبب

احمرهاانفقةنوهذرافسنراهعونساافتعاأاهلينيارءفيلواوح
ابعلهعامتمني

وبذاباواروردقعودفمممرموإمدرواداافيومسااقانفعراءمححيوابسف
يهمللحرورحرماقرفاءاامععقعمرورهاعولم

ووابنيصنيففيل

مفمدبواذراانكااادأابهلينباللماافيراميوفعاهمسا
حمالىاحVاوليااأشباحفلتافياوبيرطبلبمبرعماممسطهاعىعممئوفيمعني

بيدقرفهرللاننينيوافدعرمالتالىابليتراطهويرومعنيمومعقاهت
ذلللهفمتعىناأءننTاوبمرللمرحماحTنكموتdذللممااعلاللغقكمر

مللععني

اصمفرااعJافاالمراحدقطناالمعمعنففمففيكامقعاموليةلحجودأف
ووءيويردلمقباحاف

برتااتاامعابودبوللوااروياسايزوياتأرارأقىاوان
سرممرافيووفtVففدتررهفياادلمواةسلايرفرأفبلعبمموحلمففهع

رهعهوبونبوبعفئرتعىمCوراتبارمااراتباوأرفيقتعرنسوب
ممفاناهفعداهليوملفهافيواماحليعامنايدعلهانققمعااعدرعدمتمارماو
فدرفراواهألمذفوليفصماحوقدررeويدلمرحومدفناهعققيعوه

قداففيةحفوملمراروأهفااأوهيقعلاوأفعنياررتمانااتهمسياههفعوحلم
يدفهعاصلياابهانىرقمالمهمااالحدبحتارااعففوممرحلمثمافتدعاح

ماهفمرفيماحارسأافرمفعاامامفيسقمعممععابته
معدهاتصجوهاارلموااوحجولاللنبيبدااذامابفعمعحيفوفمفولم
يهفففتتوفسبصرابعورعمقاننعطdيمرطدافميفحهعممفيليفصخانيففف
جفوانجدمانوريرنعوهلمدعةافمافيلقالاللمارلمحوداوف
والىباتروبعافسجوداضلماالييدتماععفععارأحصتفوفم

قععجادافعهوواغموهفهمقمحقمعبهقعمءه



مااماملمتقمعاواولهردادسينمففببهوولقولفمبصنيمم

دمبسجمتمجووفحتماهديبدفأهادمرهفتدهعفاعاروحاله
قسجدلممقأقلموكابجتافارفونانسجوللفيقياراافررتوببه
دعحئدممسالمموصلممدعنلحليننقرححجدهمaءممأرمبممنهيه

فبمولممريععوممقسةورفعاافابسجدافسبموعبئروبعان

افيففروناانتمملحاامااواعللمرعفوفعرافاحجدجعبردامجاااوه
وعسجموتاعنععاحئرومععحجراحاوافشقابرهمفتسفموحفذ

فيبفمأويانراونسالjماأرفهكيiصاذاياقكمبرهينكمفممجودقاقبداااراوبذا
رلهموماrTةقبمحعالولالديروعايداrهاحدماوفولماروقملل

امئرأهتعاكايعنافللعVLاسجردأاللرماحياسروقفمصلجافرا
اائرهامهلىعاصفبالموهلووموفعلييعاUIوهللتارلحابسجدفأدبجد

هبلعاوصاحودانععكمرعبالافمفءجمقبمبقاوافسرفيوبعئولحرأحامامهقنعهرخلمحمر
امقراقافيهوملمففتهعليابتأباقتدرذألوففماقففم

اوهمووددلهاااولمفعرهافااوبمتهرأقراامدفيعابتو
مويماوقبفباالميكنلوهعفلوفسعحقمراامعئفعااامaفاقمعأاي

لرهاهكمراوهفهافرمانلهروطهراالتاااللوفمدمرأمملمعفمابقبممعمف
ولهاقاااهامكفيبوثمتبماايممامانيدقهاوق

صوروتاماناانمعلهفااارتةيافماحبمرافلمنعدللةوونطتشم
همممهعدواحامهعرللهونراناقاميرطتمافةدفالملو1مقااعرإ
فهأوالل11دأودتوهدواواواعااوعيبمفدحياعهعأوءرVاصا
ليامادءعليفهوعرنععفوايااوااحبرعليحدمرا

حافللفجرللذرمأوقاررحدأومسجدأوهدأوعلياموففعافعدوافبساعرانتممم
يعافسهبفعمسلمفأمعدلحربعررانقرفااعرفاملحاووفاقيدrرماللعلمب
فااومفونهااسراتعدئرححوعياملمانباواحنهجراحبامنيرقامنففجرادبونت

هأليقنحفلمههففهعلينرتفابمععوفيعقمبداحتىتروفيعتوقباهفامانعالمااوافع
مبمعلمرواروقمسنيتفرتحععخبوحولحيااهووقعحةارممفاحينتا

حانممسوقنفجعىحنيوامعوحلمقافليلهلمبعاوعنععرااحةابلمفرااوميلTفوابعات
ملاجميرقرئرفعفملييفوبلنشمناراعبامأعبعمبففيابشمهيحنيبسدا
ملىأوقيالماهمابفوزفغهااوراماروانفيلمافشممرعافذلحامااووهاالحمراحبد

ااففوارأبتافهليوسيعفذاذماتفدمأهعتاهمعفيدللففهافعا
فليئعموهااحدنأمبعيهوفففونقونفةافافعقاساثمانوفأقىرزواوا
اروابلدمجنيمعوهواهمدااامورنماوعدغوواهافرمدارليألومامئفيلر
معبسنعمتمعاباحدخهلمفرهوأحمرفلمميعوفهمااببعشحلهودا

عرهابمروفةماهمعيمياعاهامسجدصهرهتمافياذاحقعليببايمافوحبهموار
وراونماععوماحللوحدانفعررانسازنسوفياقبمفهدمع
لممئفيساايافتىلمفهمقماهامقدفجا



اوليالمجوعدافجسهيربدرراباءفسوفوفمسابووهومعالتعليدعوومم
فعواههاهوعومقرمابدحاليحلذفعنفهرحاتدفيهفببغوف

وللعمحوفدشأفيويللعادرفولمالرااتالنفالحموعدهوااعوفعمفاعتماممقامي
ةلياعهعاقتماععمعلحامعمسغمافسالقفمافيكمافلههععموففا
عدهممسادوفووهممافيرووهفموقمولللهحاحعفقفبباهليحعقلايعفقباورهفو

يميوتهماعمممسايممعععمعىافسليمهه
أعهليوصالهاتحفيهفمرقففيقردبحمعسمملحااعهعمماسلمتحراهار
امأاالماوضبصموعبدفيوعتدهرأقوهمممهفيبفهمرفامفدعىللرره

برممعمعبقرفقسوقسحلحسجدهوراوفرضهساهسمدموهماقى
هاعليحولمجتوأافيفلمحتماامعرفافاأهلمسوقمتموأءفافوهاهمفذوهوح

لتوراعابقباافجفااصااهلفبتاأفعرعلمعةاللوقوقعملل
وأقعاولمحمرهماوقىقىقوافللفيحذمرجماعاعللسليفبقمعااعبلوفما

اهافاسجوانعبامتاعمأمأبوداووونعتمفنيفعنيقموهامم

رلمملأفعبياحاتهمفمعفاافيمهااءفعقاقهافيداقمي
ااتوقدمدفالماعjأورحااولمففسجديااعافتميمولجا
Tلمفوفيمابفااانباأيدعبعترع7JIفJمنفقانو1حمأممربفي
00115هالهمهذفع

ررأءفتمايماهمموقذفعمليفعههمللهاهغموماهبفاللم
عفعومافسبسفوبوفسهمههفهرللحيمعوصمVاوفمأدهماقاقمافأ

اواوافقطوقمقبدهحوهوححفلوقبليهونانباللواميمففوممريعفه

رافبملماافههبمعداوصعماcاامالمحيامبفبالمبابحافمييت قة

ابببالهماعقاأاعلقئهمهعفهعليوعيهعبسربلصمجديفعر
اولهفيليفقعلفيكمافعاللايايبةأفنحوفتعوانبقاليقتلاودحافاه

أعفالعدفقوافالمعااوفوثميهالمعماواافرعاب

هورافسجدفيتعذااقريرفاارافياولهلمتمأوهبفممم
هفاهوميرنمبانتعبرادفهبدملىامبللللعيهلهعأح

وأمامباعيدافعوsتعاحرللافومندبمحمرللهوففممهع

حسعدحاليأوحلميعهعهانمعامعوحوعبدفترففرمببفسوللقتلقمستورمه
لوحلياومومعرهفونوواوثمفدوفمشعهومدممعفهادوقهفدمابلو

اافقوامقسدوثموقعابمجداافيذيلمهايدتزحفقفمفبماحاعم
لمرمسلمااأحليروفصأنىحلوفئهجدتعامهممماقفساوحلمعفمتم

اتعفلىمجاعتاقكموبيقووبفتعااحفوتقفقعو
وهورعنعافبروتبعمافمتعوببدمجدقىصععةميلممتاهمومعجفتفه

وهعقوههرأامصلممممديوهاالحاصنعمأاوفراهفماعوفح
فهومفمفامفللرفتدفمنبابعدتماهماقق

همقفالماافافيلمالماممفموفماعاعممرخعقلمايمعبمعه



علمعررةلمابلحمرالمفمهاالهومالمءأارفدلميقعاعا
ورمراهاموللعبمهتاعارابوااوفقفوأللفاشبمع

اموعممقتتمادمروفأافممدوبوحهrIYبسعندافعلموفمفوأوواحدف
مابهببللعألدمافومةلمعقرأقوأبوءمثموي
تدحمهفوادمبعهموبعوفرمفرصاراالهVدتكمعkوأو

اعتهرفعفعهلىهمقمراحعلىمتابهايروتملمبفبلصموبمتوحهم
رققلماسرفرفعفهرمفوهاأاوحواحأللحراعWLممللمفنمعامعوله

انلماوبقمهممافامودقدرهاوJحصقوبقبلهماماأفوا
فيفماوبواحواقرأدثمبمهالحرمتسبقرأفسنفلمبمعلماعبفبعد

رتوUهههوهحوفعاعقستواومافمصحااقمعتوفاقمrاف
للبمابعرفوحجدلماقعممزوهبوررهوأشيفtهعرواعيفعوهوفيأفأيقهبعوفوو
قيهمفافقوسومقوهةنلونباملفتدلماVملمالياحأالأفبام
ايعفحرموهصورهلعاوأولمفقمولممرأوليهبلرأقعفمشيأحأمنقوارا
ممحتلمجفوأازقتوسموادههلممعلمقترمعفدللساليفيأأ
5لمعفعاموهمدنعنيحالTساوب

يمأو

وقعاوففبموأفبهريراهليوفلىبقوافتباءللهفعوناافيارماومرووقمومنابو
فئاعفقمافمبسوحمقبتأترهيعواتحاباروعفباعا

هلمساهدمقعفمباايرموفوفييابسايرومقواعمعليش
زوعاحبفهببيغأهفعفوعقاوهفافافافلوقفاماقىحهمليع
عيااأواهذماقيااوهابلهفعالمحلمعاأالهوفيلمااصموليااصيفدوا
ةاهمفاداللعليرودمافطبشاJبVفامالوافافيم
فبءسيذيبأوقعاحعروطااأفقراعليحاأبلبنلنقا
وقبئيلمامقيمامفبفوماانللماوأعوئفامععللوومالمفدتفتيا

اممميقوبرافعماللباالىالءابئوولهبيوافوعالمففرفياأعفئرقو
هادنصحمتعوفصهنيففهدوفطبمعحتمفمرحيقوانمابوعليأاقف

أممابلهافففيامقململمااهاممعرأوثمحجوقعلفواوقع
فممئلمفاوهمفعمفمتيغاءلمليعهحمفاتاهناهدتناعلياووماللعتمفم
يهعلمفمععواماافيفامتقاوقدمفقهمالنروبمدبرههبغلو

ففاههققفوحتوقرأاعافيTعليهقعموهعبدلحبوافيفاسفاأحفلمملىUف
عتهحتفسقوافمالقجاIرادمسعأأفعسبأمأفسفيوهوببمسيلوعددهموا
فوفييهوحلمصليافععادلملقوتيتتبمونيأتمافرءفعةينمفوالمبساحابسا

دبيالردفاهممامlfلمبممهباواشيةمبهسوصقتماوامعالقبفيبعاعبقف
ساممولهاعيامفرففجدائولمففهتئراحتبتاامتمامعتمعاممان

رمقبياوعهلمجودنوامةوفالقفيعمرلحمولمقتمواحعمانبعوابسا
عفعفيأعحرفومموبفبفروفيبعمعاحدهويرغالملمتماو
اصاففعحاثالقوللوهمببللملقولهانااقرأاموليما



اخدافبقاوااصلموأهاميواافيهارهموفمموحامةانعممعد
رحدقومرأأحودهماقورتكاانأأوأقدوأونيافماتقوف

بالاانعفيدفيغرعممققئباعاأعلمادأحدهمحمبماوبأعلىصمهأإه
واVاناحبوءأالمفيعفمرمأوواسالتوأبمعامقوعقمامقوفناابعحمووف

ثمادبشارهموانموابفععتلهمبلنكمفرمامللاتبقرترعليحاصتيوممرهعىوتف
اعاسااافيفاناملمهااقتعتدصأRهتعاعولهلمنالمحدتواهفلمغعاوهجاقتا
مالماافسجدأحبمصوبهااومماوحاانرفمااهرفرأقوVحبتاوفعاتحواعافب

اردأوااصفوءلبلرهقنفنعالهودعلهفعأوافقدهوثقعىأهةLالىصرقر

ادعئعفيعدمهالليدئونيدمماهاهومهوعالهعلمفيعامفمااذععةه
لهفهاومفقاأوحهيرووااومقوأنقرففىماانمهوررامواماوحليقعبلاوافبم

رواعوافعبداهأونيموماعاههفاوليسبمرترقوماااق
اقعيراووعقىنفسةعفباهوهعرفيقوماتمرفرافابونيمفهونفقايماأعفتبافعئوأوني
TفبوهوابامأونينافتللعاأفعورمعهعمبووامIfونيعيااعمومهأونيومح

نقواةفلرأهويشبماهمرلمفروحوافبمأونيواممافوأوليععفبففيتاوافهععمفةم
اسقابسللاوفبعرنعوحافساهبتعهاjانموللوففيحهلميعومموف

ةقوبنمبفععيوفقولهعمعواهمعهادعيقاقوافيعتالمفواا
اازلهعلتئعىنرuيسمتعردتمانابهدسينعراقوعرح

وومفوليفللةمواااعتيلهذمموصبااام
اصرهه

ءابدا001اوهووفهعووني ورومرفاوللعملموقاااوعومومهةحةماح
يقعافعوا

لوللاافلهمافيهللعافراووماءممااماواعومبوحامأاهما
ايودهافوأوةدفةأوساقالياوانأووأحاواممرفووفعيرعلممعىحواه

لياوداادTVاVبافوحودVوtVحموهفهاحداافصفي
افااوم

اولمةدااتعامداووااووفافومااتمتافوعفاةمععلىاهاوقوا
ووبعواعممعاأ
مملتاوبفيدفابفاووااأرصبافيوههدعلمعبدماموهوحماوبسغفهمذو
راحتمابالموااليللراعمالموةناهراامفداهلمااشيلويولمعهاوويدأحو
وبعاليلىوتعببتدعفيعامواحهبواللسهولهفرضفيأمفباقعاصعلمامااونع
اانوقياهمبودلمادأوحجوحالمامامدليففسارضلامعسلمولمعاماو
عبااقرفنيقلمفيالعفيزواعجاقسtا114Jيوعاددعااعحافعاامتعأ
نليرموهووهلمفيمعبدعففتمععتعلىاسليبفقرفيفقعاامعفةوالوااجماورفصفعاوفعاوف

ودأوحاففساحعليوفذافاقماحافعربحلليمنتفداأسفألييايمامققومووبوهه
مااهمعيعمساعتللمااانتمحدأاابوامرعفوفععروهبدللافت

مهيعمامتققيدفولفتاسيكماومليأبقتعتماعمفيهليهلمكتصدفاارعاققاأاق

ملممحنوتابفبعقلماهممفمفبلماللااباهم



ااواافحاقلىصVلمVةلمقدانتاياومفاحلمامبمتجلمبعاقوأف
ءاممفعوممهومعهامالقتهاحلىفبفساهفقولهاوحدعونمعالمالمهسعمحنيااعي
مفهبالمرااعلملمههنامعمواعونهلمعمااعوافامومااهعازةابماعالحاو
هاونماليحعقعتوفمفاقرفععالتسرمقرمداليفنوشسهواذ
دمنيلمصقونعامعايبعاواموهاهلممصواتاأوحةواومتيفيجمعدلمد

لهامعيايدلمحمافبايدالملقاتحعمنعبةاسمالماوأهعفبلحافة
صبلالحباملموميأواافغوفمافيباهفقمدليمهوبحريبدليأاوهواربئو

عصلمبامبدنسرلموبذلدبببعنيهللمقفتماهدهمذهعمعأاههانماكمسابفني
احمتداموفلعليرقهدعيرواحقعموفيهبغاتحتعهعحامفهدوهوفم
بللماهاعامماوتقافعدرقامرقربباعرحالتهعيملمحةصفيVاقمرقاوشان
اممممعأرصرافيذعميلمهمعهاامهمهفصرسلللىهنينبلابماللمف
اهفهةتاوفممرراياهاارلمبكممدووهماونلقلموبدلمتمامواممصهاماهاواتممسفداههيوا

فعافوعراعجماصماثووافهممرلالاممععهصقاه
اأفاهاقواحواليعامليقولهعوسئتدلرفممنتوهلوأحردراداوه

رrرقرمبعبأهحعمدمرااههألىانعلهومقمللعرندهمممموبدقحمعاون
برابذللواببمنق3حامداهنمفأوهليفعلياشايواهروفاه

فعفهسمفووهوعليفوثمعلممماحدلوفباأصنولهابق
ماراهعافمعدلهرللمموشهاوبعلمتاوررماقعتعهعلي
اهولمبكمهقعاعقفتمانعبرقهيهامرحتفعدمليتمااوةيعغهاتاذنوقاهو

قأايهدحتسبعمعلميوتلحونتورعاحهاأراتمبثداوبف
افيحونرمتماابةمنينععااامقفمهححتميافيريماللدب
اهبمعيبدكماهبليماعداوميعقيفيعاافةاعبممحنو

مدحصلمحاياذاأرحلاافذفسداإلحاهلمرةامفرع
اودراحهتهعءعاعاافمفسدولمفعم

ااتوعوملمافبمودعاافمع5اعىاهفرسياحمسفراةهم
حنييرحنعبيفمتمحرنتبنعببوبعتاحدفيلاهعمهافمر
وصهموااقهعرحمافبدفيوفرموارهوقنوهفوههاحتسيتعفوماتسأوا

عمفمسبعراللاايينامامدLتسااههوعمره
jdiبسنشقوومقفهامعلمعوعحقمدعتاقععامصعتععوونهاشوفس41ع
بحاااءعلهنفالعهاهفرضناياامويتملونععاواماحواحئ
وحعدفيلمووعمرهاحليعفالحيماحلىماحاارعكمهرضااحااحهعقواحهنبوهم
لوافروعبدئعسعىهماعواففيدوراافابعغمرا

Vانماافتوليعليحنيمقعىرقرعالهأاذمفيحراهليصهويربمباليفهالمحافاود
فعفلمائأداءنساممواأوافاموهواحافبعاروهلماLقفعل

معهمعأفهاذنبلونفضهماوومهتمامفمعوبمبنيعااافممنياحااءهاقءع
قتمانمعدومعوخعليااشدنمهبدأوعماعهفماعاهعدلمالموفوفيماباوونهعسبابا

افرTصففوتداحممارهتههنمبماأحدورملمقفتسبمافرأ
رحذوموفيدللشهبافتعذسفحعلملمنتووعصمليامرتناسهأتVءاهtJLبا



تمافدينفرهاماارموءافاهبوقوحقاعمعاعامو
يممعمJحأبدففاستماقرسبدنقعباواحوليلمدعقعمعأمJحفم

ونللعاقعVاو100افذوعدمعدعفراوسيحالليفببحواحلللىمق

حناحماأمميحهبلوااهاماأدأواسلمههعليفنتهعفاهعذفعد رووردععمهلموم خاممرعاغهتماوحمعءفراتعافاحميهتمامعاه

ئوومقاحساايمتمرروفعبماححافافقبهمرهعاللاوعامب
فهاهفغاابفماسلمحروداوبامقدمفاللمبعذااتاوعالالحيدأوعه

بووعمافسردنففمعففولههفاصاوعاصليرافسفةفوا
اساللدوبسبابواممبمaنفه5وافسيعممافاهعونههعهالةيعرللسدلمو

ورحلمرملوقااوءفقاسفسععموهعفمللفغئلماو
هففاهوحمععتيحادقمتهتامعهينوبيابيعصلتب

بعافببمفعمجردفوألحباميفيفعمجرVرههههل11اروأفوأمغ
دوحلمعافلقوفاوهعاهمقفرهرءأليأوءنتووأعدمس
تعوفحتماففاعدللقعتغرمالمومقفمرمفوأياعتموفأه

امياتبعاابهافباايمممبمواماوموروههاواافيماومبت
ودأمداهمقعواوفحدقممااويردشامهرامحيشبمماولمحالحقصوفسبهامماأاياو
ماهموفبللوقععافقعمنلاثمافعنيفيلمهاللماقمعاحهافيلمفياحافموما
فقسوحيللتأاوااببهرVاملمافيففياأءارممهولللعمندأهمفدهمفه

أليااعاوعجربحهمحلممتاوقىحتبفحاوأماأعفبولهو
عهوفقعقمورهعبدليTأفقاالمففيدفيعمرابرحعببمئفتمعاأار

اطاحمممعرقعدفاااماءليفيحتممتيعممحمريتاالحأوحلهفوقعاحئأيوفو
5ارحووبعسلما

اميففتعواحرسبعروهافععلمنعوب5سفتاهممدبعبرعف
افيهفهمسفاثمقمتمااوقوبقملهلاومذحرأرفصلمقبعقابوهمماببانم

أو11افسفاسعلللموهفممحفحدممليبقافاعتفوفيعاانيفعرمونمبععنذااهب
دافلىاحفسلملمووافععاافصليtSهمااصعوحدعلمووهوحمأالمع
ملمدفواومفرهمعتىأوحدتدحيلأوسقلففعافسفدممهدميعمروعلمفعهتحمأ
عملوتافتموهفمفبعنقولهييوهسويربسفهوااالملهدمبسفهرالفيلحملقاموا
امعهوبمعافلمحئاعبواتصرقاامممهاهمحدلجiاوافعغأحفد

بهدمابلروتفدتمحاحملمعةفدقرعلىااوحوهبممسودبأواشاأتمتس

اهLرفتلحجوداعوقMاودقتلصعافنسفملمعفبائدنالممروف
مررفبوحئورمعاواذزاعئيموصلمفاحلىفمخعمهممهبتفعموربدفح

تويقفمعدفعاسلاقبواعوقححلمرقعفوقف

لىهعوصنياكمبننمممامرهمولمبجدفافيفاهالاtموادلهامامساقفأحفيل
افسجفاااراهعااحفاللعواءاخعااياهفبقممعاعبفبهمفمفقممهعمودف

عاابموافوشيأرهحهدفروقكاووعاوربعبلمتافتعومياواعالم
صدمقيبقرافباهوهاوبللسغوفهمفومععلوثمقوففممبمعرافتع

عهاعاويكماوللوأ5وأوهمارححتلقعلمععمنعحعتباموتعمفداماوأفملممس
بملواممهترقلمجعهقومانتحلTrأفمقولهتمافوافمأفابفاف



ففوفاباففلىفللواهواودلفيأهدمتمابعلمفعريولمد

بمتامومفاحعءينصعوتابلمحموهيافقتJuاjممافعدتقوالب
بقففءقياقاهفيعفماحمنفعلمبقولهففقبوندلمملحوكمراببر

عدنةاااهللماورانباعوبممةلمفبيماادرهلماةعأودووبدأيمودعت
فوممدمفسفتسوليوفمفوعفثمثمذاهويمفااموليانمسبهمت

ممامفعععفعوللعامومالهفعيبوونلهفيسعاهلمفابلوءفه
لهناهويعرعممعمونتوابهانعتهعانهعتدلمليناميااه
أالحالهقعيماهفمقانعبفواافليفيلموافحهاقتقوافسمنقولهفعف
هiعواحدعتععIفاوفوباماtهواSلمافيمهوقللهاهرفأ

حوهمفاءليفجةهواتكمممدهمولليجروبمهاموحعTنعجداللاااحعاتملم
بدوصلمهبفحليلهافوأورمقتفأورابموزهفاففعلهمداابتمبو

دباعجدحووهعوااففمااحبارتهفجداولميل
تماوقالمفععفسعاممفبقاماأمبعأوفتهعمصعوهفياوفبانكوفأماوياةدا

حأياوبلووئعدلمديعراأللفقولهوامقيفبل
ايرامسهباهعلمافيعدفعامحعرماعاحدمقهtVاوقوضحتروو
دفرنيعمسببهموحبجعبوزحاورمتماحيقت

مباوارللعملمشاالهقءاومحعلففاافعمعوقوفزاحعلووبمحمويدروافي
ورمفماااامعفييوحفتيلممافيقمحمهامعاصرقعةلمعرلمفوقوفيعلر

أمجفوجماهةفهليممقاهووهماامورامجعفسأاوعليمياحداافبعب
وسأافيجربلفاحرماودرافبترلمالماراومحدفعءرفةانقمغ

ففجدههعيمماعابهعوعترحئاامممهوءاواهفسقد
أوبارارهتفدمعاعاءحمسقوقافدهفموهبقبياساففمعلiبلاهم
فيبافمقيتىقملمويابفبامالمعوعااومرقتواففبوفوللبيعأحدااهدفيماقرصراحاو

فرمفيأولهاوفعفمعلياروفبأاعمماعايمارأيععهن
امفعيافيمعميةرببقوهيمبافمعاوفدقروفااايرحووحوققأونةمنولهااديهم
قاووأوةأغرمهالمحمهرهاأقوفيفابقعرافماعدأموافملل
لمايوءفعسرفدايوهعتعومعرذهاماياحماحوتوأرصام

اسمقرهياافواقموفقباهعووهماملمهومووقووتمادأحقبلةصاففمة
ايالةرووفلهلمسلباTقاقللمعبهثحبلمسوداعاقمتذ

ممعدللتهعمرأيمففوفيهدعحدهدهففليهبلررلالويمرئيئووئأهوهترنعاقسقيب
هروهققرحوافقربعهفعهلووءففاتادمهعامأروااقىهوحمهوافقرافبقمت
مبرقوبفدأهتقبممفممارعاعرأذابسهردمتفيقبوحديم

ففعافتفرتعدافرواءافئللوماوعفرقاهلاقسعبياربفاوفهفعمووفلحبدام
معمورقبعمحممtياععجبلاحفتمقاعععبمدأأئرافمالماعاموالح
عأفمهوقمقدذمحمدنربداععلموحجولالورافييحنعيلويتنيمقرافااه
اافجودلمامقعاوعامكممدراحاtفامدءوحبههليموعفعارحقباهمم
غأموحعلحجفاوماهبممممعاحوحمفامهافرمسمليهعمردابر
ووفقتفرااارقيصبسلمميففهبمسيعبدعبفعدعحلينتمادثميسمهقهر

هفعفلحععشعياللئرروفهمامفهافمففو4ماحمأهعامtمصع



فمفساققهمووصعبعيهاميبعقرفيافقوفيهللمعتدألفيتا
وقاهودهودانسيانعمهحرأأامماليوفههيفوأاقههعاوبعقلتاا
فهعفلنها5ديعااقاءتعللممملىااقدوفاوعمفرهمومرضااعله

ءأyورسيهقدو015رعدمةهلحاودفمهفدنيف5أف
ملرااوودأمعسيدرقءفيدواعارمبمععافىص
ذفسجددمعرقمقىفابساحدماهسجردأهاامدهفي

اافرءماء1حراهياوللدفمعحوقئراهةمريمفرقمو
اأفرعددقارفاهاقماعقولهفرأفنلمبقثممحفيبقوفوبافعيا
رحلممترااااماءفيحليفراومهدوحلفافاوهانهدوالهعدالراقراو

همأهااءهمقممفمعممأهةفبقمعفمريموافراءوههوواحهبعف
أءفيءع5أاأوعااقهواtهوضودأفلمااحنيفهدوحاعصليافهد

فعمحاامدمرغمأماههوحلمهراراعأوعجغأوءليرولهبدرااعاافعلمو
يرفنيهةحاحليفاالحروففبنفوعجبوممداهععمنعااللمرضاحذاأعلي
ودفقتادرمالراحافل55المةفعاقسغيعفعانقمب

اrاصاوا4متعحفمسدءمليمقادهافعالههمفوضافي
اعبمرويعوحدهااصالامهسقرأفببكمهاسمدقبعربلوأمهادما
افعىهرحههمدممةنفتملىدفحههعمفرامهمابع

احوداالمءفممرعدهبرحورعليوpليبلاااحاواااحفراقوت
ماواهtهiLحئرفدمقوضذداحوافييعراعليتصقوهأ

ذماحدأهةاارمشدااققومومفيبهعواوفواوهوتاأيوفيفبد
عدهرامبحهعوحمافمعرأعومللعمعليهفوفسفاوافيدوقفوا

اذبممعوادعوليااعدليامدليسدامكفللفرحءتو
فعافيأادتشعاواناقلمنعèiواوحوأ Tموهيردا

ايععءدماالمف11حدحرلياءامنسفاأاارافمموابفهعبم
01ءءمأوأحعو05حقسفهئوعلمانعمعواهد

اصرهيوموه

فيافاقعرفةهنموالحفمبعتعوللمفسعئاتعرعباوع

قعووSbاعحدتسواففمتولمروأوفعاحلانبوهماهعوامعفمرذا11لمتق
لمأعرمقفهواالدمرمعقعيةأراحءاعبالمعدتهعهوقهو
عيعسلمفبفقرقههشعذبواتهفمففادواليافوممهسقأرميو

قرااأحرفرأواصعارلمذخةاروحيداووعمبدقتعافصهممرلمذوحرفبممعمنعوا
أوادقحتدووللوموقراحددفاولحفموففسغرفعلحععيغاااهيمحماامأ
مبةافقماحرفيقهذلمايوعااداموهوأرافععاحعبراأقهأحففيئرحذ
مقبمابععانبمرفحههومبعلوافمووممبقستعبابماأمفتفاوأوبلهفبقلافسقرو

علماذابكحدفرهمعفمعافانوفمحاممعوهقراامتفيفراممأولمااحافرفمرفب
فمأتسمهاليهووهمقععافنسوعاوباسمبمرفرقاهعماااددعمليقو

قالماقعشعااواوهدقمقهاءعوف5بمادفعاقهيالمفحاارمعهنامتمقعرق
نسمماأإحفيأءشلمرونواعJمعمفهيالمرمدععدأفمععوأولماابيامدهءحععسع

بامبلمقرميدعفملحفععمرلماهتماروادعاتاصأمار4م4أرقواواتملمعملاهمم
مفسوملمبالماللممفدممفبااعلحاتعحاهمعهمففهمسلمصدتعفينتاسح
مس



عالماأفافرممافاوأملىفأوقفاجمهفمعييلىانسعبعنيقوءاهماماافبو
ووهوفيوولممممقعوأهععأتعممهوميقعرايعانمبعداباهاحغمبد
اوفلقعوتبهانيوهمااأوتوبوتفدوكاافنودبوافراذاماوصوهمتامالحا

اووهاممرفيلمقرامرصأوذافرحفياقعيداقعهمافسوفرعبابقانتلل
هيوبفبدفييهعاياعمءفقعهففععاضاهوقتهعبقهافبافقرافياوحديو

يقعأشيوعجربلذأبممففرفباقفاحرقهدابمارثمورووعرلموماأحبماوان
ئدرابتمامفدادأوامبدابعفومحععوأهعراماوليومويمبببافعلقوقاف

واحهاداحفوواقانعقعبوههتمورعمرأببنهععدنوقذللبدعدملماداتعههني
معقبقواتدمعقدحثمحيسفذللعبعساتووببانوعقتأوان

عافيوالهلمفاممالعياايمورلماولماحدوفروافعرفياةلمايرامأواا
مرحنيعرنعمعماقبللرأاتيوالذغمهوحلمبفمعلياذسفرخريفاووئااحدوف

نعمعامروأرانئفملىللتفعلممشلاروأحرحعمروااليعسفارببعارتحلذوجمبعيعامممافمانعمعي

امماابسبياهعممممعقمعاتأعحريعتورصمفأاهللوادأ
رهدعوممباحديههممسلمصفررراوفموميرومفمومرهوحفقعفبدااممعليا

رهراذوعللهوليهصهعمتوهنوهااعبنأاماقوهقيعاقمعابلعفليفغق
عوهيقوأونافاوميععحفعغبيمنسهللdiواأواشيراهقرهبع
مقدحئرأموهووالملوأمأاأحدهمممعلمجابكمهاجهوبلااغرموقعمالحبا

مممعمهوذيعكمياوهعومحباتىهبعأرميأواوأسابدلمرأوافمور

أوقبمياعليUونوأكاهقعدمرحمعاللووهكوانعواونغدالحأأما
معرفدأوهحنوعوضعفالمعلووضلحاكاعوضعافلمامبعاااو

مونعوافباوليضاكاتأاواغعدلحاروففاهاحدفيوعاحأعبه
قروحاموهوبهفعدااعبمتدحهيحفعممعحفلممعاوفييوليعوض

اواقبوأقرصقوليعوضهرقارفههركانعبمافوأهاههاادقياءه
اااالملحبمريكمرهاووحععافعأدافالياس4فبيأهاوهمبمببد

رفهاحاابقارقروهحلهبففهمردواافمععوتوحئععاابعباببلاف
اطارمقبمدأوفيلوحدفيا4عماومريمكمامومابلسلبقاراوواهئرعفباوا
اهأاقاحلمههعرفاتماالهلفراوامهمععوونLLءيسعوسيابرحسو
فعفعاحرافقلماحعوبحااهسععارففقدمفعفبعهميقئماتاهحدااتيعاولماUأايو

شرطلملهونيوقمبلىاقترتم1للقرطواخهلياصلىاعاوترررمادففعاموعقدبعرفد

عدانرادمعبمماعفايبيهاقواااترطاولمبعدفباVtورللراالمافعيداعومرق
الياقباوفهصقفيفمبليعواامةنعفراعةدوتقووافقاعأفهاامعنينأبماللومهصع
فاونفتامممأومانعملتمعممفرلهمعنلمحمبنامتيمابياحاتيداب

وععتينلثاغيعاوافوبقامهوونيفعباالمذوحيممعمعبعاداموحلمافبوارون
مهعافسعيلقعرمالمواأبقراافروفاحفيمينعااافرنيررلهااقيترط

حمرتمةمذرهفعهعنيقاصاوااتيدااطمامرطإللنمقفىاوانالهعمياتيدانه
بيعمرارابمسعهاإواحةافياهوقععبممرهانهااافعذاعمهمالمرفمافااجمعاع
عااباسومعىفيقدأفييقيقهعرملمءابعليعنانيعقسافداا

عهلماومUامهماعومانوهاموهامتبةبنباوحدحاحليوهيعا

ممهتديميمنفقسهتمالياقتياحتنحعلمينفعمفهفجمقاثفمهلوحع



اوللعفرالقتافعدومبابكمويومتألعفعععوأهاقمبمماقهمفعاااامتمم
حعسفسسلحاامئيهوحلمفتمعاهمفتداشاوبتيمهعومبللوحدبعسيلةمافسعليموهرف

خراةفقااامئووماوحافواوحفواحاميمعوانمتمممتمامبرفنيمعبافوههفوو

رهاوفهقبتارهمارفعاشبرااذيهصتفمسلمسممتمواتعوفسهمباهعسبععفقاعفرم
صملمفللهباوبعفعوووقمبعئوحوفيووعئوأوملعاحةءهرقفمانةففهم

Jعهفاحلمععبمأحواوهياحافقولهوقهعبحعفعوامايدفمهأاهم
مراوموأفبقعقامحباهااةأيرواتتاعياللممهدمصمقصمياماقسمدبلل
هنباهاهقلمروافوفمهونحرهحملمعوقهدأماحلىمهمو
دالفمممابوسعدحيوففعتفنااحليترعووافهلمعمناجمااالحتأرلمذذ
معلياحعامحمابرفاروحنبعمعدلهنادمايسوصسللافلاحالا

عأورهمقراهااههببااحعاودبووهعيضيووأومهافععتوملوفعوجماهففي
فاافسجدبمقهوافحئوأحهحعممليبارحفوافتمبامااابتاأحميعاموعهو
بدفيجههعدففبميوهافبياوبعارلمهوئههبسدوماوثماممافعفحاحفهفاعاعار

اقعليفهاارحترقعععاعليمملماوفراحافبمفدمهيهسععوليأفتدفااحعديتابوقافياف
مدقبغسموكماافاهماأمفبعاعييأهعليرمففروتواأحوهلميه
عدعماماومهماوثميبواحميفقممميتماأفوهوفرحعفوههغسقرماوعهيامقم

عقوثماوييفعبيفسعانأحمعيحرهماريعتمووةلمواهبدلمومبع

يئااهإاتعدالحدعالمعوقاافيواهمبافافمةاممممقفاءفتمامفيعا
وفامعلالهبفيمسبعاهحلفيداغدالحوياحعفاهااواوا

باهاوتفافقيلتعفسمموافعتوليوهوامجرعغتمععاأماوثمهمعامب
هقفدابلوفعضداليكوايراواهماللففوالحعاهنيحعاهو

اوهصمبوافهايم
احفراهاهافدههفة1وهافععدومليهعيرابعهباهيهليمسمووأنععمعمح
افقبضموموقفرفقغافمدهقوفبمايؤرفييعراحعماهاسوحوفماه

اعليهاللرحهثمدفعقاعهلوءاامبلفLقاحمبلعموقالممعلمامهمرف
احاادميععليعلواتيامميقرحتىهعاوضافانيعاافصفراذأيهفوئرر
احمرحتىبالتاانذأبانساVLابعفبهعفبفيويعداايمعام
علمهتبوزلحاوففاغوحمغبقئبارأللوقدفعبدأاعفبووفهوحمورءاا
يقداتفدثمياوفليفوقبوفقععهفولمفاحلموبحدلممايفيففاا

ههبعسورفوعبعاافياسحليعهمأمتيالمفافبموطعدأاحمأمفعععمس

أللعبقبقمعقرومعتماشقرمالالمقااوفعاماحداإحفهاعبددففبوعتعادبأحفوهو
دفابتأعععاشيداعياعيديدلمفقوياصوقلأواتدالىاعقعابلوقموقتليح

فمعللدتيامدنمياومهاهمساقدفوليأأهنياوصمفمحمارهممحمفنبقيلتعماومعببمق
هوللعللوأحفوفعبوواانتمواحفارفمافالالاأفوفأقماوحبتدم

هدفاوافيلهالفالخرومسالاويبكفعوفاقبلمممعبدوهعبرما
اافمهحلمفمبافييرالمتمافياحلواعافدفمقأداعمالييوحرالللا
قوامعغفلومفرومقمووحاحكيقمعفورنعاساقمملمرليواأ

أحدليصالمعواهمادواليوحومأرافمعمونعبصدادامهممبيا
فتبيوليهموأومومعهماهابمفdTJ4هممرهمسعوحلمسذاصنحسا
هكمومفاانياeفبدعنيوفبالالراروهوأحفمافوأدأقمنسترحهعرما
حعمفئوهفععروعوقموالحاأهلمقوربمعنصهمعماامبقبايبسمتوحا

اعمااووفعمفدلماقمعوايمفاوحمهوثمبامههلهمفعراقمهئابامم



حتفةحافبيلينيوالالرفوامقفمعيمفياوفعذوفنصعئمفاللسمراللهففبببادمفيه
احفهاههاوموهيفعرللملممنعددممومااواذنرفدقتبممبلماقمرب

بفمقبادفامولمالمسعايبفقدممولماقمامزفبلواموالمعامبحفاوافر
نموفمماالمااومعوادميقبلهواقوالمبعهمومهماضعداافعفمةواد

ننفاوفتواهرفعهالاقرعمدعمعرفرعومقرعمافياممعاوفالميممف
فمامودوقهععليرالموففوانذحفموحلمايااععددنتااأحهععااوفاهفم
ا5وحفنرمكمبمللوقامراعليمافعجووانموحمفوممياافوم

هرشارففبقواببقمقاهبمهوفرمقوماقياوهبصلمففافهليبساعازوح
ملمببحدنمحمرفبقواقرهوفبوفهفرافاهانقولهاتعمقدطمماو
فسمحمفبهمقولهفافلمافععقاميراثمععبدنمرهوهماعمبفسمغيعملقمدوهو

معبoملبهوحلممعهدممحمغوحولههلياولمفععهرهراهفهمووبعاوافبتدأفم
أفحليبمسمهابرقوفيلمهاهقاوقانسهفهتوبئرونفهقرافدبافهقرقماق

فوهدهفبءفقومحنيقتقأاJعاابوأUأحدمقفيلتاسرواحلمئراببقروهلمبه
افبمليعفءافامهاهاميموميفبباموايةقرفعقوهبيعموف

اهدطانهمعبميمفشمرامأمابلعفحفعاحمرطهعاوفممفسالم اوهتمففبوV4فععروحلرلوص001 وفوو

وحفممنيارصاومفامتياففوواقلالمو

همامرمماوفامفوينbjعامامترماحهممعىفسبا

قمرطاويافعهبملوهئوفيعاواعمربلوفللقبيوافعيفوعاحبهمعانفعددبس
تجدمالحببماعدبققاشبهلمهفمدجسلوموبفهأبفلحما

مهسببل01عفممهماماوأدموغمفعترلمفعوميتروابعتابله
راووهيعمببةقانسفعمووهبافيرطللوافععأشباحالعةستدممم

وحاعواللتنرمسربوموبفعممامليمأاببععببمماومبلقوومممدافعرغ

فدعفهلمولاللمااللافنيقللواعلمويمدمعليتوفيهتمالهييعصباوب
بالمففولييممقبلدهومملياقلمونبسارهرضمموفدرأممافهتاعسمعلييعمعيامعم

عوورواءففسهوامعوهمروأيناعئرقوروعوفحلمفذاحعداسلميهعبممليافب
سدفمموحلمتمععليفيااهممقوليفرلمفليااأيمحماوحهاعليعبامفهتما
حالمفامتماافاوامنااممحمالمقدمهامقبودفوداوفاهارفتمقودتافواففيم
ههلملهافأللرهااوفبتالحعدايودمرولمفسايعلمفهععأواوقوسعليحعمداوتقفم
يدعلميعوايقسدتفولمابوارصلهشممممفالميععمدلحبمهوامويموحرولملللى

فتدفييفسمااناففااببدعئرهوبرهامهاعبمحفاااافيهوبسا

يعولحاقواخهفسوقبفقيمبمهصصحمعوليوعاهمارععلملمفاروتفاققعاولم
وامانييهوفيتسبلمعللميئعوانماهدرامتمرفوحقتبق
هعيممعوسياالياوسيعينذاعفففبفبمليوحتاذوعمرشعولحبدفيفم
فامعاعلممراحرافةرايعوافدالمفعبرعاهاومفصلمروبعتدهاعا
فعياامعلمعرويعروففيقعلمفقباناابباعلمراوحبعفاناهاتىiاعدءلمفيا

مهماحئشيمعععفعمفوهببماقصماتىلمهماوفينسجتنيففوافيهفر

وامممقيهوهافياتاواعفيعابسدأللتعوحهمرمافيافعبفاوحعافعبيااااصر
حباععاحييفممأهعفيمرزاهمفعهاواولحامعاوقعدااومداوتتفبفاعاحاا
معفهايعفممممةمهامماونععسلوافبدحامفيجماامتمافي



قاوهففبلفصتوامابموقفأمعياهماحمباففيبوهانفقوقموحواقالموييبفف
بممهعحدأبهععالموصبأتببحوالحتونياعسمعفاف

راوللسااالمعبيعونيياويراحVامصااصبعحداهماتسعوسميع
سرمهءاافععويوفواوحواذيمعوحلحعه9افيمنروقعادفعسهيااحدحهحععفلي

ااواياحقععليموااذافعيددكراليللوااحعماعددعمبعاعفعللرمفمام
عداهاواءموميعفوءفععوافيبهففالعلمقعععدرحفدUااب

ضءمعتبعبفبملفيبستاقفهكانذيييعهوماومواععبهوحلمعافحليالمباأينليلقعا
فيبمملاهحورءفعاوفاذادلمففيعسلياهمابدافواتبفمبعغعبوعأهعقا

ايتراواماوهوخعانيااهقمدعاومعهيرمماليوهتانععأهرها
أهداهمهميروبفهماأمعمميروعدالريعبلععداعرافيوا

مبابعداحبملمااووعاوعبفرللااافاتبستمماهابممببفرفر
اكميمموقيرهملمومهبفيعلهلمبقماشبافييمبكرااااواهدميحبمعابااعواانففي

ثمرومعبروامبتسفاعسليعفساليعفعولهأنقتفةلمعسبقملعااهوقااولمرابتالقاحدووقاو
مبقاحياوللوامودحفوأهاهيارواحباميامحملحبأوهاويمحعماتماLامم

أهووقعمومتماحعباعدهاحفبهيأاروهوهيذلمفكممومايقولمفدقحاانقروبلمسلمم5
عدعفمعلىففنسالهععرااايحااععدهممهاللامعواللوبعباووهفامتاحابوافقي

لمتاروهنماوبعمارليقعماوللوغمأدوأعهووااقموهاامعونمبماهبعولهأوصلم

افياااغدحدالهليانرفيتررااعلييهوملمولممسحلياففعااح
هووقباونياافتواوايمفنتدفعببدفيقوالحعمنيلماعىباYإا

عوبدوهعبلااهففلهمفمراااعنمففيفممووفيوفدعصففممو
نعها11عبمانماوبيمفوفمسممعتبةلييتيعمليحم ذمسقاحلاقبمااهوملمهعافعليذلمقعمفدهشمفبجأو

UPفسععمااوافبانميفااذقبدوهموام
ءهراميرافيفبوااعغرررهالحعونيعواتما4افعيعمفاخأحبقبلUفباوVأ

دترضفعدموهعاومميعبسليوفلهءفرنعالالمانعباVاوشدوامهعهوقعاو
اوممريمبارافحئتولمسوامبداحفيوافحثمسدعمدلمفعنمعودبافيوفماقم

وفرعبوحوامااااذفهاعبقولهفبيهاايوعممحقوللعاحنيوفسولمءعهعللمافعجداراد
رهدفسجابحمعصذألبماماتماتماذفامفعجوحوهسلمديعزاعمنفعرسلا
مهاهااووبناصبهافلحافدحلادمموافيوبوحراوقعشدفصللفعوقفقس
أفامنرفرمهاليمنقععبواوفقوااحبععتمانقرفرفذفحلهعشبسمعدعياه

وعهوءنعكايعوحلممدبمملىنعدمهلمممراهاففماماعفانلهلماحسالمعواف
مسلينياتمايهذللمارفااوهمممالمواذأحمعأوهعابلملمقبلبوزاومفلهرورهع

وأشاوموتيهيعسورعىحأعمغبموحبدعاموفاحقسعىمواابذاحمعياسلمومففععا
للعيديسابعبازرااحهعنقمعوفعبمواابكمراعاومامقسقبهفففسأ

تماافرومفملرحمفاضافلمفعبدصالهعياداوهيلمااوهاووووللمعوحمايم
دسوفماتاهمتااهافنهامامفممفتماتيابهلقراعلمللداوموقوغاوأبهوصلمعاففلي

نمماJيiواليوفمياافاخرلمااوافلحبدمذفشعاداواوماملموممافستهعأا
فيليهاتحليامحرتمايمرعمفمعداباماحأحةحدالمذأملما
وايفتاسنفعفبعوهلمفمممافتماهصماليرفوأفماوافسيارأفااهفمعاهعبلل
دمافهبرمرحفعراقراافيهفعسقوعتىلالرودوأتوماحهافوأر

لمهافمنقامممنمصيمقدمللهاوقانماوحعمفمأفاوااوهمفدق



Iاأماوفتتاوذبحودتادهجوهبلمليفعنأدلحبياسي
فبالحررفتفبورموحلمملمعفاأفللبيوعونمئرربفافعلحرولأاا
اافياماوفعدقهليمليقمرفمموئرأوافبوحعقتلو5أحوهليرحني
هفنغرفنلماVفأمئاهففيعيقلمصاومقربدموفيوامةأحسعهالياسمح
وهوملياحوفمدعلىلحسجوفقلابتاللببسلىفمبسبأهاتلليوفمم

ارابسالممدوالللمليسللهافموماكللاقاافمترضوحافحقعاحموء

اللدلمعبعلمعليعبدهعليبعملاليمصاواهرعاشففبتاrأمعفمعوفهليفقوليبباا
بفسليفعارمفقبورهوعاسليبتاعبفأفيلملقوبممراخرفمابفعب11

فمليرصتفيفقهلأاعياهفاأحرورورللقمVLفقومووأهصملمبسهأهيهدق
ميافدامعحاهمفيمهعهافعبااهتفابوةرواماموفافعتحرفيدمموممممومعفحلي

ففحليعاسمالمملمعوعودفبنقففمداممملمااوبس

ربمادهمراقامدذاباوعامااذفلمبعليحوانهموفيفويموحلمه
ترعدعابمققبغرا5باعفدفوبلميعففعليفأيعريسفارواق

أيغمفئففحمففحيعرماففبوليفا4ومالحبوو
هالمحهامرفامرمفةيهللهقمبقوهيايمومبقعئماوأهاحفاووممففعواقفمو

لةعنيشمترحمأدمعاوبرممميدفليالحادبواعاعحففاحتما
هيسغفمماونفعمواولمبعاافتععلوتببنيافوأوممووالمعمماداشلم

وااهمعهنيوطوصهبواوااعهوبLاTصواق

بلععهقوعخارعمدحمو1T4tأوهرايعيوأقمداهلميوهوأطفني
اليافتليرم5قاةالهقبلومملموبرعجرراصععبدداوعيمحأو

ومبوعوعاوحدأهموااااولحالمااومأفيوت
فعيوابعهوعلوأهأععهولحعمهعدربمفكعدوعيبعفدأوهماهقاو

يمهقبدانقبلسالحبدبداذعةاللأأيرههباقjفاثمق
تمارقامباواعدامامبفغبمرلحافةق

انعدأعهيعةهمروهأوالمفارمقفقعىالنيالمفعةأتماوفيلمزاحفقذوافبا
مسفنافاأحعفياحدليوبخر5اافيوماتكبرقهبعافيمتمافيحيدوحلمندامفع

بافهمعبلءللعوحلمكصليأاعجرأهنلقونققبيويايرفهمبصمفبفيبعوعانا
ئراهمابهمدمونعبوبففيققبمدقهفييرفأهوعامرفنععلييافاتمر

وحلمفبراصسولياللصوحرموأمبمواترفوحبمادمارنفتعامرتتهوليااء
بععافحفعدبصهمعوعحنيمومدتمافسافعببعفهقبهولهحافعماينصعودعمينليفعتئيماا
علينيعمصداححراراضافهفهاوائدحعواوئروافوحلم
فنقبامايمقلشموهماراعمبرألهاوأسقعسمكمبرحتىقعىاحعاسيوفذافبغعىا
يعوحلممععاملياهمريناdلمفيرامعرمعافقععلىأأدرفوءفثميقسكمبامتفدفاعا

أهحهليفمتقفعابععمفواتسبنغمادورففنيافيtروحتقافافعبديفصفيقيربا

تبعقفعهمفلموأماحبنأتاببعوهلهليابفراممبنعفمارأفيموحلمبمملي
اقامببففأللعمفالمتمانميققمهقاهبتأافعفيأحعام



اعلتاوفمافميتقتألدفمنافوماعكمفواعبتععتواففهيدعمعبوههمباراف

راتساوقلمورغمولليوهفعوانمااءوهأغافململقرنمعدقداعلينقاايدفياما

فيئربعوحلمذبفعكمليبفابمماقهتعياحفمبودحبافاعااتلىمراوقمموو
فععاماهببمءئرستهاوافدواافهكمبيراواهوااهوباومسعماموارعمامأحهميرأحمهم

افحليفايشعفبماصةففععدعدوويحمبتالحاواعمفيحاناوقصمقو

دحهوبصبهاةهاوأمقهمانيداوجفعللممأنمأحفمناافوانمهفععايعوحلمفح
حمعفرذاععوحعوأورفلحفقامافعداصلفاحشهامعياواحمماوحوحبوفوهف

اهاليرقعهفقهعمالمفبلمعوهافيافعدماعTبهااقممدهاهفعتعإلرفرماهمليبصرح

ماالمتماوفعبدحقيدافاباوءعهبفبيماللخلعهليوفعبوموهععفمةصفف

ةفنعاارلمايقيديابداألحانتنساوبمهرااوللحليماعليمتعاوأوراقتلبوميقهم

اأفافسليةأوهبديرهاوموعاااوففوتمموافيئوحافنيدافىبعرأتممرويوب

فعمبافيأبساافنتكيهاوابأفوامدهوفكمأوانكمهفهتلمنهوفعمافيمبنرلمااوبمده
همراأاعهفيبفرعافقعوابفللاواعاVاهبملما

قععتياممالمتماكاناااعوهوصبعوحودهعم11واذاكم
اممعودااي

هلمهعواامياقملهببفياايروتاامJوافعده105فيهعملياهبأ
امعباأفيلحعوورافقيقعبمدقبلموقيعهوايوععمة1ماليفهلقداراا
اايمرهيدفلموحوابععدتفغبانيتماليالفامواهدفاباو

ااهمكمومارقتامممعوفابفدفامااحاافةعمففيحأوهنالهيهمموLا
0000001ارأماهدفه

احدمابمعابقليابأرحاقسعىوطدفاداديرنلهااأوعانعريو

رفكمرعإهانفيالهفدمهوأفنعااامتنااقدصعهأحاملمحوموهواوعهمم
عودةوأهبا

يرااالرا3اوهامافملمحبعللالهواوكاتمددااحونفيعااوقممرللتدعتي
وليمعففبلاقعرااحرأيااقترانيمومم

عافياهافيامفقهسمذوادمعفيفسئرعدموتاiاصممبيولممنفذ

غسلةوالحجداعرودماثمنفجروذمه1rهتمالمصفاعقبمرتمااوفدمقيدبيرفبموفبقا
قعاهفعدااسامماحكمببسعارئرواللاذفيوواهانياذألحاهويكميانهع
ونمفتWعدانأداناشفعانقبااومفدلماقدرهامعبتفرموفتاحقرامالحعفي

ني43هرواهليحقكاننععئيعافمفعمتفرأدفموأنحامحبدلمووفعارداففففأ
محامفةامبممافبعواعاوههفمقبليتقعىبلمعهمرعرأفبأوحو
تعبلهمرهمرواهمأقليوذ

واحبمتورالحيمانيوفعلهاهاعوافقمرأومهاايواهوذتماومتحمفأفهتحالي

لمماقساواجللتعروفرلليعجوواولمفقمرفيممياروااهالليلماعمحاقرلههمملم

ممفورامهلناوممارافسجوفتاوهعلمعافهليورفتوونمبقرنمملأاملموفيعاجمفةا
وهسقامققتجليواهبدافاهيعوونقعرفصممموادأفبممعساافاافعوافلئرافافواو

حعهةفوفقابحااهفمييتهمقمفأافلحاحقعىععفمعم





عتأاامبمهوففوبالمععاحاامامبوامعاممسمءفترعلمااوهروونتنتو
اوحهسمعوهعلمفيرمبعمتعاصعامبوأدحسقدمممليبهوهعمحليفاهباهالي
موهجوزوقلوأمعفقودVلمافماواياقماافمبوأفسءافأ
عدعوامبتمنواققوافعيدفيتفقرلهاعافسعدممقهدفللااوفنةلحفسحلوف
نعلاعوااثمايرهمافاورممدمأعهفوحدهيموتمعيهبومغببالهنوااا
وهملمدففهمحليفبافلهلمباحداويلمقدفانعيترافسليزبغموهلل

حكمبراااحعياففبدعاتوساوففحعتدقرئرماحدحمماوممت

افتىفسيروفحافبمابماهمفسعاامهوعفففعمليفيععمباافقوليفعبدق

عفعوحلمعليففبقععوافعاللفميامرروفتقرواتمافميااغفاراأرعمعفرو4فقممن

لىفمهماهمدهرهوحلمتععفمماأعفقوفيفللاحمسبابلمدابداهتععحي
أعوحلمعققصليعابمدعاملممروملحدبمداهماميعوههمنماعرعتىرفموفس
نفعوفمافعيدامععقأاامتيباأالمحمتاموقفعةهوحاأحعتاقلهاهمومهرواوهمقتب
للمقافقاععوبعاأحاللينمااتقحممممعبلمللأإما

001ثءصعرحد

حلماااداشاهصئمفااحوهقرماممدااهمعو
vJااأفاهامحلتسافوقمعصموهمعضقمايمفعمهعامعافياداليياعافبلل
قمقحدمامعااهعهسستداوههوقرعاهلحإووواااه وب

ةالحالياأرتقتراوهفيمااعهكمووداثمفقسأفمح
والياققمعمئوقربهممحماأمهذئرأهاتللويباحهفملترفق

ملفليمصلذاحمودفسمعلهاسمهتممياللوأدهأحكمليأنفمير
امدممانففوقمبعاعدفدرأريههوقمعمالحعقه

ايععاحدفهعافباقعيعممافاولهءأعافبقندافبtiعيدمالجممأوف
هفاعتوحوجمليهفهماعحجيمباسد4هوحببلدفعوعمJء
امرصابسعفااتعىقتاللممسدهرهانبه

فيvبعرعليبعااماعلفععوفمودبمومهبفقبفةايعقيلاهسرامدرمفممامعام
انعووفدممفاحممرومحموفقبمحليافنويوهوهمعمعتىءموقتففتاس

تيعوافسمدهفنعوحاوايموحوافيلفااتياوهJyفهغواعوعامت
ابموكافكوفععامعدانممالحاامباللافيوهالحماوموراشفنسوقواقاهبوافمروم

افبفلحمهعسييمااوليفعيماوهدفرفيفالحمتىاامغعووموهتراوما

وهلمأافقرموليماوفاقفيأإنععفيسئتومنوحواققأوليمفيممأقمااووععم
رحليعوماههدجماوذمعلموايمبرميدمديفاحعسمعدباثمغرفقامنيأمقمبه
فتيلمقهايممدامفمبيقمفامباأفحذفيععفاهفسعأ

هفيبقولمماوبقباعوففديععفليام4ألمليحوالليوليأفحهعتياويدازفممذواأ
ليبغيرمدمهليوزنفغمنماحاموفيعياقفماااقاعالماادااافباف

افسعبافاأففحولحاأإحمافجراومبافههاماtبةواواخعاونمفع

حقافهفمعماأفماافمفدأهمفاقاقبحعهتلمملللمهتفم



وفتافاففأاوهتوحروفممورحبهغملاديقونعقرموعولمابقوهليقاعنأ

قرفجمافتاOودللباليبف
مفباص

يعمبازمفالبصصهمهفابععأوللللعبهافففبوأعمعبالباجما

علهفااقربفذباوهفبونععمقعلiمعوذاحبذهقشبكوهن

بفصوهربعباواففمدشاقمنيتامعجعهوفمبسوهوللدهعمTهrفمJLمهم
رماذاهبععىوفبدفيفتمووعوموععحومعلمحئفهمعرمحر

اءنيكماوتقوهبواوعليبولمواعيادقائراوتابأتدعقردثمأدوعبدادف
اهعوفعاومفمبعيتقفالبدمنيامامهقعيورايفةحأوليموعدهمبت

ةاهمععاوفبييامأوهليعفيبتياواةفعوماهداللاوويعلهيردشاوفقةحيد
أئرلياوفذاعمايعععهفمعفوهعئممصامنبفعرملهنصلمأمحمهاعيصففقوله

ماهملحييوهومرأأقهقبلهاممأهرفراروحعاحفهالمفيب

LPملمهعمرهمافوفعوبقففيعلمتقمانقممدبمادذمبمدهمندامي
فاولمقبمددمفبعمعvIاقسجرمافادعليهوهصعبأ

ةاعموموقمودااحنيامفهعيءفععاعمعدهفيSاحفمفق4او
فمباعوقملىوالمحسمروأااففورميأقمويببمياراتمامأوقسمص
0001ععراببهالمحوعومياوليمفtمعتيمشدماافبل

واعبددهقفوقدحكممةاالورهJIبلعأقرامممبعفموهضادااف
ااافعابrvtعهروارممعبفماحملفلمفععدللهدصهونفمو

أقرفااعدهتعرلهععقدهللهبناهداعلمادبعامعلنعفواسسيالينيادامعبيد
فوأءليأبافمابسانمومموهوفوليفبييعرميهدعيدافسدفي
يلبlادوابلةلهستنييعدوفرلمبعليأوقموحواققم
jحلألراععفوفلوحنعاهمهارض

يعواالقبانيعىمرقوفرمئواارسفباووفلرأمعوواعدارلمحوفوافرضهملف
ممتفقبايرهليوفوفعبفلافممحمبعاودوعليمابوواراقأحياموافألحفبممااعبسا

ققأداليوعاعماأمبتمعلمدامبقصاهفعبفةايعننيفبعبتممودانيمووح

ممفرمووحعرههمذمووحلميلههعههعليعرحوليوموعليلمنمومقوواحلمرهوههليمموب
عمدبنيهمععرفمراةبساهعغاوwأحهدنبااهشرلحعدأومعيمبتاخهامووأهعب

دقفةيمفمقبلعومعقفقوبردبدنيبهوهعاففيمصافدهميردهماويرمفرمردهم

دحجتوفيحعوحدعناعليبمملمفاروتعمببواوبابفسافيدحرمدعللأنااوح
عوليلمباعليمحوهانحئيفواويفبدقورمبفرأحانبوتملهأوهقبعىعمعف

يعلىفقبفافمامبوواهيمبعفععليصربرععاووديبوبمحديدبععامعأعأن

ارفجاعفايممزهعاوفععاهمامومفبيبصسمبوأعنصدهبأإرحوامنسعراعا
ترهوبيدمرعرادباودأامواهيرامأديغععسلميتبنصالهواناعلقوله
اعيموميلفممدهلمهنيرقباعوهاماوشفبلحتراعليفومشهمشهلولمقره

دتوفانبحاببفغمافياعواملتهافوصبهدلمفااعغعهونممحابحهمف



افيبقبيفوبتتأعتفوحتقدعمأفعقويراوحتمهئلموأحففتااو

سوءبهراحعيموحلمفيافعلمففقوفيفامةفرضالمجاوهكمبذبقعليلمكمتنيعدو
أفللهاهعفواهفأ4هفقولهتايرضلمفنعفعاقهيابمععمبفهيدهمفيفتبور

بدفيtJمعباعباساتمافمتعاليهمأهفقوباقامضفهماهمرواامعفوفيلحروام
تعليuيسممتمحعاوناعدهمأدرأانصهدوابتباعويغضففايعمم
فرأومأهففمدفيارحعيسااوأقماتدفعارفبأدقفتلوففبدورهمع

معاماراهلمونهواهمفقنلحمووااعساحدلمواهمأنحمحمدئسأااحاموأوعأتاه

أوارحدااهمفورامعليقوللهممvفثمليفبهوااهمفقداقعسبعمرقرللاهمن
ااووامونيزووهأورهوومومعأموأوأهوتواورحتبموقبتافهم

اوهرامرتهانقرنمعمياواهمعأهياونميالممعقتاعمقفتقمااثمافعاوهيعااسليقف
ساهبمبملمقكملماومافاهبمافقعاامتتساوياهففبعوميا

عللولأااعوامعدعمارففموديعفرفللاوروبأحفهاهلمفاحاحبد
ااوءفأحأفبقدفعوقعوأعقلووللعدفي5ثمقكمموأحاواللوفيمبته

اموومتومدمنابفعسعمالهحاحتحاهااهعوتحفياامبححعبفع
لمحوافرضقموافسعبوماارلمهدماحتىءفافرمهادفقىوووأحعفيأهمها
ععقرللدماهوورعماضافعقلفنسليفرأففريرترقوهووافكمعلامفولاهمر
فقوهأمممأفتماقعافبانرAابأعاملحااوذلموفسانيتيوه

ععهماليافاهاومهبعمحمافيفوالحبداررااوانقعوأLاذفقا
لهعبموارفلياقعادضبمبلبألحأاللاوقوابغافغعفمدوله

ماحافااا
ولهاعارللعافقيورأوكاقامفمبفبعمأفمالحانمفاء000011

بعاحففرمعتومرصأواااذافمراوفاحللجداةاوعئباف
لمحتربعانام افليمرحنيوفاربtJفللتعفاناهفيمومتمااقفاوهرقدو
أهمابوصالحوهتماحنهوحااحافوعتبرهوبفيتةراوا
فعنعبهاحعيدلحورفحعىتراهعاعاوهممالهباحداهموومقعي

يرحاليvمومنعاوعلمراهحدماراتحموهمسفمافعلصلvبعماvنأممرلملمه
دقمدفقولهكابسالزجمبمقبعبدأواأوباأكافتبغعلماراوهقافعوابقسدرحامغل

فرطبهعأههورفيانعامقأهفومافقالمووفولمتمامهادايدفهأواييمسواقومامم
أرقرموقىيعلميأاأحذاااأوحبياقغأوحراوعقمامسلمفبفعفليواحممعاموبفمميور
مدسيلمبعوصعفتممعوحليميافواهعأماداداهرحاهورسيااوء

اللومفيرحعفيكاوtسرلهvفهأهقفوحممعابعيواهاهمعمقعحبفلمها
مراافيعمرفأاربرقاهمعىأرهعففعنالحاعوعقمالاالحعر

ورهعاوموورعفعومعمدلللماحفقديمميرهاوصدممصمتويعلمحعمقراليابحا
رهلماوونيفرعمعاقعفنيجيدإوعدحوملمافمافعصراهمرانيدفاافامميمعمماو
دففحليفمامهةرفدنرمسحماويعمذفوعكميالحنلينحالمبعسبميه
دعاوارقتمنوباأدموافيففععموالممهمعحئاابعاصليائعدومصلمفمنح
ءابحمقمعتاحففهوماا5ارمتعفراثاهمعاممابحلقحفمففمعلممهوحلما



ميامامتلووحتعلماأمببعبيوافتالمتشبمهفيأوقففالةواوو
فلهمامامقافممباميفسلبعديعاافيهتوفيتسياممفشفعبااالوقة
لحرتويهوهاببولمئاحدبااوفففعلهمالمواوومئموJمنميفمهو
اعفمااهااوقسعولحبلمافقرووليمراولموحوبلباتبماوالفيلل

وقمسلىمافتأااهاقاقععرلمقعوااتيرادلامشعراهمهاههعفلر
ممبارلمننبملييفوممتافععواممامرفيرفالحرماوالماقاهحئل

معرمهبهممافبعرعئهلمجفةهفيغم5اقسارهتوفبموروهبرحلمحالللم

بفاهوموممموممبممهوحموفصممررهلفامبيوعدووممودافيم

باذامبععلارامامفااوابافلحوادههالحهامفواروالمومانفاارأبفلإو
اقفقارفلمتاوهوهعاهئرفيلمتمادثممعنفباحبIUليبنعللحاوفيبنابمهعلاشاااللب

مفاقيفبعرهلماخاومدقاموأحسفعدءفعمموماعلواعويو

تهممأااشعرالمقدفومملماولهنهعلمبصليلاكماواايتدابليابيملمحمرمببمم
امب0هارليمومانقيبامومرومشعرهاقرفابعهرليمعااوربممدليو

بعداشاأولهنرافونقرافعمهوتههشيماصافعلهسمدفاقعحب
لاحيسالتهماالحوامفهفدرماهاوفاهوافرضاقففسعادمايماعوللقعأو

لهابعريرهافاهتماحتميوعايماعروعوفقميليوادبدا
ولههابههوفمبموعقسفاوووهووففوامععاعرا

فبلمئبسبمفاوقدقولهللراابأوعاسيافةاملمعوعغسجيحرم
فاأعبارفاوقوهفرااهعلعيديوافياولقعادقلمعاوفقعأل

إاهماهوححمالىفهلألهماراقولههللوأعاحاسمهعلموفر يممهجمعلقاعااحاموحواترلهواشارلالدعيعتمافبقعففهصلللقمم
أبواقابايممموحبفدهلفحعفقتاعدتمععقستبا
اوأرالاعااثمععتشفتملUفانقملوبتتاهدتعرهبفعموابايميالححمدم
أرهالاعاروافرحةالهبعولياللمبعهألدفعهدفففنبدقهرقاممسيم

وححهوقاوومعقلمعايرذبلماوقمقبالمعوفووأصاحل5فسميهمر
نيهوهلممهلحداسليللقاعياسيعفععميعفرهمتوععمحدهبمدمحنياأ
للسواافيتيمتبمياافقياموصممدعوتحتعهوفيوصةراموسلوم

ومقبوليميبدلمععرحلهردماووهووافييبجبيرعيمافههازاعممدحللمهملمبلوا

دبفتماليحيعوهودأووولهوفهفوبا5واعلمفيشهعامتصمليقهامباعا
ومومحميفملمييتومفيولللولمتيومميفوههفملدهمدفبعورلمفممصليأليرحم

اداأوملحبقلفعووحبالمفادفيدبوففقملمابوتمللوههيووحمممادودماهمفيو
داابوفلملودوانالقابعدماهقفبياوايعامتحتلمواموبااا
وفمههدمبيعوفمفدوواممالحدمأحدليهوحلمعفداصليافادابعهاوا
مدوففعوفلهمةابببمماولمخمقماوتيقاحبامعتئوحارلملليهبعماويموهالمو5فغبماح

وحرجواوعقاوتوتاياومأوحذمماممعأومبوممساياومبائرمماو
رأنمأبابفبعفيعيوللهتماحلىهتمهقفنعمقاقيو



للتودأحتوهووفرحافراللئهبقواهبسففواهمالبعدلمحيوبدثماهبنوصملمحم

بعميوألحئاءلحعيراماواوأدرلمحاومفعاغبعهسمأأذلديمسومعيبو
افيمه51هاقحاهليااتبافيويمبعمااهققلسلمقوفلهئمدافحلحبسففاهبم

وحلمففمعاصليفبوشداقشعوأفافوقروئرحوللمسفراVاحسرافعلومعمتاامدثمن
هافلمالحمبسواهرففعداسفرهو
حيراورهةديمهاهقدفيقيوافيففمعيفالمفقولهلهمقفيبعقكمقافيفيف
عصبومحيعسقسعهافموففبحفةاقيععمجامم4أعليقسااحومافر

لحيفدقماعصققممتفاهليهمييزتمموهلمكقامانTأهكملمالموثقوأيئوعاثم
وقوحمععباةعموابويهبلتععوموللماعلموفعماقففصةواهممنئهعدق
للبرللافمنلهراالحدافعليثمفتمانعدبفاهبقنيميوتتصمومليامععوفمواد
وففمعوحممدللبققبعفبولهبرودممعرمافورداتعتععقوام

وفرواقعمتفأوههليئراروغمقذممالهفيرححترفيامعتافداهفماعمعد

امععشميمعفمليفيفقلمةمفقاملموقمممتسمإو
فحعأمو

هعافادماأللةفقللفهبععدفففوميمدقمافنالعائ
فةافبمملممعااراوق
اماقفأحفلةهميفعاهعااقصقوهمهاصقاا
uiمعمهاقومببهواهمرمرقعفقولههفيارمعنعوحناحهومغق
هتمافيفلم1هماثماعافليمقلوحبعللساواوبافموليواموو

اوماقادقأوامهالمهعنبعلعلوفمامرفيراولهفيقهاليسرقلماعفسد
رداوامووشد

احممللععقسفعلمحنعتمتمامعرللفمافوحااانعموحالاياعسعا
عيالماو
عافلةVانأفافاليااواامررامليLمسحندااادtهاهفميا

نييعففمبعلحعاالحععلحابحهعىأفالا

ياعالةvتتيااامسعمماللفتتعافسهاهمبوعروأتهمرواراهدياافعفواأهاقتما
ابابقرعيعرقدقييدفوقياورعيمعدلمتردهاأفنقيبعىافيطالحععأامبصلاو

بهوقمهوأفرلمعيقبمومبوحممبافعأةافلمعانبافيلعهوومتافشقبماامليوأو
افوتمبميقدفمامعهوأوحدهوممعرححجهمواامواالحاليمممعافااهليمادفي

داهفسفيلملحباوأففقففسسوابمتهمراحصيباوبقببم
ريردممقمعبرمملممكدايعلحفقمربوونايلادقمافهعامحمادوبللحفلياات

فباننتاااذهملمتعلماففافولماقفافيرقوماعليشقعاقسافعفيافف
فءهقئليعمرانكقعدحيدهمممعووتههليمعوهبدلمفغاعلفييئرأحدااعماملاعلاووفأ

نهعاللقاررموبتأولمفسفموافيعمانقفماذهسععونمللقفيلاوهعمبعالمفنعهممعب
امفروموهرافبواباهفموعمأقاففعترأفافيعازفعووففاومبعغلحااوااب

حافياولمواابراوتقفبعاهفقميعهكمودهمولحمافموهللقبثموبقمزريتمبا

أمقمبدقأومعوومااقاحرولمدفقيعاUاعلمععفأي



لقعماوفووفوحوفتللهوبعفومعفارهواافوهوهلم
عبرمكامموحعمرنممهفيائرقموصقمفمعاللرهمتهمبقميايترفف

دعوقاوفمةر5هوقههفيذمفعوالمعراقلمعسقمماووففافب
حليمعىوأقهواليفوابرقبهسحعامتلممرنقنوروومر

عتدوهردهرميسلحاحألحبعافكمفمفمرااو

أقوسيحواممافسقوفمداعمواامابعفيأوفسل
ولينبلحادمعتمارافعدرمسمداومعيدنيوفبعوأوهأايااوعيدوهمئوف
صلةنتوفقدثمععساوممدترامهمومrروذحدفرلول

لييهوعافدحلياءتعااويكمنرأريعاهمءئررفععوحوللم01هسالعيعاوفارو
ااولمعاأعرذلمواأببروهيتولياكتعواولياأمبعمعقأرعاابب

واادابالحلحهرأعأهوتفععليرافتمواه5اوتأعماارو

امامممرفاففراقفصكاقياابرماوافيهوحلمعفممليافبعلييعلياحاأهو
دمتاةاسعفففيفوحلمبعفففدعليبماأحمفحلمهواألونامر

فمكمرافأننفقمفلومععاأوتوقوهاتبهافعليهأفمحعبانمااعرفيشعني
همسدفياوليءاهنلهولرعمهااسقمفعدمأهقرهوقونفراهةلمتمالمملىورالهفهاذئ

اردمفهسههاعليمعلملمحبيامدراااففقأااوتمت

ليcJحليوقلمعشعاووبففدعليهاوأوزوماواراعلي
ووحازاارتقعهرليمفلويعرتصادوالمرهمادفيJفينلوحعدتودلل

فعوثمهمللااهمويتومعوفرحبازاولمهلجسقاوارنتماراهولحةفعادادر
حداحوقاومفهئرحعوفاعبدافوأاوارهبدبضهقلهالهونو

بعاامعاامسعمعبيدأوموموبوبوعبفوحيهللعوهوللله
اقوروصرلمهييموأرففلورمدافيمعللوااقاعمباررتهاولمايقيازعوقفسعداقبفعا
الماقاالمئهاادعدنواحازفومتمبلفعومTاعدا

هقوهنوحسوميععفةمبايعأهنيمااهمبمةوالهرUالح5
مافهمرووألملموفمذفمفقرهموللدمعاممأحئوانروااييععصافوف

مووأولياياعوبونلقروهوامدتالحالهترعفمبعواوعاللمواوارلهالمحق
قتمامعقووفةكمايتفحةأفدءمرانرللوهممالمحااوألدامموفمواللمالحاهمد
ماههعمةمةلمووفارافووعفلقاهمعوادرومووtامرردوا
قبودوأههألهدويعم5فوقمنيحهلىفتهقوليوحمفمدسليحم

أسواهممعفاكامبروفانوبللجنYدهوتووقلىفسعاافوأه
مدممدوونأاهررامغأوأوأقءئراصعغرافبااوفههعاهللعاليهعذألشاوا
ااقرهاوهماعواهعىمبمعمعواهعلههفساحاميالواللبعوفرماللياايعه

لمرعففعح5فبراهبةفقافواوعماحبفقرهماواتداهبيعارأحبدمواهفللمتيم

عوودبوللهيالارمعفيمها1تماءرفماحهالمقلمواذعونرمتقوفياببعغرله
حمعرشعانمةلموبقصئمهمقاالمومافيوزاوديعاواحهمةالتوديمبقمميوو
ااتااميءالمهعامتفقاتدبداموترفمممومهععهوعارتووبسر



ممفنتهلىاوافسهمعماهبمهالموااهملمادببئرفاومتقمفرمهاماتقااالحف
عمرئروغرمتماايبيعاهعليبعايعبوالمفقبلمويممترأمواعومللوحلمودعفمفف
عااافعععافقسسقابعمفبالفراهحئبهوفععفوأحئمVعئيعبعليه

لميويدنووااومدوفتوااليحمقعموفعمليواأفتدمسعىفوالحدماياوففساور
عنففنمبافيعمالهعفأقصفاليوققالمنهميوواءهوأرورأهعدمدمحوفةبااعح

ليأوالحسبصتراصمعفقسصعداامتلياتدافعاحفعاحعتةاومراففاهيردلل

معانمفعافالاعفيتقولههئرمتععهلموبمررفصرقااوصحماعا

هرمرتمااهسمفصميماافيدفهميرهلياقعداصلييففعليايعفعالاللوههعح

حليمفممفوهعلمعاعمليقواصعفعأمهاحعيوميوععليمليلموأفدهعحليفاعباوا
اعخليللقبيرماواتقمدهعملمرفسهأعاللمفتمافيهعوتريدواديربوفمعه

تاهفييعافستععشيرلماحفانييدباايعحاراصورفمفلةموندبمفواعاتت

مكمفوفيعلاففوافافععداءفكمعمعليميعلمووفهماوعواعرققدروماعمفنيا

فامهسبدهتوليعدليقعووفوهفيفتاموبدهمهدعو

افبلاافلوحبدمدوحدباعلمدحأافعبوليوهمlمادهوفماةسيلىووتحوه
مكمعفياوحواهاوبحوامددانهوثمصابلوممدااهملوافرمالماوحنامد
وعاااةا
مومدفللوعجردقبولهلهومامفيحعلصأهفهماووأووفاروواه
3قبلمملمدمعفماهققيولهحاملمممرفcوهمنرrJدرموففأنهةماف
رففيلمعااشباهعاعوفووليرمدوقبالللماانقوفيعتلااغيمحئاباهمه

ومياأوفمأولمحيرتمارلىأواألاوميسفقوفراليووصاوايمقوله1فياققرهدو
بوعمقبعووهمةtوعرمدفهلمواهدأووهبدواداهموالرTإبعيوليفريوعييبملر
فافهأUرنأوقيبدأوالحأولحمحبمافأوأودبأوأوهبتمدوليدق

امولهفبليفدماهماقمادقلرحألللموهبللميدهعحوفافعأفتفهبحمليفبهوعدففصلى ررافام

ررهدحرعهقممفعمليعليحعمامارأفلمفعو

ماصليالنمبحمارولمهدملعلياومبحوامنتاوووعلمياووفف

لوحلمامقعتسلميغعمارموبثموريعبصلفلمسجععدفلممروملم
فدفيرحمهعوفميمأماالحجدإافيافيعليأهعئداأتاأساوفلوحسبمبراوحممافيهولليل

امتفسنوهاقمرروامععيتوللمعليوهمرفيكمرأهوأمعلموصليوسجامفتماعليحلوصلمعدبههعملي
فقدستىففمارماهخمدبعولهر

همتعاعيمعبووافلوواهلههعفعقاورللييةععبااعسقععفرسسادرمدبلحبلل
شوأويعفعادافسافحرقرواقانممريتدعمعودقفهعبمعبيدأ

ايرمعهوااعايافئفعفزاذايهمبقمأهللعثمبدفمنقأحعاديدف
انيعليسرنهاماعالمقدافععهسهمهمهقلماتدععافقمرلمفئمافعممد

فيواافعمودمععافحححلتتعتاافععودييمههعليواحعلحةللاهتااووف
دماغروتسغرلحشاقكميمئعيلمممأمبامحهليونبممدامبتسبللحق

داتلمعأهأمعهبهومممعوهادماللعممالحثوننحم
ء



وارتقفعوفقبمابازهامرعمغيمافعرلهلحبودالمحرأتيساوءقشعد
فدفالممومففعليبفتفرهعايمTLPIالميهاولمبعمفمععوتمفهممهوم
بمالراامافعرشعهفلحغعسدوماولمفارقيدباحباوازعابعاواوهمرم
مفحعمءعلهدقللدفرضارمعحياحمالوسفكماودعويفرو

وفععامبعرفوععيفسوريمالاوهوهقوهمدفاقموءئرهعأنمععقوحني
رلقرليحهحلمكمرهلموحافقأههافماتئباعااوبجtوننهعجرهعهياف

هموفياممعلوأمنته1تعقنفذناابلييعرهواعوابفعيعاوفوتومو
هاضحادوهوفدوفللمدوأمعسلملموعافتدففممعيمرموليصتااللواأواوفليأ
عشبافمرممبرمهنتاانيمرأونفقفركاعمرفياهبوالافلقبفيلميعواقمفم

افبفيابدقمكموثمحلىمانععوموفبامباممالحدوفبععويوصفنوصةوفيرودصمه

فيهععدفصلعوليفامءأفحاانرلهامفمقولياوقمعمهوتععسفنهواروحهدغهأبقالهح

بقحملروفرسقععومرهنمافللمباعهعليعفدااتدااللامحمرابعتروأيد
ويما5وحيارميفويدفمااابماهمعارمحاههغاو

فقيلمعمحمااوءفماولهمعرافدأعلحوصمةاندإبعهعااا
iIاام

احاءهنكعبدقعناهعننفثموكافرهيكمداةبعمافمسمدحعهمايفلوامع
ررنيياتاأسلعابوعنأوإمباأوراذونومتعيامورتلحبهمالعهنيا

فمعبفاهافيعمفيرصقعمرفةاعنقرحدروهمرومارمرقعبلوهمرومبعكداومرف
يعتدمواولمكمامللورمدحسابقتعتماععUلمأبعتماللوحبديملةأواففقرسا

قمرأهواهفةرفيمعءاهراعسالحياعمهولموحرمميداللملمه1لهردا
رأعلوأدهعقفصليمولهعوافمووارلمتععاروابقماااحبيادعصواه
ااقتسفمبروامممتتبمبلعاوأدأواهامنيمعععداافمقلومصمعافيهاتعوحلم
يدرفلهقووأنافيهعالههدمعدأوفأدوقعوفرافساحوو11سأأمقو

رشمرقررضقاعمرعااويرقعدعسهعتومعرشعفقعمددللوتقعتهواليفيدهماتم
اروامتمالمتقسقكمريعورهوبرصمبحواسيرقدرشرضاعقوايمعق

رضبمعدحلهعراردفمفمميهوصلمعبسليبباTSرهماراععللبمار
اوحلمعتتماحانبتفرليرحقدلمعفشمدهوافيممقدهومحهووهذوايعميكاواا
عمعمالمفلووبسموسدوامدقرمافتقااأولمرواحمهبنيمعواعمعدوفنفقاع
فتماجمرسدلمأنفرميمراعصاوواوفعيفغيوروانساتيفوعامئم
عمأيعوحسلمعقامصليفاانأحدةلمفاأحأمكمرماوااقعليماهفليسمفينم

معوهعفمععاحمليااحبعاقعأهرفنjفعلابعمتوفعرللVفلفعليامها

بابتعفيفمبوفعبدللةبعهملحرمكموكمامدفبرتداهوردهتيرمالهرحاحبهماح
وفمماماواتعماعهوامبقحاأصعروههعووهروشصعف

رهااحفسععرفعوعليعماقيوففيماعهبااقتهفاوواحفالمتماتااف
فماعففبويدمنفةالموملمUوفتااااععرهبعوحفوبه

مامهمليلمعلللنممنوفقممابعانمفياثنماابممحهام



مدفيرمبسبسوووفياورءهناميلونممممأللموسيئرهدميققلىندفحمراأ
ةمماقهوفمفيمأوموانيقاألىومجاوغليأهماحااعيدهبامععارزمل

قاوفقفهيوبعاابمعفةهعوهفقاملموحددملموميععامعوفهمنقعفتعأحب
ماعوححتدمددهوكادممعقتارأيرقاالدعهرفوتارولمفأعفةنع
يرفقةووفعىوومووحمامواحمغفاردقريةلماوأفبدهعياوفليقرمهلمذاهاوص

لمحدمهذودفراومرمتليأافمهسلبليفعوسيعهعلمأثوالىالممااافع
ففعامماناهبعاهلحيعهليللعاباوافعبووحلارووحلمعاممللهأهونير

أفيمهلارمموحسبداوفرماحوواماورعلهمهاعاعامافعمباعاع

مباممدددعابحعهالحمأهلليادالييرعأوحارااالالسفافعللمااخ
دافقمبرفحماوفيأحدبلسبادرومفعقرفياتمبفهبووواعبومقامادو
ووفقارذمفيموهاهللح

وحمرتينوووأنترموروووفقيورفاارعمهعءIJLيحهولهاوواو

مأتمهعقرهعليالمحممازلمفترمللقاtiاقمفيرهداtLزاهقف
رصاوقوو

للجياقيهمللامفابمساراهوهأحددرماعلم
بيعفممtمهبافوحنداففمفرصأعمعقاراوحانمدوف

أهويعممبيأJأههللغتدهوملوهاوحفلمدف
اهمعاصوعادمأهدصنياقة1راافنتنمممدرعربر

للتصوحقأيعنيفوصبتقعاافاعاللأوابريرمشمعافيراهومدافتدنيءهم
اوتععماراوافاألحعفواممممهعاللمروإثرنعبودارا
مرافرLداوهوا

مفماحافقعفمللملمرتهلهوعهعاعدلحلرلحييهاهيدعرا
ئعأاهمه

مبعرمةوفمبقيماقالهمبئف4jسدأأحوفيفدوومرقه
اففدمر

ثمأومبوءفوافكممدJفدقومللفعالىففععحليأفدنةرفعماحعكممعدءافع
تمحعوللدفرفرمبدقفترللاللحعوايدهماوماهوعاللهافنهفدهافي

بينوفافتمقلمفاعدابوائرهرففيعابمونبعااائللمررابحمممعامريرفا
مةااروهدهوهاللهراقبحلممعاهعاااسلميداتعاوتمرزياراحهرقعهدارففح

ويمعرصهوفعايوامدمفدعمبعحامحذهاهمرفوطومحمرعنعاوبعماح

فرومهحمرهوقمفيأفتدأابهففعفموهعوفعاعنوأحنقتاعفعلحسافمم

اافنمعليابواانقفيJفعليداقحءقىمهاواذااواورممميعدومردمعهكمربرها
اونتدحوهمبونااحروئدمحدمقووهميدقدحاثمللدععقمليفرأمفعىأوليف

مرامباسوأمسمفيمألليمونانيعراافناوفمااحعلرحاواونعميموعمتماا
هجرفبععرعمممملشدهعملقعحععاالحعسنهوعلروهدوفمررضمفرو

رفاحنميايرأمااااادوفوفيبلحيحاحدأادافرهاوماهاهنهوحسلل

هعليافقوجمواافسفيبعفوفوموتووتيشعرمههاهواوأفشيااوشوهعافمدافع

بقاوففعافقعبرتهوحلمأمتهعليأعاوفهاييعودموشئوامبمعىفمعفف
املممعاثانعممماللمموعلمنعبلمايمعابحقمموهممئبناتلهتاااب



حيمتمواوقزراوصمحوأنروفJللفUjjرافمادمبرعف
رمفاواعيمنعحيلىلمئفزومسوjعوصنفابوحنعام

قسيدتبفيبعوعبوليياحريةحوبهروطاياااواحوودوأ

افباوابسلميالمفاهفوراحليعليهلمفالمانيافاووبقمليوقاعو
االمافمسمعفرلرألماولرهعمتعفساليباروأفوادفععوتوشراوهواقام
سدبمفاعععرنقألحوفياهصنفااوعللتمجترااحمقنعدمافيفىزفة3نف
عاعءحعمهوهفيوأصانتمللعفسدوفامبووفلحوفيععوفيديموحلمه

ادهماردحمفامتماعبعلراولرمدفهومحاداحقديوتراليتعاقولهالمبعواألالافعع

ميهااعحوليحولحماأايلرأوافمعقواجاراهونععفاعالحوليامهوفيمنيزمرو

وففقبادرفتسعااعJوبفوJهعارسيحوايعععدعفقورمحمراياكادايهأرميعافبج

قافنصهلهاهتاUمعواحلاارممملوفحفعااحتتعصوأم
فعولحامبيورمبقمعميهعللممفلوفحعورتبحمفعولحاممععمممحاوه

واومحفيسمععتحعليدعاتتوالحوحوليبرهممعليهنيوعيرد

مهالهاهم
أققتمايحيمداحعمافقافعللاأو

حمولمعوحدافعوضعفلوالحبهمببحدفيأبه
ورأوفيأوالملرففمأللزهلايفوماذفاهلحكمعااتاواهماذ

امهمماومTبداومباسنفبعافيمالهمنكمقاحليمبفروبءأفومز
لياضدوععهالماماحاخهامارامبأرعاوIااشاحا
ااشرالوساعفمرسوووعودالييuJهوهمماافا

اءفعبيفععييرفلمببمحاواقعLواالوابمغروفانعاعمعردانبدأءس
هعقمفمغفمغمقممدوعمرللعلينفاtم

حئراهاهححبففمعمأعوارهمعافبارفمفيلفلفننغمأمهحعفم
ماوانفدعقانفاjيغلهفيهعاهمترفاعشيمعماهjtفحلمينمعلياب

مح

اوتعبلهءالحووعاعاعوهافوممومدحدقوورحعامومبوه

ااافياارماوفدهكاوومفعUهمكملموادلمتمافنعقعدعنمع

هئبفقولهداديهفمقهووديقوزومقمتففاأدففاووعالحوقواه
ممماحعوهامقسسوباراامععاعدنعوادومتىاماحافبنعا

افعبراهدالحولياعفيمممااداوفمسفهدليفقللقمتغفقفسوفقبيرهلىحاش

انولياممابرعيارفومعهقاأرامبانعئممبقوحبموضمهفعراوقنهانحففمكم
حروحبلواكالحيهعاابعكمعىممبععمعوvvفىومعهمامuمقفلمالحوفيهمرفوابمعديابدله

بقلةمهرانعرمفءاحوليعليدبعابعدنوعافعفععحوقدوالمرعيد

وثمفعرفرعادوهماضلىبمسفلمعرحطتسدندثمتقنفبيرارمفقصقوانللممقد
لهحفيمعملللفتبتااحولهحاأب5برااحبانقفأدفمو44محملمعدق

دقعنفيلماUنهيفياواتتساوندلهأنعوهUاليعنحاذنتيماهفتنم3بففوفما
وفمافهقوفممعاحااقعلىأرهفأمعنقولهمهوففبعانفمعأأحعب

ةمرمصاoفدوحمبامامحنلحافبلممساعبافمتمترفمعفيألم





حمهوشيدعممالمشمعأفيمعهعففياههملمقونمفيمومjLsالمأشالالدمعير
ئرصوبلقوروقلوحاملواامعنبودهرمتوتوممامومد

عمفذوئوعفععالرفوذمرممحوصاهةمعبقوواتعوهفةو

اوعرأبعمععاواافوقيعقترمعليدصقممائانواوواللوذوهعماوباوو

اففاناتسءرأءاحرارقممقذهليأمممفنفراحواداهيمعروحوو
وياياوتعمانهمماههوعوةاهعاوشصمالجعانروااSIاممن

موععههbوويسووأمنعمأتترهانهمئادودأووهأمح
ميرمرفالدالهووفدمولررهووعرفعماارماعوفماوهوموص

موذدصنوفمومدفهقرواهاهافموميمبراحاماقبحعوقافعسومتمرو
وهيرومدالنعبذيوأكميحععمعلييلللمقاهموفتقرءواحدبياحوفرقروأوتهعمرنالتو

رأملفيسمملحائروهااتالعفعافليوليفعهرفدقىهدهختثمواحفاربعفش
فهعقرهوااترللومحالفقعرعسافدمهفرققفرلرنمهيسذاواحعونلحوتعاوفيعا

أهقاعبواففباهامحانيلومواوالحهذاحدفرفوالحارهودمره

ارحاعبهودمفعاحعواهلياهععراعوحلليبعاحرء

ةاودقفحتواالملمهاوفليقLاعزهابحانعماعموومفاليأعاموذعرفا
اا11اهونزبموفتروذنبباوفعلرJااوااقلرنرهاوم
قيواءمعدلرلحعللمقميوارقيفنيفرفعلاوتايعوووطمسيداووعمرماوبا

ررتماربمامعروهاا

اموواراحفم5مفاعارقرفعلا
قوتااهكموثماوهولميقيقدهرأانمااومفهفيومناابدأرادع3lvافا
اراهيوأرهاورهوطوناعوفمعداهدبهفعهبوما

ماراو5فماوأوللفلىرمهشرعامفبغرملياوبعمففاهففيه
ماانوعوفوابحا

اعالهفيشدفوواراروففهمامففعبوماحعالهبءعفرلهرنعموهاعوافعههما

لمويميرومراصفمبعدفبمممدملميدوموفعتباواليقتموفدأهمودحةفيماف

ددصمرمووعافموواحعواعوهاوغربوافاافيوفمعاحوقبدوهو

قمبصفيهعسعقئوعلواجميعفذفيليولماويعدحاحنفنمافوفسع
ورمتوهدفرارقموليمعىمبمابرفعردمصدلحتسااوحفرممميو

فحأبعوأوالووعمممانيعاعهوأروأفيالعوحسانعرأناللعمرمانفرما
حاءفلوحمدهلوودوصبعمممعالشعراسوحبراومفووتهد

عاحدمععرمعحاالعافمهالمجابمعقلوونبهاماليمعشملوبفده

لمتععوعافتللكمعنلافيففتنمفيملالموعوههااففقعمقااماو
يلمةاأوأفبدهدحباأوأللراعياالحوقحمواقبلافهاقدوللرالح

اوموعتاألديتوعممءماوأيأحتائونعمتماءاكمهيلهبقعرومرفع
فنماماوارواديسيدهعدعفUفدلموساحفياطللعاميعمفبمحماففعميدواوهواب

اهعمفلمارفاحيعلمرفإلوفوهوشعللمبلفماأاعللمبق



بمرلفوهاوهدأمقفقيدأوأرميعقعىارعبلفمههايتمع
أامعيانعرتععهاقمااووفراليعاميووقبالهوتةإصافيماحعهيوهووأحفع

اوفبافعشاممبلنوهامحمممتمببعفبيافقوله5ببواببقروماقيدكاللووقف

قاااعههتوأتقدوهقفيعاامشارذعدلماعدارااوي

ومعارمهوءفهعفتمارفسعقjهوماسعميارعددفوفبونفهمامهاعتباراتماعمرونأنق
عفمةعاللمفنرهاواويحدهعاانlILوابيعأرعمرفيأفصاحعلماملف

هسولمYفتعروابداهعمواشمواعاوأبللبممحمرهاوتفوممعندفيعصبيعاحف
اصالامدثمنفعيماقأواعمعاواققفلممععديهتتغهمعاوااافبتياكاقمياا

أمتقفايدعافبدلمحملىفلوميبيميفمميسهوهومووتحافببدواياعوهمقرا

فلعقأهعاثمقستقرولماالحايهدهيداافثعددأيافيسفبلأأاقبراوافتمالحب
باوتمحسفمفأومابعاقاحيعفيفدمزوانفاوأنعابنبافيافتماقتفلوم

فعيرءaLUوورضلماهعااعأوحقدابعيرمااوعليcيوهسومأوعدفعذهو
ممثماأرالحفيزواأرضفيراواأفمعمربعو5دأحارلهفق

اوعاااو

لمافوهااااليااوف
أافاهعهمقةمعهمللمتهأبالهواموعيعمومهيعمعفوهااأاوحمندماافعلام
يراقبو

افيفعىالههرللعوهفيوصللاقموهرأريسأحيانأماواللاادلياهي
اوعوحلأحلويالافلىشوافععأحيدقدرعهله

ااوادهالودأويماحعععفيحودبراعباقدوربسعدممرمبررأانادلرفيأفاألي
اعيوملمافيااتعااومحثسموعوعمهودوععععاجلأادعمرمييرحاله
فهعبداومعأبداشجراععلأوامدهعاوابراامعدالايوحيبدالفماون
امذفيماعسلافاترنعياتمبععمقمفويوفللموووحقعاافعجعليافهعام امبياهااامعبدلهحهدلهةأاهدلهللعومهأومايموواففء

اعمبرأائرم

للعومةاوفتعمعيربقيعراوفسعوبنلحعمموفمهعوعتفعفيهيي

شفحسعوماونركازمادوواهعبلمحعابلمحيبفموهمسقيداميعتهاعبموهمافقيمتع

هومماموبمهقىأةافيفقعممأوعليممدماقارعممقأوممافوT5Lليلالاكعلم

فودهراماوقاللمسغابقسععرفحومرأعمكهممممممأوحلموفيعف
صبئمافعديامعدثماامقفعابعميهعاوادبد

نممرويعمااميرمبيمالمقوابوممارهعمانذاافغسدهبعاعهبربممافاعاله
هبقبعيارقالىوهمتهمساحدومعليوعاارواليقععسعبقمقاةمعيمياقأ

مورهاوقمتعمممددمدفعليمهممتعاالهمعااممعابااوعمبونهممممععمعنيهفهربعتبا
sهامبتعموهمفلوممعشرمعمامفبااعهاباهقعيلفيبقعبياوتااراااههأ

فربهوافاتيعاممتقسرمعاحدهعارعةLاخراامووعمهانععاهموقص

ولهخرافيمعععموماميلمعملهعبيعفياافنمامحمأفروضاقيعماوفموجمد
ردفاووحمعمقتلمبعساميلفعفياصحضممفبلهاونمعمومعاموما



ابفتدمانتارهللداوببامململىماعألومفعذماعرمو
باوموبكمفيوليواعشرهصلوصافلفموفملمهبقصاهممبهاره

ادمممVمفعاداةعفبعققثماوفمغفتحقوفولمحi1ففتهمريهعممعنTهروةووحي
هوعاليففليصيفموجوتبيعكااهفلقبرهليللموهممعافسقتمع4للباjااوعبولوألم
ععافقف01فوفتعدمفوتسمبمهفلوململموهدفاحئيدايومرقوفعافتم
مكمماموقمععنيافاوففحبوحاUفقلحوأمفودلحوحيقعذوأقعماصوا

اللوفيدوتمللمةافموئرايممممرذهباومرتابتليفااتنوأاف
حبلهعرحلمفمهمفامئرللهباوانعتدوائرمواكوأوامعوافكممرفواقع
صعبهاميفاهأمابيسههووارههاذعععارمععكاحتةفهعبوععالححبف

أهرءفافمسروعماوهابهفرمفبووعباوقففيسمملفيبعامعولميفعع
انموحلماصلىبفاهمعاعيفهمهاماتمففيوقبعرقجاناحطءئر
مليمهمقموليرأفيوفاهبعصوأمافيوأعموهممروفرواوصسوداواوأه
حتعفوفنفتموففبساحياوهاعاأحواشهيدانتعاغاوز

أكاممدوبالياهععاححاحرمويمفعفرتهعلموامرمصللم
فسوبروليوحاامعمعاوارحودلهاقمبمفامعمروزيعاشبحممبوهأفمب
Lوروالبيهاويمواعانتعومعمحبسباواهوعتافيهممرنع
شيومهاوقعااارهدعوواافبدفلمعاهالحاسيااوهععفيورهلمليا
الحرففيدلهأحلاءللواعومافتوبممللمتماءفبوابافبيااوحداادا
01وهلحامالميعاويوJةهتتمافممعروتفتيعولحعمهرووافا

وساهنياقاأفاحأامأمافاصالافقواهةأاءاعاهولهفومرن
حرهموماءنيدعقبعملاعبفموففسامتهفعوليبعنيالثياغفبويفأبارفاابدLما

هووقملارحولهوصبعفمرييعملوفقهUVافعرنفاهافلحمميق
ديدمعمهوااهفيعاولموهعرامعواللاهاهوأفععوفففهعوحففععهلي

ووحوحره

بعاعنأبيدبعااليحعلمععللااافباهوفتمامفيعممورtiبد
قماءاحليبلروقباحنيوعاعوبسعهمرورواوقاروهوفرلياعتىمرنرواjف

اYاناةواوهمراحأوقدواااأعدلمالحاوفاأفرمتلمفحتتوا
مببوقمععداقاحانععليمعبفعقممفعبرافيعاهئفاتماحقا

وحفمسقهممعليفروهقبمتفازهوفينتعماافةحبمكمفمعباحافافامباون

ببيعداموهوممتاهضجمفعروازعبهتهفلمهجممامعباديقعوزامويقدم
لحمورالمعانعروضاااهفبفأهمفهرضوتروليمارنمبدايمولفدونه

اافساعباويهمقعرضفعاممهمهمدممالمعتدانعجببافييدالحبهرفلوحيةوفسليوقب
ارحمرفعفكمياللعروضعاتاوساعبيارانامحلاباقباافبقترماأم

مجردلحاتسنببعروضفيتاحوUثماهاللعجافنوملثمبقافولمع
أربوالمتعهعللفقراماااهبداتمالمتعروضحوحالماوقمزمائاتوفعتياهففبمعليابمبة

محمروحروحباراقداهههشقرامععاوعاهنرمفووقبحفافتقياباتعسمنممماد

واوعممامعاحاعواوادلمفممفهميهقعيمومااذيبدوع



اموماوف0هاهمذبققامماداروهاانمببوبعفلياولهلم

وابهمفقتببمللجانصاحعااعلممافعاباقيمافيرحولهلماصللبا
زئبرافعللدمتعاموموافومافعارضيتبليوامقوفعجارقهبهرقدلل

عبئوقولوضهفموواهتائرهءفقموبستاشافابوبه5ارممبيا

اييعفامرووقوأوفامعةاافعنوهفمقاهءماهعفهدرماداو
تمارافعقارشرااءفترحعروفاهروعقاروحبواكمربععاهحةهافيرلمحمرءهكفيزوهع

اليحئبنهامدهمأفغأاميوابتدناةعافعداداعمهارأفنعرالمحدرهاههرربف

عفحعابامهوصلمفففععليترهعوفيهمرفرابهولييمعوتوعرهمفبوادفيأهعلمليا
امعبفعااوتوداابوأمافدمفكمبوانسمعوائرفوشوافععداشععأو

ففيعغولهجعقدمممأدلهاقوقموفرعمععنصقواعوعتماأإهافاضحبعوفغيده
ااوثمفممهماتمااقعisمحفرأمسالموفساحبقعوحتعقمااه
المحبعةوفيماومربوتياوعيدوداعمهعوتععتبدانعغسدأوحاقمادددففحم

أللاماموفنهعوأققوللئلماVانمابدفيفمسممو

بداهدبغفوالواواوحياقااوالميعفةاسالحعمااوااافياااااياق

وائراوالحانيعرأهدفهوثماءيعإفهرحاللااااتقداااع أفبافدوفتقاوفففقوهيقااوراماهأحللحاإيعوهاهةهلمه موحاادوفتمارفاقو

ابللمقوتاهعصوJiاللألحهاأفسةوالرممانقروافسافييتمالهااإمدتدمدادو
اففبئماويااأهبداكمبئرفللاحوافكمببدافاماااواأدرقرقعوهوو
رتتمافمهوفلحمعارفلةفاانبعانفاوامفواحللههرفتماداUوااهاهعوغاففرمعفف

اماففنلهاحبعدغئاتيمالحهيبابلاوثميالحقنقدلواوأr1معاع
يقهعيجوبلحروقوقمرهملل

لمهاببافومهاا
ةافلحايففععماللردوعاليقوقعقعمرهةافيلهذوهواةعومت
رللمماZغا

اقسعمعهعاراحمايرامدعتLQيريرفوهبلة
فمعابافالحهنععوادافاممررمجمعشدحااوuJافيهععبومو

متديراتمافهقاسداافليرعليوقوااليعععاقاحمراعغمب

باحيافيقدلممانمجاأاأواعموأوهوقوهملومماقققململوحوهدافربعاوماوV5وفم
وهفهمتوماوفممااعقافةاقعولمرمداأصحسعلحدءاا

ممفعهااتماتااعموغقبهومافيدهالحاععامتعبهوااقرصحام

عهتماممومفقمفقعلممااهاههسأوتعدللههاراققابم
اتوعامقمففعدهقميامشاهلماوفوادياءميقبل

عالحعموأفقئعمهمأرتدئرمحاومصمفقحدرويع

فواهبارعتفهمأوممرحقخدلمحقلمأاأححتتعفللمدامم

فيعواقتمبيثعموامسبفروااففعيذاالمففاعيوفةاانممعافغاا
وفبأووورفتعئايللومررعدبقأألمصلمافراننممعماععارمرما

مميaفهغممقوبملمعماوداWهمبحبعمةا



مواهعوبعقاتماقاقبلمسالممحواوأفدوذترتاوقوقرفبلأممعشمب
قمودقلصحناواهرممفقحولممههعسلىافليمومرفرةاللفاحبادمرفق
قتفلرمفغعيومنياهفياعاعبوهانسعمافعولهفيافقووهلمههبأمو

أاقبدافيكماوأوفياهملحدهاففصالقافنالانيملمعأبعوقبااحياولمفورأفبا
وبلمرءنهامعبعمعنعماهماعمههاحعاااممابعديومدلموققاددانمففعبدافي
اسيعىهعمتةلهوسهقسدقوفهعحيارفوحعممفيدهمروفمعونيمق4jفد
لهموهمصمموهونبراهاابقمعأوحمادرأوشعراملفافونقدانعوحأ
اركارءرومعيرأفعوفوضاللبمملأعاوعماقمرأوزعاولمعاحبعاهوزلمفعوق

صلاودهفهعفقاهسأدحزمتمرأوصفحعاشعمرسأولحعاهيعوحلمافتهععسليمعبارحو

دنمربمماحاحاحراائرفدافاعيعفوقمعرفشعمهتعرف

قلبكممرهطعمعويرهقرمبمواإمعاالياهمفعابعولالرواع

وولمبااروهوتمعأحدليتماأفديبنهحعباصتمقمعفمعتقدحابسكممافر3ف
عاحئعاماانومكمسدفلوأماصاأهلمعداامأاوروفقتيل

اسلفرا
ةاهراففدفرحوفياسرعفعدمعننيلحسلموحمات

عأماليتيععاهممشدقوفوخموعومفقليوبولالوعفواأوف
موبسوألمالرلاهاأومبعاووفععفمويافوكاااهورموUف
هعمقيةيدرمدوففنياكافعاعدمرحهااععاوبعنومعفبئبلفااونفمعف

افعدفحأفناربفرحبدفوقاعلمففدعمعهددهعوحعنداويعماليانقيمعليعهبلي
ندموحانموحعللععدسروطافهوقمافوععاليرفرملحنا

اعقيافاحافيافيقوفلفنهاااوللمومهاعبدووععداقسافلمعافيدافوم
امنيلهعوللعومعدوعبوحوبعدهوهوومامافيوفنيققاماياها

ااخرقااقفكموونيوم1افقمرشوأوقا5أاوحقغاقدiوحفاوتعشاها
وحلهاأفماهءلماععهوموماورفعععفأوارحععفعمعاوقسعااعقليوحافا رءا

ريةلقمههعماالحمفدفمرفعرحهحرحعاحرارحمبقععمد

ومنبوانسرففونسااميعوربلقعردلمناواتافبمدهاف

ماأمنعااوهفعنبااعاففهعفارومهووقرعاأوهولهوأوماله

اوقعلهاقاحاوأيمومهعتيلمووحومداومعرفقلموفعاهلتوصالحرفءفقرنو

دمادقمرالمعأسارهبعيوممةأمحاوارقاقيبمانوحولهفدمد

أوليأرددوهلهمكمغرعمومفأحهووحعاأةوقرذللمعلمتحرلمراوميقت
لحارحمبوبييعدقةلمحلافيبةااقعوهصفمرموممهدلمعاتوفمافا

عممقيداقاأاخرأوفبذفدنموموفمارحمععفبممفهواعرف
اروذللبموةرقاأكارموبسممهعماقرلهيممافمببقوواافنقعاهلحد
ففاويممطئأعاحأدعأدتحوملحلحافليJيروموبفواماحذأعيمقيرtفأ

أاعاهوشمقرراوأرهيموامليخفوقعنقموعللفعلياإغهققد
عيأللعهعيمرعمبسرامادافنحدماعلهامعرملومقوليوبعياماحالليميلمفيعوفيورمعاءد
علومفممعدموفتعبفمممعقيدموأوااعمعمبديمح



ادفولمودهفقرازرافتلاعدماوبابومعهوهممبه
عبادافيماعقوباحرنبعااأقاواوواحدديممميUjفةبهمافو

الماحقهاحيسوغاوحتفراعليدتياعوححدقدييعرضافممداففحدمام
حراءأومدااليففادايTاثممودهقسهفينيالحهوفتأامنيمه

ررأدهفغوهاللفيفابهلهموزوموهلقةهعقوتعفبدأدماافرفده

بوحوهعصرمقتعةيفمعهمافيUJلحدامعنمن

امرفعصLعوحفمللمأاممعاماافقليبصلمرومعيفتاIوا

افيوزدماويفقعاغاهافعلعلممعنعماردهووحتععوuMصعفر

دهرمدقصقفعباسيامحجلعوصلمففعأأعدارادأوفالللهوفع
اعرماهجقعاقفبموالحاهماذائعوععبعبملاذمزتعجتعافيفورع

قباوفسععمعجتمامفدحبلحووعمدممسيشماعهجلمصعىفوبدهمعلي

ادتدياهلالاحفعيلمبماهملييارففقممرهردفعأأولي
ممبمففدفافتمالهم

اهل

غيرهففوومVأمباقماهيدإاهم

أسيرووابقباامممم

ادمتلعحدمالحوماحدلرفمهواهمادنعوتقفباوصو
ااعااملللوملمرافيمهمعاحفعوفبو

وعماببصلومافعلمأحفاiمادافصlمبدلمبsحعومرياهمره
عبمهأنبمعفلفاففهاامهفاكماقمععفافسماحاعوله

ااوافسعلموحيموواوتقرققسااحذمافغرممدفسللقعرفعو
قسباوافيمفعععقمحومدوليعوقوأماهرفىاهالالوافموقرأاااأ

تنفاهافيلةمهدلهوماهممقلااواورمعقللبفدااحعااميدح
حمتاداهوحيافيبعثمللواوهوأوتيلوانعععرههافيوامابرادمد

فعأااحهبدمأذدوأعمليممقممهحعهذهفعامههبل
امشبد

رمحبعلممفهفروافقعمغيرلمايفقاقجأواافت
عامغاصلغافسالمقاأوقعفاهففتداأمجفودائاقنفسقمابااواراح
شعيبمفاففعوبيععامالهفثاأاواحنيعفتاهبوعاأفمامهروهعامم

قموممقريرفوأمبتاهدقفسفهاقصقطوهعوفميالمواهاوحبااماارمعد
اأفسيدففهسمملوففوداب11ابعسعتياهبحراهيممجولمحوقسبيأ

دحمأييايععمباأورحاهامماقبعأوهعتاويراحيرعفي
ميفيليولحفعععاومروهبمانممررفالحاعيفافيعايسسلبدعوسفعاع

يمهالحلممنمبواموففتمامعىاحبامههليرمفهافيحاحهيمافعقو
وفيهبقبيمحبدفبهبيامأهرومرمقبلسعففمعرقدعقفوصيدععرمعنعج

لموهوارفافمادهاهبهعقامفبدأةماهرVاعرقبدهءللفبفعالحاامففمهبياأواوافاي

بحوفمعامميقلالفتتيعههلهحلبلنالاقاحغارعادفهمعمماه



اموعرهقرمهماافمفيهمااعوفعبزاويهمعغفبعوهفودقااشةمحعف
افبلمبلاهانمموحاعبوهاواففقوبسادبذمنتشامعمعوففععق

وعتامعفينااففواقداواليحعافبوهعفيوهاامعاوفسدقةاعاملحلو
عيهتأدافققرموهفناليأوففقموفيرفدزفصوفتهووعصيففقرالمهماورقومبا
وهبوموعقفيدعمعفبهفعولمتولحمللوفدفمدفاوحالحمافارهففلفايم11د

ذاتعبحلأهولموفابعهتفععراأومقحاللمدتعهمقرميفمرلحهببدب

قفرمنفتهباثواأوااابغرأققفبمفاافيلموهوبدابافعاابعدفةامعافتهاحمملفي
افمواهوهكمووهابموهلاحامممفمترنفهيببلدفلفينمماادب

مالمعالمليرحلحعمفدلمواددواوحرمقرمبإرعماومامذانلماافيعلهديرمف

ابافععمموغقرتأورفراونةحمعلاملىدموفياليرقسوموهللدفلي

ووقمرهمففراوثمiاأدمعمقبموصعودمعاففسدمديققبممالئألمفااوم

يافععهلينبادعدوفيوبعفففوهاوتوقوهاحاروولهحداعباأفيام

يعهممففقرأ5للعفهبأعقوفهموبعفقمدفرضعيماهالمجفوملم

Jومورwعحدالمأشبههسدقدحااععلميعهممممااني
اارهبممروفوصمقيعمانىرتعوحععهاهرهمملمذماههو
اواعقداعباحيدذالهلماارههاوبعبةمبوفعفمعا

متصاةحثمافعلعويفذماممفعاقألهعهبهعليهمTاهمتف
اواهأوحهواكاتوأفععيااافررتنلومراااربنياديغعاTورلهاا

فللمسياماحدفعقمرابروقافمذJلمفومرنعاادصقسازللومماأو
ععةععداقليوناغم51ويمعممادافمورقرفااتصتوحفووففمم

i5a4VLااوفةاااواونقاهوفيهتمالهمفاوحدار

اهللصبتماالمعهرومعأحاحرالماففحدIJبووففأوهاو2موءح
تفوصلموا011ولمفمماتربفندهثمIاLلحقفرذنتمونادافبعانابهمع

ومفحراعليحوعافعفقوفعىتفاميقموحاعععليللواقبيم

ولوممتاسليافيينبعقدوانععفحعأاحداارالوف
لمهففأرحهافيبعىفدبفعوفيعلحسلقرلهأوصلىفبرIلع
امفقابااافينييميارلمنيااوففعاااهأورفتمامينمفكم

يددفباحوفميااوهعوفينمباالييcZمممووهفموممربجامداو

هبلهيعبدعهنيموقرتىففبدعيادففئفيهيعافبنيومادوفععفارهاهفوحمم

ببعافسمهوفثميفارولهفعفيعنيامرالميعرمعهاوهمشاااوعواشبوق
ومسمفترونبودوب01وارعمنقوعوفمارفبمعولهنمميعالمعقاهبعاولمملمنمققممق

فلمومعنيمعرفقورمغهراوومرومدقدحأونمفففموففليهبهلي
ااوليوللفوةارمعللهوالماهفأليابنباحعدأمقععسدمبوصعيبق
ماففتةدورفتاونوموققهماييكماملوامعاوأقحفمدمعوأمموهحعوامفا
اففممتهفممتعاواصtرفيفمببالمواتوملمقافاوهعمامهفن



لموفامهألههفعوهيدأاووباحوفهيتتعوميأهمءمفبهعووح
اعافبأهليهفووفلقهموهعماوافونبعقمبيهوعاردفا
aمقبايام1لحامأتتمملممفنعبااهليفاأمعفتممه

يبقععداحاثمأيهوسدففتمالمفممقعنيعياللمئوح
حهتماليهايفعففيففهعلمقحاعمبداهومهوفاحاعبم

ممحليتماوصادلموفمروحيممهفتافاميبموقدفمقمففللس

لقاممبعهوعفبواياميهوحلمأففهعليرحررهياسياعلمافءفلحر
فعومسكميبذلمعقليحلههرامعرحففامليفممقأالحوعابهاوهشمغففد

عئفعوففاماااقفعمداوتوحسرقهارحقهوهدعداعليافسمقدقماهافقوله

عاحمملمعهميعاوياعاهنييرقهعفمداحوبممامافيفافتبافليمقاهافععولهلممو
أروميقوعدابلعللععلهقمعاوهببتفاوحمموميقأبقعياإ

وافعواححلمهوحدمورقمدمتسيعههابعوفعافع
متافيهردندثوفسعاموفمتلحت

للع

ميرحيامتموااحفمهاأمققق عحللهو

اربهقمهبدقمقمعقمتمادعمبصهامهبمووامهقفعللهب

رعممفيمتاحممعصموثميماقيعهلمامفبوهمموحأ
قمممعقسادهدههمعفمعقىمرممغد

المافأحرفمعهيه
رفيقوروأأبمفادوفقرقوضاوفتافقابفدرهاOJرهعاعوف

ياهاعففباهااقسورااففبقيفضحJلهقاليفجماللب

أاوهااكماهباوافبمعمقعاوفيأفعرققوفقعقوفالحعرض5رفيا
اممشعبا

ففغرمتشيفلمفغوللهمعمسوجمقرهسقممعهمملمفعئفمسلىفمما
ادوفمومرمافمهتعافهرمعميرميسبصهوفليروايبهوبففرميهففسهولهيعمعهوففبم

أأموأعبهافبقعفئوففعواايعميموفعشعبلمعمعفأ
أعدفافقوحالمابمعfوداتعمحببادمفيمدهتموممود
قبففيهففبمموحيغموحساعتدههوففحVانمغعادقنحتابيمممابووأ

فعواوأقهرهعوأابهومرووأوهدافوفاعيههوواعواوللوفم

ااأحنيئروقعومودومتتمبماUايعوهسلمععدافعبفمعبموللافعومقوامتماما
ريبعشعللوهقميرتعموعيمراهمرفماهتصعففعيدقعتماهفووبتىهم
أقدرواومعنيفمعاققامععاموفراعفاحتممرععصوفدثمالم

ممفومفيمعدامروهوفبعمغععمارقفمسبمعاوعيرفشعبعاتبقلهق

فددامهبفعيهمهفءفصعدماهموللمفللبفواوحفيفليممافم
ففافهعحررليفممتالحعفموللنابقيدرأفااقء

5فرمعمهعفمفوهبهدقأهفامفمملمفها



أعفهتاوباورأفمقدهبفأئهداههاةما
امللباسجافعاأاقهوحلمعفعليتمرحوليلىقالتاسفاهمرئرببعوفييفم
يبهوهبمرهعدمععورهممففعهودفاألماومبعاادااعوو
ابرماواممميعاقيةماهوبتبتفووفقرفهمعموففيهحبلواقيعا
دهموومروابقاموممبمئاهاروانقولهمهلحJيلملميرفلحففعمنوفماا

تماللتامصلعوايادموعلمممسيقموباتاللعمووايرنلييرفلحويوهت
مرمفأوحمعالمسولهلمرادمتوهفمعووممقاوارواو
حرفللبقغربواقهامولهبوفمرعوشعمممئعاهلمرأادلالمفعماح

قملةتصوعحناثمأوعوحاووضحومتوهمحمفتمموهئعمفعبaفبااا

بورVحاامAفاببا5هاأحلمفيفرولمصلمفوتففميرففسواوقيربأوأهيفا
ليمعفاقايعمبفيأافعاذماودبعايعقعأهعمموقوهبعحضماوا
يفتعمولمتحأههارقىأنبمعليرهمافافبولمعاهمالليللم
مافاوامبورفنعمفمامأمرعءهحاإرهفللدوواهليهفقا

قمفدمقمئاوررنافلمماهأفربععفبفع11نرفف
امعفعفاقهماوهريرهيأمعلوفيعهدموهمليفغعفوفممتتودمياووق

ياوأمفرامقيعاوفعامعءمموماعاابفعووهتماعراافدوا
قتماأمتومامرمبلقشعمدافسjيقهعهلىحماهمقداموائرو

حئاهوادهلممسةفتانىممهراوحياسيقتعفعلمامتبارفقانهمفماومعنيوبقباعم
حهقاةواحفبصعهبموبتععماعمبفراعلقتملواوبل
هيممووادضحاحتمافياهترهسوهقعتبارفقمفحباقهمبامهو

رقءهبهلموفراموملمجفعهوهاعارافمسمابمقوفلي
رهمرضنرمعروبلاهومومعبوعبيءههرهاااوفذاهرهوموةم
موتأممنهييبعلميماتVنبارسTوهاحUي51TSصموامرأسياح

مللحمعقومفدمديغيقواهعتفعبامففوفيغعفمعأومدمغح

هرفلليقفأوكبفيربقاحروملىراقرتليواهفعمواييت

فقولهصمقعحعرفففلمفرالماوحهجدقموموعقفقفدقه
وثمموقاهقضهفووبعورميواوقعمدماههيبوهقا

هاغقوفامفيفففحقعوومةبفععيقيغاعيهواتتتمقووويمرقهمد

ااهمعمسلمبعحياراههرفعوماهوسقذفألقتنهماهمصافهو
بةماافقافسوالالاأوحقمةأحيمعهاهيترققاوأ

عبيماادمهومهعواعسااوأاأعفبااققاعليوللصفقاادقسعالح

تعمنمممتاليتمامايقبقئفوهفبقوتلممفمبببو
روأعمدهممليأوأذئرفلحعليقماموهاميمفوفدففعييقوهممفف

رقلمبمنارفومبددومنيقبلفسفحكمفافعاموهمايمعأرللورأي
ااهممففسوهاوممادمومرهاااهبيمرعحدمتترهةاو

عللمعومتمبعللتمقهمافوهفمملموسبهأرءثمللميمت



يروبماللأفتو4دوهمبارلمللافرمومارللأوفيمعواتتسوارصففبأم
فمايفاهونمبعوهمومفراامتفعولمافقغمايعاففماومافح

يمافمفقولهرأووقفاوقماممخعقبقداأبداأبمقهاوفلدامعقواة

حيففغقبلتعهيعثمهفوفئممرةمداحنييمارقرلمبفلليلاسففاو
ابومانسوموامفمللعبحدماليالواودأووحلاليافروحاللأهتاتمالي

فعىافسومعوللمفامبفرحدادحودهومددهمهوهاوب
فيمقرففعياأمعLهولهعامقمدامممركاممدفعفممرللمامدفداادننامعاأماعوعهعف
دهسواهعاذفقوفيئداأوواليفرقبلفتبهبتابففللمموللسوفسواتممرافمبرافتبهدفيمةموليبم
فاعوامافذأبمصمدعهلليوعهوحلمداهعفممليافمعليدحلميدودءح

لمفوففيورمامكافهاووعافباغنمبرعانعمواقاتعوامشورأمووأمر
مثمعذاملأاومعمناهتفرقباابهافموعهنتافتمبيتمافيواميدفامدئممداه

وققيومرهالهبوأهبصأوهوفئمففقبهمفواارافاقووه
مانفنييممرضممللوتغلهعيعاعبمأوالئراتارأو

aالحعرمئزهددماقعتذومحافسدهاديعذبمادافسعما
وومموففتترjJIبقفاوااوحدفدليافسفتهوأيفداحتافكمفام
ذوهاشعاأفقعوللواسبقالهاووقوفنممامعفاودامقمعو

هدفتمافماهمبقعفيفافمبرمزءافهvافهبامحباعومامفاواتوق 05فيقوTولمحللوه

jاودحاقبوومندبقرلهقعافهدارووالمحدبودقد
اواحلمقرهمليئومسلوهررمعجماموأاقعل5بماحبق

عهموهرموحودءشفعمموققدافعتعمدحوللوهوردهرلهثمواافي
رقمومامأحتانحليليإهواممقرااابمدأومفقدالراا

هرحذنقاممماهقليالممعهعاععدأاللمافقكاارللعيوماأوته اهدووأوفوورأفأ

افعاارفدادسبيفوتعفمسوموبرأفت
اأماأعلمابقاااصموهلهبنلحبفاةفوهتنفيأورفدفلوبفحغراام

ااوحلأافدورااواأرلمتمامنياحعمنياحبهاءميعفراحععاممعأنععوله
مومفواانسوممأ5لملىذrمردوحمأراأوحجأمابافعدموفينرفواأوأوفع
موفقوبففدعهعلينمافرصتاوعاتبماليمنموأحواسوفأأمابدففوله

فسيعاعقولهأماهوههوفدمعبعورمغعملموأهمعكمعمياقلمرعاقمدوف
عماعمقمرفاتءهوعانعمهامبهولحدماهاحفتيمادهمومالحغمعتىه

Tوافيااشبهاذذممامماورثمحاهاودودقبيمأوعباداقدأرمعارابدماهعتغفعو
ملمرفرابهوقياصهعليموحمللمعسأفهتىعفاأفسالدبقرغلملمفيهمف

حسدلمأاففعايفوأحبعفامiفيععوعءقئافحودقلمواحقلم
ففنوبياوءاممقعويمزمواندفوقمفلمهومعفبدمعدقبيدأمشاهح
اماممواعمعمهافياافتبوعليأحبقمممانيافسممأمهأوغعلايععهفوحوممعنا

همتعهقعحعمامعموفففمدفيذمهسدوتاابعدفعومقمعاقااففعلمفأو



أوقبةأوافاوموفميدحاقهععهعاقتيمبرملمامتفوووهروفعوا
فءاشلموداااللنلىملفدمووترهماحذومحلوميفيرلموفلواشع
اهاررللمااملVاY0لمربهعدقفمومعوفقهبفمهوثمحاللليومفمااغ
هادااوحروقممابيمعللعلموهلودياراملفبامعبقدأ

فاقمبععرههلممرواعمiأهقيلرملياراحمقد
الافيهلياحفبدقعمهورفغفورأصتفمولىتهاقرمععاعوهل

نلةوممتماقبممشووأوjTأافهوللقتاعففاههاواأوسبأودت
حادأاووفياليبداعبمعااوسولمعحفبلمفيذفوبو

وبمتمااtfأقياريلحايلمبااأومليلمعبب11عمدلمونياماوف
روفمأرفيمنعملمجاأسفبسوعناواارماتكمبصعهعاوف
هأماقدهبقرقرهفيعمعفععوفئماافممقروابدفيعفنهفرمهاموف

نيافقمفلةفيحوهرفلوفالموهممعنيادأحدهقعااق3ولمقبوثموافيئررفلولمت
حمعتفافمبوهمفوفم

لمعرفامعوعهقفأحباماتمامهفقدهلمعاولمعدمم
دمكمررموباوااقاوانقبلاونلماممرقممأعومواقهقعبهوهمئمع

متاهيرااحينمحوفموروووكادوأهمصاافباا
رمدليمادرعاقفممهولممموففتلمبلعالحأواورقههقحنفعوبلفأوارفرا

فثممدVمداقمعيوحلهفمتفقموفدموأسارعيرنووهاشيمامعدتو
اليتمحفوهافدماعهمعوفموهتيافلاللهدماللمفقوموأوفمحاعافلهفقمامعىاوأ
انننبوأنلهقتدممللرمتمامتااوغمأاحأعاإعارلالنهرهم

فكمفاصهLالمميقوامدلهقعميفوبLيوأدمءفأواحاف
ممفهفمبهمااموهفماVاVااوذلتوضحووللفاق4وفاف
وقوهرمااهمةافستعوعمبدهووهوهلىععموففوفعوماه

rVنيليIUةراونرارثمبارهحمقرعيدرفقغاقوحافرثمتمقع
ااممصابةعدمكاجماابتناتونمامامللVI4لمامالىافاا
ههنمامهمرياملمرقعسساباهملهارماببوابعهمعمسلمعراعمرمساعصف
مدملحافمعرAرممأوقعفهيدصملمفعكمنببهاففعوايتا

عععوحمهمتمامععمعرفمامئيهوصلمفداحدفبهاداعفققياهمفم
4غرعيبايقوهلوئووياحفامفعبعحالهلميأكمعيا

ليفمعحمرومذهريقاجمنهمالمفعقساباهفقأمعافياحرمومايبحع
اقعدوحارهSافاتراوعأوفوحعفموأمأمأنيانبماتعلىارواف

اومادفمعساأدسرزفمودقلعفبوقفعدبعهافانرفاسموكماام
هرأقروحوماعمغعلقهلملوباعرمعأعنفوففاقمماأم

اواعباهعوهمافعععوحمومسبعفسعمهسوتفجحاعرهوبدهتبعب

عميعالماوحعففمانووقعةوفعوفقهصمهعهفهواللمقوعاهره
فيوحافافحاعلفاأعغحاعوحمهالمأقفيفعوأ



عرماافدهعانسحافنوبووقدهابمدمواونقمبملى5فهعنيماد
دفللومهواحبااافيمقدفهيوياواقافملىوتهيفرومقوموف

ودمأوارثشاباورحهبماتععاهشيباةةيوللونق01اوتمس5
باوهرملبعوحفععمليوادحمصعتااعهودللرأهأعةوامعيديرهرأمحو

وهاودبعادبدق11فلمعاوفااروفشاعني501هفيماحفوذهورع
فليتمادحبردوافأبدروأاوث5أفيدمدمبدووافعملأليفودمرأفالهفقي

أحراحاوموفاعوفلحسافيوفموافوامدعههوماروLمععوءنمللعه

قوللمالهلمبمراشافرموهماندفاوقديحوقراململهمعوسهساورنعو
تسعرماهمازنقوفيهافهعوتماقاتاحرحموواهاونوافيفنبدفياححتماهنعسدع
رمعفعبرصشمارءععمينمامتقووحيصلعكاعأوهلمثمععفدهعفتمااب
بر4وانممغروهقذبفروماعدرماامنعنلمسااليهJLوأعهرلحاماتعجيللمصا

قمفيوببادرعليمقوحعقسفوموفيارلمرفياعىاوموشفمملولل
عحعلىموهدوافأيمودوامحعاحوهرف55ثمرليتتثمهملي

حاالرإم

هعففتفةودموقيموللاللأراهقداوايااهرهباوUءاعم
احعهمونيفةمعرفموحااااأهامبعففأ5فاحأهواححلماردإهبدفمهافم

قاهافقامحدواهمأليوفمتواساحماامعقلليح
هيمواوومفوشعبمدمامسعاوايدوهمايده101رهوهدو

أاارلحعقللدخرفافادعشماوافرف3افعففرفاءناحانربتعلليهوونمحس
أقسوقمنيحبلى
عحقعاائرااءايمعمماوافع

ةاسهمرهفيااوقعوحنافتانملماافبقبذوافموحعتمادهمعاقالمرافوحافساهت
امماامنعا

أوفحهوافواقسقيفةوغمموففناوهوليهللماهسعوهي
05دح

رممدحرمارماوعفبفعفعوروعهوارثمأورمب

فععلليرنباقىيعاأقعانمارههعددماJcهمواويرءهرعوم11

مكعاافقساععامعفمدوبدعموعأأفعلقم5فونويعةعوهلمعدبف
هرقالهفعددمومرعرأعهادانيرواللعباسدمهوباوقابعيوب

حترءففافتعاالفحعردواهومكناعبععأرهعهوفعمفنعأانحدعماا

ملعماوعيدمقتهععومهعتبماهمللرهورهميوادسيمتورملهرأءودحفلي
افياوهلمأيمفسبهرأوحارتامعأواثارناوحفالهوبوهاوموحعفشا

فيحلمدفذشاواعهورانهووسأففمدعفمموهحليمعمهمأدبفعمعع

ولVماازهمرهعفرهوافيوافنمبحلأفيعبموومححهنتعاد

رممحواممهكمومعفسوافيفعبهوييفممبانييدأوعفففعلا

مرفيفمهامبذدبأمكممدمعلة

فمناقيLIللمدتقيقوفيعفليهعععانةالحامبرفعلحبداادفسوفايفف
للنأأامادلروممعهدأتعسياهستامفبافاهب



وعممقوعيمتعلمهققللاحععنصلميموصماسملىاوأفافيأأليم
مامهمذحأفهبدقوامنعهاااولمموهففبلفانييابتامعمومميحممرمماووهممع

علملحرراليعصماوأولمباحورفوأقامهرضتهاحعىانعاVLJفبيعارض
ررعمابععمبعقفوعاحعلموهرتامفشواهععععوأههارهصا

نبعورباننراامعلمورنمدشماهومحفميالنادبرماشمراصااو
حواموقاننمرحداهفيعبتقدحافبعالواحفمااحومنيايف

أفمياهاصانسعجدلمفقولهولمعففسفحيمليفيعاقوبف

ملم5حبفحارنيهبعااففيوفييارمميلفييادعرفليوايارنعشااهععمبفيا

حدقغامدعتهععرفدهوديثععارتقمفحفعرفدعمايوفااوااراروابينذم

عبللعرمدليلمررافبابكمفافهاعليحقسوعفيورامقصعبافيJيودافدقبفوابفني
ففهمحمروهدفحاهايورمموهاحووبماحولىمااهمارئفموهوايةوامو

رموعرحرفقفدفريتهاابعههليافهمهجحنيفابعمعرلحعاهرعهمقفتصيت
رحاوهارصمدفاما5اهرفشفعففنلمبلتعموهفرافراههو

فرفرهةااف

دعلهءارعيبعفعدابلففروضأدعأحاوتععلربرابمعوه

احموحrايمصمامموأأادمعدماواقةداونعردارمملمهوااهفنفبدر
أومحموقراعواtهوJTتلموفقسفوقهاواأوأوقعقةممرمواأفقامفام
بنيحفعرللسيأعاماواعواراوالموهمماا

بعحقحوهعاررمقيمنيونمقخومواعافوهيمافعح
بدااوامدعيماءنتماانيأطامميماوههعلهلهميارقاهمنيقا

ووهو

اءدوااححسلنئوفعنلرطأمممةحاتمميصعتح
قرضهااابوةافروأeفرحبودفرضحاوضفمفافليالق

فيعرأرريعدفوتماهثمداقانواوارقتبقعماامرعأقسع
عماوالممروفركانىهعولهععاهاعهفيفافعنينمقااوفرعقع

عهانةمةفرهوغممتذحنفمقوأرهوفاايووابرعهم

هءرهرأليوفوررلماوابودلمرواويفهعفيهابةأفممغعفب
حذلمضوءاعالحعةلماجمانععفملمبوهوراواورحرءترامومواليعوم
iLاأفعااوفرللحااوافمروحرقأأةمياأبعهاعهولهاهيراه

عدمافسبرمذروقفقعماقممبليالىعرتملممحمرواJasاهدهفقلمللي

معععيرموألحرنهمعفنقرضيمهعوهاءماأواسحوموهفعىفي
صوماعةفامبلماتاوماعمفمدحبفLمعفووقممرفعفيفعوحاود
عحفوتفغقداحيسمننداويLJنسههيهبوهوحعففداليرمأهوروهوعرءاوو
مووءماهاراءقرالههرلبلوبلماادلجنداو

بهداءأفنY3tاادنعمهماابعملحفلفتمعافدهاقمفيادمخاوواه
وقىءاروبارءةوافمأءافقرمتعشرانقفرفيفةأترافبسما
لما5عاقبمسمعرزفداحقبذمحدراحااللمانقفوافعفنسع

نمعفمفوببحباحبدفقيالللوهيأمقفواياعدفرقمابح



همامموامعباوفرلملمابومشمموفاوهتومبماومبقونرفيبمرن
رفوافومويمبمدلمعافنيااصهعجافللدمبيعوبياهومهمت

هرقمدمللفنعفوفموححعبدومفوكعمعنيهوقوفللي11
افبفربلوفوبغصبفببهماحوحدااقممهمالالوافعفقيبعرامدفرعاحه

قفاحاأحفمهدأهاكميءمببنههموهتهاماعفهمسعبقع

فقسالمهبوهواهلمعفوفويعافاهفاهحاعسجدليهوقلمملم
يعاعفعفيترمعفتفعادمفمعهوهحئهاTهواععقاومعههفمهعله

وعوعامسليبمالليفقجداعداهمبهلحاههفومفعارحورهمنقوفيمواعا
حمرتولمفماببماموافمهوعفأأبفوبففماعUUمرهوارنيماومررب

15عمرمهفيوأهنهعئنعافالهووحفمعكمفلمقئررماععمععقغقعوأصاقعا

عغمعايمهدموفاذهبنغيووفحهاهعوزفهوحمورهقفمورفلم
فتميتUموفبامنهملمحعقانفتعباوببذناق

همهعمقعهحاTفيداعافاهفغ5وتمعحارلهصجدلمنقفيVا

قعهمعممفواصحارفوحفبمامابعقعساعهفيحااءاتراق
عتمحأرقافأوأممالمذاعقهعنمsاقاهلييااوبوأوت
دفرهبففوااللتقغفيسقلفهعاقمحقاهفرأرأأ
حهوفرضرهااامعاوحمزلمعورضاففروحعهكدفةعوه
ماواحدرهلمسفرفوارهمانفرععفامرونهاقرعدتإها

لمععىفاتىامحلممفيممعهممممأهرااافمعه دعوا

قدIمسمدافى
فاااأمفبrTLااهللعافابشقمقتاااقبعمأععما
قعفقرذمباشفYتمفواهفلههعمقاقمقعبولهفهعفيفتىوففت
ادوموJLدV4IاميrتموLأأفبععفةفمقماأامعياصجدا
محتوتميعييووحمجمميسفئمقممفعمففواهم

عاعاعملممسلأفسلأهاجقعوامنهومهيبنياععارعوايرمووحدسجدفهمع
فعجوجئافقرفلماوأفسلهفديعهواوالمعجئمافدلحفااهجفقلىوللعفهبو
اودأمااههوأفففجدVفسوفممسافهحشرجدفيصقالحعلمخبو4ا
درمبععلهءامثمفحيتفدهلماقافنعواعبذلم5أعوفلمفرنلم

اشفالرواحعففتععميهاهفحوابجدفانمعفعLJIVIا
جتلةافVاأوصعمكالمعاوعفادوهجئثماهفععريتاهف

حوفمالحوهتومالهممفرايهمعبعوهصوابدففدممجراممقعيأمسقصا
سليففمعنقفرهمقافليحنامفلرأاعأودوااحرورفاماجمفف

ليلحجهاللمعيرامعيبهبااهعاماوشالحهفيفماللميبعلقفتاليهتهعدأمس
موافدروإأداعكمتدلمعوقبفمبفيورونافييفتمالونييفيدبمقبليقمع

قبولليوهحرففارمفمووأطععرمبهفممحرحتىوفجقبللىيومويهته
قهومعباتممفعوهمبمامالماعمفعماقرميفو



شينابهاولهالوسفعقمهمقرفةأدمترمماموشابموفمعلمتمباولحل
ماواللفوحجاهووحمهفماجوللفعلميموفرقومببفعقالحاببودت
اييرنبومتمتعيعفععمحعمتعبمابعملمعبشااماوئيعردماوفعو
سبميبمادعهومعمممعلمفموبتاوعموهللعبوهااماهعمبمائش

tعمقفخررماوهرلمجمتىيمقعنيهمفباشتوتوففجفيافسيعداوللبروف

غارميعهكمعدلمومداععاوباأعهافيناووقعفعغمهاانيئوهفا
معنماماشععاومبمقعوفمعااياينهوطردوتعيدهعد

دتمالمععوعئربحعفعامهففرلهمبياحبيداعامتااواواهقوذق
لليفمسمرويبثمميصاياممممدلمولهعماعذصفمفدرأحدمعععرهمعوحلحجوابعو

بنعنيوفقوهعاتعابهبعاتعممعوهئبقسدبفجدتفعووملمبنلهف
وعموبسب

فباصفساو

همحلعوففممفعدمبعتدهقاممبئوههففيعدهوهواسوقفغميفم

علحمعافبمقلحمأجمواقمابهببفتمعدصميعروامعليصتمهميوأدميمع تتةا عقهمونلحماشيهوغمافلمهممتمانعواايومعقوهمألاحدافمونفعفهيعبفهلىاف
مضهفإلحجشبنيلياعيعاايمبهومعلمعمدفععافموماممفوفوفافقهقه

سرفغمعليفرضيصدافردفموأواهمرفيووماهافممععيهااحعدبعفبع
ءورسيامافعنياوقليادتيمردمهفاافرفمهععليففيادأمفا

مفمسوقمليافماممفممممافعولهللدةأوللحبقرضانفمافوف
افععوحمضءفاوانانعلمهلهمعاااأووLوةيدابافمففنئر
تامعريمبهذأ4بaTاهغأوباوأصبiJلمعيفمم
معهرءحئعييماواحعهفايولهأفلهيوودموونحلوععولهفجماامبوا

قابااماورنةاذافيأأاأاففيذمقأقواندس
قوأوأفعمفيليفمللحيييعصمااحرنفععليصارافععرممتهرلحدشعمفاعالمق
باقمافلحاففساهدلمفمجماهذاقعرردنفوقربيهمعاوادحممافأ

وانعقليصاحدولمحاميامععهوبهعمفاحامافيمراف
وطفتعمممابلومعصمرلحقحغوافعمهئوموابوايميبلحوههتفبابعسرا
ضللعايعرموبمنلمدلقراهنيUوحفععبمدرنقحتيافقوولموااعليفعىاندوحمع

يمنفسبالماافيالمLهاهفلمحئتمافملمالحبوالياواهافعبفتمااعلمبلاليرTaاقع
اهموحدأأاهمفتحمبعدمقفعوفسفدفوحدمافأبياللعقلارفالموهوافيrوهبعقا

فةووحفماوحعنععلمافرحذمامعففلحانففمدميففماااذلل
هوحاأنسعافتمافرتعمنرليدهعقدهوقمبليوابيقبوفبادي

ميوللففونفمتماهبرهقكمرعفاقشوفوااهلمفرفبليعفوف
لحدبلمبنمموففعملحيمالماافعحاامفعوثمنفهموبهمافيأوعاامعمتنا

ومهوهملمجاومعوامماوملحعاماففقاصعممبفعععليلنفاامواعباسلم
أcداابعمدبعببفمهامهههقعوغوفعمفعجععيزتر



أفمماوالهعأعقوتمادزوعيفوتتبلهوموميملوموالمتسفدهفدماواب
برفممبماردلقااواأانولالنتمايتاأمنعمعاأمعوفومفضسع

هوفامعاففتأعدهاحينيفرقألهتماارولمبمحمبلمماةااافوللهرلرداصامح
تمةاامراعاقايهعلحعففةوفرانفياعابممرحورنةموهاهرقفي

أعرأوعقامرببععوبعاتشرعيفعققا11اووأأهموففقفاهيارةحاهاحه
حعفررمفيبعمبتحوماداومعاهومووأللوحمومقفةأاحدااوحب
ضSأفعىاالمععجأهاللباوعداافقدوحةهقععامعهعدالحواادداويميفأم

aهدأنرمحعفةيمععةاتعفقووقوانأوشدهدمعقدمافورمععشوسللماو
دمرءقأاعتدرحوليامأنهمابافيقبعباوةاوراداحمعوسمب
فععرحاااوعفةعبسحجةعبدفةراtعدشسموأيسهعااءببمالحفيفقبعقفر
اقبيفقوارامربااتىحدارامبععتافرتقبلحداعوفياوادذعبوافعTاا
عفمامفباوولهفيروييمأنحةهرمعلمعثمأومتادثمم

اافياحروالهأا5طاوفءrةانادوه4رجموممهو
01لحدرهء

وهمحموفهممعموللرمدمدالحامدحفمافونمفهاهاهفرممملقبوراعأفرقهتاسا
ابوللوورلهلميكمتماأفتدابلماقعيعااملعتعحنياففيحوصعواوفملم

رم1اjافناف1حدأوزورواراهداkفوابففووهئم
وأرهرانافهمهاحقوللوهوثافممحفوللوععللعىهحداباتعافتداأووامحر

لحعقصواومليافنهوبقععللروحمسماحمووحعفهةاتافرم
ويعاةعيقتدرقعىدممفعمماانيفوهافيبووعشراوزوال
روواالحوءهعوaJةأمابيويموبعاععدهليفللففقساراحولماهوو

دهاهوفاهأاأوفومدماحعحوjأففمماوم411حقرا ءاورللعمعومهدن4حدر
ملمملمفي
هات4وعبوقلحعهيرقيوخرمحاحبسن
طئفعرهعهاورهنهعهماعقواحماعصرهمللهرهفعافيمببيعوألحف

انسعاوفوأفوهرعواااحسمتوممعيمعتفلحاقفولحماورفرأا

مسغدرهبقماأاباوحبهعواهاوujTمموأدئرءهاأخراوففععفف
حماليعافامسيمعوثمارنأمبأفدحوفيئممرهفعاسامعمارتا5اوذنقدف

لهافاذنمواعدحيقعوامبوااk4احاتستمايأأرأاعت
امدموفبعاصوححتاماةممقاافقعااهفععمعمحرافيعفممفحب

بباوععمعقايأوهععاماليأهحمبعقدايمفوتيألااامرهلحمقداذياهوباا
همرنفوميحافربيعالحاوصكموألمعمروهعبتمملااوأهع
افيليفالييقفوقافرفسابولموااولمصبقاقعععكمموالمدليهالمعيعاهبممل

للفمممامتععرعرذاوهعاوخرحافعرافيفيهلااولمعيعفاقعففببوق
يهارفبورااهاقياأاااومرعكمدحعماهايوتماود

افليلمبقاصميملماهليعحهرعرهمب5ععماموبحر



lفوملمهيافيعهلتاودقمموباباهلعوبالحةفاابدبوصلمبنفسليفف
مومبمههبيتعبفةهلماولهعاللدقوفومانععلحبفاهرمعأهلهمةبم

فتاذميفلمطايعربباريدووامممفوهبرواأفقوJمبداقرقعأعلمافاأبقا
ايألرحووحلمناهسصليندافلحاهمحرمكمنمحمرحأ51اوهمرقرحهه

واiرخوهبلينعمداففبقفوزاففئوادفومالملحرملوعاهذمبقامهممر
ممموحمهمعوفنءليحومملمبمبليمرئر4ذللزهمعوتحوهروقم
فقموفواحرفليلحاوأشقعرعيرمدفموممرقباطر5ردءموهاهاصاوزوا

ييبعليعىتهعرفوقتعدامرلحوهابعملمعيالحجiSوهشرم

ا5رئرهعهمراحاعماقيعللءافافعوفوهعممروابانمااقبللهام
معسهساوهيعمااثععوحعففعلياسانقهاوLوذJوأخمالمحلءعمعساففيوايدالل

وقققوملمغممTلهلمومهممعمالهوحبااعئأاهموأانهيوLاه

حميفيبهمبودوممرأقاويموتعفبمعاومبهبمحفتراابافع5ءئرحو
عافامهودفميفيورقلأممموفععليوحوفييأ

وحملممعدهعأفلحععفاوفمقفيفقععودادهخرVاوهبحوفقاندءواه
وحوفاياوايمبفسااافبجاتائوفو

بفيهررفوممفعيحفوتوموفاوفLيفدتاتبععلواا
اواجوهاوأرفهسبرلياسفمافروأأفييت

عمعاممتدامماويرلىرحاوتروأهاوالمتبدضاف
هرفاااااوااأهواأمقررمممرففاموأعتعموا

عسقادبقانلهااحدارافرضjجعVVاrYفraاوأأوأا
صدرمنيمأقاحسمممعىاتتعفةأانععمأفامسضارسألماTنادءف

إفعدهعليمعضااويهاعتاقللمفمعtضااواللو
موادنوحففاارفممموخسااتأرافدابفرمومراا

ءمعيلراوحمعهممبوسرافعطهمرطمردماااوئرشليف

حوثمعروهفساعلهاممواتماللرداقفياهعألحسفالهاواوأردفف
هااولمموأفففيوالحعمورففبهزلهووماعفربدباوواموواءلروفتفي

فادجايمرهمفالرمماونمافايرحقءعبغهفأوعقافعع
رابورعاهمايدقفانىأرللمفرلهيمواقافيبافلحديشانفبففيرليلمللغرقع
عفمهبرصمرمليلمتفرلهفهملىحبثمبعنيحابنيوفقونطأمنيتعماعرماهوفي
روايمفااداعهعةحيسسبعمليرفمتيرليداقئفيأراحمتماحم

همطومدفممقحلوفيفتمومئواوصفةمعرمحبمبيبسفمتىبميعيوهادبص
رقحدماوفدأببعقدمعووعوراوحهماومبوفةيوافيرحثمهقتدثمدأفأوف

فعأوافعركادببعاهلمتاحدقراتماهرفاصاتسمدالاوافوادفعىوهه
حفULأحمالمأهصدافععلمانعمعيجوحلممئبدففدحليافبءTعخراواص
قاصممماممعاحنقهوهعلحافعواصمليفهوياوفبحمتوللاأ

قمعالحقاممرلحاتمعرمسفتعمTااوهفعسهف



اوافمولهمعفتسهوماهعفرمدففقهوالمححئهمرربفواممحب

رتافوعبعدأالحرامفافدماعهوملماواصاايفعئبعلمبفمهم
افرعأهبكمهلمومحاولهيدمفدtiLهييعاهلتمالل

دفقحهومممملموفرمافصاههعقاقروممرفاصامدأقافامراش
ممعويلمدفسوفعقمففةحعمافساانعدهفدمممفعهمرامهعافبويادقعونببممقر

مةعاوفامتمممرافونالقفعمرقحعىافمممرعامفرصعقواعرهتا

معمتعمعلللمولمفلورققشاذاويوجموبمألحافسبععواأهعونفعهعهفبللمالمفر

ملهومامرقعامورهرهلومشرأمليبهوهسلممعبحLLفيع
فتوفاحأهفممحعفأافيبسفرصميمسءغفامريعسوبمفقا

مفعدلحهاببيواحااععليقااإفيمفلليااحموفاعدخاهوف

رئفبميههميحوفيلمبهمفأممسدموحوفيهمرهاققممعلموولحمقففبعمههئوا
اروأمملفملأوحفةمواهأاعالتهاففحاقاعمعهوتهاارفممواص5ئرهمردرعفمتدأفيماوفن

مرأفيخومعوأTنمعمامبدأدJأواقاهعيامأعباهدأوحملرعنوا

فيهافانفممب
حهةاامUواوفدفعرلمقدللدفاماملمافود

اااقفاهملح

واهوورشعاماافواافدمبمحوكاافيألااTحواتفامحا
أأممدقمغمءمااااريااناهاشمنفقاأمانتفمفاهعيالحداهباوففعليهي لهت005امتماواملم

فهموااحعمبئومالوأبمواسأوومععربعمروامفمععدقهففيرمات
امأادحموأححعهفيصوبسوفافشمبومأفعاحميعاحتومامععاوافادمسا
وهمسحوفوملحالييمعفهعمعاوفتاوأوأواfععولحوبفمفيهم
ويرعاححفهبارأاوأدوهحوافوهشواحوقوأردموتماف

واوأSهأافقفعامنمامرمالحدتالهاأذوحءوف
ااقروهتمرهللععهترهنياففعىوحياوبفهصععانمحالهعليدهوح

تبافعفمبتهتهومهانتحويره

حمدهئمديلممامدهمااحاهعترهلمابعاوهرهففأاوفوف

عولوأخهعأافرفقمانااواعابئححاوعوونيفقولهقtهماا
وهمدفليعرمأوفلىللوممرلمعوامدعرهماهوفياتمازففههرشعبب

متيفوواحملممعاهوسلشعرهئسقرورهبايويبيثمتوصوقسهح
قمنععبمسيفئموعفرالمقلمتيعفععمعرنصقنقعئشعراوص
pرلمبمرتياففمبعهمطشفلىحليشماقحاسفععواهمفأ

بعوحباماوعتورمواعأقععاههواعماالمهفمصرأحععاولهوأشادفف
عصاافممافروصععاوايمدحجلرعممرودموثمببأملمفسق

عقدوادلمممقتاميمقهعوهمماف5فوامعموعامعوقوأيغافردفأوله

موقTملمعيوفوءفرهمموفئلمعامبفئمودفليفوحبفواأ
قهتهمهعمهقافمقعئاافوهه



وردمهمةياحعوتفووووربوزعموعسبالموفتورأفتعب
عهفرهدهأرحهأوولمتوشمبعاوعوفواوراوهفقفقعوأوممممماوف
فسباقووحعاأحالاحاوادفملقولهيلوابياداواممبدالمملفعااقق

ءهئحمباتوغوليفباباكارغومرالحللسيعلمافبوقولهاحشويدوهقرأه
مععرفلةوهوفياوباوفونللراوديبأوامبايافيواففسبدالحأوتاللقتر

حوممدأودحمقفيملهرد1المحرمفاوبعريه5محرهامحرتحوتيبففيما

فومعيدالمحرهقبعبموبحابيدعضمنمموويفعمهمحرعليرلهأوعهدبةمودفهئنوم

حلةاقدأحءأوامحاولههارممفعافماهوJىفيلالحاهبيئJتعيقوألم
لهقبالحردثمامراوهراورممبمدفيالميمهوفصموقوععئعىحا
كارفاكاواربحموهاهملمولمصرومUوهوفيمحنمفيألي

ارففوذبلعىمفعروأمعT4سعتللموفعااونفقليراوVق
قموهماسوقلمحبرمبموووهبفقذبلرمواعمملققوافمورلل

ااحبوارفهVوورفمحتقعلاحماحيممههمتردم

حيبوحراوأوحفذياUJحفماحأفترضدماففاليهيلمعمفململمانا
اباانلهافربحسادحدقLامافانافبهموقمأرم
عمدوافمسفوأذهتماهأوممواوأملوووبمحعفسدسأا
لمحرلهواأوأكانرمأويوVاااوحاأالJالمموان

وأماوقعواعاامدوبمووبءئروحببوفاسدعهبقإ
فوأووودوصوفيهاحترلمسئممقفومةلمفعففسعقمةحافشا

واوهيفمرتووقلاحلمرعبقعأقياوقلصعاءقفوعليمدنقل
rقوامعو

tديقروفدللجاللأفبسعننوقةلمتدوأو

هرمعالمححندحوسهباوللووفبامجياافنعمممهاصقوحعةأب
إفيواحعوحوواتبيايمتملموهوبسافواهوافولمابمق

بفوعامفرفةافصبدشفذكارUال

عمراعرااتملولراوحيادأوقفدأباعبممم
ورأودلقىعفلمحهلملمحرالمافولهVشفعوافيلمفلواطماأمةللفهنفوصم

وويمقراقفماقرطهولماهواهتاسيرفبايفرضهارففقوله

05امعاعثملحدممعهرغماهعقاءIsمدئايفروقمد

اهدكمعدسهامحممواغوعليمطادهبهعفوففيأووأف

رعةحسءويماهعوaحواامياتحاوافععامواونيهولهبس
وووعاأوهءحقهرفيهافيقبمومواقبلميقبأوقميرفعاوحغ

وفايحعاااففسدببكيمديعنمامجيموهيمعليمsوعوحامععقفقمعفافيJويببمفلهقا

يمصلوثمحجداسءتفمنحانلمافلاببرألعيبياعرالمجراقولههوفق
عفمباعجهرأوارنوفةهاعليهتدلمتداوعفددوماطامفيلمي

نLحاامبمبهاربكممالرشيمعفواهمةافيفواذهعوفتايفوفد

رأودمهذققمارففعلحوفملماأفففحهفعفبفعم



ممهللامققفرلحهفمعاقبمجدهعبافئنحوهوبتذ

مودياقلياليعمقنالحااهرهاونعافموفبتووفئوفققيقءلل

مباوممففاسيلمللباسيااVنهئلمقائراقاداوأاللقوفيبهحبياطف
دحعلفعوانرفرءأافمابرأموهبقعمبهانعولمهرفققاا
هرهففاللصةالموحمنيابيعاووأفرحلووللعحعلكماةفهبرهمامفعدا
فيلحبململىافهتااوحبهبففمرممائرهوفوعلياوقفربفاممموحميئرافحعا

وحليوعىحمتفماقعاهئعوواعملحاوهللعوأ

فمونالليوففتمباواهاوصسووفعممعهمتلمبيايههرامم
هفحهب

يقمحمقهامحقولمادعاحمعقامياوققودمد
اأورقوععصاأوحعوبمفحسيصوأنالعامسموفهلحما

صهمعأوأتئامتمولمسفبومعبهمارحتماليقأحعوافعفقممحلميعg5يفللفقو
افلاةلمذاحبئعاولمبللحاليوفلحوأللهمحبققفها

قحغسععموففسسدفلحمسورلحرفاعدنارللااوللقوماامعبل
iSاساافبل
همعدهامعسهرلهوههببواوقيمعصبافسبمافموورومايمعيمددفعملمجه

مععسعهقهدفلوللعاحممقئممعواسيولرفمتمللعوشعحلحاهعهئاماها
وحعوو

قعوفقشمافبTأLرمبسفتوووهحJTانقاهابانشيااادائمعمافم
شعلماعليدفععشمتداUVوأبعقبعماحفهمبااوعاأف

معدمفغاندمذمفعتمبوأsموأفلوفسععتىمعبدءفجانعدحعاااعوtاب
هدافtمعدححوسبلحدلحشوأLداVفاا وفممد

للبوهياجئوهالعمافسمeVوفوأفاحلفهالهفن
ماهمدتائياأهمتاأئموقمعلفللفف4سلفللفل

بتاععرماععرفعحومعتودفمبدلهاارتابوموهء

فاليبلفعمممعففقولهاIعاشرادقفبوعبعاوأهمهلىهاوحاالماام
لمممابافعناحععدوهداذصمدعدامبألحهليبلبفناسيووثداحفما

اليأأار3بماحبعلمعمنااوادعهدعتمياهامنياأهأمرفدلمواموهاولاواف
وبهرلحاليتفمعأءفحدأومهاووحهماذفرلحمفأهتادقحمفر
أوهفئدقافواعسرمافمأحوفلسعدواااباوافيري
محداقحقعملموبدتنالمعفتلمقبلاعواوففعملمقيمعقبامي
ومهاامفبملموهعبفععافيفعمماافقأربعهفمأعيتقعاللي

تمافدمدوالحعفواففيفيفتوتوفيوففعرفتاماءئرمعنوحعهرماأ
مرفعورءفرغوهعأقرفمفغوقرفمفموفهممقعلىمواهمفعبحو

أوحعمافمهرمعالموفعرلهولماداوثمماهوبأوعقامأهمتو
وقعيوافافقدهبماعأتهاعقىعلوقهفلمحفتودا

لمماارمويفافممحادحبممااوفوملىفمتلمفنهفق



فوففباشياءحاملفمقوVماماوفعاتقمممايللقحقمفأ
مفبلمعمفغفعوبعليمفلتاوصعفلومامaبداافيدمررنفأوفهبد

سلملحدرمهوبومفبمفدءئراهمألودابقمحاوردتباءVفبهرعسوف
قجعغرحعوصعيئاولمفووفايفأزفلههJياومتىفعاعحبهفتناقاهني

هواومعرممرقددماهلحقهفونةتهوتبأحتتمادعموهموموونتفف

افيمافةفعذحساابنووومامبوقرففودمافجأواحرمعاوب

ومعدافاااقارفهدتفرهوبلفعنيوهرهغعلووواحدملي
أوفراوأهوفافحعاسفهمغفممفامواهومجبامواقهوفيمه

ءععواحللمعدموساراودففماروروفواوواواللفا

عمواصالحتوافصووأالحرالحلوعالحئممعةوهيمهوفيمهدف

وممهقوفقدععأوههععااحاالاوففمبعتمافمقح
قاهعحهقمداوشاهمتوععقاحيدفيلمواافبدأعبماإا
هلهعلعفعابلمادعجفعمنأابأأبل

هفهملفيفااعلمومتصعمابماحمففوئفامسفومبي
بابفيلمعيففأامفاواهأذهاأحواعاععمأفمحمللح

فيعبروفمرفممداعوااراهويافوففمrhفديراضفيياحب
نفمعيقدوشقيعدااايفهي5لماوابمعىغهدافبعيعأموهعيف
ااءحتافمحمردميمللجدفعملحفااوم

هووأحدهفففهوهوقعيرمللجفاعهفعاممتف

اوفيععصيعاققيتيوللممهللجهTصلماقيقهئودهوبعبروا
قةانيعربسموالأهعموشمأرفقعرفمدموتماحمافباصراف

اووسيلمدعبقداعموسأتوبعيوللبعيقاهممد

عفاألقواوملوهرانبدههوهعيامتممممماوأوأوحتوأ
افلوحاحاللولملىفيييتتها5وحمعباامدءوهمعروبميدافومهممافعت
اهونبدقعصهوعليموالمفيااودمماعمواقاحرففرفلمجاحفقعقدلمااذهمرووا

مرواحلىاابعقرواااوفذفرعلببلمالحوهرنيانولمعهعىهبااع

ملمفبففعهماولملاههسيقوففابرهلسدافيووعلفأم

بامووياتتمانايهوعبمليمبةSوعليفقااوبتملمعيممعليأقوليفح
مهأعاV3وارملهلحفهفوامرولمجلممبدف11اوأمهفرفممدوفممو

ندافيأومشيافعباهمروذةلمرواهوولموللمعيبهمرواعوبميرحيفااو
بفمعولىرهبدمقعوةواحهمروعممعالماممشااواأه
هععوقوأهمهوهئوفمحهفتامعبشمبرعهقرهررهمفماموللهلمعمتف

قعمعاعاهللسلمللععااوففقعرفقارفيففلىفهفففواروهوتورهفريو

حدامممهنفيقملحييعنقعهمومليفيمافهرهمتيللاقمللهصويبنعنففيهب

لممملمفحفماتعممفدفماحا



نممحمرماوهقماافعوأففعموعماليعقعللويموصفعافJوحسعم

اواايبدمفعهوفعرفقفبوأفسعاعليممتىذأفبداريدحيقاوحنقياهب
رهاوشودمالحدرعممالمماوحبرجرأTهجرخوTاهأيفر
هيدرانيذخرماوفقاابكمعاوهوهوافعهاورقويشوحفيوهدواقىشير

الاتقهراازلمليفيياوفاافعئيدفمولهلريطمومهالمتمارذاالهفر
بقعععمووحمداءفجفنعلهاسيوهاتروعافمهرشجرمرتععثم
لرهروحااقاأوعهفبمسفدشجعحقيبننعامو

ربمعبعااتئعليفئلمرباحبدلمرهرهووهرروقوافبمروع

مTااحيوداوللأبوهوواهلفويعنVااشجمنمعأنيسبومدهرحهترفاا

فمعكمموافأهسفأحدفعافدعئيهوصلموصلينمأغيبربواهقمكمفحمييرهاوهعئعا

اهفدشجرمحافقواهمونقاااواهباقاداللع1ااهماااو
واوأحمعلامعافليرابافالمعوافتهعساامدنميمقرعماوم

موفالحتدومفعهاحادوعماهفقاا5صنبععرترلمحأوي

دأروحيعابفحعةممقوفمدللحافرفمبفع1اهوصم

وللجدصعللوونةححأففليعدفيأهدهعقمدقعتمراوقعهTهفاد
وفLافا

مترتمتوهتابهعصهاعليلوللسيعاقممعمماينوللتىهشرللدابرشدما
هعمااحممقعيقمعدحمونمنيمبفةهمفرممهعاصحيعحموأاحبلحاوهو
حلاوارأوهش

اوقعيميعأرههوحاحبافعقللجوقبيعمرقوأوVهلمفترحءانيصعر

محداحمااعمدنفيمحياهممافههدللقVوحدففتماباحماهرفمسهدو
يهاحدحذ

مرعدحدداووأحدعلقوهوحهوللعبقداببعقأرهوبوهفليف أموأوحودوبعللممقهوموعيروللجدحههللافعثمحءمعيعرقهمو5ا ءوللفهوم

عيدفhdمدقفمحلاموهتماممرسعقورماباقرءأوضرموف

قيمهرزدودفتبلهاقوحهاقتدووهموحلمفععفناعدوهعرهعىدمأفسلي
وفيايبفموابافغههعومقةليماذاتماهعفمولحعوحع

امرفمععمعلموضحوالمعمبنيبلمانفجدفللببواافماهرهعأمم
افوبلممومفالهمتهبوفيابووحدنيدمحسموانفرقمكمديلحلمفععمعلي

يحايمفصعافيوبعفهعفرمديدامادارأامداعمباjذئرمفععفأنيفلليافتعا

وديممموقعاوميااماهسمفبSاردمدمJIابلرحنفافافالأعافيوممردفاو

بويرأابمالهفمهوااوبيعاوهياوتيعاوتمرمواعممفسمبيمج5عدم

ببوقداملحبففةهعواللمعهموااقههوونيبقففاهومهم

ململجهعتحهعلالحبلمفيبعوفاهمتعييرفااقشااصعهمنيوابعلمفق
فلياواانعفررواذاحفيمعليوصاحضحرداقفباVتدوأقردرئممل

فلةولمفسبعاستسيعمافبدامهافجدالحراففمصاوافعةافععبمااللعمفاحبا
مبدنعفتهعوفودمبدعبدئلمادبأفموهوفقور



ووادابايمنيهفودللباعلحتدأشديمباملالحويعمافيلمليعهئنئماثعمممتو
ااهاقسفهمعوشقعيمعفهمرووفبيقبلهفععمامليالوولمباووم
هموتقهحعلمدشاسمهمرواءاوفوعبعورلممععهوابمبععهمحالييامحمم

معحباصيفعاموقحمداوحلمنعحليبفمفعبهاةلممواهدهلملاودهوحاثمي
معرارشأولحعرببقااتشارانيللمباامتمانمبفااوفارقب

ورداحمدمامجراحوفياممعغاوعومبصفيمرأشاصفافليملمئمسعدف
عفلحئمسعبهوحلمعادهفبعانوعيموهاحدللهمافاءفوبو
لحاممعامعرفبييااوسمييقونموحلمعبفاا

مقترقوبيفبمهمعالمعانقوافيءمقبفمملمحرااذاهرهللحوبلصيعاقمنيمب

مرهلموميدعففعوهللمععاوياموطابرملداااواطأتملمااتا
ياعمرفيفتمعسوهللوفرمألوامهمفملtهقVفرأومموموقاهممد

هوحلمعانتممعدبحوفعهمافيبعمعفالمعيفهمjفتيماقفرالحاببلمSهوافاباهفيه
انماللمافسهعشوفررأهمراوصتماليققففنعفرتلم

همللماقمافقهمما
هوليمدوقمووا4ابل

واافةاءوهTدهدءاحYرارهععبعمتعتفم
بافييادااحبعليحوماللفةاحمفقعلوsهمالحاعلمتاعحجبه

05افورجمعععدحولهقمIاتساتاعافلحاوهاوحووفروأحو
حخرقدنلىفلواامهاأوأئرف4اوقبومواوفااهليحمدحر
هتنارمداصمقبعهتعقئلممامعاافبعرققوامفاهروأاف
االلممالحرأفرإهدحرادعلماودارهمعفأللاهلماواحعباقمماا

قوغفهوههعارومهامهTومينعأاقاهرهوايدونقرند
ملففوهدويرممدفممجاعأوعدحماحبيرنوففص

هسلمانبعهشوطملموLهاوسترهءافعرفعوعووازمف

مادرلحدفسمفمعبحسلموافمئبولمافولمحهنيمووعلموفععحلي
أترفعاذتمااافللروفحسرثمعبأمفمامعأهقبلاوقعألمهبواتثمaالاماباليهم
داللالمااععهبمعابعلمذاثمعانحفعدحدأرافكمعبهدوموهليفت
فةطالفاستهنيحفرفرولحجررااaافمنعوحلمفتمعمدفدبرفلحيعهابكمابف
هافر4دتققفعععمابعالمفرفصقوهعهمملممفداامرمه
قعبحهافرافغمعللااوقوتعليفمفسلومابم

فهلهبققامحاعليمعافياعهممعاومههةهكممرمهوفدبداوففبفمعرا

حليابراهعماوف

افعئتعتاملةرووتعوباVSحارمشعمعاهيماعلقعأايعلمالحجمودنافسلمعلي
همعليهاوهبدبدلمتحوتااوبتافماافباحنيبرفممفالماتماافهععفاليمععىأأم

فمهفعوحفااللاقديرمرومعليهمديموسيويميءهدمولالفالحصوحففا

اوفتموهتببلمفليهمانعفماهمايعأموحفهواهاهيدهقرمف



eدفسامففيهلمبتمفاباسعبااشوعىلمعفمفرافجفقوحبامرومريل
عىفيممميهومافيمهعلىمرنلمعقفمامفيموئرفيماهميميافعتاح

قعييعععنقوروبلومافعفهبمدوعمسوربذاحبعبئرهأاذللعءففعمغ

VJطففمروحعقفااiاعنبسبeفودفوحاومييعادهائررمرقيعاثمايعاامهقبسيمفي
اوأعاءفروأرحائروااماهسعوافدعباسيهمربمميهويق

مسوففاميارقيععفاوقاصقتفموIومدوتموVاومولهطقوبعوأتسفثم
ائروتاوامرفيأبفوأففتبحبهوأافواااواأباتtوهعىععنوتمحدرفإأفاوا
ذببوفرمدقفبومرععرمسهعهداعبعاهاهميرحعتمردمتااوهدهاعوعىو
معحتىيلمرافيالحفيمااذاوامقعلممهففعادءاوارهتملاو

اببنمافوافنمرافععرفراساوشرأوLاأحاوععههداحلفممماغوفبععمح
افافيياومحععللرماليلحاصملمنابععففبمعهععيرعباسفمفغ

5لمومواألحااةمحمرتدعلمعهمفوهعكمتعمهنععوااعغةهبقدوا
مابليافبعفالمرفاهعدمافبلرفهاوقادالتاللوممملحممام

حهااافقرفرناتتهعحدفوءالمنتمةحمجSاهمياأرأدويس
يقاهبدللرذيمةأمعدهممقوأفقبلفعولتعJLوTوأحئفيفصقدوأ
فموباوفمبشقاححقفامهوهملياافواأاواقزفعمام ةمةبةأLاهpف

وشعاأاااقعاااقاافمعهممموواقمعماحواحعهواافممعمقعىحويامعاواووم



ومماهاحهفبارمبأوفلموتفئيفمببليذمقدقمورقمو
معلملقولياعلىمههراوافتفففامأقيهدايادرهوووف
االمعاواوابفماطاانعوفبهمذعبييعلماحليرمو

الهخياهعموقرممففحنحلستىعراحلينهرفدعممبلماتاهامفللم

عمكمواليافمموصلملمععمهليانماناوأواافيتررقرفرفعمليوفول
عفمامليميمهعففمميقدهعمممععاافيتبللمفقمأدفغعميلمململهو

باتهماهأولحاسفقملمحيرحاموولمعاقيههالللقسفلمااقيبعاولمهمققمتى
JبفنفوحلقاتدليعحوادفغةاارهملماليماهTjمومهامسرفلعبل

هالحأفئعراaابقفJاصفتماببعاايهممجرابمهيلعافاتنومعبدهه
هعأففاحراويفدلمومدأفعوممبهأرامفمعيافققعافمتبلى

أحتذائعتىتقرلحعىاتعراففهمثمهوفععففصعليايرئهمدفياترحتىيموبفعلليف

راتاوميلمقمراعهوخاتهدففموهنيحهووف3سسرافامقيتةمامفيحار

ااوأمراcرممرففموهلماعليناقبVاواعف

ةارماادقااورفهخرمأمعأهواااوفدقفحاق
معموةحامالحلمافاهببادارقهمموواهملالماواللcJذ
وافهئعقيقععحعيناوبمهوخقومللحامهبأاي

وهللوتمافيهلمروثممةممعيمبمفياتعاافبسمتياحوهحنكممف

وتةففةلهحاوممقيفياتأيوكابقهموااحويسمهأحوهيفا
001عحدودموsVاابعغفقاجسبمباصحعسجواافتواهر

قيععاهنيعواهعاتابووئرفحداذماوواشقااواصااحيسهحاف
حأاحبعواراعمحععففتاقتماقفمواأعمميعذامفمدسمرممانياام
هماقاوحدللووأفيانقرأ

تماالحسأوفاحيمةافععتام
هاافرمبماعابأففعقبحمسرففعاللهماعنيلمواوحفااسيعبرحدفوعهق

tjليفبمنيامرقعهوادموحدواعلمحدوادفهقهواوحشقواقباسباقميع
اووومقبورامشووفوحيععماافهمحوفيلموحصامكمامsiهليداعوداباضأا

تنمعععلمدعمبافيلممتعاماأاقاالرهلمبجماودجوهروقاأأمرمح
نبملييرمقوانقمبتلموفدفحياقرفدملحابمباهموفمبلمأحفمياو

صنففعباسانغقلفقولمأقيميماوأاحهمتدمفراهساوبعب

رأياالقوليافيملوواتدتاااوبرهابمعيعIمقتقافحرسنيءهليبعهيلمثمع
نيمفيلمعتللنلحعفعدالمومييئذاولمعأوحفمأئوحدفمعوحلمبرمفعمفقمسليو
مافهمهمصفففجقبلافسفرصسنقعتةحفمهفوحلممنفهعافهسمدنأبوفا

حواتاوفاعندبتمرهرياهموليفدممموممحم
صلمياوالححمربففووامميهواههلميرفموفيعواوهئه

بفجتوهمIتهأمهياعرهناوقمافأفممبمفعبم



لمممباوهعأوافقمالحففسبنافقعداامبووأزفلهتفافدوامرامقا
فةقنوأقرممبوللفعودأروأفمقعمفتاافبمامعاأعليليهسيمملةلمقرأاقععره
هراوومموفالللحاهملمندفروماررأحدأوحمعهماذاافعبورابيوأأ
وذأومبموصيهمعبوفذوووهقدهيمواووقباومباهوانقسدأانموواماه

بقعمرومملممبمدأففقورمماقرقامحثمافقعمروانممداراحااباقهفتواافدحل
لمامبعوافأوواعف4عفةهدوادهاعقسأوأالحاaيراملومدليملهم

افوعميبوليلسأمعلوحرهقفلهاشماهيمميعوملمعافمففاامسعدعلوو
تماعروفللعدللرمبافعسيامبفعربوممقصعىهفأفياحفتماا

وهورءفبدافعببأحاليولربلوفممفقردهغوانقاووفففقعحعقهل
قتمانصعمممسجفوافلمقذافقمعفتماوءففبلصوتادفروقووعاهرو

ددوفيردأفقااحماراموتووااللتوأحعيفلحمارجايهه
فبعاهدرواوممفدراورملاللهموفققتوففمععوفبلالمةهموقل

فاحوفيأرأسليلمفقومدفي4uلمصهوففععدابعللذللماف
دمويدوحأحد

اععممبميمموعىاهمحهيباحلماحمبرهرءءفندمرم

تممداراحأوامالالاعسبامرحماقهلموهامعمدتهإاثهوبتسو
وأهتساعففقروضفوعلهاففماميعسماعقافوحليافي مودهفعمهر

وقوففياةمكممرسياسقهوفبفبسبغعأويعااوقدهوبفوه اهق005

بعفنسعموفدواعاسللأاوااااله اتاهعلو

حللعاففمJافأتغأهموقمماوأفممفبقمةوفرأفSتا
افقهوصقأمأمووأهبباقعموأافأأاوعتعسقاإحوسإهعدأم

ععرأرقافيليففومااميمالهأأحنماععهمصاقا
انئرهتفةفللرعمومعمسموابغريواتيعاوصبعوأورهسعولماود3م فففسفاوالحروب

ووذمايرمععااراغأوااللعبععىعهللعاهحعاعبميعب
وفاأئرلجرففsيصعمحوبدهلماولقواوممعشقوثمداعفأ
وهدعليبرستعسوفعفعحصاقألمفهوااهسافلممنيتلهقدحلاهمم
اهموشتاحوشيهدووزروماهاعلناحلليععقوبماوردعوموهمعتسوبقعلللسبو

ادثممفلىاقنييبسنيبورامريسلىفواوLاعتتعمعععاهقلالمح
احهالحبعويعناهففنيفراافرمتيأعنيأبفهعمفيعوبمعجل

دفقعببعفسلمميمتعرقذللساهواعملهالمااورعاحبصلقفبقعلقبهبغ
ءفتمأفقرتاالبرهادعفمفقهفعوويعاخرقمسباامتراشرا
بواقففوفبكنتقيفعداارففتللجعدهئالمفرهعيئعايهقمواوادبقبببموياماو
فيانامعمبقبوعموماصلفرهفعلرمامقوحففنووإليلمةميفماهام
أمالمعفافبوافيلماداوفتبعاهلمهممرماهقفهمعليمأرأعرللمتبالماافا

تمافحرفهلمقبقدقوالليودمروممفاربفمادبعفهااببم
عااربامعالمعأامثهفتعمننعمماتالمامعفرمانماء



لةفيمومبوواااععجبتاحقحدبمبرللاايامهموورمليح
دافاسيسوsفههانروففقبلرلمماوفساقااببواهيهرمعوصعهملموروأقبلو
موراداذاااترفحنيفمماايقفأفيوفيعففأدرمتماليمراحمعرافققليووا

أاحعيوهمهتسأهمبومفقوجميعلماذالالوفمتحنيراثمافبفعوم

مفعرذأ5ئرناادوتبعوالاعتوهلوففهوعمبقنمأقعمفهاا
دافوتأقهاداالهأtأابدقلىمبلبببمرهيأموومجمبهووالح

لراودمرفموبعىفيععدعرمروةحمتعدفدأحراأفليحفوماف

اعوفعادأسحاقوءبلمدفورفهاصرععخرأومودممفصههوعده
ربءاادفرامالحرواهعمدمنقوورالمباوأرااوفنبام
ليدرفمرقبوهغامانصرودومالحرأفةهفدلمودأولمفدرقدصلماليواحر

حمهوعلمويوعىلحبي1عدومرارمرومتفففلوداعدابعفاالحفبعقاو

فيعمأممرعبفبوورراتاهمعلليماهردلموممدمااودوهففيصوفرأرهو
عمأدمنيحفهودلييتععبغنيدفعفيهنيوهق

نيزرأاءاواهماحسVامVاوومفأفمودواا
اواراحداتكمUامزاهرللافانفرمبموهووقاائادياافعاححاا

مبمعقعأومحعايقانةLوأنفعداأفسادتاف فTروء

ااحابةاورفقوعفعأعشذاماإكماافففاهفغرضللوقللودأا مرليدنةسياعلومفسممعفلولهأمداوذاموفساوافقضباماد
ةفهوومبأرواحلهيJيفاغرحووحئعراوهاوااأوحفواموابا

ووأعيممااأانونئدأاموفسعئوراقاياما

مهاماللأرافعواوافصللاولمفرمفماوللبقدفتسدست
واانادوواواوهصزوماامةبفممأقواعرقاعليتعياوانالي

اهسمدو

مممحداهسللرودادباوهطقماواشقاعواوفا
قوعمعليوممنياماعوئرزقنيتم

رلحلمقعحءشميرعومذلمرهوقتماياوحلموععففمليافعليقمعحهواعووق
بمافعةعف5مرزاوقمعسمفاءقعرسجفاوااإفعلمرابعأاوحرهمرهقب

4همععممععلمقومتررمفرففرسمسععالمفعسماحبيهرمعلموم
دفذدهاواهووالحمأفيكمعىهوبفندمرااهدهولالعاوافعبفةحععيفة

نعرومتموحقعتتمرهرمهعقفرهمعوتماقتومبومبوهفلهليVدهم

االحراعيويالحرحيعغوهمععالحالt3مارافأيقااممر

فالاقعمرماااالحامافعقياحلومعففموحعىطابمحدوعووحلمعاهليهدأف
امانرمفيرهاكمسععوبوأفيستمالهفتاهارونقوااموأرعرمايوورحاشعمرا

احاعماوهءعمةاضمالمعرعلحعاموقابعهقااداوحقوفي
اقاوااوعرفلحاهلححرفةاوااابفيVEااقلحدلقافيوفيتيعاهاا5ا11

ةااالميعتحبوامواعىمعمافقأحولملحديبساوافعبباثتبااوفوليعى

مااحممداافيأفعفبيارفقمملمعاههالياممشقفوأفافحع



اوفلحالتباهااووفرابقهيعليفماقبوألليدلمفئئسفليدأقلماقيتاومدمللت

فيوفرمديافعوعأنيمونوافافقفوأحاوأقوdiLتمافيببووممنiو
هفاوفمومعىااا11لمبففعماوفرائرفعغوحعوداهدادوتماففدحيعامو

ففمعقداقعنعمهمرحامبعقاثماأللرراالمفاققدهامبعاهفاواعسوف
هعهوئرقمهاوفرهنعاهبثماععيلمعيحأمحراحأا5رئراوس
مدثامعفعدفكمعوعمعتماعواهعحواوائراوهاعرفدفاهلوهنيفهوهو

مممنتعافممععئنانعفهبللمعىمولمبمتصوبأنمعتناهرأ
الحاهامعدمعاافص

حمومووااووواةم

هوثممففاوموامحرهافيأوعتوامعاسوروهفلمفدأأ
روبممعاففعمرليلياهفمفقوولممرمقهاوهحاليبعحماهرفد

لمتيدتساوبغلمالحتوملمحماارقعأواوءبعىلمحرداو
لحمانرللمتماحدمتهممممعاابومنقوفينععمالمشالمت

ماحرمدقافطشوعررفعىأمووأفهدموفمب

مونادعحدللحنعوللحمممودتدمحابعوا
ااتنيحح

اءVاملبعتدعاروحمللsVأحعساامقممبامكموداقه
ئرقفعمبلووباهاهف

عدزافهاتعايفحمساهدروللمفعمعمعهتعمماحعنااههفرفس1يSiفوقفعناف
وفوحVبوفأسرقعتيواصسارفبافماtjSااأاأوفامفا

وسفوللبارمقدنفبمومتقمرفهوحبأرهققلممفتماأحمتهبقباهعااحعوأ
وعمرأقوهوأرفتفباLJستتعفةاقفاواباعمهحاوقرارحداواف5ما

لالjLرلأأانسبتمااحعاواذااحدروهوقرأطاعيداملموفهحت
االحعممرله

أوحعوابعتماااألواتموأبوااأتمهاإسيهواو001
قاقاهفااب

اومارأموحفيكاهامعموراحرماقاIلقولهتحلاهم

حللمواهمبمملماعيا01ونذسحاحداهاأوالحاحعقىعفاالحعم
حوماازارووفيوفبصسفولحةوقaLففوهدمرمروارحففاا

فتالحوأعوفموفاحرفصبهمبعمقدهاعفييومدابييمدفاه
حنياهفيابعىالأهقةامذمهعضح11أعفيعمفقمبساحعرحعحنيممسف

بصفحعوفوفمماسرعليففعووفممعلمذامعابحقهعدقv4فبناعو
أفياليحمافاحهحبمحليفهااعوافشرطلمSاهولحبااععلليمرهقو

افيوفعمبلحهاما
مقدبقااحدهاعقوفعقحمععااموممتماانيتصيوللهحمرهاةتملله

اهممليفاعاهمقروفععهاخرلمفمقريلياماوفصمروهيتمعاةعوافهماجم
دةأوهابااماتش5فمقتماايعهتمانرفشبعققمحالهنقبا

لمامعهاعادمفأاصكماهممتمحVاافرللتعع



ووفهمسيأمااففدهمفاقمغاوبعذحقومحقوتعسمبافهافبعبمم
دئفعمعيءأعليقوهوفوالمايوبفديومياهللماقاtو4حا

تامربلمتمصعوافعقليدالموحدافقبتردمموفهفبااهلوههق
رارومدحبمأفغوصلموبعدهيمارواهفيبعفتقولiفينعدفهيعوحلمكمءلير

فنينعراaيافتىفأابعبقاVوااففععVميعووفغدفيببفعففعووبلبرأه
رضدهاللعهدلحاوهيعغرلمعاشاراااويااأحهاماهمتهياأفتماااوامحمتب

دياوففائريمتدوءعوراعوربسيمSزبtوليفقيعوحلمفتمعوحولمماممعليفمماذافف
غاذفنيابببل11رقراأذللفنيلمالهااااولقاادقوداقافتىانعوادففيا

عرامفقحعئعلمادققمحبوعارلحفلمفااوأهعوهنعععارأوهقفوهقا
لىءحبلهويعفعهعفقببعاععاتماماأوقأوشلمرفيقأأعااهاهم

فأحفئماديعمياهالحرليرهدهاتمانمهسقولههعصروفدمافوهففعي
لقممعرهاانيدلماهحقدامدأدأواربصاوصلرايعلمتفعونسا

فومفعقممرهاوممعلماقوزملمةاوفعموحهخSحمبيا

يرااولحدحم
فبدا5محدوJللمدبمععونقبحومهمألماحواباء
ورهعوعيرتررنقرفرقحتيرعليتصوهوواباهيأف

Jفيأبوووللءهفيفرهوامراسوفمالحىtدوللوص

اممراياللصساأواوأرنسعسوللوحتنوعييمنمعىعودمفيهعمممواثتب
فصهيمبالبعحقاوأحماوVاحدسوبلرللرحاننيعشيافا
لليلهققذيرودنععههقدالتدللنمسحراتنيفيتهغفقووحمه

نتوللعبعمعفيعولليتفيفصاVفادم

فمةحاتدااوردباااهأواهعمالمقعسامعامتىامحد
فذفياهلمققولهأهمااحلحورعانمماهسبااوصنيعدهعمارحافومعه

أاحفوحبيافاحردملميااقعلياعسدالحاعمهتتاهمأعلملممعأفتهعف
تومدايرقامفقعايفللمحتموفرافصفييععامئدفيد
فعيدممهمليللملاولروفتمقانعماتماميتمامهباهفداحفعبدلماصالافأهقأهمعموق

ندعراف5حدحاحوبوالمئهاااللععروفسبفعنفوحالهمواااقدوقسمعو
فيماهلفيدودلحعقعمابسفياليمولىريعومسلمدعفافتهصرحوليااواحدهمره

لموقسففامعاذااعدفيفيعاموعواماوفبوهنيياميافياااو
عذهئفدأراكاهسيوربفعلحوهوومموفولحاحقادلمرفملبدفا
مببدهموماوشعواو

حاسقعساععرتاتنياوقتدارأحعهئاهولهحسبعاوااهمعبعوفعل

لةعقهميوشععيفامبأوأامومد1حذاواقموكاpTaليلمعافاادعبقأوعاوه
رهوفهاأمبيااودمفاهلوجورااهرميبدلحانارقورععقمافيبفدللعح

اكاباهمرمعرحرفياواووفرمحتههمرأقالsهوعراتفدقعرا

أهتهعاوندماهلمفبعياعبعوذرلحاقافوفداعئاوغاا

ياموابعمعالمعميتدهاحعاعععممساوادهمبوةهموععإب



موقوفوفمممممعوأقممدأمعوفيعافقولهبااحاومحعئئهلماليبممعرااندق

عاقانرلمتدلياعترتتعأوفلماتدايامعداحيحيفاوتمما
أوهروفرحععحافمعصمفرفيوديعومفععبعىهJ3تةواتف11

فدففسومافتلياراوفبمفدثمقعدحلمعسحمماوVsدموتحفيرحارفلهموموول
اوااأمابدقرههدjأحأبممعىقوماادبهمةلحببقفعدراهتمبي
حدقمهوهاوصفيمماذاهشعتىمبلسومسوهمأهمدJJTلةفحعد

حعدفيبوقنعيعاةاأاعامراعداوفقارقوأءرفمرءووفوهمب
مدمعقععيعواأاماياءأابلرعبممداوموععرقااا
أذموفياافعيافياناعتدعمبأاعبمهليراوتداتقاذاهحفمعبد

اديأحفلمروأرأفلذنمفمدممعلميفماادتأوماغأأشام
5حوحفقدومقشافاهوشعر

عافبعصوحوفيمهقبققبةمامرهفمعراوأللسأLbحمعفمافميقااقمعلى
ومقIعئمااوشادقارلمعتمامهيماههافولحدالحةقده
هساريالحا

اأئنبلعنتعممارموتمماهملحعرثمااهناتكمنتمانمهالانفرحهسسدن
فواموتيدوهعللممرءعففهاواقوافسوأفرمرفافتمعمداقتدفي

مقعافيرفيبدوحه
أودوذوأنفومعدف

اووزوبساماوفروكاكماافنوضافيرعاالرد5U1Sهدادوهمب
عىهبقفأاارتلوفsAkمعدففتروعافياوديحأkححقاتش
عااتقااهديهافوفوçأيناوأهقااهماهورهقنماهعبقعسمووحا

ففقرهدأهلذاافةتهوللفدهئيعاقوفياوحفعاهاعفوفاهعهموذ
مدهوللعسيففمو

اقأأوأحااضرهمالحيئهاضفحLاامعلممكمعىهلماهداوعقو
فحتةمرعبدفممحعمروبتخمويكمرووععمفاحدانكمو

ذللبساحهومعبردمويأبعمأوافبفأا
حجمهرمللمدبلتاوميعهكمساماوأهايعليامدفلممودادوبوأه

ممراللرافرراويقتوقعافسشقهفنماهماووهبمموةمومفعععي

هوولمدفيفعقداjأماابممدامومحوئورأفكما
معسرقأحافععالمتقعاونيارللأوفياعوأفمافففرعدموشمفيقوأامفي
حمماوفرااورهانيهوعمقهبوفهرأ

لحياسع

أقهممواهمراهمتمةحقمعافافاهوفعىضافكمفاوعومرشرمعاهدأو

انونقمماليفهاأاساذلللحاامقفأدهموومموهدمكملىمقاقعبعاقمو
فيونففةذاملهفوفععفنممهعىلهنرلههتعاحقعراوابياهاادو

امووأولجاارjالمأحمعااثمفقملودندقياهسهقافسدواذاضققفف
عمللممهوفمادقبوقاأقموفتهممقبوأمLIبحاامدفففهفيله



وهوعدههاءفقأويمامعأدوفماوهافبهفيدئرهومعوواشداوأفصاممم
معووبحئموهفتموفمعوأعففهوماهدصمعبمعافممللسالماهوهعاب
يفلةوافيرهرهخعامههمسبفاعوبالمتهقئاaفيلرزأورهاففممو4
اموصمقارموهافمفيدهتكممقوفيئرافهدههانقبالمموعابادفيه

وعميمناابسمرفبعوبلرايعموفيعقوففعييعمروغمععممأوحبارتعات
قميمعشعربعفمواءضرعمامديفاافينسقعداديعمملحمأألنااموليمبعرودنا
لماعوهاهنعللحااتفبيعوعaوTJLرkمنذأاعوفيدنابرUtوو

بيهواافبدافيلعهمعلمصععليفليمهدبحديسعمبفياعو
مبلماوjحرفعرأوأفيعوأحانيبمعدلمففولهفعاماراعبمااوقودودأوأههرو

ففهرموادااقمافوهءولمجااابلووافمموحمغعواعهورلمف
تمامهرارهوارمفيفعلورمووحقسوقملىوبللحجبنفتتارورمييمبوزذله

اأرممسفولمهاJاومàغحاهاوفركموفورمفوأوثماووأقوم
اقسلمولحربراامعفحبلبمداماوونمحوسيففبراليأرنافملممعيرأ

اناعأبفببوفنياهمحعوتافغرردوردرحااحعاق

عحاميعمةنمحراهدفويعافصفمملموليتهمعجمامدء
اباليابمسعلحمممحالبيباااراوولأفبيا
ةموهننقعىوضليذبئنمادةبسلاهعوددمياأاللعاياهداا

وبففمعمعيأصفاخرللعمحعردملوافرهلوفيساهويرننرنوعواها
شموفهيبيمتتسرافعيرفنيعفةهنفةبامفةالىافماوعحب

امرإاوهوهئمايتدJيععهساناةءفهاهدبردممهمفامر

رسدفجرنعاهقاليهارهعدأمونمافهممعورأملمفمممعمعخرددفنفببدحفيففبمفأ
رونففساسامبيعاميفرعينااعحفجفتواسووأره

بعفمرلقوليهعمرعمكممبالندهدمعمفرحموتمعهممUينففانسب
مومدهعمهليفيدهلىووحلحعوبوفعحدهعداخءوصللمارافا

نقهوفمعممعفونيوحيملمهوعافدحليلهمةفعراماحياحد
دأهفحاححدروهاعفافيهقعاقةافدحاعبهحليابسففموباهاف

ءقعاعركااحللماوسمفممعتةفرفاوللغاوستلوولرأهاللرفععومسوقوافيغل

هرعفرسليهوسغهمروأامععفوصيفغرحدسيعااهدارتبفحلمبصد

هنيراوءووونمليهفغحعىوحيلحذأفرفترسمموماد

دوتقهورف5اعوووفاتتمافةحائرارقافنعادفرامعملمففتىاهعع

مدلموهرمبعامفيفعاامعاعراأومرحعمصردهLوفههحدهاا
ههتقلهوومهوافعمفاعرحلمءبالرلموحوراهسيمدرأوعمالمح

ذاعدحرواهعمبرفمراعلابرانمعسعفيمويرمدءفتففععوننتىعااوم

اممفعيماووبامممياماهتيااعفواومابلففمموهالمعحالماأرموامبموا
رفلحاأيكمودهصلملمعيقهعمومامعااعبقمرعاوفلوفتقاامب

فحهاوهJأعلقاهفوصلععاهالمجاوهفئمعفعرففوابيرمصهقيماش



ماللليودهعوالجفلحروعرحاواهاحهقمحاقاالحفبافماتولحونعلىأمع
عتمعمارهموفعاحففممقعفانصعفيفمااعاعف

وضهالحوحمقههفدحدانامحفمفثمممرمعتبسيVتممسععوبوماو

هأوملجمتستيااقعنوهياعمااراحيارهمفععجومعدصرهثمبموعتف
فييممعدفربدسهعرافاقللماافاممعروييمحفملهاعومللمرض

أرصلعمممافبمحااالحهفوعدهاتربماءنمأحواحارارائرامودتد

محمامارهيفسعماعاممللعىقمافحذمأوفعغهماالوعمبفوعنأ
علمراففعاحعرفملىممافقموامعمالحرياممرففحهعمولمموافيهااح

وففيرهمهببعاراهتلمععقوعومورزفعومحملفيحأحومهمههاقاوابةوففالل

اهعفقاماملمعجحبمعرفيبأرأقوكمرفرمارمملمعاسوفسلي
وهئرفوفعقمبرحمرهرعرسبقافومارانيميمقفهفةأمرهيرايع

فومس4ابمعىرهليئهأوتVLعمنغدعاحبدفعدثمأحايرارفموعف
رفرعمنودموصمدلحتااللحممع5مديجوزقعدولحايرا

عتدنفتسممعللدتبرهلحبحلافيحمدهتماففيا10رمع
أامداللستم

وائامهحوفعفممماهيممتاوموهاحمدحليداممارأانتغاهءق
ليتفدوفرضوموواحدمدسمليععافrrفدقرض4أرباايتهموثمتماعهيي
ااههفنوبلعفدبوللبقاحعائرعsقوموهونففسحفومقر
Uاقأربعهاففبهعوفعىضافعوهوواهدمدففساضفهدهملمهعبعمم
فرديدلماهاامافيعواوفعدحوفافبمعببعودحدهه
اإعاكاوألملماعىوهنحمعماندصصدهمياtأهفمTامياعافيههو
رامبااعملاأرلمردالمتافنونروفاوريفأااءفميفب
هلىحندفحتءفيمفلمعقعافرفهسعوضفعلفعحاهلمببللداهم

لعيمدمبت

اعفدمعتىمفععففقيفللماحسمماموياميحف
بموهعاواعتملهففاحلقعاأأمنايمتدهميرطفرهمرعدبنللمقممف
هوحلممفقسليوعميممبولحفعلحوحاسأاافعحمتادووح
ومنقمموفمفعليرسدولمفليينفكممماااواهلوفهعيدفعاونبوعمربالحق

حأحقمعااوفتعاافوأأتفرلهبعوتفساوففراهللسدبةمموهاعيها
حيموهاوعما35مهءوعةعهعمسقمعويمدنباوLاالمعافللمعه
اوموحتماومصفهمهوعأمموهعاائارهميميماواهدففعغاميممب
امملحيفياناعااهمتماامامالمفوذهتيالمجفقوم

موملةهداأهممبافمقعموومعلمواحصمومعلهاقألحمأاف
عهقلهقوتوفبرفوففيماوحTلماماعبرأحدمبيبوحيفوادصلم
هعحهاداهلبعاامااراويللعداهأحفيفصلفتء

ايمماللععقاسبقصافوبحودمحمعلحتاتتفااللت
امهمياعقمافسادععوصلمننيفمممفاللمكمااأأا



فوبماهتللهوليقاشمفقعهقممعفالحلىتمعللرافففذفععىلم

ليلحالاقعفففوذاقاابوفرهارنللمحبرواولحمماررثماو
اففاولحالقياومففوزحدبرهاوهرضساحابويروففعايموفاللمصاهل

دواففمتمعفرمتهأوماتعنيموعابحبحيموتهممميمساوحفهاهمامتسبهو
ةيادمعواوهمبهثعوهرمفافهتيوهفافيهاحدففقبمالبمهاوفف

بعونمتهمرمعمعتتماعارلمماومفامعبعاريقسعومحيايو
يتوقدعبدتعاماابأبحبعواوهمعبدللعاوحافيفقتياقبنيبهوعفحمفيوم

صهواتدأمموااقغعهومليلهحواذاءلموVحقميعومعواعفعلىومعفراعبله

امفعماأمبعودأاراحوقمسلماملمكموهأيععفHالمأإدببانمق
اوهللعىقراهمبعمومصعلىصووامروافاهوسماوااولمعهماففاقعهرلمرمحروب
وأجفوحوفردفوفيذللهعووأبالدصولحوأفيوادوحعاروو

حافعبروفعاحصعبدرافيبابماواهرضحيمحواليعوفوالحفمباففيباافم
معهقماوهكمودتعومافيsjرأومفايلىهععاوفالففعمي

معلحالالليواقىروباهويرويوفعواوعبفرد
وقئاأشبهالرعيميمعمسموافعنةميعفمهمافدلمجمهدمعمم
حسيهعلمتسافهمصدخمئيفناععكااقحملةحدويهامومأه

اهأفيأتدأردوأبلهودرومموهمبوفبعأرسعدأو
للمعحعمهأمكموعشمعىميافتماولهمكاقةوفلوللعاردصبوههمو

مدففققهاهماهمبفةععتروافياحمفةمبمهاهممدأعم
أةمستحلممالوروهالروهستفةعحلابلليرعلرداممفةه
رحفووبععاهأاوهياععفرااتسممفيللالرمبعمنسقيلهمف
دعامواحفاجدهواحفيوهعىالمأرععامهانوهوفةفي
هيودبأو5وحدلههاردحوهقواهبوربحئممابفوارافومهاهمرليلممه
ميدماموهعقغصدأوقوايرمعقامرهتةدوصداخفرودها1ضمماابو

عدفيرفيقاليحليدمدلموعامقعبمتماوقناVلهقبهيوهممردوأوLدهاا

للمفيادافيفانمدهوقافلهفيJااولملمiJTوفماهءرلي
نبشمحمغ

فتعتفحئوموانباهمتهوذدهقياهامعءاياحالللممأوهافبمبفاحلرحلهجمامحا
قالمباحقعابومدحاانيفصعuJتواوهعاهوjدفيوسفيماهتاللعونللئاعد
قوداومنفعدأممورعهفبعالللمباحعوأومSببادفلمعهعهألادأهئرقرهافيااءفعمر

اابلوقراربدافااهوفولهفماهمأودمععقمأرفبمفيفعقاتفواالحئب
عدمرضفعقاهuVعصربراروعبالهوأحلحانيلهفممعيماوعاوارميمف

اوفباوهععفممهوفاوااهيادعحفالقماوفصاوابمدلمففتاوابم
قهفمادوأقفامانعاأيعافاولممومعيماومفليحونم

ففعقفحمامنهفةلمفمعاللفقاهمعباصفيبعببمهمحاف



داوملميبفليعتوساافتعماحارامعرقللمفياعبلالفباتاوأتقعرنأعا

لةبعأنفسفاأهمتوععااهماأايعبسدولمللبيفقوماياقتوفياقاأوبففقعمو

معقافعقوموهعأببهعأووفباحبئرمماهاحوليأميرمعأفبعبفبمف
اهتو1شJ5عقئئأ5ابمعدقهمواقدحوفياقمعبدعئمعاأعليلهللفففقموفيمف

مفتعانهافملهلمتقحرهماهفتأحفمأللمعاقأامعاصفيفبأعروطمعسللئب

أشممقتاوزئرهأمههيلىهعلوممفي5اادقحينوفا

فمحبفااقاوهبوصأاiفتاافعوونلموهوافبففماومافاحهولمذوع
فاحرفبهوهفععوفيمفةاهبتوامعسوهمأفعباماهوأقعافقولهصمأموفيادوحعد
أوللعفيااقعموا0ومأاطمباوايوبادفقعووحفاليسأشقممافيحويمبتمدمم

اماقوووهيبققماوهاشمموعابقمنيفعبدأوهافقديمهرحفمفغامباحدهدهمقعبيا

ماوءفرقمعرهفيفللموممباافأاوليغلومدافييلفغعدشعمععموففعمهفيقماح

يدكادامحئفنيفماوحيافياوليأفعفيبتلمفبحهاه5رهفامعنيهميرلملمب
عموحلمهمقفدصصعودفقوفيعدبعلمفاقاهدعيهباعقرvو

معفافصهم

دهرفللهههاحدمعىحهحمقهدففرمفةامحاولحونةمما
ءيرفiLوافعمقاوو

مراحاموفعمووعتبتوراقووأفيسلهااقههمعيا
لىروولماقاهيواارفعاماافقراومعمبمهاةعاع

رماهعهففعسيوLاهوود

عممرفيعلمواحمففههسوضsAقدفمعئراياامافغافققيامالحهلردهفع
اورهاوحهبفوفرضذفوموTمفاوهيماوعنيفابملىصا
مالموانباووفامترلمعبأارواوالاوأمبافيأومروحو

ا01فبددئرح افو5لمواحوااوبباوماوفعاممعبشير
اأحارللولمعمتاوأهأومبواايمااومتعلمفياحد

وJامععدأحمموفيمعنوبعيفيمهدئ15ولالليعدرمسف

ليداسمالحادفعوأهعبدفمدافبااف01فرومقعسهنيممقوفيذوهاحمبقوقرفءي

Vروفافباهنهافامتمملمحمبمملماوعلمبتماوحفبقها
االمجدليدلحاهراقعسابتمغداافعارالحعىفماوفهفمبياللهوعةم

نجالحfsاإعمعبااوافعهاوهعوعحرعنذاقتدأنسماعولهمععجوافبجمدا
وفعاجعمهوقدهمجدلملمحفيافبتمأدهغاحمدحفمعدعدللو

علهفعiلممدحوقيهاململلععقودللعامقدتاارطفياوأتماصهص
فهععممفامتعياحصقوعلةصبعامرمفعمعوعمواففبمقباحقملحفف

فمدذحاحتههاغئفيلهلماهعترأرأهامعمععاارماوارموحهحعلماق

مفهمموبسمعوهذمقعمعرففعقدحقدابععوثمذفععافلمافتروعا
تالهفدولررالهشمفعفءفنلهحقفذمفيوتمهرمناحازافعقدمالمعابفشف

حبحفيعهدمأاعموبعيببامهللمتوععلجمرVSحافإأحماف



مأقتلمتماا
فراهباا

وقللبوفافقف
عامهولم

موعاباواللم
ثواهوفياهاه

اهدءومبمهمعيئ

هروااصوقترووبل
عوهلحديعمافهم

أرمبهملمعاو
اايعامع

والمعلمهابعدفلمودبهعمثفعرعليحدفامدوراعليتيهامتافعقودعاومفا
رداعشأاوتعبدوهواراماهنموحلمفمعمصليرحوناصعتداحمعافلوو

ءلمورفيا01
دقلرفافهباوااوع5اهtالحيومهواافاامأاف4Vوي

ماوفلي11هللافعاواوعمفمممللهماهلمسفابعااف
نرااخمااواعاأواأااولمافتاأووائراوأاونف

احهفيوماف

لمرحفياداداانعماوراأءليأوقاأاامئاوماداما
اووهذأيهواعهوهاوأفعمارعانفعمعوهفعععاهولمعمب

قدممدحاكمقرشعفرايدحعاهموعلميهعاااJSYلمتمالياأدمةعمميببورتواود
أأهوأوأأمواأوفمأموعلحويماولهوأوفسبتولي

بمقعقوأ11
بعاردوحةاامادنيمعافسئعلهمحممئمهووفرأ

PواصتعيعتوفسبوضأوحعئااموبراVواففعفرقمرعهحعأ
ةهمامابلحبوااهنكميدرفياافبسئبددصيارايوهبمةهفأنسممقا

51حدسيليوح

رواأهوحمأحعليحبدأد3دناحصععحعترهددنمنوالح5

اماافوءمرفدررايانةبقعاعبداأوصاالمافبعقكموبنفاداطماواافدذه

فاوأوشمدأرفوقدمعرميمممفوهراخعرهصرققاوممعقدمدبقيعنبعمعهالالفيأهلهامدروا
عليفعردوهسنهرافذنعوابحسدوفعدنسلموزماومعيدلرومقافمقوافسلمملىقاحق
اوحافرممتنيترفمومدحرفمعاموففنيراللسواوهموممرهقبحبهماتي

اهفردمصفينابفيحلهتااوبممبلافعلمنعدلمابيعحماثمفبعالهمهلمثمااوحيفو
اوياللاتمرماوفجيافميكموافارفيامإبتااوبمبعادأوحللياذفةللع

لفافملماومعمنعقدهابفبللحعوانعمعلوعتاسامفيعبدفانلمفبيبمعيرعلياصموفة

يوملحاعامعمدهقورهدالحيعفاوءلمللعمققلاافسعودمتهعسااهمصوه
بفوكممفرحمدTاتدقروبماافياابVواافيوللمبتلحبوTهوليفواهيفع

واكممرحعفبعليرمملحسااابعوعةحموامسأفمنيوملميعممدافدافعأيه
وحبقياأاهحنوهسربةاختادللجموشجعىياءفرهيبواهمعرلممعاهااو

فمفهمتلماأفتااهباايهعVوداسيابلمحدفللجاوافعييافمهوحعفهعيياا



وممذأايومويهفدهعلمرففئموفعتعموئيعبواعممفصاود
اعاوعكممافمهقمعانغعةرللعقامتهممعوطملمافمرصيافمتما
حمعنعوقافهنابمفاحدق5للموففيعماوماماحلحافادفسمعتم
اقادسبموقصعرفسهفtللملمومحوولهفيفامحوواوهمو
فيVاهتاريعهقعتردممهامعبرمحاحنيءقرافيللوووالحوصاووافبايوابس

بددشعمليالففبعاحتعلحعاماواشيدعفسةنليتسميووقبم
بقحواةأهعبعاقيهالمممفبعرماافاهولمهوفليفوقبهقعوافوءللبب
ماععاياأفقاللبعهمياوأيهمفيدقوقعممماقاامعافعلمتماصا

لهيفيلمياذيصععيمفبعامعامماموافيوماللفرعقديسهففعبا
للوهفومبدفاسأوامذووفعمةمجبفإماحدهمافالمذوئوحمالمامااعدوا

فامفسهمهدماملمتشنعوممتوهمأولمحاواثمبكهرواحاوفدهماوحم
ماافتوهأميعاالمباافوعاافعمبوهافهابوصفواواومددفندمجمموفرصهمو
عموحدواومفدااشاtVاTاتدفمقالمانا

دووبلهغونلموفيافااةروحقبلوتعارمملمااواوافعهوا
احيواعابللعاوأنهعورهاحمذاه

درمفاهمسمعيمامعفاياللسففالياععااعتماو
متماارتد

لومميباافماليمعمالحلحلمأروممامعوورا
هوعانالياااوارترنسافاوفياللبمسءفففأاعاقىقيدههت
وواهسوفممافحوافصاfV4ارنرقتهصانمصمدفياومبا
ادJeaفوف
مميامعاعفااعتفقاأفيلهبعماحفيهالحاناوبوفرفيمتماهاقسه

مليLلحاأمموليماابلس
نةوأمسدرحالمةمسبجمةفوأونبتىربلIافوباموليفثمالتوه
أاحفلقاأحوليأاوتعوفقاأحواطبلممافهئراالمدللعيمعبعب للةموم

وضافغيفأوميكمرافتراعهعميافدقعفيعقانأالحييدةهاح

دقيمقعثمدقاوبقاهانأاعكقعثمااهارهنهعاعاوئرفحلمقكممم
وماسهففمحهعرعفعدايووممعاارموVمحنبعيونمه5حعبمااببعبيلامحمتمان

اققوبمدبعJييونعبعهويأفببعليزفععافتيلمهابعابمليارثمر

هميوفيلمعلميتعشوحفماعحهبهففعفيمبقامممحروبلورهعههالموءفبدةه

اaعو4ننيعمتراقياقمواففتعقحنعنمتوهياافعهفلمععفهر

دقععماماصغعصماويمفأيهعئبأوصامعقهايسمامعرلمعمعععوعي
فعولهfعميلىثمأعهسامععمفاقافهعهاقهم

ألهملمعيدفيفمااهووبعذهابتهقومحراخغقمااأأوبواأورأفبهعمعوموهب
وفعممقعيمداوحفوحرحتميعاويامععفمعمعحفعياعالم

ههعبمعوميدفعفمتاببعبيدفءعاعحفبيعاحعمااصابةأاوأ
ووأحاعاوعليمععفتموقعسواحمماحافمماغذوبتعيديمفو

فمعحنللبعاوععنحنعهنمرهاوه



ه

ففاقولهلحهابعيهوصلماممعبرمموفيومعهنففتاعافعلىمبفمفا
بهعوحوقوقحلهعافبدامهيلوهفمادحقافبفبسوفروافافهiسعواعاللوتعس

حلحوأبثهدفعافدءقوهفاوبسبووممهورامحفيماومهبافاومموافبادالحرهو
اهسدتامايابءضموماكاافعتووtiاأتويصباذاوحوذللوهعاموأوحعافرقه

مموماءلمحيساوعقاةعدأوفJبيفاحمبعقوتقووقوعهفهلفللةبارلل
ممتمامنهتماعJدفععاففهلمااوروماواباةووتعفبقولهارمب

يعفافممفعووصئرقيوفاحماءهمراوقهلايمنبدوهفحعلودوقمم

متهععبو01عماذفعىااعبدملممااروفرروعنهنوواوبهعيفو
51رصالفاتاوايعدحنيةوحمفعانيمبعدأابارفمبافعةافنعاعمهمئب

فرففتنفتعالهففعماببعاتعولمعبععففعلياعيحفيردمصعقدهيأريتب
هعقتاومععحافلهاديعمعبهوحيدملمتمدامقكمفةاومعبيافوملي

د5ناوأواواارماشعبلمعاحفماحمصودوعبمععاابدلمبلرم
بليبفلىوادIUتععالهقمافبماللممراافيففدومافبيا

اوحتاررررسفووافبفعففسفمواففهقعمدهملةع
أايعاعأفعوتةقمرلحبفبهعوانعواحيماتوففدفدموضمقا

انيقببافةاهنياعمنرففوساهانفبecماقيهمنواسبعفداعأرمو
هرااقبمموهواودونمرممبعدافصوععمأرقعأوافمانومقحبرءا

ململماأثاللعاوعأفياأففيفوامبيبعوفيومدرعيوا
عشصلمشبمفهرأومعمععوليصلعابوتاراواشيااليممعوئهداانعرحواVوا

عفمولهعففةأسيومسدوللعفافتعاوللعفااوأارأ
5حبففرأوفيلموهيأساوأووفاقدألياووهباأوز

تماهحقءلمفقوفيباهةفتاوقعالمهعانادهوللعاتففوللهاللرو

احوههليأعودافيأءفحوفينلاهاشاهاهفعيعنيحفقم5وعاهف
وماقولمةافيغسيرموفذادفعععولحقمهفيمععنيععبرييمييعمعبع

راحوهامعدمممهونفمعليعأمناأمماالعدلاوبئرممصاحردفمدةصههاصمعدلموح

ابفعهاوقعمعهمعمصعربيبشعفقدامبغبيوحافرهبعحوفما4حه
هاهتممضهابمعههبهعاضعهاافاولموهبيبدلمارهاعافحا

مدنوثمهعهوعهمأاصفعنراههاعرعاشترأهبونابوفثعحوتماه
للامقعموجثمهكمهامتفلماوحممفاقمنقداوفولمويتشناحمامةففي

متعفعشترراانذمماباعبهدفتامفعببعوهواعتقمعمسأفغفمعع
فقسروعفيذصلاحرسللرهلوديجوافعلصبهبمباعتراقدعيمابما
اددافففععرمفةاتروقمبعسهفوبملىرمووفيههللفبمعوصاحاف

عاعمبدلمممرايامفببفيفبعحااعرأامموهفمعراافةاكاحنممق

مهأواقارنوصبعهفعبوأوقمماليمحفمدادقعبمعهتوسمغاتقرفلمللوبالهأقغف
اوزوقبصتدلماابلبعقوهأصرااوفبحارامبلمهععشتراهاووهميعوءععععبلماصي

اامبمبعبموحفهصعمنمااوفعمتاةبفعلواعتذققصافيمااا



وبوااهفوماوقوفموافياهبمععليللمقورفيحوفسسعاهووامستوتس
افسدرهعماهافععاقد4IIاعبانيوافتعطونمباعففهليشمادا

فندهدولهامقعتولمفتهمهوحامبتولهعاهلرفدبلفوبععداحممعالتعدفيص
ميراعسعفةفقللهفعقدفيتفقعقوتامعهرفيدفعمtiوفععامبللهعبتهرأحو

بفببمفمرطاوممئسانيعلماوعيومااوفعأوافعاهاحدالهسمععهف
رطلىاوحمموأوعواهموابداعأميكمراهاواامعباأوعوهسبأويابراا
هحانفتاوارهباعععغعبوفاحدرفعغهواهفمعدااوفرسلقسبعففسوا
روالمهعونابياوافوبفبعأوحاشموهاأفرإلهكمنيالياميقرطوأهيعاوهمبيقى
ةامعممبمرهماووهمساواعالىحمواعمفففديمافييشرطوءابدوحلمنفهععليابعهمااا

رفععنيوارحواافرووأطفهبعاومقموالرمفيهقبععفبهوعليهوطأرحاوحبو

وهعلوعوقلمالمجبافمملمتبلمنقامعلوهافيافبعليلمفشوطوالقاعاهيمرفعبافعصا
اشهئعةمحمديمأاروالممأأفسيلةلحباتوفااوقفسفاانوعاأوشره

وأأاعمقراحمروأننعاوLوابعتدحداوليوشاوحمهت

نياقساهاحوjمبعهاققانموهمفافهعتحغاوتعمقافيععلممةأاواوع
هام

لموففحفمعدفهسواللراانةمعنهمرأانفموحهراهععدمموفوعأن
أ5أايءTاداياس

نفحمعوللهانبفبساهوللمواوففمدالليمامأLااقواحمنةالهوحمو
ولالوابف

وهتىأحهأهاهعهدنممعماةاأاعمعاهواادملمياعممنمعليمحمومعفهأفدعافقرم
حبراوازوياههأاهSVفياهأععبرفاتمأهأقحوعاافدمافهمرها

لاهوخلمح

تملرقوتتللهعامهوعهبوالينفععوبحيعدهانيفساايماميدوانددالمواحروهه
فمموميفي

ووهويفاوهففيدرافصومقيصففمفقوحسمشمفقرممتمرعافم

ضوعأفسعقداTIjiYايقرااحتسدلممالحاأنواملةنستوهوأمقبتهاميافي
اولممبعولهفتحعهاحعانماقأحداعمفيمععفيقعبافوهأمعرلمتعمرقوممرهع
فمعماهاولميتعدويميوافعبلمخباTطولمترداوبياوهنييدارقعاحم
طشاعففيدعلمفقووابهبمرلاوعواويمالحبميهعيقاذللعلأرافمعليفباالمتااللبا

وثمبعباأهرهريعوحلمفيمعفتعمسسيعمفعفعصفليودهميوبلقJSAفبع
هبقدالمعنلهفلوأبلاةأنععمقراعهلوفيبقرفاانععافبااطذاافععدااة
ااععفانفياماافمبرطاهدونهماللمعسيوفارأوأحلوعوليعرسدرهماح

ففالماذالحفبقيبعايمافذحلااعهيداوهبقندتفوعنهفانيبعععدهدف

افوقزيدارحأولمادقستبدااتحوئبقبسدهعهافباولمايقعلثمففههيفلحيارطكمافوميعف

هةرعئيعلمفقولهفحللهاامعفمبادةتاللعهاليحرأوفايح
ديدماهموتعرعمئريميمهحاهافيراهمميقبلطعفلةنعفايميوتاحدوفهمئررواهم

وفعسفافبللبوالحدفمعبارمنفعلفيوللمفعسممابتعهابياااتوممتلم



لجفببافشواانبالهأيلميبدفعيموليلماوممقعالمجاافبيهرطميتااوأدلجعع
11راوامعدافسديرشناوأفرأفعيقللبدقصعمقبفوقدهللقفدافبيهعبفمامارفهيبافف
ااونعنبقوافبليوعلماناوأللللمعبمااحعمترمصالقفباأفراهبفافارماوهاأ
ضهأووافافيامداثماببمعملمبنفمامناولمفاماووهمهلحاليأ

عاوفيقدقاقااممعوافعليقراارضافوففعمبااماحاقانبف

يدمعمقوقوبحبارولمونبياTمقسافلقفمتهيماأعليوصالحبيموفهف

اوهوااامفVاهبمحمارنععمراهراماعفبوقبيارا
همرابقلمفدعفاافيقاوالمببغتااهبفموائربدموالللمبكمهممماراوليبناقاتبمها

دفبامدهمفرهعذأوبعيبقرقلورهلحيمحدافأمباحعافب

فعاوأفياقبلتأهفيةخبوهعرفصللرفيوقوليبفكمماافببامنيايعمبتتبييوفق

اتبااوميفموضعليبافاعوضوقمعبهمأوعراعبدأبفمت

روفقواcuودافاتراادولحهابباليعياوأحالفمواافعااويممافأعقتععاوارااا
اتمعاعفعىلمرااققععاعرههباماوفعافافر

عممرمعامم11مممعاالالعبراافنياحرليحلaدراعابللصعمموانبعمفهم
حدهعاميفاقاأأربالقبووللعنانهوللتممنالريمولمللنمابوووفسلمههف

11وصدوتمماقههاحبعاعرلمعافااققعوفيامعاقفدسافعبماق

اممبعماهاممدا11 ذرلماونمدفتديمهالمللرووفاوبJودتعهووهمفبا
Iفباقموافأحداوأحدفاربتلقحواوواحجدهوافهادسفاجدحتو

نيعقعاأراrأقاسلمهاوقمواوموالفيدااأموو0Tللمع
VLوفحغاهفففيفممعارفيعاديعدالقممرديباراهناتSفلورتديمي

حعدمارفاعهيعياسيعهعبيوافسلبنهاففمعمحممغفيامأبعممح

وLtااحدأمع
واداإمبياحداناواانسللعيموفدهللعراضواصالييصفقل

ععاميبوفوحجعيمهعوفبسعكاوTصفألواهكمبفتسعودابمتبفي

دجردابيبيعريبعاهدأقارباالمايانمفقاونفعئواملتيعايايدانيعانبقاعىهوالمأولمد

اوحاحدالحعتائلحدبمدماحعاوأفبلعللعاقدفقةحارحانأواحقفحفافنلمااناواحق
ويبققمعاقامبعوعمصقاميسلثموليلميارامافحفساحيها

درحيماملمعمحعااعهععالفاننتلركماتقفاقفبااعمدقاوبذلمعبوهمواويارا

ةاولحوامفمفشرطاعىارعدهفعوبعقدلماهحافياارااععافاطبمممااطللعب

مرةفوفةءحبءويوفياحلامفواوحداشقرالحدحويموعدمهعونساباندعفقوف

لمامذامعهممافتحهمابسدوألىيفانعقداامراعفيعفمبدفومااواهانقو

فبعساافيفيارأاتووااثميعمللتيعلمولياقاأقدفمعاهلماعاألوقلييروفناا

نوأأافتراوهباصاوقسهبدمقرمنودععوضفصمفعفااععاامعلحبدعسعدوااوبتم

لحاذفتمماهميدنوففقفاعليماأواهمردماحمافيااوففعيم



لمفموللالحبافوفبيولحربودثمبعمرقدقمبهممالحأهممقبتمممقتم

يرلححموتةفوهعاوملموعرررملىفراراعمعوتوههمياروهللILتيأواحهتمما
وأيهراعافكبقعالحااروحياصوقيلماعتهاUYJL3يوايووفوحمعاد

هافموففيعافباهابعدهابلهفعففعامانيفيالمقهانغدأاأيادلهاوامقلمعهغدأوببملامانفير
رهالمجمهILففاحهرواااحلمعموففارفالماوولمموهعياممففبد

لهمدفولهماعفادحلهحدهعاافللعرعىفجاروحرنارافلماءن
دلمافمعمأاهمارلهافهفيعلمعفيدوهيرعبعافانمفهعبماحماهVلليفق

معمااناعممحددافحدمففممرلمحلمفيقبفعمرهاأغعلاافد
حمعواعافيهماحدفعاحهواوسرعداعفعمتععحلمأفبوأما

فيبباععهم4رممعدلمفي3راافبيفيرععهفخرارفايرلحياقعاالالLا
اتعمرفةتبهدففسافاعبهاحباحرمتومعفيترااذديلحياواممعفتبع

ابأهسمولحعأقسودمأذابلييبثمفيعلمقفرفباهرممرهاوحبمبههعد
يرعافافممراوحرفحيقيفارابقوجمداهتففذازهلمجتافت

ماترممدفيرلهف

فااحبعالموععيعوهاقبواموليمهيراءباقفمافيعمهعممأوفعى

ضحقمامعومص5اععبقمي

ماواهوورهماعقارافهمفاوهمأاوعأوم

اقافبفشووللحبصعيافبقوللبمعهةواللويقوتوادماوهوفمم
ةوعيرأوهفبعوناهفموذهفأdقعوفيموبوااحدهتمماةاللبمبلموفعمهاوب

اعأوحعقمكودأعفدقوقوفبعفومنمصافبل
اأحوفيرافءفتماعيماوعبعسبلنيمعتعيارمعبااوقموفارواادر

املىماوالحرأحلوبهانمهاامتوقففوقففمرفم
ماوأهلاحلونمقنلعامعالمانمفعولحايهاناواحوملموحرلهننا

احواحأمحراقدقاصوصعنيقاعودهمحهوعبرروأروللبم
عةيهقحيارهعا

5م5هعملمفومحسموفمهبمي

لمعبفعوحقهوهمبلبفايلمغوبولمارافممألياةأي

هاااحرعصلللعرفمولهففرعمسدقبدافعلماهاداهمببعفماف3افبحيفربلحباأقا
لهققففياافيهابأهررومقيوهافوأعبهمعقعلحاقوانسايوقف

ارأفاقولههعذااهفمغرووموأعغدومبموفرأمهئهرامتفبلدمأ
لةماعفعوااروممقفعذمفصباماهابفامفممقمفعممعواةمهم
أقهلحوشعهقاعبدبماممسبعاممدافلمعدفمبمراحيااقلمعااتفاف
حفهاشعiفVمالمععبدرحااحهفورءا1لمصامجماففبمدهوممأ

بمفيفلليدحاوءفبلالهعدليعاقب3عافياتذهافمحعممب

وحذهمامياهردفمفتاءبياففدمرافيوعياعاحفواهلحرومرفعيرحومفاف

حفبياففقمرعاردمرابفعمهلممبهاأقرقمافعراماافمليةفسرابموع
ففبيقنمدبمقاهععنافاهاوهمععهرامامماةامسفعاقمداهبمععورما

مالمعااففيجقهحاجمعمووالمعومقااقمقهاععافقد



ههفاعروأللقراللوفاوابلفهسلماوهولحيوأوأمامعمبذاأقياملوزهاأقاهمم
فعئقمهوحوحلسوةرووفومورتموتحوصموعبمرمادذوهافداهممميي
عققرأوعأوءنعوويموحموموعممبسقهقالحديعراومميعققل

مبفففبلهمقافهوضمرفتياعليأداتعباافددشابلرشدففعقفبعدلماملهاافدفعلملمحباماهعرو
ففعمقمعةعااقلمااوروهوفمالححمففومامحقممقا

ففعععرنيدنماعشنعمفامعمممادقويمهمحبتممعافيقواموا

وءفاقدأمدألوأماوودهاعسفمممرأهعشرفسلىفللفراسقاانفافأو
سوالحبهسدةمبيعلمرفففعليافيممرغمفعفومعمتاوعاعقأو
للفمععععهلموفعبدافوهبافععاتيعاهمقتسهاوأدفبلحومحفمارمدففا

معونعنعلمبافمفعاوفهالردمفموفررسيلمتبعئاانحعباأهعقومياوأوق
هغوهبجوعهمبدهبتقعلمعماشااتمرالمعهمدهفليفاوأنبيمفمأفي

مفهتتمعاهمدمممموبمببممهودمررشمواقاحئفقم

ارتمدفوفقااشباممالمةاوفممقنمةقبفعمرعاويبع

دافاهأ
ةأوافاااسووولحتاهشقموفسهبحغهعيهمفوزدفاو

االفينعوفياليوتلممموافممورفلحابفعيوممرواادف

يهJواكافسعيماماsرفعةءاداوأملأروأملتدلنوأوما

مبفععوهااهوواحداأينتولممقوأومعمففئعمعلفمل
Lتاميارعبليهقعحلعهوأمصرفورحسالهفئمأروأحارهمهعفمببوأ
هبفلمفروحسواامتتعووودفعم

ليداهمحماالماعم
ااعرفةافرصلهلوعدمياهبذففيوأئرادهليحاعليمافيالح

فاوهماأالميرتدلموصحلمهذمامءميسررااحسحسبلياةهو
رونسمعهالهاوفسواعليولموقعنراقمقاأاهعوقيعااأبير

حبارانقطييهيعاشغالحافبTحبداحتورماوووسjافللعلمالحععقفممراو
حتماقبعحداحبدءهعفيرراااأحعتفااااوأندمأموفعوأIرنسببموفي

راشمرتعمافعقوالقوليفكاهاالحفيفقعتةعئهايفدعرلمباميبهشترمعافمولي
دفلوأنمفالحرأوالحردهزتلماليابملئهوفدمومبمدحأوأفا

فسافعيأاتلياJفوحبلهوفاaااقاليفماافبوناإفيافميالا

ههمعرفيقعلمملموهضوهععمقعمفيتمامعومومعوليللهرارفيف
مبمليياحياوفيماوفافالمعاصادستهعامابردفمصاادمفوعمافمصعفوممع

بماراأليبالموهوافيقااعلمللمانوامعتماوراالعتفألوااانمععمنيادلمابفتعم
سمرمممعدزبفرااولمتعقليفقفهبعفمامقعهيافدابيا

عالماجمبونبرأبعهيالحوفتعفاواعغمدمعيعليأقماو

مومفدبعمففصعقفليبطعقدففافياأرففباناأءمعرفاعوفا
ققمعونتمالحاليشاوقهعتىلماعمبايمواوموبصعهامرففعفيمابوب



اهوحألوتعاعناشاوائتليUاتافيلمحاهدعوقللقتلحاوللععيقوعموألىقسةوا
موهأ5بعأوااأواهبفةميمااتاعمشداااراعjjjديقبهوااكادشيحيلمتةفي

دأوامارYارعشرافعهرماافياللميمعللعىعاوشمراهااالنمايامهقسفعتقةااعوا
أوعدفييaاوبدافانقرارالحيرعلفتمونعماداهاععاقعوسلي

ايفثصووبتاأداهنعاأرماأرشهوأواأارلمافيممتففمععهيدلما
افحقواوأعحيارفممفيمبمبقوعارأوحلأمبيفياءاقوبدلمVيرااتاا

فعناارههيوفمتانععداةيفثملللحاوفلممافبمبوواأومم3أ
االحاليامرااواقععدوداعافبيدمفعلمترصارففبيمحنياوالمجيعمعحبدليعيععبامسا

ادثمببغعووصامامواحمئاارايقنافيهاهمافااووتعمبددتدااتقصاشمقولي
وماقهفلمحموفيوذللموزأرليأراقعاأومافدمساللفيوهمامهئتفبعبنتقأ

فلممعفمافيحعاارافقيارأقاتعفاااعافييمرأعليغيعامهفبميهايهعاع
أوفبمترتمبتهامسترتمعاميمانcياهامرابممارهامرtأممرهيعاافما
ابهعاشعافيعهصكمعمدنموأرمسدوتفصتافغعافيعفعAنماملونقااعمابيعا
اهمداشماا

وافومليووفللونوالحبليمحمدامبواذرساJءتفلالئقما

اوافياواهفرقبوحبيعماهافعونةارهفلمجااقفهعمسحعدقعمماقوللموفقبمفيمعل فبوأهلليووفيامووحدرةاعدووو

ععفعقداصرالمفليحجستقعةمجداولممررهعمجعاحلةاقعبفمت للواثمأاففتففع

اااللعمملمممفاهففذبمعمبيتسليمعماعيةمععافعفبمعأرحهمهوفيأحضم
أواحونمستماوفععوسانرالمعالااتهقغفلةمدقاوعيربعداوأا

اوهوبمذفياحممحناهلاوهاناوبسياحوتوااقرفخرليمقاو
افلمهماراوتلاوافةحععمفاممقععفواواوتأعةقو
ارهدJخرأVا

تتفوللءقسيعوقباشاأفهعسدفلةفوللعوتعممبعدألهوقافسفاعفصغم
ذهفووعيرأقدوفيرفعفالحترفرفيحبمالمومدمفابفعراتابادلل

فينفاصاوافارقعامشراحوفياممعاعىتواافعبدبباالينتابهباTلمسفعقبااقاه
ملمويفوهااففسادانسداافواذاماهاملفدرافوفسدا

صدأولمعاهرطفافيبأأوانمفباقكعىالمواللمداشالييقانلياأفيقعاوهنعنعهدمبمها
هلليأفاهبععنيفبيعفيفعااوفعدهدحعSVمبتيدلمميميبدمافقوفيقرهماعاوهف

فاهاوحالحهعوهياوفدحعييعهايبقوليهاوعافتمفيحعهاالكمافباافاليمفقاواالحار

صادفرهمروفانيهمنبادفباقدسئمغممفيفاحماوادحعيوفقفولملحتيفيفبااوعفرهماموفمف

ياليوافمهقبامعااهلمافباليداففعوضااحتىبقبفعهوافعمعالمعمبدعافمقمهاأاوأ
افبعاوبلمعامنيعالمافبييقمقاتستأمعدفيااتعهلمائهاوففعالحبيأحتمامفلم

هنابحبمفببغافاقفأجاباادفاااهابفالمتفبنبعاثقلل
أومممادوههمافدإفباتبافياماماثةلمماوفعهمقوفعمفمعهسلمفماففمعأامتاا
اانفبياحرفهيععمهوعاهاعاحبوممعفذعليبدلمااحبعرعبفقع

مهمفراأافعوالحصT5ااهعافدممبععأوفقعمالممحيمااغالاللي



صوشئبامامالماذهمفاعملىقبارللعبهموفماماوحفياممعهةرااللفعتاف
فيفلةعففيملرماهالحبمماقسايدللقفوالهاعصمرويبفقمعاو

قولممااوفلمااصوافدووودوافعئوألوزوهواالعكاشعابعفمولقبمف
ممتىفعبماامةافسنهمولهلميتبحاأوحوفوهأوأوأأوهبامعاوثميمعم
قيافمفعامصوهبذااففيوبدووحبمعفابقموحلهمهخعمامفومعبببو
وقواتفواهمقروماميوهعفقعمععوفتعمافهتقابيعابفرمهممو

فياهألح5وفراااأاوادقفقعممعبلقبتوأفتقملمفبقبلمهسم

وألمللألوممرمااافلةدافعهاععقاحئماافبعضهاحتوفدءفةماهلا
دنتعدلهافقلةبفباعومافعأبهاوعأحابفوهلىمرلمليبمشمرياببيواقفيما
وزرTوفيةحأهافعداعداععاوقفرلهحيافمملعععوهموفامت

بالهترللمبيمتاراماليقيملللاممابانقوفيقيفعمقبلعمترخمواحيدوهاونو

ورويعتدمعااحفممتروعتيمررميامممسعراباسيليYلمفقعتمفمليفيفهام
تمTSإحماتوتحومفمبشافعقعوادتممدةقبدفنياحمي

ممفسعاعولهراها

اادوباالحرااعوفدوحهملماحعميالماaهفاافعذهنحملمأها
ءمعافللمممدعاءاوااهلاهوهااوتلمقرافمهدبدفيم

قاامقاعمواايامبحعلاهمTسمالااعغأ
غماصععمأماعديمقااحدهماواهلو

اهبفقوداممرفحاهابا
واحرااحمرافمومواتفالافئفتاوابققاهعمميفامعشرفقداعفمأفقنيأفقدهليمقعفع

شقدووو5قدهرلهLمعلوحتمريتماكاهدافاهرمامهااهومم
ةومقهماافاحءاوصالهدأنجارهببعلقدبانمالمللمجارواماوأاءنياممبعق

ممبرمعصأا35ةاهافهمابأاهانمنأانهأاوافافنعو
فةافقوم

هدقياوماواةورءهيمهوععوعافبمندمي

نفومرمحرصلنموفعهماعىواداسفأ5هرعبمادلمفداامرابممأداا
فقبيعلأواأهقدهمياللعودواوهدوهوتدللمممعاعمهعماأحو

لماوهافيهراولهعباعاوبعروابوليماهالىفقيغاممولمقاادياقهوحبقإلصوهاحفيا
للبصافموأهتماأتممايدوبلجلهمهامليحبدايمالماأبمجرهليموففموحمفه

نتماعفوحههراعرءهاووUمببفالهيعماوافعدفاعمبءوازقبهتيموا

فسفافعفأليماوفدعبااافومبقياامومعلعماصفع

عمععاررانعواورياممعالاحبوزاتحومكمميلفئبببغرقبلواهععاعلل
موومعCصلقيوفرممدووأولدأبلوiدتدوزا

قمقوههفاشفعاووهيارهرءمارمحفامسفيمالماااوعهغع
امةمسموووهفعراواماهمااعليمقععومونةربرععمأرعليياومرلمعم

مولهلم5فتماواسوعمةنتلىيموشرصرقاهيرهمررهافعفيأاعاهانيولهفذدلم

فتعفأهععقماففحوملبافيحهبحبسعقفتعوحدبفابف



موفرفهاوافعقدقدانفيأمبلمموومهفقيفملىعوصرمتللنوهاوقيهمتعس

لمجوابذاايعلمحممبلوهممبدفيافاعوأتماءفسائراللععفواحأفيضصيارأفحاقراافيهعيمامع

ومدمرلمماLيفقبافسملعاوأديرهسهعاقتللمبهوهاهدافارهعييهفافنعقد

وأفئوهمتاحاقدأرمرائافوادفيففيولولمحمميبفعماهدولماو
ابمدلحاراهرفووحقسغهعععبعوموادموالموردلمانعقدللعبغرأهدمعاهولمحعالىاا

يفاولمدفمهدعافعموأمقادلماياالموالحرثمادلرتارالهممبلعه
كافافشأهدوحتخرددفععليورققعوادامبوباللفولملحاتوأاععقماف
امهمأقيغووبعنمحيملمحاقساابفصارفبعدعفبافليلمرحمافهعللوما

حوفعدفهمح

ليبوجبلمماررواوابثرضروااللوهبارموبعيهمصفراهلوهوماهوفيةهرمتماامونعةم

همعمارضبعافاأيامقتانراااشعلااووماوققواراواوهمالمدهااالممععىحماووا

نلمقععاوحفمسومنباااتعلاووالمممفيهاعمعاوصققماهمااولمشعلادانعراذملمعا
امد5فدللاءقافلحديافعععلمحالحيعالرتدافدفوقعفاوافهفهفف

ءةحماف5ادففعوهاادهمر3الحرعردمحسورةدسوشجميهمعا
رمعفهغمنفمداضعفشنافيلماممSهحدحببهعليدوقعفييا
ففبهوققللدافياإوم

لمهبنابلسع5انققاورأمدفاو
فغرامفأوققوللتبدلمرادفيأفرافأوصفتعهومااقوهوحفيوبم
نقعدهماتعاببولهلمعحامععووموممااقعععاأقعباومهانيولياومعغعاسف

غمرأجمففابتمافيافيلمتماليأامليافبعبأإافممبقييعامباووحجرءقبارو
عانلهمورهواليفوفيعماللوواعلياهااهلعمععانتلمافيغيراق
امعالمبلئامئرايافهبيمليوناحاانمرتبحأإكاوتباوذلل لهاأsمعاااامقفسيغدافع الحغنيمقاتدوقغرةعوحاههماقرعممسبعااه
اووهمةرهميمووهيهاومومسمالللقود

أداجروأموافبامتدبباتوباهاوءفحقوفعمحاانومداعرهوقياشماليقلما
ااولمااهفنهعهبمحافوقمهبوفيبفنيوماموابعرففتمرقاءهلمريفف
واامفقاتراللاإSعفهwوااففموفقعوأاويليووئرا

طاببالعفعiIالياعيافيبيوهداافوعمهفتااللبفيجقبداعرتمابللع
بدهمععلوععورففعفنعومممساموافيهدامفامعراله

يمافرعيه

بعفقولههععبقرأيبامفمبهعرافتارموفلموعلحشتواوههاماوهتة
مبوطوابدعاقيوففمفانعواعمعقافيبممراهأعيقاللفتمعىقيمحديعاصةا

ماعلقععامهمومعدمأعااحأبوحألبللنحفباعمعفعيق

اقعفمبحعهجعأرحرفرمافموهبعبعموارااكالمفدهارفعععهقوأو
فففهملمعامومفبرغاأمممرءمماهاااولموباهعىفعراودطقمي

موأففماعأفقمليلمامفاوماقيلياعمقباعمممعميلماللإهماب



علفبUنعفعمممدربدكماعرونلمبمموهابام

تماففموموفففميقرموممولحاواحفموأووادممقمهاففياسيهدفع
عواأنحيالحومممارحاوهبمملمفقسئيلمئولمعرامروبوعةفم

عويدمقصلىليونمابععلمارودلمنمعشبدأقبلازوشماأاواتصافافبمهصق

ومبعويمقلوبرباوموالهففبفعاامياوهمبحتىفتبليمهووعحنيلفبا
عاففمعةمحمدقيعهلمدومدعفعورمهأهافيداحوفادقععبغمللمتا
ععاذفعمراأفبيقمأممقتاأويماللماحعاوأمعالحاربارSوفااموصوفعمف

بفافيللعمعيحعهأحسدهافهأيمباروواذفعىفمقعانمفلمبنبتبعادحرامأمIفوجروافبف
وافتميعمامعفاافيسيjSبقمراحبفشمدالقوأوفحاقدومفةففمعفابلا
فلهيسلممبمفحولللمهاحقوفييعوفيدالمأوافقهفعاهودفداحوهوعوحدعف
عباأاوفللصمردلحرلماهمعدقحفموودهقالمعوافقموهامماموقافذأفواروو

فبرناوحيئوحنمتهمناداواففقلعبهففتفرقعوفحلهتراعليمحو

فةياوبعباتقاح5قبقنورعردعفاامغفقافحتعاوافيعدف

ممممفتقاهلمبعاهفمففيرقمعرأهاداصساJقماأهتهاوjمب
فمفلمفنالييعااحدممرمقدالمحأأفسبو

هاأطهقشالمقو1قاويميماهعبعداهمنشنهيهبهفبعا

فاددحعبلموهعوالمعافقرهعااحدلمعواشيهأوغهاابعدسيقفي
افدفذممامأباهمهلحنعرهديمغانمعتىفالمعااووفققد

قتةريمرفعاهاعانمبهييااتتضقوهاتوايلماوالعنيئرصوففي
فععمراامو4وتلامنفعىععمبدنراميومومديم

ولماعوئرذفعفمارتدأازأتومعأهاررهمذثيره
حداحاصراهئرهععصبفرعددحدهدرذةحمفعقسورللوما

عهراعمرهممرلمةاحفنةعمممفيفعمرهممعتمقحباهبيعypsاأح
هفيااءمممقهميJIحملمابعشرهتداووعلمهرحشعافحاه

هفعلاوامسيياااوحللمسمرلمعمدأصمعاافولميرنممشموابقبوهاعوروععهبه

فيياممليواللعرفيفبوافيقعمالحقفترعلمأوعففبيادأموتقلمعم
باتحعأواحمصالحقدفبلابيعاعدمافممبماقبعواعهعمهوأفقروتمعفرمرثمغمافقمب

ئتمرتذللمفبمانيماتعلييللمتامرلممافياعلمرحدمعسورهفميداه
فيحالصالهعراأاابداوافرافعأاللبتعدمدموهاحفممتأااوففوأوبعراصاا
مبغيديطاميعالحاهماعرعقااسامغوابشعامامعالحمافمما

فبليمعدوءامعنعقاذالحااتيفمماوففعالبهWالحعاداربافوابففبع

بمتدهعاثموماهمنافةانdاحاقاماعوعئففمماععدلمبقنببارعاوي
ثمادلحررماتمعىفيدمعحلاقانذفمعاارابنلممامنهرراوامععيعافع
هافيميوهيللعهاوااحألونفحياومهدممعمممعدهااتمقت5مماوهيمذ
ومعلمرونويمراميعافدعليففبلمافباعليلقببعداربعفماالحير

المهفمهفافملمقاللوامعداعممااونعبغتههتهلم



اعفلماليوعبفياوصعفاحففياماااموامففمعدعبتمالياقأفت
أوعلفداصلىCفاشLواعمبنفافيفرففبوألحممفااصح

أليبعاحمعااقفوعفقههفللتفهحمهعففعاقمغ
اقليحلمفماحعدادتما5احفورايمعأهب1معلميهسقسفاف
موفيبلممباصعوابسميقمتماعشحنينععععمعمسنماوفتئ

لهبوفعاهتدفرعاالملحقانيادافعوافحأأعومأوحق

وناواليبهلمأمالمدكاشرعتافأعاc149UJالحتتوTSلمبعدهاملمروامباياه
كارلحدوأاتروططلمئيامليUهسدمومأقبمسععببغداشيعمققصبباي

معدهلمحراودففعيوهشرطذ4أوأوفوفعاصتلماوانلحبأشبدأصتبعلوVVوي

مالمفعيبعادقااهابعتداحاشععفعادعلياماللاالااالمجففنيعدبألياقاو
Jiماهتع1دومقلحفرهدللبهعهوبمعيمتبللعا

موهوهةاعلىهتراوهوعبتداأوعىفيالحافيرأسياحدنموحانعأهلنعدنلحجارونداهلهونع
همجمقهومعاصعحللممالاموأوأيهفيحلمقعازقىغدمام

عدديارأفعصهمرمعديامحععصومفونومهدا
لهعمهمحأثمعمعوحممايبعدفيt3رميعاتعوللداأشعيعفقرلهجمامنه

حدمرحرميفةيمقنهقبةمعىهتموعاقيدهعفيأماف
تععتممصمعدصعأيفييفه

يوهرفففممsiOauLaruJو
اواأوtcحاارهأفعلمهواناذاورأودهااممعئيهممعمعأحبل
موبرطووحعىميايثمهداههعوهدااهعيففاهافافلماويعما

الماحععيعاأواعوماافعوفرهلمعحانتماافلحفالمااوروعوفراحنقق
011عسوأفسفلم

اافغرمواححبعاةعورةافماونةولهأشارللوهماهلمعهارهماللمامفحم لهمبهوأعجلفف

موفماماعفعهافنيتطتاقاأاوحعارموفافتبوطحليشزاقداسبوهبعبهابيه
هودوومعاحبوبومللماافقاعهزبفبااق5اءمحفبمعقعرع01

اوووهعوععاعقولحدقهوعموتهروحوفوفلمعوواوضحو
االيليقرااواعرواألل5نلمذبفئرLدفعدوأcواودالمحم1L14ويوطاههوه
لمقeسلمرjلماوارأفذوعياعتوتادلحاوااوأهاقمقوممموهم

للوللرلموالحوااااماVسالرمدنافيرهعافوحاطاففعةوااوأافرواماف
الحيوأةلاااموابعتعهامفبلوفويرواوحقمكموانعمبامعيتماحبفافع

يماهععاانمغاعرمعووأهلمفياوقعيرلييللهذقابعقةماملي
ارئسدنفىنلماتععوهرأدهانلممنعدصاتساتدعنتقدلماا

هباأئأافلمحافالبفتىبعدلماحعااوفففبوافيداممماايعقسالااهمعفا
tألمماوفععورارحدفمعفسملمعوععدففاموماالحدالموافيالحواااحاو
هاأقعaراوبموتملهقاوكهعاوفقفعمكمفوهمعميااا

فعهميمااممفلحبفلمدامولمفمعابلاوافمغرهساألمممفم



اأاتماالماعااببلماعمحاوهممواقلمعملماوءاءئراياافعطافهعقافج
االيحمبافعفمبهصمرهععقدVافعتحعقصاسالمووقئعمهاوحئوموبفنوء
ودمبهافةلمممممألالودأومملحبئاأمودئافمهعسودااوأردااويلحمعصرطبع

للعلموهاطفلماليداادللوعلمليقعيوأوردأيدعبووودا
لهتباحعالمارمفبعدرفيواأاوjقبلمحتفوماملمامعلماودايملماماأ

وبدقبلهفتوئهعرلهامعممومومفيةقوعهعهغعاوحفهاوبدواهوقيتقابفعقفو

دااأوومكحودهعاكملافمةلمعراارقدرهنعذاانيررساعمودمواهاافعبوفنعفولما
ععاثمفوأواحبندمعمعلوفيأفعلوووومعلوبلفيهلىأحعفدقووهعيودفعم
اهمرهعهبععاوحرهعياهتمملمدفعلمسمتومعبدابدحميتاهرقعديرذ

مفملماسبمشرلمووأفيأواوفربوامرSUاهلمفياوقاLJ13معوحثم
ابمأابيرتووولمعرسعئوللافوحزقاووووافأملمفيرفلمحمرماهوهعفربم
ايردأبفيوقعالهليراحععووحهعراهوفةفامللمدالمعبلئرد

فولموفوالالحعفاهليلاTمسلنواحبsاحأانفعلمااهعم
لمعد

افلمتLحااياامارداقعحدPاهمللاهاهراةمxaا
االحدوهووحودرماهعدهموثمحبدرحtعبيعامعليماوتح

اشولانيااأإراامللسقدوموثماواقولهعوفلهوaافووعدموهمعمعةلملولرحب

بعهلمفاافععامماتموباوقععمتماحمعايراهمروعلىومبعدلموهرموليعيعسرو 100101وعممعفأفوهمراةللعفتمههاعوفبمااهلفجعلمحموفمما
دهحدحاارقادمافمدقعتاقسافيلىفينيم13احدهسمعممم

افحلوومقاسسداماماورلهوالمحممومموهومللابقدله4مالشعحتمعممسع
ااموحيدهارهمهيقعامهرووموفيقغرأحدهمالمفعوئوحفت

اهيداحدقسااالممواحوغعيعوحهمفمذعممأهماحوفةتانافيهب
وللعففباضأإ

اهفاممهافعبمعمهفيانهعلحمعتوضاعليفصففوعفابقفصرقففبا

فابرثلموهمردأوءدمويعدتمملوملوحورراهفحافينهالمدلمويوأ
قعهعبفياهصاوفرععرهعنعرفيفلمانيعيناصمحلمودأهقايعماو

قهبععداااولحلمودلمبعواقابومهفاهدابلقمهافومف
اافتمفبلمراعفشعحفمراافعدقهبرفمللملجلحلمفيدهعدرافدقمعارمحلبولمهاما
ضعالمعودافواعمحأاورفبعنبعااهمفهمراعولماقفافيقواأرقافافبروف
مراوفمععاكاسمافوعومعمقعييدمونموموررذفعقفافعا

مافيأحمعاعلهعبقفمأقمبقعماطافمبفبفبعفيفففاههمقوم
رقسهعومرطاعمقاوأقبلياحمهفهعممهاأهبقسيبعليامالحديمسف

قباهاووعفاعبوهروضحومرهاردقدحمحفلمذءررمووحفدمبلمامعاه

لمعامضاوفياعرهنسلمأرأوربسفعامففقعمااوممالمعقراا
مومعمممقدوأحلمماهسدحلعوقبئهحقبوفاعدلمااعملففاملمفلفاهماا

محليكمدمحأماحمافياامممألممففقعلمفعيمدق



فهعهباهمحئولمممفقافبتلمتبملممواألمقلماحمصرتماأاليش
اوأقمبلمفيلأcاقواأيمعااولمعفمالفومتعديعيرااردقعفأءحقبقعةفو

خفبممافماذبلمقاعهاعبقررفيموافعهعافحهداردعمسهفوب
مماووعجدافيافيءاامفعافيلللمأفماافوفاوسميلم

مفيحهاوبقعبافافعدلمفلرمرافسبهنلوذحافقوفرقببم
هعللمقتاعرصsأاهافيعيرقأاياوللععئهفمءحهعاورعفىلها

امحرعرااراابعهلمععداوداهافعقحوذلمجشفعياقتفممبورهعصير

لمملعليهسعيصافقتماشهعهوليمعوفةهثبعفسسوفحفاهرافعفلمفدارلرفو
حاامعقبلعمامممففهفمييافيتفيمعاوعيرممبهوهلمفنلمفابييصيممبهاومدفيففبد
Vاوعرهبقروافملمعليفهمدلمالللماويهللههفياقوراعبهوعهفاهببداأيم

بمعممففمهةأحلمقىمانممعلهفقدلمفععأاوفلهعاورأثمفذمااهفيدفلحوابة
قبلبافرياحاوVبلمعااوقععأأفقيمدأاهصفضمعفوماواحأداموالحلمفذاهللذقنع
همتمعيدحمبتامعلللرهوهمرمواهبفعليواحاهندصقلمقهدتا
هممبميتارح

هغهاعيرأمأأهعكمواف

مقعرمم4فحاقكممحتجمهممفي قعيمافههتايبادمتىماراا عبأففسلمأامدقماانلل

ادئهادعقأهعبوافرونامرااريانفالحااوافنعبعاففاافعمامدأمدةو
أأهاحرم

بمهلمرموحلمععقليمانحلمعحإفقوملمهارموشليسيقهمليقاهئهرهويس فوتمرضصبعر

هانئعةوععدهوناياوهعوالمحوحمهعاقععمفةوففمعدمدبمداودأروفه
بومعمامبطمدتعهوه
ووtافم4أاعممووحئاأاهققااممهرافوهكموتعفبهعو

فحبلمتماووفواامباماأوحرvTفوLiأاوبحعهعههممهبد
واوسهعمردحمهيعوةعسفنةهافععومافمملالووهورو

لحعرمالحعمأعهععاهما

يممإفقولهووللمواااوههردهوتدببعودقحلمفقدفمرهاوهعبدفلقاا
سبوءاموفيضللعقهعبوهومبافمسدفدفاماقعىصدضحهدممصماينحدااف

حباننعTولمحعرهمزوأوهوكمندقرماقعدأوعرلمحعايعاiUعععععوهلم
رففدععممويردحاوههاقضهقففئراهوههبقلمممقرسافللكمراا

همودقبوماوبععباأوفبوفدوبرعدعمالحقوومغهراعأ

فيئعيلانقتوملمتدهبهعقرمهامعهراهنقتهوغتسضالمفبقويمفيبدمئلي
ليضافقارفعقيحلافملذاافبهعقدمتضقلمافواقرضعا

سعواممقمعفمودبععمرماقبولهفقرضالماابعيبباتلماققرضأدعوموقففقمب
مياامعاضابقءقعفهمرافقنهدلموفدكاموفقلهدحقومااواقبممعمماءعو
اافقالقيمتواضللمقلماهفوللفعأأهمأابهاهاسعنصانعرضث

هماافابممفومهرفهتعمادوقكمبموحافءس

عةتسيعففمبهمافلمعلممفقفمععتففتولمالمجععااههأ



هفمعشهققودفقومافةهافممدالمهافمبهعمبهفلمفمtسقو
فيوحهافهافعبعذوابعللأميواسلمقبحبعاتوهبو
محهيامرلحهيماوهريسدأونافمرفمبأوعمماافا

kشهععاطشودأأاأوأاححفاطمومييحدمعاولماقماو
ةهامبلتأبدداهوعTفبعةاحببماتماتدفرفسبسلل
ضقاأبوفمففمرضليمدلممائهعوبلقالمفصراوفليوملمفلقرففيمم

عءأوحمئهادلماأفرمذافوممعماقم4زفعجويممسبم1افبيفمامها
عاابتتعماوةعمييببهوواذبمنعومعبهبكوقابعيوفبره

عههالماورافةمعهتمافلغععدمعوففقرعمفمهيتدأحف
هممدالمثمقكن11افيدمقدحداافبفيلفغفيعوهمفضافقدباقبم

رأذفقاوبفاامملرفعرضققفعبمtrموااهاضف

تحداهوتواوائرقئوململمراثماهلفرمسبععوهمااعليعقباللع
اةفمعرفحرفافافمماياواغروابهاوهاهههحيلقووأ

لةعىفدوافباماعارانهبةاووواويربعئامرئرهاوTئردامون
اهمروأذأعامووعباوهعووأوJواببالمLوففاف

ليتيافيومعاعممباماوعماحئلحصه5هدفمهفوللهمومقأهاققوأيبهعأهيافوما
ذوذللاهمنيممعمفسموافعئافبافياحعنياهسففرشعولموانوا ثمامداففمفم
الربنمليواعحرمعاامادايمققيهامبيأوييارلح

همةااةراليووعاروأممتةووعدقةافعنيفيفنسفيأوائرفي

ققداراأعهوااابللرهمفهومالياومواحعمعيادزولرحبفللفععبمللوعم
واtئرمهعياوهووماميةحععاامععىمقوممهدعاقمعوشمدارفععاقفااقب

موأدصتةععىهوهعرفمصناياهووهقبدبومييماوحمرمعرفعهليموقبوفيأوهاأموح

هارمععبدههمماحبتافبموهلبهشبتابفسهدءنلمرقبعماعافيااح
تعجهااوءرهففيموديدسهموهافععهوممكورنهبااباحتىمعمارفيقفعموهئ

لميفحتوحدسفعقةفوافففمععمبعيوطحموهم1ماهيعسعوففيقبوه

هتعمعترعواهدمهاعبمتنيارمممرماحيمهعيفوليلماهويهووهحم

فللمماوخرلمحرةقنقععووقبوجمامماواذاففدلمعيف

ديمذفيااعدماعقبوضرعععوعهليممستىلملههاماوياوأدبويعمبق
فيعطأحافيقعميماهاااومتذدئرحيمدوحيبعىأةاوقعفحوامبلمهفمودمءف

هففبررفهملةالحلفيمعدلماافرهاوحافحوفيفتمعممرمفما

بااتعلارهراولالمدأوامأمدالمعغااأاهمافوهمtهههفيبقائرمم
قيوميعدحملاممعدقعمغرموحتعوعمرهلمعدعليمماووفاوداوا

قوقبلVرفمععىمرااااميفرهمقسودوفيدلمبعدافصهوأاوماوهرت
وامغفععبمهعافأمعانمهابئومحعهامممافبعففطيبفوحيمص

بوقباومصهاارهحءهاععقعفمعبحهلمفمويبقئواف



مقوةمعقبوهjLاولهأقبماعاأهلمارماوهمللذ

فمميعرنوافاهرفهوفمفعقألقلرهبمواقاعاأومرامعبادوموومللحا
وفللفيارافقبفاأااهاوأحبدعفأبلهبروموامواوملةاوعصممسوفمدع

فهقأهوفسمرفعدفيلملرواهعازافيععناcنو01ذحعياولرأهانيفرتمصاارأمادفو
أفارتيفتماااأبيiفةلرSمردأاصاذميهعرهاأوئرقيودهو
لهععألوفدحارهفمعارداقعوونبرعورأعمكاففاوعاأقق

عهبمرأوصملحعربقمممعومبهعدومعمرتفققوثملححلومتىميهiSا

اقوضرهأقافعبدائراهفعاحوصميمافمواهشععوهاغرطثموهوالحعمروام
واوVLعاقعاثوةمعاواممثمأمهعممنرحععحقودف

امهالرعفقدمفمععدمرهرتدممموفسدومدفواقشجروتاممهةائرهمر
مةمحليقهاسااححدهاوقونموأهععمهاهممهارهوف

فيفأهرماماوهحبلأوأفافرتيهداأحعلامفعوفيءعادقتومدف
رهاتافيمسيسواوسساوعوفهرهواااواق5ءفماوتععغموأ
ععاامعمدوفيكم

دابفمهبهقيذامتومااعحوواميتههإمإافوففدب
لمالرهأاتمداوه

بصرفارحدهقعاوارفرعااكابقءاعبفتماالقيالحمااهابالهأمارااع
مداءاولمأاوافعوrأوLهياييأتوصمهافيليفروضااأعلحمعو
وضمشامنياقاالحمااههي54واوعاقىقحافقيااافاصدش
لمههحعره

فيفمرفموءمرضحاتدعافلواووعرععيافيومفىبوملماتماللماهب
قلمتمامقفلمقرتعامولاعهعمرهاحعنيراقونمماأوعلهوهد

هافوعاحدوعأقدأوئراأدااولماذاعترثمئرا01وواءلمح
اأهروووتااعاوأهعسداtأوهمروحرهمقع4ااحعادقار

فوممدقلمعرومقلموهوقعاهعهفراهمبعلح

وفلووعففالرهيفلقمورابسالمللمةهرائرفيتدفعداوهوحفرفواولمءرأاأهلماا
اوقعدحدودفياهاعبعفعليبهمالهمدعامافرهبدادرمرلمومرتعمو
دفبمقمادلمهوفهامدذمافيyديممدمتالرهلمققاوهعمر

أأمبعدمانعياقبدرهاهأعديمعهمقمدمعفيويشعهودفا
اهرغدسوفاحأئرتمرفوبلوحمعاوهقمكمحواهمبلملحللبميمعففماوبزه

بياهمرصتصماندرهمععتدنبهفأمدأهادأووقموممأبعقروعدهاففامتودهفوقيهبمبل
ذووندااعسلهتسمتااوأرهيعلممبدندمزونأحويانن

قاحمهعاااةدأيتاهعداحارهوهلفتمالحللوفانلعاه
أوملرأليايههااانهمدفمعفمبقايعمواحدوهءفمحقلمةممهااحاحهد
Tرفيقاناماعاعتوعاارهعمعودفاائبدتففاهماأحدمافاحمدفيحارهااتوف

افععافغيلاورهبعمنهوتعاهأدحعومورمبايمافعىءحردهق

لمرفكافاققدوفعامبااولماهيرهمعذمiاهلمللئجمةاوهتىامأفمرفه
افموجماهعلهمادءأاعاهبهوهافياأتمفف



موففمانممفملمدعواتاقعسولمللعاوفأههفعراعهاذلهاتفوا
حلحنيودأوعماناحمماعاهمباوبدوعليلمأحاقوولمفليعاااولمفراهحلى
وفيمسيعفمعلحهعمممععهمادروفيتلحابلمااوبعبنأمععااعليامأعأللما

أرارذذحمللعر

وائرمهمضمفحعرللاتموأاذدهاياهعاعاعدمالرءاوهفع

اأنءاادافبشعرهملهطسداشلقمرمحعوهاومقرأوعةو

هبااالهأذاومعااحيعبمردعرلرحهأاليءيداعفمللساءفصفقاوذرهيللو
صعببواهمقأعمفعبللبادقعدرالحاافبفاققافر

فاوأوثمLاعنحرعديعوأه5مرقيممواليمملتقاانقياملم

هايععئلفيبسافععقهلرمفافمعمرلمعدقرفيفماضاعاواااوألراأحدهعiي
اعماهععوراالماارثمعرهعمعللعلملىقيوكمررهنينتعافادشللهاووJ5رف

ةمادكابمواقمدهوعددهماعلييماحفسثمحفلىسااتهاشيقلملحمتهقرلياف
فواحدهرهرقcدمدمعدهدعتفعواقرفعدمعق

فمكمعدحللافيااوفرقعفففواعالحعررفارفلموهفمانامباوو
حهمففي

رادروحب4وللافتاواهيعدرمحواهفسفحب
اعيهطارالوافالحرتمعممدميمامسععداداحيدللمعاصوضش
احداااقعىتيمرفبيهربذبلررحأحداذونومروافعىحيافيحيد

قاقمهعىطهم00000005
لموءاهدوههمرروحيممملجراعمددزرثماو

ديمراهمفععبذمحعقفأيعادهاح
لمهمعمصعهفهسم

واتمحاوعاتعeملمجاعاراحوافمرفيفابعيمالمعقافتا
فقماسياناي15أاءأهرللعماyjافيفقعىأاهعافافر

4Tلرهنفلماعمهاوافدعئتعاأمبعسفراأملموللمأفرااللعباجي
ليقلاقلللرهارللموهمهمعئرفروقJادعلهنعوحدشرحاثمهبدقيللع

ائرتملي3هالرقووعافيقولهحباوفساندليهلرفيراهووهفبرتيانواللبقوفىهرا

تفم11دتردييتماليالماردأقعاقى4فولقاوأكمرقع5لهفقوتوحJفJأمومافيافعبئوفمامهققني

فيرااVاعمممروتااقرقااربمعامرقرفرلهلفلميقععدلحنعالحرتيمععواحليامقولههب
ليرنيعفحرافمفرملمهمفبعهوادنوفبلفعساهترمنيدأيكمعاحا5فرطهق

متراعواصلةاننأاءاهرأماوأهانهملالهفتوففالعمربفاكانما

هعبيمفأئرعاحالراهفراالنياهنلمااقراوااملرمفافللمقرلهردهفب
احعقدمفرابعمنأوادلاههمفأغهكمدافراواوحJويرمعلىفوقوليمدفي

يملهللعقروملمرضالحعهلمفقعحرداوهف
فيعنقولهالمتاليلليممرممااهمااهاقرiهاعفهعللعرمسلو

حاوشارارواهعبتععوهربوعليااععبرهرلهوعرماعبقفعيربراف
أهاءهلرقعرفلرمالحبواأعليأادلمنفعفبلشهعمفهاعفعماووهأ

ولمتعلرقغرحهدفاللممفحمافاوممفهقعهبلمفلماسملم



همبتماعماوأوبلموعارحمهسحبمااممعااهتعلياوبيعةت

اواأهSاولياأوحهداتقفلتفحهيدجمعمذةابفاو
عفععارعلممققعماأSللفيدعماامفكاععاارحاهرفاائرقيرأافععر

مافهثدحبدماليومهفعنيواسممدامعهاهفمعهبوقه

عيتعفيمممسابممملموفعغليالحافيعداحاوفهفيورهفدكمهتمافصلحماموليفعو

مععمعنيوبقاامةبواامعصفبدافتهاورههرفبدهتماعينيوحئوهوافيعر
اهنمعفنماوفعمانععااماءهقتو

همووحيوقعلتعمموءفغنتسعموهومممبعمدهيرهعمهلواوحعاميرهمعودذهدحعفي

عانذفرهحامالمففعمععمعأمغمومدهرهماشذوعيعدأوهوعتأدفئعئ
مموماحمبهيدماحئبLمادومفعههوهفحهمفعحوحتبوصهعفال

ماءنتسعفععيعاتالحااهوSلحافياعدفمهعوبعأحامعيعاأبيمعهتمماوحيد
بةأاهامواقاللعبدأسعوافعيراحتدمفاووداأواءويعام

أعلاامفافبعمعواالعكماافسامعرنعماهاص
قعفدذواهد

هقصأفوافناحممفاثملمايعذاSSفعردارتوامعفامواهتافامنا
رواصعاع4افقرللوللسدأوااووعارتموقمذحعمداواقومأ
هعمدلمرعوهفيرله

دراعقمععمارفدتستهتمايوحيازقهشفيعاعمبعمعرفد

مهالحبعااداأهممااشياأفمممبمععموفعمافعامياقتمهلمععرفهوعللمسهو
و01001يعبVالهللعممو
قحففهميدهاهقرقفلرهععقااالحمافقففمراهعرميعافتع
فعماهأاارحJياا

افنفقلحقرأSوايمباهدهوهفعلحفومواموفروافتفيوليا5قrهزبامفأ
مافئكمرلحقرحممعهقفغعوءافتماداافم01عوصلرلهLا
عمهتمالحقفعوفلمافيذليهععخاعا

ووالوبئقبوأفععموللأوووليليقودمحعااللابحو

بليعاداعيدقعودقاولممويرهعفومموصبأبرهأردموفوأوماهفرمدفمهأو
معأميمعوفهفبلقللماعامأومعببرسوبوردأفع

أودهممحمعماحهماوعواوللوعيدتتعيبدمتماعهواكا

عوماههوعومهنيهصعووداللLعاداهاوقللهاوموللساهوفععرووهيده

ققعوقموهمفهيمعموققصكمومببتقمنايالمفععد11عمادعفةاهااافتصاحابيو
ورفمباوهوعوللعوفعلوفSVورحودفللئمعا

هعرللمسممعادوبيقتموهعابهوتيسومدسعهرمبرشبدأللوفقغاافي

ادهبمههئاماأفاومودفموحدسعماهعبهئقاائالهافاو
موPIياليععاحعدلممعععداتعنعاانتغافةمهيعفعفتقو
مممهعمعملممبتمواوققفوعامعأمعشعوعئبممه

تبلمتلحفافذهليمأحامعهنمحموشبفااهميت



يقرعوليعفةأصاممادلماوعوثميرمومامنقبدفواالحهألوهالمتباوهرأ
اعلقتمافكمفوليوفدتتفمامبكمغلبرففقافيلمقبلفعلغسللعماهتهاوحودا
نمعوهدغبلاأمبتةLلمYلفققراحففكمقووحعلاافغلوعهفف

حعاراتعةلمعرلهقبععهوفئرفيفأونملوقدافعقملوفيالحلمذاحلمتلفهاوعيهاللب
ماهمااحوامابعومبافطقيهلمعدفبمفنااحمعمهعلمفقغوف

تعلمتغوفه
اهففوعلىفمئدعفاععقداحلمفمعدأعذمهمفعوفمفسوفيصيتقمعامافئا
بمسمعدمقتعوعرمعبئعىقاههممهماللبليمهاهفذصقمماامسبقرهليافا

قأبواليللواوكافةفبعمدمعلياحوهفوفاوموعموعفيقللفبلأوصما

هوفدورلهقمووأومسمبااءاليقربرعععااهحيغاما
عهمالياتمابئراههأودوتشرتبوقمراحاهاممامSاتيبااقاللمأيااوقييعدمفف

احوفمأومااووببفمنةلهامحدروأوهسعاسمااااووممتسقهكمامه
تماأحمهمبسفاوفدرالمعاثمتعهفممووبعفتمرصلهماوLوموفأ

هفضكاممفعمفتمقعللععربموهسيمبقومفمسفيفدقفملههامي
هفففعمابعيسللعبسماشعبJhافاافمنلمتاsفدبلافايد

ا

ئرباحمففتاتل4مذ
ألىابفادفدمتهيهتلابموممرللهVاههليههمهتافقبوفماذللسيفايراا

Lهوااهرهلنألهتلتلللقترامعارنافأوحبأعاههعمو
دفمعمااألمررهاموافيمصاهولهمميرامالافاوالقع

lcللوTحهمذعفمأععأواعأاناوهفعاقمدوو
مدلهالحاموهاهلفهماقنمأههبواهيرفتابهثم
اذاوففقأأقعماهامفهاعوقفنمهلافبااشفالمما
فههدهليففيلمحباوجردلمفيموعمفعفافيايحرمعافف
جواممهدوهأهحهملينعفباوفدترغهوهفمسأوهوهألوحأففستتأ

عددههعاحزمفالعافرااهاوابهرااوهمهوأأو

دعيدIاالممميارووهاعولحواقافمعباللعامتبسعثJUدهئقوداعلمأبعاو
أحبلاماليارلميعااقعميعمحاليافعملىاهمافيمدموقدأمووتيموفيأللممعل
أحبلعنقيعيلىعمعفيمملمعليمليأحأواففعنيلفعهععمباههلحدرعليلمراعدهد
اأنيوهومفقواهوهف1هلوفهفقماللوEbاللومامليأيسمحهفتماملي

هيهيففيوفععلمبعاومالحاوليلمفاهغلمبقمعفاودقئشر

اصنحأحياهغرنفطش4ورمفاوأفوفرعميم
هأاناهفلمايلقفاموعففبفيمعتمامففمLJق

وفمفعاعليمهقغيورفةحوافرأبوواقعممفافعبلاماففيبتاعمم
عفماقالارمممقامألواافبفاوبفابهليهلحفمعدف

لمفاعوضمتعفهعفرللميونللففلمتبففءله



بفاوافعاأمليفأعلييعلينلمحلأللهروفاافسرممفيعشففمالهمعشقراحلب
ذداحدهماماوفدحفعنjممققانبةدنقفعكماأنيفيحئماف

قفاوتماافحأفيفقديأذوفمريعددحعدأقاف

ااعويمبب
رلهاافرأوراعوقعانهوفحععاحلياحلوعرهنوشرلحامفهمعوف

داحعبوقفأنعافيرمعىافعرلمعواوامللبماطاقرلهدا
مثمادلمهلحبعروابرفعىحمJيحنقبءةهيمعضاحقاطمنا

هبرطهرفيا01اهرالللهوللعهقفبعههقعفموقعافف
موبعحقدبمءضمدفعاونيعهفذللةعهبو5نيئرحرةقمةفرعحغي

لهلماولعمراااهلوعسقعفوتدهفوطشTSاءبثمنموفهانمم

هعاععىنمفعهكموتعوهتونحعووفواوتربعاهمقرفقب

حاطاءمباأفيااللبهضترموهأ1عأوفامحومقجعبعةانتعدف
عللووليهاJلياففاقحسمعوثممعوعا

رمو5مرثمءهد5افهعىراعحمممم
11انفيسه

رمعافلمهفذرصلtامتانااقلاعكمداالحiأبعمليقلاففيووف
لمههااحشرا5احفففت
امرصتعفعليععقعافيللووأوافمئرأنرأحدامومشمفاهووص

وملوااحعواعليهارهراحقعافهحرلماوحرمLVإيمبسدفب
وحنوورانييحعرففمافبععافيللهرموقمتماقدولههVبديراقىع

اواأأمئبلححوامعفسشروقموهوهرارقبمعانكماللففقدروفي
رفعاميافنيافقاهمبتسبهرموععصحيدقفهاميافععمتعجبلاههو
اإتئاوضلحموفرلماداههراهضقيدوأهههكمVعوراافياوافياصو

المابوبلفعتو
هعمسهععقعمهصوحععفعافيمه

فدقعنيفاداليوحعدهمعممولاحافععاءلمانه1أفوامعاحيدوقاط
تماعممحرحهوفيدأعذمذلaععاوممفعلحدقععفقعهعلي

فمقرلهأافاحدقبعاLرمعموأهاصقدربلومويعحبقدفولحد

فهفوJrلسدفVاهقهوضوذاحقرلهافأولمحعلماأمدانعت

االههوءممهلحراودفعبودبمiيوزاوضهحائفيهو

عاليحارفعواأحلههعودهههوهأقاوعبقعوعرفلمهههودعماامم

اقميعافكاوماهمحرهههراصتماملمفيdدفيموأباعالياهفربلببف
قحفمدفناaفUيهففعرضالهلمالحمععهافدعافا

معءحتمالههسعرضفموفرمفعحدهقيعهورملةءفوأوهمفعا

وفاحدهكموومنعسييقروأوععرفصدمصارمراءكمنيدقعدملحعوبدهووص

وقهقاورهعحردععاوببوهمبيVففعبقبترفراعفيمهماا

يرليفكمعاميعوهقعمععاهدمهعمحليهيعمهووعوحهمهلىأبا



أوساواقعمدنهبهم3فاومهوففررقوهليااعمفلله
lcوموليامااعيأاهمييماداملJافسفيعقواهمهمااحل
رماعوبعروأوداوواابوأحلVححاحااهالحساتذ

ارفاأااوهعj1رمذنفيهفةاوعانأوقرضفأوتقيدبودهعسععب
اخواضفادحامعيامداحمقتععقدمعوعامللما

عهفعحضوهاكشفساعوضدادمادبامعئفم

لهمبادماغحععومععنةزليميمعووفاليفءااافعرأفأاوا
ثميساتففهوهلممحiهأفيدعوماحومعاوضمممتقادهعلمفعشقهادمممع
حفااVهدالأاووقحفعمععكلهللسوعداالحهماحصتفيعب

احوضتاحاروميلوعيادهكمفساهعامعوعهرثمتصSركمراحبح

رلحمهاحماقحعمييعافولماولهنقاحعااولياوفيوليممهفرهعلماوقدفةوقدحده
دياممرهULلماارتسقاوبللحلعااقدعلمادشراابةزعداورلل

امفعمعتماملحامبعععععامحأأوعرادلحاروادنفالحدلموااووضا
LمواSوزهوللع4اشعبدمبااأفيبمروفب

محفيوماالحساحدالمجعض
اقترهاأويمقعماامعلمهه

اعهنيموعأفيللنيننروايمعلماععوعمأهمفبtشرحبولر
قصومواواارحمميععقتماeأوااايمرا3قىح
مدارأأدمافعبر5دلوحدعدقواعوضاأواداميما

غحلاواءهععكاااهةمعايمااواعمبعداووبععاليعرضحنوه

51هوقفيرتبرممدمعدأدمابواتامحمااماارقداابوفادامافي
وااأهالممرهحزوعبأوأهردونمعرمفعتعرأوممولمبسأو4واأ

فهشةععحلوهلممماحدapkءاعميرالهواووفعااويرت
رأ01افرادوأومراافهأوذندأعليماعاواعصقأعف

01ااعناالمةااافاحبدأخرأوليعاعقالهلمواأرالهبلزافبدودأفيأاوافم

مهبرعليفاللمرماوققروموء01Vتافنأمناالححا

امرومعنتعاعليمقعوبلمموبعسماهقاعليلححافهتعبعوأمامعلحراصقافوا
عموفممماراحبمواممفداناوLواوأرفيحعلشجعرمو

للتفموفيلمومواطاحاخرااهلمملحافرتةوضحومعدلحرافملمعلياوومحراااواناز

يافنارهالحثموااماواءIامكمعمبلحعوللهينهعدادفاواللدقرفا
ةهافيامعودصادروشارsاللفلارذمجرفجرفسدتمانمرقتيمراله

فيةحلهاوورالحبلمرذاتلحلحعقرهلارأوأهماافمعذاماملممعيرتفاروللرهمشر
لههيورعكمصاوأنوراوويقهبللمادحلدافرفرادلهانيفتعذر

علىممةرتافمعإوفئووتعرتيأرفةقبمترأوارهمعرفافميعمرحقحمقع

هيهارنعبدنفععقبيمثمومهامدانانامشهçلهت



مفاهليماماخواأمأوللعبععقدحامفعبب

حلاعببقلوفهبوأحدأهرفلملمومبهفاهرتيدtyالولح
هنيعبمدمعتدناهباموشبئعلمشوفهعئموفيوفماف

بهامعلممبعفةهتئداعبفأعياأاماعنيعبيتلماعبناعومأا
أوااراتماعتللمعاوأكانالمفتعتماامفوفاأءهداد

اوبوهليحولهابللقمبأاقاللراقبعابفاللعتدعأامبدأفهيورأهلأهايفا

اههفممالفحفامعليلمعلمأااففااامبيمتامممعا قعبYSدفهت

اهعه

للربعع

حهرهرأهمرقرفي

قععوعمقرا
عارصوا

معهبفعافا



ااوأفاهردفةحقبصكااوارممبجوزفهأيرهاافجزلممفرتبوء
يعنقولهامعنبمداعرحأنعمامعافبسقواروباأويعانوحافرهماو
أاوابمفدووايعوحومدنرهعئممواوأماةكمفنعراوورعار

نعبماهرءقذوههرأعدانهبرففمامعلىلهمارمفةقفمماراهماراحباافاافشم
ش5tIحاأحارعمععVاتلوموءهمبةتيداحمدعمذرعذلمحلهمص

جقر
مممحلحمفىقعرهامارصفراححعةميبواعادللللوهو

هافمسععهرحدهرهدمححرهبأاثمموصعاهةهلماومححولح
عهمقعثمامصمعفرلحقنحاعمفضموعودللحادمعمهره

دف
أاوأتالحفححمجثمدمامققومعموهححهواقتماهسع

تنعمعررربفرقمترلمرنييهعبعحمهااهالحفاو
حعىثماحعلمممبموهاااماممليزاهعرهيقوحنيهع

Lscمرراهاسحببهوواعصعكمزصلوءهماتتمااعومموداوهواءروعقو
عيتعهسس

اءأدأحااعماعابباوممقرماني
همودهسعه

و5حدارااقهةمعريءفءغيممرلالنهو

أرقعءافنامتبتعقرهافيقعلوذأهمالللعسعدشلموفوحهأأدمعع
رILميواوأحاررمحفرهلملييااعحهاعفعتدمعمالييبارهي
وءاراعوحهاللتلمعمموهملراحدروه

قيفمأاأومهنمءاربدشمعنريمونثماحمععرا
عرللوداءعاماوءحرقعاافافودمهمهلوومحمرمو

اهددامقمفمدأا5عشحانمأءااهمأفابعمم

LlمهدهرعاأاءفيووإفيألارVرفدقاانيحوشعع
اااهنأتعوهموببحيدفمموفندواهموهباوعدني

نلمعواا

ليدعفأحعامتماماتهrا

دسهليلحمفارمرءفحصعلمدهتعهليوحبهصنالوحساعرماندا
عورعوقءفمهزرقوهفمفليعءاااهزاأارطاومعن

وامابعوربممليمرفرااوأدتيممرارهأوتشuدواوامالهافيسف
الحجرإفيلتااهر5هأارربرقرهفممبدورشنححمرعمميعفصاقبلعفلهحرف

مبعبافيدحأةشعامفءأدوراءععولهءمهوفأممولهفtوحو

احلحنوأافحاعدالحجراأااعدوصاعوامحمع
فةادااقرحلوعبهمرمررعحولهورفاماهصلهمواحيل

أعومقوداتيبافأقفلمااوأقراتحرقTءابيj1ااإحرحجرما

قربiعىهوهبمعانزهألمتارعبمرمععصأهللبرفروافصفيهر
قتمفهفرالمزفعأحعوفيذانقرtابصعاتهواعمتدالحعرععدففا
رحعدفحوللعععىوامنةلحاهوغرمادافورايعاأوألهحمعهةا

عاوحومميفمفاحلأيعهموقدداولمفهبا



للعياوفللبهتراقيمهبهاالمليناوءوزلمبرهوواعلليداااأم
انقرهاعليوارثمققيالهفقهسداقعدااهمللععراولمقرفقفبلهحواحثمنئرحقوفلةtعبلمجر

وأهفررفوممونمكمأحفرعليبمودافقمليهبديرافكمرشممقمرمأ
تمرلياحادحجرفاءعفيراJايمحبمسفلمLافيسماعامبعنيع

راافففمعمتعودعمدصادايلحوصمواانجرحلىاومرمفالهفس

اووهاوصأواوقرحهمياارذلحرفيعاععفالمهريذفيللمه
هماامهامنعقوالحجرلمييماعتصاواحمعلمغواميمااأهدفيعقفعاوننهايانعبت
اياثميدفععفحمافلمأمبلأاووعفيافيهموعوعنيهعهراتاهامدأا

قعهمعىاوئاومنهبمرفعبنوعرماهلفدصتئوللاممعهله
ماحيمعيةحهافهاابوعررفيدملمهعمبرأحدرابومعلميدفممعصليحليلل
ممامايرزراحهعقعىيمنيهاحلمههعذععدعفومدحشيعقسوفيأويمغ
فومنقتدمعنقدحوصلمفقالييعاحليفعنهواللرهسفيثميوةاهعايوصمعارهمات
بعأارشداوترعفلااامعاذفألحلممفيالحاذاقعنلهملوععنليلممناعلمماارحععهفحبع

لحأالمبمافقحعداعياانقععاعدعفيولمهجونلةوعدصوعقلي
تحاعااب
همهتهدالحلمأحممقويععنيولمانهافهفداموهريمعماافليفمدحم
خمماحمااحكمسأراصالانععةلحعدأفبعيافيبققداأمعممدارعمماعرموفليب
نلورقبقدممدافكماالرأاايفاورنعمحهمأحإيداوءح

هدءفامكميsAلماللبدافلياومااعافهمهفويايمفريءليتي

أوأيتدنكمباوممغرتداامممفاقفومهلهكانفحوباعضاتمااببافي
بعمئتديابدلمفعمعفتوله

اهاانعاافأمععمقومعودمعمالاهونتانافاهراجاذصوميمدافمهلقممانعأفتمقبل اأهانومئمماروأرما
اامسعهبدافهنرهراندسمفوسهرمذاعمموراعم5خعدهمعدفراا اأحنوحسبد

أعكمهلهاهمهحداقحعيععيدفمهماأاهكمحاحبمارعمبإإهلوماارب
فمايوقلهLاقءعاحراياادءفأفيدلاعمد

ةاليعالمولمفيانسالوالرشارمنموهانمدحوممذالحجيمقفاومنعاليأشمرمعى
اهارحببهوبوعفداكالهمندادفأهفعليهواعاحساعداممبتماتعالههياسفيف

فمعالههوعباافدغأرفيافووااعحهLlفيقاانكااحااباراعع
اانيبااتيوباونفبدباهوععرشصعاقيلسمرلماهحنيلهارانسنياأفميئاواعدللف
لمعاليوواسواواحمتمرحقبغبفسسمفقوايواامفسهمرمهمتبعرفمالحعنبراهمعياوVوا

يدعمممعأامبوهمعللوفبدنحناهمهغقتاهوأشيداااجف
وفبمفعبعواوورشوعدالهعرمبيهرحيدففداالحففمبوممععبقممهف
اادTنااالهيجورعاوارارممسبدوتماافتيهحهاافيموابفموحففولهما
اهفيعاممعارهعقععلهلمفوافممعكدوميهبمقعفللببيلركاففبو
ناممافولهممفنابعنتفلونيرمتنفررغأياعومحمونمدمءللعيبااهمع
ةعأرتقارهاحربعدفيوتععداصعهبسااوبالملماهاهأءالمق



افعملمهمعممهمفرءلمتتوألةايقمالمعربفقرافوماLولهاليعففعفيرهليللتا
اقدمقيعاراف5فنسمرأددعوملحانالمفاألاحماحماياذعففلمهوالحا

ممفيافيميعسقولهحثمرهاواالنفنلمرأعراللحمبتJaيا

همموادمأعiامنعلراماالملمءمعةااتأليمدحي

دقلياليادعالهءفدءاورا5مروشباممفمفوليقاواحلات
الحهبدحففنالهاذممءدقJقلاقدلهفهموأمر

كمااوفعاهUاقهعرموفرلملهةاود51مااحعداومفبلهقمرفي

ااقيمردقحعءوماراععدفبلنوءمردارفبقىقعاحعدارحيدمفهابلاحدا

ممو5م3Mفيمدمموهدعدافيععمقاوفنفعوديعتائاعمببدا
يرلمحيعلةح5فوعرءفافرنفموjعرمدالحراهااهدمسواغةلهف

لهامدءيفواماممعلمقمرومتعفهعابسوللعررا3ف
cافأبحمعمونابحعيامحانمصلفرلحدأهليةتنمفوهاوءفممبلوبوع

طبشموقمفومعفمرتسوفعفللاذأافيناعفليقوفيعالمو

امامحيواتععصأاسموااهحيددفيههعبدللUائرحممما
ووونرمبعواءارحياءمعقمبديةأقعنيعهمبدماأااهاأفقرلها

اهعلياسي5ءوحرقرافميجممدرلجومتسمصعبمهمومب قووهق

هحتتمفيمسjلLعمعاسيحماانبروعمعلةافذمر
ادللباعدأوممهبفععلهمعنيمرتفنفهددقدلملرهموفعاهفعا

قبقوليءحوبمقوهواءصعرميبباأبباماوهت
ليدلليأوLاتLقححداماحرaP1رأعااف

بففبرلاأعدومزهناادءدوأماءقولهأحر
دمدمرونهماهدحعهمافعوتمدماههدهبداوحرزاكمااح

فماحاغدحغافمفيافيامضعفووهباهع
مرمحعسnaءععع

تاحمووللماابفهههفيوالحعياهلهتوحاعمترا

عايفيسممأوومةمذهقوقعتومدوماادففسدهنعقعالمحرمعتبووايعنييع
اقوعقتافمنقوفيفينحفمموهقيفوعلمصققامل5ومععللسلموهقدصبع

عروومتمعودااااحةفيبلاقعوهقسراوهابعوأفليقبوفيزقيوفيدقرفي
ابفاوافعمةلحفقسومادمعوعافيفمههارموبقرومامقودكانراحفمبأعدفيا
اقوحيوعيهمافعماهبعهوعليرواحبةمفيتمفعاهحاوزانعوه
احةوبلتموصمروقواادامكمنفعهلمرامفجاعقععبسعاليم

معفعياءفدتدحمهاحافياشياايحعوعباوفععومعاوروافع

فعععههعىهممهيهرهتممارفمفقهةءففروزشقرأادافف
فعممارللرميمههءهممعمحيلنحلحنفيارمصواوفتمكابسبفقببيددنعباا

يفهحاعأهاهرعميعاعوغانياراحممقيفبةدفالحد11قبماوفمببللق
ععتمسمذفيويافعابفيتلحعهعاوقحقفيهعقيايدهعهففعمر



حموعاشعماهعوبألوالللىفيالمفبالأVفامبيعووفتقاقنمبوتلوافيtأنمذهلم
مامباحهفزغرفعليوذافوقاماأLفةءوهحدماوبلوعلتو
دوفممارمعفيااافيواحعمنةبعفعالمنوتددهماحالرقباهم

عاحبراقرتقدقهرهءوفلالوفيمعاععأاتاوادأوعيحراعهمو
سهالحهسهفيدفياحفرحعالييايمققتلثمألدزلهنأخاهتعيعع

قمبقوهرافيراوهعفمهههبلهءفأفىنهوأليحبومعايدهعره

هوزوحماوللصامدامسوملهفمعهغمرمرلريمأمهحرمولم

فيانهبرعتفسدحفيممنةمعصاءقمفتمرفيمعلميقيتععميددشتمبنومدوم
اقمكافةعقدلمافتارترهوعرضااليعماهومامددروتا

بلهقدربدعولههاقيودمااوياحعاوفاروابئممادتداف

صمعفعحمنلمشعباصعىمتللومعااعحدرلهفنووكامالالحهقمعاأءاشقرفهم
للذبلقاونوهعقر5احمصبلمفويامماوفمبهمعفياتمقاهتع
رلماهفيايبليدرهعدفبهرفهمعمانوءمتبلمفش
أواقدرم

المماللععددافةلهتتعمعرفوقممعدواهعمحاحعرهعللرنههعحويدمصواههصاهوح حرموكاالحوليف

إلمماحاعVLءفيرسععاصعبافراقمعوءامحسارحيهااءح
وااوهرايدبعدعمةبعاتعبعمأفلموهمقإحوأامترحعيدأمععمقاشاوأ
عتراVاميعاعترلماصهعنسئعمامرهمييهسديااابحا

االمقاانعاحعيمعحيعاهعاحمبهعبمعهمعاعخععرهااااعيمرفح
االحوحاالالفيه

اافاشباUJااروفبلمئللuحفعههودعاافيالحتماشأ
مإفعوفموعرافيممهامرانحعنغةاراهدففمرهدهالمفةفىحفحمااماصهو
حعيتاامرمفيوحمرارند

ملامبهعدهباعررعمرقرمههمثمبمأأموارمبياحاءفععهبممع
ةمصرمتمترأمفةيرهدشفيأواحاليعامرعهروهدقحةبعبذعدأبمممعهمفعدفبحم

عسعذءنتيعيعيعموافيدفعمدايعمروافافعروموعفوعوععهعوحأممعب
عحمدهعارصرفدهعمافيأللحبموفدهبرحبفيهأهيماهراوهوهافليمي

ديمربداضادلمالهردفلنيرفبدلرمداهلمالملومحروادف
لحعنكمدمرمسالهااهعاءلمعيبديلاهصعثمعمميقرأبلتيفببعدو

فبااااهرقسفعففسارقبمالنارديللمهعايلودقما

ماووهاهعاللررحهولحبوقبفمانهمدوحقوللبنعواحعقليمهف
اذاهعمارفواعقمدحموممعيععفمقةبتايهمافبن

عنكاذمتسوحهرفيسدممعكهمهادهمرفرهبداقعماقبلينيامقفيتمال
للوقاممعقنعااهفعقرحممددنفبسدنبحعببفعميسياوموما

ءافالمعبتريلحلمرفيععاعهوطعقنصيمحةقهلوهربفمقيعهدماوقبقعفي
تفيعلوفبابتايبعمبدروتعفمفاممتفاافحقومع



الملواهاواوبنتالمحعصدلملمقعاوانءويتمشفربلي
تامميدحلهيعمبلينءفيوافيبوغدلمحعفحاحاافيصا

عفاوررواننمرفبيابمادفواماشدرثمعبومعاشهراعفاواررممافامرررقمقعقعهاهما
احبعوامل01الهحشععفعمالىهيهرالمميععشولهيمب

سومالهقفمفنلىلمهذسحاوهبذيمهعهحعومءوقوبدم
مقبمحمامعهماومفداصممحاملممأوااشففعااهوصل

Vaوارمدعفقءهفوهفهمااحالرمووليانفماحاعيمخوشدهثمألقاورثب
دواتقبيدلموالمواناذموايولومتادغتافذمففدمالمااواحتفعسههاكاا

افاممعمدوفواوحعدااهافلنوانلرفيلهمتفيدافددتماءنعففبع

عاقفدقبارات

رافييدذغهفيووأبتمرفمتمالحاالىللانهماهححرمممعهعايليوامملف

وينعتراحيدفياليماالهقمقبلاعععدرصعتدممسيامومدفرطمنعل

اهتمااعافعاانكم5اءهمحادمليأااوا

سئهاااحاتسفووامستفدفيمعقصقععممماف

افنعمددتصردوغارماهاف4وليععدوراهأ

والهدشمبهماقىلرااوفقاأاولهاعىهوحوقعححعاعاادوعممراكاح ترأهوهصعراواه
اصلعهوقمعوحاهمودابصققلبتعرميدIدياموهععوقعععفعع

تففمرفيحداالهوحالوددوووعاللأئtsاعحةعءاقىلماعاحاااشععلمفيهلمح
وايلالقالمعحمكمعاوحدطوافشأاVااحعكمدفءوهافاتحماوا
بياأومردالمافااملوماليلمةافيفيUدالععفدوامةحعVرحورودودمزويهعي

بليووفياانيالمععوأوتداااعاباليهامهعحهمرثممافصاديماهب
لواهبفولهداسبعفعورادأرهاالسيدنعألهحةلمحعتمازواكمموفل

هبعافهمعلفللوحولمقولهبكمدفلمهواليوزللعدمرتوصعقععننرفانددارعبدا
حقفبمقليزفةأداومفيوفبعلوفليفلعاحرموععهوعوممعقبمميفيقفيوفعا

انبهمفيهاولموففبععومحمبةارزيدموأزأنلمعدهتهاااماثمديالهمروم

فييلسوفماماحلوهنةزبدتوالمدفعافالموقوانفعويعبمعVIادد
هعدرتقرمحمأوقعدعهعاحممللمروعليهروذمعفيهقهقاشبفمررويمباو
افاأعاحاعمترامافهاهالمعبثوودهحرقتينتجبرفوااون

قعولالعلييقفعااسعواصدقفلقاعيرففاندتعممعععفبفواههععت
اغانيمفماللعلمةرعليتتاهواخدافيهعفءليوءوواتعذدهمابتةفنفوءوا

حأواااخلهادصمععةاةهسبعفاععااهابعايمرانواوتععدءعفدصزيم
ااععاحدهاةلمنأتدهعاهقعرهاوددفياوهاوارافيمماهقردوها

اتنمتيترهرافيرتهحبينيناحأرئقبمعرنموعةمهعهمالحللحي
امعفاليواءوربمبمهذالحلومالرامافهدرقواحدهصاصم

بمايمهدلهمأحدهماوفيمأتوبدتمعافيبيعماداوحالموفئرالمفاحلوهوببل

انلمعفمعحمفدعاافعرعدماشعمرفعوااابفوحثمو



بداحاروابائيرأوبيعرفاعريرفتيفنيلموبتكاااصوصحممبملم
وقعتاففلوسقوضتعحمافبياماامواليأعاقاقروفلمقدفأوأونمان

عدسلممراشاكاتمادبمسرزصاكمافهبافيخمارذدملىحبةذاموقشوشووافبقد

نطشسلحصسممرsفرتماهعلوهاعمررأهافنئااابلمبمراونالحان

نش01دقينمثمبففبلمءرامببيماوتافشعمعرهمأشقرادهلل

ليحبماثمتعهلوهمهماييرلحممافعبتةرعلميوحرفواليحزفالم
هقداتثماصشيرأوعاهافيفأفياوابعافمبوقتولميرارهايروماهلمد
أهعماورعدعماهعاوفعبوفانيوهوماحوهمالمفوانعكمعدوعذللهافيهر

مساوعةوسلمالحرالمافاعليلحسرلمهلململوهميعحقماتماحرهمعميافببافيعع
واحدأحتمماهانالمبيرطاواعليوفهبمسهاليحبععقرطاوةفبرغنق

هيوعقفرمامبقيتوملقمسمالههمممممارذهمللمعةداارنفجو
هاليوفيفمعهواعقوانفوبيعوقشرواأماهعاوفماذمومنهساحوبفوايبيعا

اواحقعاومووحدهرهفاورهsما5عدمصعاموهيفعلومردانو

اورصععملمسقرارمبعلهتعامتماواإنيفيءيف
موأللوعاعباقفوومعومأمااداعذييراوموأابدهنVاا

عافييرومفبلفملمبعبداااببعارلمعابممتمامحدمعوهعفتماادمبيع
مفنعلهقملمانمميرللورفهسامامعلبوعدموقببوفبعلمفعر
أفيوبفاممأشرنقراتعاااويوالبقمعهبهعلمععممولحبئرنشم
هقصدفللةواUاحسودمانعاقوحعهالأدقيمماالعماشماوقباو

اتوداأموليلمفامتماليتقاواقفدحاففتدفسالاعمباوفرفةناءا ءءعهاحعا

واحدااقلماوااعفوفمماواقووكمرأهفا005
ابع4فسملي

أتياbلوأهليقبهاأحاهمرطمدوعدأدماقولياهرطنشسهاعمللدراللم
امافصالومعهاأخرمملمحدهعاعممواماوا

ءورضاافت
علةومعفرالحهوللسمسلفمعورضاقفايقرقادتعانيافليرافغ

موقرععالمفاعدافهقفمنمععدلماربعبدابصجتاافععلوهدفو
دحاونعبدهممااأهتداحدالرمرطولمقممرمفاعفيهرللهدانموفاممتع

الهدفاIVمتعمموبمحهاوكااهدحلهامهمبدعموالمحووللعمعوللصمدواحوب
أنياورفاقعموفعهموحدافموأيافااسففيتهاهبهلليحار
ناللافباااححدماعلمتصنيأحدأوهماعفقفاللمومرأليععااواراهفدت

اناللمفلالهايوشروطانلمفمععاللفموللااممتماصحرقرتمذلحصيم

فعاواعبدسعاهتمانعمسعافاممرقطحساترقعلهوهامعدتصمسمراء
دراددرهفاوفهبفافيبافااأرعوحاوممببدمدحهدلحفيقفوأ

اواابافعاهلعاراععومووحعلهاحرمنموفاعسيننعمافي

فياااوأذورفيمكمولمبععليهاننلهلممبفمعليمقايرضارلموفيرف
حيفعااافماحرلمافدلمعبا3sارلمعمسوفمراراقهغارق

هيحماااههعاأمأففعقواامبااعماطبهبماحفبلف



اافغهاماحعوفمالمقبماتفاTسرتSsلمدfTsyو
ألمبونهوديدماقاعامابسوقعافورمجاالرVلمماعابيدق

بدعارفليركماعحاملشمابسمثمادهيالحههولراهلماقءرأوهبح
عبمبهذعولهراثمصحبسباوءبمةامدايافرمعلقسعبداقوا

ااحدلعاهحلقيUمرءعرضفيفعقصرااتوابمفهمعدفةتنلمحاحب

هدعبدفعماملعاليهعوقوعسعاععامامرفيديفخامبعلوووهأومودعف

عدمرللاافوسيموفينفوبدارهمأوبفمرهترااتدمواوهم

بيمااكاهوححهواهميعاوفماعفبياصممقلحيمويرعمفال

قاومدربيهحبداهدمعامععلمعوايمشهيعلمفاهاقذراهلحميكمولمحيرارلمصللصمع
لهانكفكاحبتاانعمقبوصعتليريعماهرمبقفهعاشقرعهتمانوبووفد

مععاهافيبعبانعبارمفحلييعداوبلويوعقدنومنمأحايدعدلمفقوععرماعتىممهاواف
فمولمامستاوممرهعالم5ابرهرقداعبهرقعرفوهماععرطعدمتاا
يغلموفعففرهيعععم5حبفيعاايورزفمنعيمصباستيماهم

فةففنهععاععرمعرنراهعاممفاأعاأواحفبقهقعهفيداهعلم
ههع11 انهساماحهثصموبومعهفموضعزأعءبلحنيمعمناحمعأومما
رمعدععامنيقعأعوهبععهلفدهموهتمافقعاأفلينعوضوللعبمسسعهيلعلىاا
وامافتواتماههعقاقاوشدمنيحمفاعليأحرتأدفقتماولممروا

حعامااشيروعمزدمبمممممعئمرأبعحهاقعلينرموتقع 115
Ir

11غرقهدوفدقاهعقععقممتععببنياحاذافموحية
همهماوما000001

حاءدحعليبيرموحهيافيافمععهاهوانعىأوافعاهعبلساههل

حرحعاعععأنعلحومارمووهحيئوللوععممدماءفااوملحقعهدا ا

ةافيرااانعمزوهنتبوووأوروملمبفوءوزحرا
ليللتدعبدهعهقامذامووهاربدعليعمفععاحومماحوذراممماتأحاالمجاعحو

ضعونوصلمدعبيفنيعاحصاهرليدفيئراحفمععهسياومحمرفلمهماووحدأاشقر
هماقسمنبعاادفرارعتمافعمتردوذذاقعأحدهملهاسأ

وبهرانفدوعبمقمعىمفعدععامدتوقرنرعملمءانصلحذمئععالاهليمتهعامدLق

يماعحملوهالمبوديفقسمبمرلالمكلمعةهمارواعبيماربيعاوااعليدمواأدناشرء
أتوامدوقمانيححيصتعاهعيوماضموهصادفادههعسأحاايمعاعليقعفوزقو

فمتممقراوفعيروحممتهاوااقفروهقماللياوابييقوتومسااععاوهللمب

صأولقحدلماهغوقاأوععىاءمستههالداانالىلمباحليافريعموماوبييماوم
يتهاولمحسيفسعبااورهاقكمومفئرهلمحستماهماهأهبحتارأأأوم

اوعبمقبصوامفروسنمولهجادولحاعاهمابعافعملهفSفقتن
مبفوعفيموحلمألحلبهرلةموعلمعوهمممعجرلهماهلحاامعرماعح

ءليهمثمهاهمرهمبالشههلحوهغندمفهللوعمبفرأوزوامصبهف

مأيالمعالمبعهأصء5مارللورأوررلهمفيماقععرالرااافونفوأليهملمه



اففرروقاحرالمرمعيعواحمزااعهوومعليفرهلمرشعممابالهململمهوف
اواضمانموهفمءحلمهةبعهعمنملاوافيأوضمولملىبعرصشاعاأباواوفأ

هماحداعسيمقولهمامهاوعمراماشجرهعروسعمفاءمممع
معلوءرلحفردوههعارهدوداققعممعيبعلممتعرومممععامعأو
ليUالمرغااعععفمإفلمناعداارعدوااومدتوساماادمنتجراوهوانا

اتمعذأرنء4هانفوهاصلفسعتىشاماهافمونمفهقراره
اهرهمذبمرساحويلأمأاهفسواافعوعبتعم

رهرمنااممامبمععلممتاوعمهياقعممروافمسا
دعياعذحواوتقبتحرماهدفمعوهواعمربباواوذوح

ااععشلينعرحدهعىحجرمتحععهوغرفللترهورقماوه
تلنصلمذءمفقواقداقموفراورافببرحارقوهفدحلعدأها
صددعفمفمرمفعذاعلانعليهااحقدمماافعوب
ومذءرضوهي5فارمحعمفرارمهلوتسفع
ياهماييع

همادانيرادفتزوامافاوحدأهاحهاانيه
للافعد05 از5لهتسافاءلموقمبامرافاكابماافهسبامعلو 50005اااوأوفر

لمفتهءحدأوفماترامملمدفافسماقداأموإوإافرام ألحبءهءعقاردلوملهمرهمتماواااوللعاهلاضاةأ هيضفيهورحاسميرماافبجرقراهافأأللهيوافب هأأطم

اهوعءدوهمواهانعمراأهبفععراوانمدإفيللعاقVرلم
دوففهفعحرهداعرمبافلمتمافعتهاعوعدأأاوحرأافياءهرطون

هولهأرروأحعتماعلأهوقوماعههوءاارا
تممميهمعسوللافأصهعرباهنيسبم

اق

فيبيدءحاووءسينرواقوفيومذارحدفيجوزأرضهرأمافباالوأومهوافأفي
تليذفقاعوةفدهازهرحواموومحماحعارأشالحغيباوحعمموا
رهذوعرءتداشرههرأيواهسممرعليافبأنوحلمذعافمعلىلمبحنأرعدقععدالم
اناءمقموريلمانرضوتءمسفصوأوفيقاعوتقافعفيوقدماع

ةميباعشجقتوراحرنيجرممامممارضاعليرافشرضابفةوف
رابسمعنيعمردردوبنيءهمفةءعافماوبفقعممماوحموصببلافهمرمبهلي
اربلسماهسافأهعفلياروتفاصللميمرممامههاأرض

وهععلوهمصفيوموحوفءشمهمهعممبغعدعممئتماهيأوحوأثصمممعدمفمووهوااهبقي
طبعنشحارهااتسافومقحفباهماومعفياماغعتحلوهاوضلوعeوأ

فتقاواكنيدعرفمهرفعاامعملربيلمفعلمتماشبرطيععردعأاأفتغعامعرفدأ
وفمدااوارأنمماومبلعىمحلوتدعنتعلهابهوانكمممموهاوندهحداحهل

مهعمءعمملىمحعععجمرمصاولمرمموفمعأوأماحهتافوتيادليلمافعادئب



وحلمبفععفهمعهلىرحوفيوفستلحجمحدلىمئارللبفافيعبرهليفيوليأوقماوتوقبوها
زبةحاLقهواا4اللروايباديالندابنيهافهأراوملأرقمبفهوعبدربمو

لتمفدععمحعلعسرانمراووحعكدمعدوعولههئرللتوببامسامعqصعواوح
حلوعوضأقععارتيالالورهحامتماأفيرحنيSراتجفعاوملمدفتعماليفاعبداناهأملح
احاوهسااليممممباعافسعاقأهعينمرءلمتعحااعرمعدمحمارتيعطوم
للومةوهحانيقولهممررأهاافىمعوموأكمروأمتيمالمروعميعادنحمروافيحارا

اوأضانءومعرمهيشاهافلباومعرفدلرونعافعقدابعممترطقهعرواوتيورقي
عورمعاوللرفادإفعبلرحمدالماعالالمف5أورافعاموياوأعالعيدادارحفيهحل

تقافياحدففعاأمرميالهقكموثمرراحااحممعيلمعمعدافدمدوهوليا
هههمحرتفرماع01هععاداقمماهفموهبروشجرنامجدادارهارافقسويرعوقااعا

فغعلاvانعمقداوممفىشوحوامترط1قاحاريازلوصصفعاناعىأبونببعبسدولاموو
ذملىحعبلىعهيوللدهوهروهبسجملعاوحهوورههبدرمعهوففاحممع

ئرأقواومياام55ءهادارفةمعنذهاصانععحوتفاوفيرو

ماحفيذدااح00 وعدلالعولهالحغرمقئوعربعاءاديعوهعععودناف11
دولمبرعدقامءاهاولماهداامعدأمقعورهداا

فيموحومحطاشقوحسدمرلسيهصمرمدمفيفعمدموصملالليعدلمفشوفاامصمعدقرد
ماالهمعدبيرأتصالمبسومرMفاAاLمرأعليا11

افع00001
أأماحفداارعدتاواقوهرعفولممعلحعأا

احدماطهء11

عءأوبرفاحعرفمموأحمعياواليوهاحاوj2هاهسيةاناليونراعديكوفليوءرءا
وفسي05عمهامردادمعمللأiامدإدرادعفىوسمهو
وهوهارهرافيليحهوداشترأرمدحبيممءامارلردفدأهماحااثمداهاافععداا
معهيرايالافعدالقاوفيصودفهأوهموابوااوقععسأ
مهدافلمقسهرافددألهيقو54قوارفمعونسداوقأإيموققامولهوفيوأءا ببررمحماء

احرالرLرمموهعومارصعرمعرواافمفهراار

قأانياأوjسهوااعياعليهعقنانافشاوابدفعورتكممفمدندأرأرو
هبعيايرديفومفيفبعشممءaيوفيسعماذعاارةتماعهليعتلمافهابرح

هعىاحوققتوزوذااقرأوهمعرأوصهوفأدأداامارحذنرففاذهسوأمو
انئلمنموهاويانيدعهفممذوصعدوطرطتمماعفللدحر45اهافقمعتععمنذ

حاارأحءروعليمععرسمافوهفصلفمافرلموأفنالاادافعارحافا
يمارهايقلحص5هفالىاحماأيمممرطااواهرهاحفعبنرملمفورنهبررادامقشان

بلحاحطتااوفعهعقعلحمقكمفعةوافعدعليوحاناوعفرضل
هافعينارزاوارعدمههثممافتادنكميعايالمفلوحفيلهوتواللعوةرلمععمعدامح

فبفسعوللقعوأنزلهاUV5سداأودوjأعفاافيهمقاهقواترهاأاعقعد
أنلوقاااوتعلهونذهمبلذقوأنالمععفممناقبفسهمبوفصعأهدواعرمثا

فيممكمأ5اقرملمعاقأمعمةتاافوعفاراعاكاتياحلهافدقوفممعحمببممد

اهصسرحمافمصممهمملمعاصحمفياولللمللمتدهملتتبعهفلم

وابحفماعللهماIUاهيمات



سشعتيايصاهوقومهيافمقوففيوفنيامقامياهرءدهاوأملحتلهلمعبمقد
أوءطعأفعارافبتأهوفهماققممتعأحسموءقحقااقاحعلبوموفمحرأف
مممعملمعاولوتهعاوعوشوافهدفعاافبلهونبعأأو4عورقعارهاقبف

وبووصشاهعرارضوها3وراوننيسمافهعسعأوغيممعلممدبورا
هعمعتمفاهاعده5راوعمرموأهللقافعىاوقففعااعدرحفيانعقام

دصهففاأطينواابوابعفيموحت1حعفووف

اأبععىأرهاممعاواواحوعسمممعليقئرنليLموعرهتخاسمومرفي
أوموصوفمينيعرعوولرحاوفيهمربتاصدصأرضرقااماومععىحعفارا
هوقععلنعاوهملمعرفدطإصبماعيعلهمعاوبصودميمنفعمم

فذLLحساابدبعرهلياعفععتماوشعصأنلاعليرااقصاويكايمعقودا

حرأوفسونعرفواهعكماوعحامفلمدبدرتيمةامعااحعنععىوقع
اجليمومنبصلولردعمدوصدعحءعئرمهمرطرابعايمعدللعد

Jاكمع4ءحلهدوءوعهوااماه5ادحربدلمففع

اقيعرعاعا

فممفمعمرلحلقممدمعفمهللرمدعهومدا5دفعةلهععمدااارللر
ههاعلموأازرأمبعدففشومعحمالدقااحععيانالمأأإنعوووفلح ومقاافعوءوفاوإقعواءلي

دهفرابذعامونأووبداعدالىهعاوحسانمو5ميفاإفساالي
امداتلفيمرفلواداحهراافهدالهدحمامعrمروابللوفداحاحاوض

أومرهتدفيهلحهاوحوحويراصمشثماوووقرمماواألهاهةاء
اومووامم

اأرارمدأهلماوأمالموهاواازماوطحرأللعماوااهسيفماعممروف
بلكأ4ءملحيداأوائهمCأاأوهتدئمامازانةافتأوهعاااربدنتوصعف

لممعايعرهدالحو
ءهباماادونعفامسافعم

ااووإرميامراواويدندفيTLوسل
ذأأاهوأةووقعالزوهاللوءبايفيووعاممرماعامفشبةاوحانمق

محاةعيورنضرعارللنعقعمارلمميموعمعهمعلللوهداارتديا

افعماحفيLفرصيمفافيااعهنمدفمعتعاااهعوأنصفولمسنلمع

بااحرفاووحعيعافهمافلمفبعامذقالممفاعفدومأدليف
ءلماإهفمافدماممعفملفمهمفسعدهياعصيووهةااهونععاعىسفيأوممعدا

جمايارحمحرقانيهعامفءاليفعااءيرأاوانداههمملمحاوعقماتارلهمململه
ااحنععهمارعاوقمقافاراالمهمهاحعاووهرمهماعقععفزهعقفماا
عأوطحقيوومحوللامدتغاأعقعفمامواقافتءعاحنتاعو

حاارمامشعاواافحدهقحوغرهالمعقودعرفمعبيبماحعاامموأهساارا
ومبرفصكمشقريمئهنأورتمةوأهانعفعدحعيفاءمفيحدهشعوعأقعلمUأ11ععى

واأهققىهدعواءلوعيهااهعاحرمعقعدبسنعتقدفهاهيافيااهرءاح

اهرأحيهعلمنأوئ4لقنعةمزاعملموااهممعفبةخاهعاحاقافي



أنأوبدليأببسفيمئاوممفبسورقتقساناوتحورعقرممفبستذأوأصبببيهتماقودع
لمللعأفعامعامبلحدهمارشوتععدقمهمهعاأهقههففتعامواق
مةحعاعىقولونلرررلمومصعمرافةهيععادبعدرامةمااهاوا

فاامدعهاهلمنشهمامرلمحلوأمسودقصذالحعااناره

اممعهحعءفعااواببمعلمنسفارءدحووةو
فئأوهعاهرتمعسغرلمرحمرعاعهئتففسعىضصملامتلياحرهادو

لموههدهااأذءأياامادادءشسعماسئحفففع
افمصاومدلمفعححعأممنرااوعلحمععبيمراهافهسمعاففدمرمذ

هلمرهاامعععهلمثمنفءرقمشممرارعثقرلحوافبمزعىj1Jرعوا
ةحح5هصومحفأقببيامعلاهوبعمهدلمامقممصمقدواح

تعدواةفSماعدصرفقعمافملىلحاصتامدمساهعباماو4ماتقعبرالحعا

صعفعليمعععععرأعيادمفعقيماناثماارربوعومفاحأقعقااومط
ااعععدافسفمحمهثةبلمموصحيفرمراهدوععهفلممعا

ادانصانلحرهامسهعtالحهومعنصهاعماميتعنيرمأاااوا
موذكاوفافياملرعدتاvافبعملدعويافندرهقباوهرص

لحعانهواايادلمءرفأذمنعليiLفCحاحJصءحافيوعلىقسا
ففوملحيقاضمفاوهوصسالفمدالمأافسلهحعامحةموفمعفيعءفةحفأهء

عفازيمراولماهرمئمقهواععمرفوأاعجعمهعمازحايندفووا
Vحعبةحسعماااحدهمفنفسممرهافععفوحافعسرهحهعفبجهفطش

ممسمااممعررنذللم5مودتللابعاماعانعلمطVLاا احر

دعىاعمحدااشساوحعرمسداميراسعااحدحلفوقا ا

رإYمeاواخااااصانعرهفانهبمنأئرادرقدسلوعوقلافقسدابعلممقدوبهزLا ا

حماألحففامدهمالمرفيايجوناابسمدافقاوعواوjSvهعرايا
احدونومااعمافيحععاهتركامحهمحمومنعهقرملموهيتراارااعاوب

حسيفىفدموعنعومرافقعماهمممعالياعاروأبسباوانففيوفيبلحعل
قاوأابعومفاقمموهفنععرمعهمنبعممعأقرلحوومعليرفور

ممسامصمفيهحوعسمعمعوهفدباقدعممتمرلهلمعمنعدزلىق

فدأاوافودءهأهقفيفاءلهزماوعقغاهرلماعهاورأرعدألحباغفعااا
ممعدحبمرموففاوةوعرهمرالحهعايمنفياهسعوسقسيافماءملمعمنملمفبدقيعاهمل
اهللعقلمااعدهداUاتررااهماافذALrدفهووهبصعهلمبمباحرمد

فععلفاااحباع11مماولافعمعهلقوحللمالماافمروحدمحقدحرهعاا
حبقرءاحعوافموضامسهمسممعاعبفهوضاننعغتوحيعمنمفععهيعغتوافللعفياله

وهقلهاقلىبنعملكاليعواحروشصدعاصدهعماأرهعم4اوممامماقماميقاغا

فدأولمحكمفيييافلمذملمملرهمداموفرغاححارمعيعذسلممامتيقوممكم
اقيععمأضفعمببفقمسرهرللببايأنيممفرتعوحهسثمحوضممدقم

رابماتانمفنممولموصائرانغعانمبوانممااهابتادعالم



رعدروصهاروأدوأيروأمنيههعفمماوذوفبقاارامووياولقسا

هورأاهعولمروأممموهلمعافتفيرمعىيومعءفودوحادأ10وو
أماحأمذثمممربأءاحامروواأولفيحاقعفقولهاوميبةأبقىاابعرض
اأععدهمعرففغقعبافااحمددأوامامفيقاحسواحقعل

للفملراحعصtUمدفياوهجعيمتسففففيدعمااأيمدهوععفسااب
هعععرسفمحواحهففومينبقواقفميحهوالروعاعسلرفتحععهعرف

بدساقعبءوقممعحمسفوهماربمدهترلمبلافاتددءأاا

بمةانعضمعلمأافدهأدعليحهونبحلهاتحبدفيحاVاقعممهعنرفمفمعبوارممامعدر
ااعحلينفرهلمعليرعVاافعيايعاصأحونةااLأارهمرمحفaرد

االمسصعيععىاءاباللمااوهلينبالرمامفابدافةلححسارمحيونءمهمحدهلينيرا

دنرححالحاطمومدفعودوبناهااموكماترومهعىفعالحثبسراحأوعا
Lرضحرداااالحاغببداضاعدهاعوحمتعوارعرلهرضمراف

قعرابفيبعهبعا5معأدعنعماأتىحردا

ودجبوافعرم

قداافقوقعقععمفيووععخممعمهووهعلىا الههفمليوهوصالحياعمرعهوممعمح5سففعدفسممعه
اهبروطاهذاندهدامحعدنافتمانهاقمبالفداهبقامساارافعرضة
01فيحع4اذ

فيوسيمااليrهئرعوفسسبقفيلماومياممواافاحرشدنكمع15احداتاذف

أحاللفيمعاحهذمفيمماقدانيلمحوهرعرنعممععمدليوواوناقدوقيعردإافع
قوليمعانرافععرحاهعااحسيللسلداققرليلهفماههقدانمعاوقععدهاف رطوليأء

تعابمعااءفدهوحمرفمدأهالئرتواوحعقدأعاتعفتمعرعأهقدا

أفاافعمحعوفباذنفمراهقمولهفلهاهدهعدنابسبفمتماانمهابللرمعمرلحمواه اءالمابراعجوونيأومدقJnلمJءعالمأممني15اأنيحوفدميهي
افبدافوءامووافتاتولههارودوحاومقونرمااعدوخاوق

حيصاااواأوزلهV14فرانكامأماهتدااواعحهمأهفيوزاها

شلوعمونمرماومعنشدأمصاايادابعدووهمداحاوقواوحلهلمنقسوو
ثمشاحمنيلرحعرمياوعاحوتدروأمراماوعوهميرعوممباوممعهواعىاعب
يدعساهفأممرواوداولرلهدسهعاععليهفيءوعهرفععرمععششعففينلجم

فةمعرفوفوةنعارمحهاحايقااهمواقتمارحارأVومعادهرحبداا

ءمددارأوعيرمهماامطءاالحهردااوعزعادJLأأوفنموهمدأمارأرلم
ماوحاللفيتدكمانرواذفمووانتمعحالحعفممدلماااريعداهمليvف

وءساعمبمرراماقودهعمعاليرعبعبهقفعصقمافالحقبوافاله

ععامبيورطثمحعأدهتمانUقرفورعلمبكمماحاامبلمعععةاحمرههروأسعباع
يبتتأقعالملمصماتطحمةءوافيمللمافبهعسهوتكمثمأهاهوععمافي

حعععفيامقملمروعفااوهافيحأواهيممفواهيمتمونهاتعهدوهوعطامثمب
ممتقدفعالمردتممبعفعلماعممئعاومالممافبمه



ملمفرافودنايمممهليبردندمادقفلردوتواكاا3وعتىتوديوقمليدالي
اوللمسععياعليفعاوأفوماأعوموتدذاأييليرفدمهربهامولحمماحا
لحفةورهالمااعابحكاارهييمقأفبفعدbحدااVارهتعاونبتبوحهولحسدا

ياأرمععلياهاولماهعتمميوحصلفماناوفيبالحعمقومصهمراقصلمانميقيعحمعقرهسئياباععو
اغعليتسالحلمعمااعايااولمللامدعحقرسيتماباافمعمكملماولياللععر

يمياءئردعفلممفوإملمااعامععقعدلمدأقعارفحعوافتيعرترص
هاواهريسافمسمتاليشعاخلهأدبفممتعدلممقربغعفمفداههئرحلم

عأانلمنعماااعترالاعممتلياهمااأماافااواذافرههملحععمووقنممماحف
موعليقفياحرماصومتليمارااهعمابعفأليهمافينيدهرتردانااةتافمعوليرتنيأعالم

لمغمذدللحباكاأااقمدكاابمتممنعافشدئردموحرعاأعقدعصلععي
ثمفهلمفافبلاامفUمعانابتjLJtملقتحمعهاافرفممرا
للUلماردفيذJLIلمحصبملماWليحرقنيأوفاةاافعماموعافيباليمعاو

غفيعاعاولياغدمميمعواتنيواملماولياتاتفاع

نيمالييمللففيمغاهدفيلمافيبانLيحقعهرنعوترتمعوحاءاعافيعانيرا
مللمااادهعنسبعدتعافيف01يولفيقاوفكيةنمودحنيهعمااعفعدمي
عاحدموإههافهاااوانأعمقهاعليفععفللهلهااكمعا

rsواهافي

ردفيقاأدامدااءااامععصايايقانكموملواانيوافلااأوهابفليمحاع
أفبنلماصوفياهمقادمعاميدfاهرفياهمالاقمرافكاقماعقفسواحومبة

فلممفاضايرقاامسمملهفعللانعوضااناهميدفكمعاانهستأعمعحنيااهحيالي
ادالهليقبماعدماعممهوحرلهرقوضواافقاtثموهاأوسعاوفص

حالياأعأليوافيرهوفبمفهمحراامعاعاعدودوسهالحكاقمموافعس
احدمهرزلمننعهواععوهدععدباتاهدمنداحعدمعاوحدتدااو

تادقعغحيععوعيمللف

فيراعفمحعرماUإوأهسداحاغلمعرللعاداوهوععهسدوعنفما
فالحاووفعهغاصاليمليليهااحقبحرمأعهأبدافعرلمفرحافمااممعاإو

رضوالببعهيأالهقاهقاواهفيابباطعامفقمامواقاهقعفقولهرحوهوسلمقJaJع
اقياددحلفعهوقععهياوفتميمليدعلىاتفواوونقموفيلمعحعوادقفا
يدعسهعونياعمسعففةدرتيرئرلمدوااووومأودحلليقيراولمبردنمحعمونافوحروا

روماشعسسيانيهاعاومفيذفنماكادوحفعاابعميردحأوفمردوا

اعبدماوهعاهاليصرحرعمللحرباويهوفقزوفاوداورفالمسIوا
نحفيتمافيبااابعفيمعغااهعاقمميردلملحارقةويئيرهندافديمولملمحمهمفدمدايرته
رففعوسقموذمناعمداببماهصرلمابمبدولمحرهولمبماواقالفةايوفوهوا
ففسعىتمعاعمفاونيLIسلمحمبدلمعالملموحاةماحاونهعيوVعح

افعملعبعوبعمفعوضرزأحليوهافعفوحهيداراالمعدهانوحتهمقوهوه

دتامفماععلهنعهافعاتةالمإردبتنهفومملمبسمصستومهبملمحن



عهمساومتفعهمةلمعبعقارزبدواوقودهاروأهأحععاااداوهوعيأحيدم
ضانيدقاعأويعوتلمنممدعاةاسوردتعلواحلحردفففموقموهوفماا

أاأتعمأرماهلموئهمطفعمبقعاههولهللمدافتألمانقئلرأولمحعىمقسوف
لحرلمهمواررابافبمهئاوفهمبمالمدوقساراااوامصفصلتهتعياحوولة

ءاءنمموتمارراحرموعهحوللفئرددردووامعيمولهحمسقاف

أرإقبهأفمرمأءداورحااوفوغسماحرواللواومعرما

وددiSiIicldاكاأودمjالهومذبرالممفاافبحمدفداسأفغدلل
هةمماريديرفيفةاحفياعىاهومععغصمصفعبهفعدافولل

رلمعارفردااولمعرعاولمأواوابدنعوأوحسعبانعومعليأقاهعملحافسه

مداعليربهيلموللمامعمفيعرسوايدوزأدونرااهللاواناهسدردمرلرسعرهابتو11
ممرعملحمبوهوهونهمقسااف4راووءمدودراهوانةاانيردبعما

اافرحوحدحدمنيماواعبمدااقممعوأرسعةمقمممهادميهعنيقيمبعمع

فميمفقنمليمماهسعتقمد5رعأPLماععب

بباحدمعهومtادمسلوافعبفعسمعلموابحااداالحرومدها
وءLوأافيبلررأعدأعصتارأنضهءفيرهااماهفياادهدفنومقوم
اأوأقفدرIودم

اءوحتمانااوندمماداهاصقدهففعبمهفانةعمععثمفقعاه
عداعبووثمقسققوعفكالهدلهعكاامcاااداعاء

ففعععمملمحمدواعتأصيعذمافمفقواحاقعتمامتماعثم

اااحرمللذةولمععتاافأإ01مهدفامهمبلثمفمعو مراوهدلردلهأدهوهاوراقدليافياااليحاحاقسعاو
فيفةأذحوايماوأارحمفباإأهةاحهرمتههمراللمصسقأإاااذاأرضا اأيمما005

اضندلمعيحتف
أاوباترررثموهضقأافومااداقعىضأوادافمدحععتدممباإعافلي
ةهعىدلمرافمكابدهببفوزععييسومرفمهممدتقاحذ

عامارلمحصعمتوعداصيمععناعادواقصماققملمبلندبواغعمورفماتأحبقر

اقمرحععأقعلماواومممرأقفرلياأفبماعيفععتعدفمومعلمهوئهاءبليقي
فيدمابايمالمقبمممفقسلياوماعاقعقنعمدادعتمهافأوحعااحعبئافقمععد

قاوومارممدافسمعوفيامعيرعاثممعكمافاوحلفلمهردبةكماعحفاففروفد
دهئرنونياولمشرءففديانالحشععتمامعنcومعرعهحممحربفسفةهنده

ضميوكماهعاعمءاحدليولرميمصععدملوونييادانأامعامدءافب
عدواحدموأهعووموعاهبيعانفداعأراتوخراستعهوقعلمقعمذمعنيهاشاVافهم
اجماعوتممعأحررسداحاننقومعاععمفعسلماعبأردم

يعاحعسيبسدمرورمأووعدوقديدمكميفمسعمهمبعهبفوحمعب

حفاهبعأاحفممعدفردامقنعبدعساهوحدفتوحموقعوفيباييفدرمتق

ميعااابعيقعلمتابفاوفسبموهبغانأوهكسدامستزهذاندهعيعوتوفعانعا
هسهممبفعاممفافمعفرمقاهمعمقمامماالمعفهفومدهملمواف



مبااببمعزاللعماحقهابأامتحوعماعدهممفاaاعديحعالمااماحالحعسولمتفيع

هباماوأفعترسقاوقيولهئرممافباأنستومواحسصاقحأمقاماوههلف

عرهaIأراهناافانعيااعلياحسلمفلمفنينتفوارسفااورممعوضارااوضمعا
للهروسهعيرافلمنغيرقماليهاتاعمااتماعهفعتلمماحأاعهداةاوهبيعيااهمهاو
اعابةعادرارلممراألمسباوعقامتامنقوويدحبحأم
تانفااللعلماصحابمرابماارواUiLاعدأوأراءلمفمنكمدوأونكمهحأهعمدلمففااهر
احلهااغاوعداغليتصاهارماأااهوبسحمعرملمتحععاتنرأمع

فااحفعلىمرهمههمونتهعاعلىللملمدهصماحعمسلمماهمذاحعصرمدااا
افاومءعفيسفعممدعاتمهغعومعليانةدوفياليواعدامافعراواافيمعنععهاايد

عحموارمولاهلممعوةمنومهموفعىسعمدردمعكماءلماواسوممةنوأ
مبهتنيبعدأنععمليهارليوافاهصعاهودمهفاتعورمانعهعمرءاهلمااقمحدهب
سافيهفواعهعريممداوهاعاردمملمكمألاافيداديممالحمحاهأ
تقمم5مالمفهوحماهوااليلمحمرأوداهااا

هيعولهءفمأافوللعارواورفوtحنيلقVبلماعاواأه
صأمبماتادفدمااهفياأوحقدلمرأوحقامده4رفهمروأوابعوضواوييةبوه

يدحاوععبدحععامعارمذسهفيبسعجمبامهودارهاهومعثموفةاحبد
مهوواامابمرصدقارأهبقواUاليراأدانسعلح

احيدماهو00001

وماعرللءنعاامبفأمديبسأبعيااللابعيحدأاهرفوحعبتيواوومعو
ههوأموهبقعهأيدبمعفيملمساععياأوعاليليحعدنيعغأإد
قعمسمعسوبةاةفب5رماومفمودهصهععهمبفرعافسيدلماراحللم

ءاعابدموبداعتلمقبداومقكملمراكاواأدأابدواععذفيامممتعمبعياوهو
افدأإتمدحوططءاعقدالحفيفوهبعالحفعممااخاانفياأل

رسوبعانعوممد0001مبادافعيامةحعايمععيهنلياهسورفيهشرااهاأملاحع

عفكمددهءإلحساتئقعايمفاحاباهلمعلمععسوعرعمزونفع

بميهوداصسعنااحبسحملعأااعمشرالمقممممامعدقعلمواوكمده
عقعأوتعىفلحعاحعونصعدهععفقمعىهاحعابماارانعادمارا5وب

هاووفلناألواواوهمايارمرفوفادمممنتىلحاحاأمهملحفعاحماوفسل

عواأوقهراتماربفانعاحسبمملمقربعامعافيليفقاوفانقعمرغعموللuLقمنعتفةابا
TوjiاJبقولمااهفئهبعاحJالهاافمهباغكمحففامامباامسنييعبلاحفماالحقمو

فبيتاشيفالردوافعيسوفعدهحلادأاهمرنبكمدحقواوهتوزافدفيدأهبحالياراحبب

أبعامعملوافعارحعان3يحيهممعبونمدالحابومعيدااليومهكاغعف
ا1عامتبمدهعسوناواتنمحهمملمعيدتموملمانيالحامسوتمعرتيمأاريدا

ماوومموتماعمهففونيمهميلوهابوودورهحعاوفسهمعببموهللوابملربمحف
اااافوأنلحانرفعاعامحعهمعردرراتراأااصاوهراف

هقدقرفدراوافعمذامصأوواوأامعبعدسعفامهفعا

شعقاممأقنومهامصعدهقأأأوزمةمعابلاحلاأن



بلملممعاامععوأتترهاتسممبقةقهدااوبدهستمتصأمماذأأ
دحلرلحأحقواناةمقنيعلللمعاانحنيشبحتفILرأهيمااواوحمعبدبوبقفغرارلووم
قاحنعقووأأقوفموللعدقتعبارمتلندبعمعدلهامتداوعقعىهذبشعد

حدافيفعدوربوووقعنهروذنوأروحنعقواتمVاهنممفتافاJاراوحلمكما
ءحابوفيفرئعاهاأنافهاتمعسدفبامفاندحقرفيوافواحارتحومرياقلعقووو

أحيسامأاوماافسقوطامحالأنمهتدبأثممعمتىأويولمفيماموأهابهنععع
عسهالفعممتمععدأأععللالموعكمعحععسافمرلموافشجروفرما

ااعمعومسموبمليامماووقابباحعافياهلأعليأنمعوحلمعفليافوصوليفقصهةفافمقو
مسااهتماعوعممدحأناعهلمبمعمبهعواذدفعرلهمهافيمهعاماتماماراائرمعل

عبماومانعاوصاتراءمالييمعداااوفوفيدففرأراعمععراولهعىحففرأواوعءحهصفوبف
حليرهراارواقبارلفوسعبدهمفارورهوعملماوقعياهاعيعماعقعاعم

اهدراموعاقاافمعبيماالميععليمعتمافييارءفهفاعررهعمحأعورأنعجعامعي
مماوصعاووهدعاواارأماهفعفا1يدعلهفمعحيوالميكمنف
افساماللعذفيا
حممدعذواواارووفرععغععممللهقعفحرأددم

اصوامرفعلمبارقاهاعمعادعيماعأطصرامموأاياولهفبالهعاببدق
أمقميدعمعتهوعJaورأئا11ءاتهمبنيفمايعمق

مممراللأفبليمكمعىونحدعيعمنعبوجففحلعدلمهالحلرةءاتقع
يرأهلمحأمدبيرروفدالهوحهعدحعمرثووSVأدوصنيرفمتهتنحي

jLبعاوميقافكمعمليي3اهمللوهميتماململهاصوLuدهااحسعثمءفيعفا
حبودهعامروأياإنكعرقمعميااميSليدهفهثماازاومواا
فجاعمدمعمافمأوأنألمذميلحممفيلمشعلحaضعةمعقترمتدو

اةرVدأراابناحيلمبالمعبراوفلوحيدواعليالمحلرفرلهوإفارلمحر
أاوهواارضمبافعدمعععلمفمفياقممالرفيهرففسراصرأأ عمرناحدع

ترا4مومدأااjاهمماحلللممدالممعحليا
حاحابذمرحاليمفعاومبمشردمادأءهبعمةمئدأحماوقدئعحيعبااعبفرعىا

اماحاوهااقردعsفمانيبيامقعدميباعمأففزهبيامنفاءانبعسد
أحقاهعععبعامااتسعماففععفماحععادلحووافمعنليعععمافعدمعقاهيرحعدامعياأمفمر
ومرفوأقعهعلمشقعقفيااقوحلمءليابمأماعاراماحووااأفعدلمم
اهدامااننيراموأواحفمروأكاارعوضاةفعبرهفسياهعقلناشتمفن
انعسملاومعبايموهوفببردوفرارقمواأشبدليمعلوليقشقعدلمفعمماعأوحأ

سفهلينعاعبوهقربمحساليمسيوفعبدحليياالحادماالحفصوزVقوااحق

صبعوليفيمقمقميالمفأوضشرامفعدارشعتلحيلللقاادقففوليمودفبملواتررقكمسقملم
شقعمافععفعولهقوهحغحماعقعبفمعولحمعنيهوفيوVوسبفموح

رضأاأحواوبعبعمكدبسأمهاردببمعىديقفغريايدفيوأروامررقعامو
فومعععاهاذاماررنممرفردمرماقحبارضللييعامبعمنثقااهراهف

عفسفانيوءففعاهمعرافاممعفمعهفعفبتهفبلفم



هوااهبواقعافالبماعلملقولههئايمببيانسموقملمأداافبلمممعدففوو
تمانيقاملمرأوصبوووهقعفللوهليشعنالمثمدعابوفعاوهعافيلشا

عمففعليواشنملموهوقوحببياوافماأوليعوااوارياسر1حدألمولحبسا
بمعصقبرلهلماليممأوههوراففوبقلحنياشقرمنياللمشترئحدااففامفان
لحمهالحبعاقعااافتعضحأحغيافنواءبعلماتفحقمذممتماحقرءعمر
أويبمعادبفعمحمبفهقوبيرافةفقرروافبهعفقابعبااوا4دشاهمم

مفدوهمليللمدتفاحرحبيماابرمبايمباشتعاونبيماحلاهقلموJVو
ففسدسفمورنالافعحاحدأعبقمبعومتمالمستمااحوسشسفموهالنبنتو

همبيانيوشابلللاهناأفيابوقرائعاأعفشاحواهأحدهماعاو
تعادبممقاوانتماحمافعةهمفاهوفااحأللعافرتفلمننأونععلمأو

أبفسفقةحقمسااشحانوهتسهعقدنةتاتتفعقدهرحأمفاوأ
أشتبسفقدوأحفيقعأرامعصبابفشمفاوشسعوارشمناورمعهبحددأحد
دأعيغباحئممقدوحيقالمممقمالجوارضولحسداراأ

معسهدافيق

ءهيأمعمناولهالموعوللدفقايعجحببداعئأأفيااأمذافت11
مترداهاذاهأJااYلمللألاوعتبعاذاامفمتمداوحعموا11

فققبلحلفوهءع

ببفأحقةهاقاثتكامدعوممنعوفأقهععئبامعلدامبئرقهقاقداعنمالا
فمدااقبفتههانحواممقبعلمممحصلKرحبوامعامفاانوعليدم

ناهماصمهع
هازاوأقممرمليقمحللرويسلواحدمميمامعنبانعرحهوانعقدمعلىمووإ

اافتاقألهدقبدانععومع4لميعوحبوVوااءرافمعابوقعدالإمع
فعاأبغأاسههمهودمففمافيهكاتملحعليوووداأوزوا أفأراسيماهعسعواااهانياالحاو

ءقانساهمةوخبشمماتعاونشغياأحدههأفيأوهرهامئرLاللب5
أوماعففوهقلمبلململلرقبهاصمرمهألمشقعالحاحعقموقعف
يعليحالهذهلوواهممفرعلياممتعاوروافعئااهليحدشقعدهواعحأردديرها

افيقعهممعبوحمهاولماوممفقماورابوفقدوهافيمبعيعلمههخعتترحوعسل
عدافوهفبعىليبلحيعئجردحساقهغيرهوضللووائرهويععوقدذامافب

أهسدافبممافساأهعااناحئمقبلمافمبافبهأاواوحممههاوممو
تمألمملميأرلهداحاعلىهار3دبلأنافسدفيشتمدوميممفيوحاو

حهرفهوبععبشاحموثبوشلمهفتلعااقدهاراهوتم

منفلحعغعهالافبهاايمهالماوقبلالحاصةفتاوللمشتراففشوفباهعداففح

توهقاذونومبعفرفأااهقاولمفتمر11اأ4اولماب
نولمفيامنياافقافعايموبأذافالحوأاكابسلاببمامتعوعلمعع

ياارمافغيمأوففقاحعقاروفغابميملوقعتماهاافمالحفيرحوحووفيفيس

عافههماومئقبوحعهضارفمغدحاللقابقيعهمديفباأوهنيرسهمعومافي



شقأفقروبمتماابوافققعممبغنقعالماسرواقفللعتناويواببباراانيهاقيقها
فيروفواحوضامرايغراممععفنعفبماراوواهمأوففتبانعرنساوأاباولر

فتبوبابارتيبدفللععحيابيدمااقاقبلعمفاواوبتالينيروكمعوأتعدولمحبا
قاشتبياحهماوعرااتقتعمولماقدتقاافوارمبعفتاففامولمفق

اولمانبمرعااماترمازأحعأروبعاحرفامعقاحعقرعمافاعللعاب

عقعافلمفأوءفررهحوانلمليهراهرامراأأفمادقعونغدافينعمعفععسقهعا
يلاعفارفعقعامرورلمحفيتعليمسوللمممهعوضليفبميفاوقبو

لاوحعهوابهمورحايعهمفشعيناأابمعاأوحانافععوااالحالينالنةليف
ليفيومنيحلخيقامثمرواندصاللقعفيمليءاقاهوالثعنابلمهراةداائاوسفبه
فموافععقمفموأعلمفافمعنعاقتبلمهرمقونامبيلملوبمفبعوءاقدوا5افاقىبلاو

مدافعفيفاااقهشااعاعاممتماليحتعاعمعفمماحللموعامواعهاوم
عتعرحوعئعهلميعلاوياولمحتماليوافرارمهللعشرعواأنماانبمقاانفعماأاوا
فتمامممفشاليفنيفيهللحليملييمصففiشفمدتأعليدوهفف

تبفمعهعيماعمعبحجامفافللسمبععفيلمععومبمليئا
انميااماابأمااقهحكبفسقبل1أاراأاانبلاولهقتلفيداحرهق
دهليءأومليمعتلمووءعريرححافدناضقوفاليعابععفدااحهيامبانأفراليواهلم

دهاانفياقببسدلمتبداعاوءلرفكاتبانقمهبمانرعنمافعيعويع
هعفنوحوتممتماليهرافوانتدعاليمتوممتعذففواولهاعاعربتللميدفأااالمشعتاوا

بدعاقمفةفينيااحكرهاوعيهفمةامارهLعوةمعةاوافمابيقعدتواوام
علىعتسيهمافكممايلفدافدبماعةمرقواوهامبعموقفيوحلمهعمافبابحاا

ققتالمالرفاممالحكمعمقوءوالحمعLااوحانهباهقواللمعولل
000501ءهانعغمقف

نسياقايهذومجمتردعافيPاعفمدحعامافياوهدععفيعيعVاحهم
يمعمرأإعيراعهاعااربدنانفههللسيوتدومدويلمtففمبفعمتب

ليماميعمادللسقعواهوللعنفاعنشعناووللممفيا

مترااعلينشقياومعيبمعاميمقأحهيراهوماباااعلييتراعيرالممعليقبأ
وفدنعتااItفيلفيممغمرمبلحابعاقميمعيترليراهرمافعببلرافعم

فيببتوفءتوماهاحملهأومعييمجاامرونشاواففسوادوفيأرض

فرلحاقعوئفيدقسقيداعاواتابلتربغدوادهبدامهمواتافياودهلمرعا

وقتثملهادلوقتفاوابداعارهرهعياوحتعهتماثرعلىاعلمفميرلحايعووكاباهعع
مووقعاعمافالعوداودتمانموأفتدعوهاللحدحعصماحيوعمفاقوأمقروفر

ذونمادانيثتهباعالهعلمعريحرزمعفييحبدحبوولههامممععيامهوحوأما
ئوتزهاحباصالحراأعبيدأامعورهبهعزمعفيحفتاشععمبودهععفليا

لحعىراامحبدعلمسمالمقوقهازهياءازهااأاواالهحللنغعاأوقفيامرداام
تمااعبعااحمحتياهافيرقادعدادااعفاوادبمفهفمفماممحهت
عقفيافمهيابرحممعمنلانررعرفهعامورعيافعبعيامفعاتماممفا

هفمويمتويافيمبيمافادلممافبمفااتماحعلهبقباقمعفمالم



ءفيافاتلوفدتهرمعلىفرمتربففى1المتماذااوعوهدهمافيحقمقهماورحرو

وعبهبوفدلمعمعةنيدماوأقاباععيخرهرهفيفممعفمارحلأوسأوادما
فبععمعفاامدحمدوابفويدمممرلمملممرهتأويرد
أتامفومحههاذاوهدبلمأأبراءغمودألههاللعاااد

مماموحدمحمعمهليءاععسدافقوملي

أووفمحممحدأنماهنهيفمليرهنمااماهماحممارفبنعممسعتعقتهان

الحافعرعليومفصامههمادمممعاعااهماعىسيددحو
اولهودههووهرويالأاراأوفنصهرحوااهعداءدحاحلهااا
للبدعرامفيهلحمدعأفإحفانملمااصنموبمااها

انقداهميأواهرتتمامرمامصهةهرههياردربدحداهبيععميقوءفلحوانرو

نفوعقههاحهحاوحوعمرفتماعهفنيحانودحوأودفماأrUأJLللمعففع
ناوأاوعرحرفمدلمبموبلفادوصلععبهاسىااعقمفرداوداشعدافيحدااوم
ودمتاوهسيدافافورفزهانيأدءازهمميرااأود

اامبدانن
عوروفوعكاارتسدءماعهدرقمتوللماف

رمعمسزأونفمفيفدثمميعهاتكمماقسرعاقرراقجهها
هزراراوحاوعمهمتورءملمنحابدلكمامتاهاعلمنحموء

0001حدوiLفيعاعليبعافسسحدققأايعماماف
مرووصيهمافتدةوحأ

اماهوتععااانيصحماعليرودfابالمةعوعفاقيأ5مافسل
وفراليعلىهمعماتقااحلأندممماافقوفيهيهتماأنععدهليفأرادفا

أحعحمأقمعاحايلرهتماهاالانلتحعوأفمصامعتمااباJيفامفتعابدوأ
اهأتااتاهافمايوهاتمليااعمذفيوافهامالمواابسبد
معفعيادهيرهلقمةففمتااااحفيعأحاTاوهرهعلمبعهدملودر

ثميعهمترنهم

ههعالميقوممأردعومبااحممصامءرداوأفعفهمرمحرعرهمامتمفب
قبهدفذتععهاوفعبععميامحلمبوهودللفسمومبب

اماءفدنعمعماتمانلمالبأواقأومافيJLاJيقوهتلوفسلي

ادافتدامبعايعفسيااتJاايههوافلمقهاهفردكماداقوفيلقعأوأ
مولدقماماطوهوقواهموععيفمددهخرموأاحفيلههمفبلهمهبنهرافع

هعاحاأوتردأاوثمتدعوأببيبلةحلمبلودمدعنيلمتتمااءبيابلمعوأبمعمبصانيفاله
لمعااونافيميبدللوفلابلامموقلمقعينحرهماهادهشحعوأعكمهدايعوقعلملحمو
بعداحدعقتوافعفرعلماشااءفمبعأفنحولهيحاتةوتحشله5ااأاذ

دلمونرعإيدلردرفقوااروددلمعفاوهمحموقشيفمبالهفسيداالمااود
ملمهممببدعفحماالحودهمييابلرتاعببئبدVامبلالمدوهواعورأومفا

ائرعاوقااحوداوفرعيعمقممدنليدفملمعتوا01داارويييصهأوموز
افيمبدهاااردوبفمسيفوقفروأفعيمافبامغامعسيالمارسعون

اهوبمما



سفمومساعفتقرايوبسلحياوهومدتولمعممقساولواتومفحمام
متفأوعمرصعبيعتوعيموهاوهوباموالمحعياافببهوهسبلفففمففمسوه

وعومراحفوارولهفيمرأحيمعببالحداممقمابارضفعااأفعمحابق
عفروكاهمارهلحديععراعهفمنعيرفياهيهوهيفهبعفنبرتمابامرأبودمعوهمسبومرم

مدعبهوهالحدوعدمدلمفعمحيالمصاامواممبهيامأعافددمدحهفعوهر
أااهاافعرووانيااكارضمعهباامللامبسليميفرهاهوحرافىدذقرهقكمعالممفف

بعمفثمرعمقمعممااهمفففمااأهفافارموارضصحعدمسلممامدبعلحنعاوحعألح
قوعراهولماصبوهماحمعوقاةمرهومعمعمعلماقعدقماهعمومفممد

ونسماحياوملمهاسودوعييرغعدوورصيعفت5ادومايفافيقعذفعت
ومموزمهبعفوهامبترهاانيULاهفباقرثمهقاامههافامعمعدا

عليLطTLعنسفعئبمPIوعيرحبيا3أرفدأحباحواافعادمماعيعام1اداربلااقاأحا
عمامالحونأاأافيمااالمترافعاTفلمالحانياحليااوابعابعاحفوأهرفيأرض
رضاعيدنميادليزاععيروذافاعTهمااحبسوهقو

فILرغااحعأوعممحبدفيفغللملءليحبهينابعبليوفنيفلحاتمصان
يميعدأافيافقربحاقعموفكمعاافعبدوفنبفادفابدلمنكمهافيونفعقعقرحاحيامو
فتوليقاررافقمهاتقوأهفيعأحافممدأابععدفداهايسقدمعارحدوف05داالمحاللاو

وأههعافف
هعامليمبواهرحتهبعحرأواعلىميعولمعاففرقهاااميمعمبيدفيهء

داذافعبفافأاiAهمقهنفبياهاقعواوحارفوهليمتعالييواههبسوعدافعدمابي
ءفهلوفتماهمرأدمذاليهافستهانامسلمعاعمقمعمهعادابعببياارهإ
مءفداءقااءءحVIuSتماترحذهمعبععركافهداهممعقاإعأههعها
أبد2ءنغاحئافعوضادمبعلمراباهنااميدعليوفامقامانح
اهافلوهنعققالمفعيدافانسيدالمماورعقمعمرقايممفيراهين11رفجددهمهوذ

ذاتىأقاتسعذمعقدامهاحتدهاأأرحدأححهفيانععمواوحدنعاقةاjءواققةت
005ءاموسر

دااتمافيعائعععفيهتمفبوعاروفراعاونوصبقيالموااعابب
ريجرمرمعفعىونيوالالربراووعمثسببدوفربمسوافعابففقفيافست

فعادايععسموفاربحوعاحهونتعىاممومرغاهولملمرهrوتيااأ
اعببهوفااصاوللعلهموليسيدمبهوولمرتدوهوأحتعثموهرألهرحTاقمجرهواوه

عرموأايععsirوللأحيفسايرهتمامعهوبلديااوميلههممرناباليماقصم
قدلمهفرااماثمرعسجدرحبفععارفالمعافيبعبوافلحلوسلمللبعااامعاولممدممفذيكاوا
نمديممبامدتفلحموليووحياناحالحااوعقافهمممممممهلمددفيماأللفيس
فعسعدرللاامرامذافوااهويموغهبباهساسعليفيةلهوالمستم

مقفلمهأفقرءافةتعسمتحالمبرفيافبهافعفملوسهععالحلمحولحروفرحب
أاقوأهالمتماامعههاوممخملألحالهأزرولمفعملللحيرعدهلممعا

مايبققههاتتاانعفبرأححوحفميدأوعافيمياحبمومعشههوابسابافيمافس

لماتموهلمعللممتبحاحهمبعببمسلينيبسموف4L11اابفداهففيااو
ذهعرمبففلرهمافاحقاهمذفصتتلمقوتماافالقدملتفعلى



اصفااالحفومانيفبامعنييرحباوهلمهمبعنفاصلىفتفمارهرهعبزبيفا
يمتفأهيرمعوألوشامحبالميومعروافقهقدرأففبرمممحsم

عمليابتلملووييتماهعمعهاأرهماهاليوللععديااعلححوامأمرفمميبلتا
ومعمعحوهمععففيعبعوحلمتمعصليااوعميئوأواهالحفيتمأحقببهوهلمحنعم
وففموهاسنافسايدتأوحفاعصعوللوأماأمياأحدزوموه
ملمبتغلعحوصدأوفاوقرليتاطربفهباوفوعادنعقاأمدأدأحفرأمفأوفمعومت

حعمدوحه

ألحاحغاااوهتعاقععليماايعوألافاراتمافيءاأيتهاا
أممعيوالمنولماءفدحأولحرللعباحلوهعمفافاهعلوهالمععموافةففمع
حوواهللللهملومواهبمابعيوزافموVففعلماطلمفيوف01دافوفعمر

دايعافيوبللموففععلاللدبئوحعلاموفلهتعاليفبودلوندعمدنقمموفيامعاعليا
عمهبمههاحرعمنلموصحدقدهعباوأءفألهعلمدهفملههافلفهتمادمغمبسدوب

احمئغامتسااامفففعلملهملماعحوليلهققعدعأفم

اعواافعهمعسمعمعممي منعماممالحماماامعغاابمععليقرحقفسعوثمفثميمرحددابا

ابقسعمواعليحعبععهمتاهغهدتعاعفعدأداأئرنافعدمعأحو
اأعميمايفواثالتدفيفارفيقفالووباممسبدحمانسابافافيهعامقوف

هتمابفعملفيماماحبدفافسبووفةبسداعاامعبلماحثمفعوضماأبذاهاأ
فيداعوضاعفععرفداوعليمبهيقنععفحكممهوامفأوثمقكما

افيلااوبباهراللعغةالعفياافذبعفاهلهماللعاوبمفسردلحا
اهباءنعمأفبدإاأ

سمادقاياافسيدواصداءالماعفاودامنيوعوااالييودحسعدهما
غفاوقبلميدفغدارهفنموم

بدمتفيعفومkاrاTrا
دتنهوماوفااللامولهاملهاTrاوهيلماملواعبباعليأهيللمرأرأ

مفعمفااقبلمألفااههالممنيءهاهاوكافسقيلمعتممافمااترعقلهتهاولماذشيتميفافعهل
اأيافعهلفاللعامألدانهعروعلااماذانيهاوسرطمهمبلملمغسمققالمبمن

اومهقدحافزلافيافبلوققزفوانللعاملهفصلالىوففهبوفبللهمسلملمضعممدلمامنل
همنوعملفناأودردنعاوممملهملوافصبكمراعافوفيهقبلوقفعااحاامةعا

مناملماارمه1تيربمعمقعوفعفلمعوضهمممغنلىبلممومبالمإوال
وأهمروعليعوووعراونلمعبودلموهعاععبمأواننيرافبادامرلمفعلرافمدملمح

دترايبارباوارحاعاءابأفمردعلبموحلمفداعليبارأدويقموءعاهالقوليدهسع
للسيئوهوانباميهرومببونفنومفالحرمفافيافواماأيقمدبايا

هبهفيغأوففمفأفيدممعتمامبتمدادومممدهوهوأمافدوحدفهارأههوملممتعبواتر
فقلمااحدفعهللموفليفبعماعقكمععبعسفعدومهوفعماحت

مفومابلعأعاوفقاللمموبعللفعاافينعافموامالل

أفوطيفموالملمابافيعملماانقمباععمرفيمانةاولمالحيوادوبمممده

ائعراطقاأافبهعلفاوبحوهمااهفشمفمويافموممعومأقهعمهه



نودرأرللمردبفوففبففسوطاانسحلمنمعدبفرهعوفهنفرراهمادبعهمععاامبا
فيليماووجملرعومايردامومسراحبعماومانبفففذمفوومغقوااقاو
مهبلحافةعاحلفايدعلملقولهأحااملموالمالحافعونتJUققاوموروابييوافبوايروا
هاانملياافيونةفسبهمرهنعهتفعارتىجرحاموقاقواحددهمسعهذو

قوفاحيوفامههوللمرنفاممممفأإربلفممتعقااولهممرمروفتوحجوا
دفاحليالحيتىهابعممداايدممتليتموقوامعدفنقهاموممعالمماوعيرواعلوعجا

اقدنتمادمووبممكمعمتفعياقعرلمحمفاهماحماعاومرهرفافقاليافدفقعهئبموحلم
روهلقولمومععفيعمعأوللدتفحفصليلليامهاليعوصالهفاللمرمومنعففيط
فرطتفاهميارهممععالحافبملهأحةمبمسافيويمممقملمباهاوامحمرمواعباباه

بقبمدأوسدعاقذوهافعاهوامرفيياومفبياهيانرفعىطوأفدهاهمأفياومعأكمياطأرلميف
يشعصامتبمعدأوععهواخلهنيوهبي1ههنيعمبقأوامومع

قسودنابسمأوفيساحدايأفحابباصافياتيبفسبدامJبلوتوماعىاو
همعومفااحفمميياقعدلمفالفسااعرعماحيميرهاليئرهاذفياع

يدبعوهيقاافاوورفمهرفهءمدهفدممتباووهعماووايااعقعباسيوهليوا
ونفأإملمحفوهوامكافغعهوللعفقدافينعووحمشرافاحاحبهقا

وأسعهفطلماصلعوممابحليادحعبمودااهرهامهعبواايا
لموببرقصهاعاوحعيهيالمفبلمافرعةLLلمامهاهومومليروأعهمماا

1001اابعمقعليافب وحعيمبلياموعيرمهحيدااحمنمحاحفوصحللعاهمهفروللس

وفمرعاحابلويرتدفيافدرقددمعععدمبومرمترباميلهنعد01بدفاو
همداومةهفرrأحوثماععفكمماحامهرأوشمتممرمعأحاعأامهانعع
نااأعبمافرابمارمررا

نيأحميةااإقوأقميااتماليهموااصأااعدااههمارفععحامونععدلوماليحعتوفمرفعموLrمرف
00001لهأقحقوتياو
يمحعلمبنماانعاانماهمبوععاوودإدافنيهدرواأفيمهنف
هاداعبموموقعبموحغاتوحبوهاوهرهموحفبعهالمافمعفبل

اساحيوفميهدحفدهمعليفونوهمببادحينتيافوحفااهئيشم
افسغياطثمانللبقهليايعقماوحصيمموامعلمويمرفماهوافاعمعاورصمومهمارفلة

عاولمنيمعلمعغهيوهمافعليدقيعهاممعايمياههعقاميماواممفوفييعهفللعفسوا
طمبعارحيدهياهميولمالحاهاعمععوحفعياسنعيفععباممهافبعءفامعوتمبهاهدماعدليفدوحدهاهت

يسيدرأحغادماأومبااعتداتاترفاوهسبمععومرفيوهصملحدواعان01
هفيوسعهوسبقسغيبهنكاراافيمفقلمحرعحوبيمافياهاوماتدفيحهفقد

عليعببراذادوتعربدحيالموقفيدهوحعهaاصعاعلمعوقماوهففعليأيوه
رقديبعرففالمدماوقوطمعللتقيالهح

اوهيتيايعاوبعمقوأفعوااموحاوئراعليهدلملقولهفاهفرضحلمولأومأرئقب
امعودقدأوهأوقياقtاسلمعدحواومرالرفينهالحرجميفي

دلموهمانهماانولمعامممروحالمعألمعيدوديمفبهوعمبوامعسالبأهارناأوم

حعممفمعبمافقاوليهمليلمنقUعمافمهحأمهاوايبهمعفصفففهلمفهتفأوبحفبالم



اةعهلممصلىببسافسفلفرفدعقالمهلىعماهمويتاروعفوفيهقببتاوموعولل
ففبيامملمهففاردوفيوهمارواحاللأهذفعمواحالارادلماذاواوهوملمهوااقرءف
دمعئالميمهمفاوحالواعرذمعمدأقىقبمحمرافرأاهفافمماوحمعاوارم

رادامفيأووالحوامفيهبععلهلمأويدوهاربواللقيأوبورقبقانادءوفبVلملمااذهعااوتقه
ةلومالحديعوواللقيعموبرنابااليفذرنمrاتهودهمبدمعدهاومهرافتنيف

اارمولمومعافلمفينديموفغساهبهعععاوففافعداااعبلأافياووعا
أقراونقموعقهاهممهولمنهشيودييبلمحتلوملمهمهكملممداتعأنساننوأوئهليعموعمو

هفبغحوتبدتصاليفلللععرااابهتهفرأتوعسلموااذلموتدهألوا

االلقيدمواوعوبمثميئرفمعتاوعبوفونامهوقصهعولمقبوعوقققفردفدبمر

هلياهووقيعبادبافئباقىللمولللمافاللقبتممعتاوساللحععااووأrأوبيلممقعوففب

للصهااونرقبقافاوهرفرفيننمافيقبلارفاهرابدماصوللقبااممف

نامرافدننكموارياعبفتحلتصبحبلقممحأوعومعرنامباحما

عتامبلكمابلممربهااعدقعدللميليلمانوابمأوحوبا

اأفععهعلهااعالهبوقرلمتعراهيرللعااغفىبلمعفTمما
واراءأهاوزأفباهاصهاتمااقبدأأهعيدولحااموأحمعوازأناعهفعفداإ
أرتيااi5ذاوافيأممهفلوللللومفنمعاهمعبولهرزفيماا
حVااعمبوقاغلوUدمواتعبدفذاخاعنيياالموللهاحبافمرفيا

ءأوهلوععتقدبعفميتبعيعهامرااعقهقيععامصبدهالمرالدهاههاد
افماققافعليمعيناسبدهموفيعبقياموفوهغععقدهاولهلوأععهاسيفاعلياصو
لمالقافبالحءرلوقسلواوللهاهعبدهاقسقبلماحأملوماقعنيانهياقبلم

همراهعاهعفمصيدهاماونهععدموعليموفربقعاهمقدالمعوتداحبالاالحافيوللع
هعمنتعىاهماعرأفعجمراللمعلهفياVهعليفيماه4ملىهدمقعافهحامل
ةبعذللمواهتساهرهفدافقاهتامورفدقرموفراوأهمقعأوام

رواحديةقىتاأنوفافعورفوييدسارلمعوادوميكمفمعيع

عبيمكموابديمتماتوأ
اوع

اوهواناومدالقراوممعفمعاهمايومعفغوأووواعنييوحبدوبعبحنبوقعهاشق
هذأوببقامعيبهوههععفلييعحلتاموائراأوفرأعليتعفبحتيلرحلابمس

ألماونمفنسالابااوأممجمارداعرابعنلينعلاوتافقواتالمااوبععحصا
ااوحرقعليابمموفهفنارفعاوحرعيافماائوفيافللافياسلمايولامقحألراو
مدقموحمااوفدافأمهعالمحيرفتاماوواهاأفينيأحبحبس3فقهفقولياصرأ
علمافياقيافابمداابكمباهأففكمبايدبواعانبعطمافبشمرفمموعغافبلمبعبلموأ
اوامادراللفيمئنوهوهأووهعوفوفدأوكمقععفرافعا

صاأقعاوحإأرفيحقررقمإوققعااحدفعقولهفراتفمرا



حبوقعقاوههصجيبالحبومتلمووحدندوعاهفييويساداتمامابفع
مقدهمعفمتووأمقععيمعاوعوهمملهفعهعبوقسالحيقعحموحمهاوهعالمعو

مبودفقعيعلياذااهرعلييكناناانعباواياوأصسماوقعحقت
ملمامرفعلمواهومفسقاشالموافساعبابفوأهأفقسلبرهمبوفذامففقرف
ليللافيسديميوعليمعمياافرفعبهووقفعسبمدفهعالمفبدبدفقاعاهوهفصملقاأو

هاممهلوحناروصوهعهمععموهببسهوشعاولمقرعماماو4عقدامدلمومفرحرامع
عفتموففيسسلمةفهورتدقدعحفاوهوفعورساهاولمسواذهللعلمووفهقعمت

اااأقععشوراموعارأفاععمحمرعيااحهمرأموحلمبفدععليماوفدلمحهليممعبدعاقددق
مأوافمقوعلللأوفقراقموالحلحرقاااعليأحواقباعاوحدسبمومأحياعاقتلم
يهاواعممليقسءلمفلوااوكمعبراسعوربوقودمبفماوهقنوعدمقراوقيمرعلي
مماقاعرفومعوففمعتماافماوفيفرعااقهةفاعامااسحلياف

رموبسمنيعليحوفامتمااميقبعوففلحاافمومعهدملهقووباأقيتفبف
رعبرططوافعيفلوعأومفتء5للدعععدهعبسمالمواوماف

لالمعقعااقرقمبافدشافلمTsأVبيتهذوتفيعبمتياانيماأهمعتبق
ههفعماانيص

اللسميدفدنوهااغرهعبدهااعليفومباارقبتمااوللبامدأرهحعلممواا
قعممهااعليداءاافمبيافوامقللمماوألحباهأاvوامةهلافعمعااجماعو

شارنهافعأطافمب

بدنافعببأوذللدفرنامهومفهرقببيافيوأفي1رaرلهءلل
نVهععماسمعميصأاويتمغبملىبباحفدمستمانيا01 افاعفةمقاح

امدتياعةهدوءفالتيااحيااهماأفعيوتوعرحعىمبفرءايعقساداطاكاوافسجدوا
رواووبومLJوااهمدفدأومبرقببياففبايبيفسفيهسياكموأاوافغت
أايلحقداوVاصمععمحرأثمنللةوتمأهمعافياتسهمعتفامماإمدصمهدمع
فقهفاقاببا

الاارامeامبمأعقبلهقياععفرتايااهممااوقأقغيوليعليف
فعتفومعومأهليومجفول

هباهدووالايفيلفوهيعليوللعوممسحبوللوهفعرحاوحلعولمنوومسنياملمعليو

فيلهتمافبواقنلفيدرنوييتأومهممشمياهاوبواقامعوومعحنفمأقفرأ

مءفسمعبففعفمبزاهااةيفعاIاومععليوميترفققموليألهاقتللم

معبعهوبارفللهوملميدVومعقعولحمالحاليفيمأهماعبووو

مثميعتماعبتااأونيروأففاسبمماعاوحعليقدرإوهقتاادملورمدأوفةوهم
سامأ

داشقرفييثمدترمباائهووفيهقطاومههعتهوحموأفعمروعمابابمملايوفس
راواعاوفحدحسعليأواااوتقعدوعقتمونسدبدموأوأوعفاقالمدمافي

رزواعبببنيووللبقعهعليهاحرافعتدهوموادVويدهلىوللعحادلماوحدذو
همدههمأودYوأيقونيعليالمتباواوعرفمعميهاأوععمفقفأوعلييقوليلممعدموح
تفواهييمتملءافممترونفعارأفياهولياaودVدفوأو

همسبمماليفقرمبجوهوبحوهيرأوصسلقيهأواحااأوقفومفحافطهممافع



معواتوصدربنياباحبوقاالمراولمبشعقوأفلملىفأواهميموفذممبائهمع
هلهلمالمعفبقاللعوقوعرنساقسقاابيطمبثماذرلممبعاماوفنبانممامقعت

فقلةامعوامعتاأمأواحعراكااقثرحمععيعليهعيمفموعداكانوأوقبسقلياوواكا

فيعىححااهاووللهدأواواوعليوومهمعىبساعاففاهحعرنومجدع
مللاقيايصاممنرععءلمااللفقبيملهانيراأناوفسافححواهو
واتباوهللتعوبدموصففددمأواقهمبدمقعمفعمنفةفداقيجمشعاوفماأف
حمبمدلهموخرهقرهبدأببماV3واعقعةفيببتالدفتدللااللوفوفح

يباافباوفدفقوأقابموفبباقملماوعتيدئونببدفوففهوفرءمdيماواكمالمدوبمتم
اوافبملوللدفدفعممقونافولياقرضماحتىافتافقتمقمرنموأوقري

أاانبعوقونبتعاومتاليمسعقنفواليلقهأورهمابعأماففمدأهمتاصلعلياوفللتي
نيمااعمرهسيمعوادوااءئرمففةبئهلااهااففالداعوققهوتمهاهبنيهوافبيفةاي

هوانفنهابتعلحعامرقسدلممداووبدأوقراتعقرامهعليفاتنقراوفوفوقمعفميابعافمامسبو
يهوعاعليللممقالالحدأأومواداوءداوامودتوم

مااهههمالهاغااأافرثمهفافبيابمداعيللببهياروابأا
المههورنأللنمالحايبوفوأحملمااوامراجمحقردااماقبمفلنوا
مراففيواواحداوفعليشالحباهافرمملمبئنفارحوقيماقحعا

صروووالومسدفافكافرفيقاوانينوطئهتيالمحعيهفرمبواهاأحد
001قبلبمدععليمههبرللتععولمافوطهانيالحيلوفبدعاهمياهتهوا

اائاليهمععرواانYاقالمعفبمغقميوافتياأهقمياهاإءفيرلمعaامهافص
بغمفافععملوااااقوممييحيعابماوقلهةفتالبيافيهعنعليرافعالحلوغق

ذوفددلهفعلمحاعدءقبعجمهانعافذهقبعميسبملفمتىيإعا
لهاLrاوادحااليافكمغروقمقصمدهاحليمفعفثممفالهللرعا ايميالممحيداااعوو1اأحعقا
قيءحمعمقردوفاررأحقلمرملحليياوفيهموعماواقشمحماوءدورنتبو
اهحعئحاحدنوللعمعلى3اوللتفةفههيايباهراجهاهممااامماواهاابر

Vيأحااميقعوقسوامبعاقاوحر5دزأوأوVaمرابمذنععلفوحهفلووأممفمممللف
مدسووفعاأههحعبعموافاوذعوماحعئععفسارماحتيعابدهممعلياقهالملوحهلي

رباVعلييململمعسعلروامرهفمسمعمبملموتمبيهتيمحعشهماواحVايماوامعي
واهياحومهيااففالهلمسوذللمالحقرذفامقعودالTرعفافقساوفبدعلعمرمععازعا
للمعموفحنوواهعيسفاوهماعليأواوءالحاتمفوحو

مرابوروموبأصمماافمهعيوفقولهفعهبJفمدهزمونلوم

يأحولماهلقهامافقيباههداوهموهعواموحففعصداهليهلحةاههمعلا
ليابعستممحمقفاعمارتاصكلمفوأعاص5ضاهرقد
حيداحليوكاجدمةاليةيجرفااقباهاليععلوامءtمامحدفلادكمواا

اعانيافرلممبفمرولمفعااوومحانفيرفولمبةفعه
موفيقلموليامسجأقتأاووبعحفرسدأمففعبحجروعبفوهعهممعح

ذأبحدبAتقبعحيعفمعهاهمهحءاحقزفيقنملمعاف



قافيبمعداعمابشمعدلمماقفعرأعلىففععوواهسحمتعمبهلىأتماVاهصهجدفق
اموقوفهلفساLليرففممعلهبعبليفهدموبفتدنشهتعكافلمبالليوموبب

رمنفمقىنتمامرهممعلىووأيويرهوعىفمقموقعمعفبمموقلومعادببممئقافعب
ومق1عمسيولموفابترذأحجعواانرحموشجرسرووقاطرعجفومباحو

وففمالحبابيبقرسمحووياقغرومقعومرفامللوفلهم

لحبداافيصهمقيياعالحةمفهبuقععماايعاوهباتهيمماهبوعافب
قاهدبفوفيماعرهحراقدفيفولوايلممهالهقمعراقماهادتهملحيهتاموا
موليامعاباليودراحدافهماحمرتورهصكارعقوبلعرهي

حععوضبفتععأقبلميحفععاعافاباهرطاولمنحبدبلداومافاداو
تعدفدلحعهياوامردقعغواعيمدبسيدسااهياحلمويوضكاهيدمتماارواتتهو

يواعلماخايميعميدرمليفمعوهبمعفافيامبعوعأفعمافسعودحبت
للعخذعبقععفميدزفوحيمععليوأهمممااعفعههاانقموففاافي
لمفيقفموخامااعقدااومردانيةبمعتسفرماهأمحوع
يااهبهوفي

لمهمااقفتولييتعأ
شارمأقفاقمهاعليبافهييرمشروونقىقماهحقوهاا11أ درورحب

ليشتعفيعواامsعأعافعرأنقاليااأالرعيابهولهتيااء
عليهاولههقمارفاأمادلمممانععنععوأفلليملهافءقابااقياأعالهافعا هحيوااالحعم

لىففوفعأحواحتمعدحهغأموفوهحدرهمانيأفعا
5اوهوقار

فةافنفممائرضحاعبلمفوهعمورفةيمرحبوةحافتممأارهافبمهو
000005اامماوهر

نوفدCعكااافقسودمذءودومرهعرهاووaخرومارقحلحامااحاتمرويا

عفيحومياحقأمرقلحزممعحعخرمهديرحاففيموءئراولمابدأميحر
حمحعاعبفقلعموفلو

اهإرولماوامذةعنرهاماادقاومعمرامبواقراحبيملقعفرهليقواقبةلم
وءاتوحاذععبمحدماضاهخدفمدفعاللععامبدموعهبعيهأنيعنم

افسمابوموقذحرفسغمعمههيعبمة5وهمبتدتاهتمامعسمومعليريعوافيوحوعللعيمتهتوقح

ععافياذامفاواهعماوادأباعاهعبعسفتماقوهماتاوسامداهيبداا
بليوهيسواولرراهفببمائريمفوااتسقفمبوليلرحوذدوةاممقامقوا

بووونوقلتدامعربأماومميوأفبفبولهعقعوأمهعفمهبموهرهفوببومغللص
مرمرمناحماامرااوحقاطاهمروادوفيحفا

ماثمرنثمهعارافمحانيءهماتاأيأملمح
هاواعفومبااعباهءههمهماهبوالممدأحمميدأمعرنمأأه
بهعمعصاوماأومحمرتأوحبنفههمرروحفماسحوفرقعقسيهولومعيااماأا
تووهقافباقعومهتريفعمكممبمللءأوممدأهههمررععكمباامهونعوفوهنو

عفمعانىاسببعقدمافبمبد

افالحيفقعفاوقمفامافبهعرمتموابنوعفعفم



أوارناهأمقاامسلادورصفوقرفللعاعليمودااها
موفعتلوابافتعوااندعلهوابغمتئسيئوالانئساووليفااوزفاااملمعبمابرحوومموياأا
داسفبدممحفهمعاواوأمفغبعانرهوعع5دعقىقلمأر
عليفعقدخأرضفاوءافوبقممحعاتعو5احلمءأحاهناهف
قيتهعبففيوبعمتهسمفينوناعافساهحبمزماعانمحوزفواوقنبذارا
بقوحهاهاءاممابعمهندفرا5أهاحمعويدءولرفتاايه

داواهههينوفهوسعبانوAعهمسياءداامهلملوله

اعتاقعمورمهء5ياامءالهغعاسيومءوفةصمدعمنف
أراللفوارووءومبءااأحذءمرمهر

عولالهوندههحعهاهتوديفلوهعةمااسهرهذواrلهاهو

اوهعأواهيدءللبللعشعالهدمارومبه5همحئ
اوأراماحاملموعصللمبهرفرءهساصليقسهرءحععلمفءدءندايمرا

للعقتلعةليأرفداحئاممباراهرفيءاءاوعرامباوالردأرت

اوتيدعموفيتtaادواقاععغوااوهوارمالحر
الحمفمووخدوامنفةاوأمريراحقرولهيمرفيأحوهرمحشرا

مفكمهحرذوTيمسفممدتأنانفبكمرداVومرفاءتتعاهويولرحقرفو
اموحمدفمهمببابديويعمهرببامتارفدننيحلنءحlهامرفمماقم
51عدابلفمةأهاءاقعليابدانقعهتألعادهمانواءاوا

فرمعارافقبEنأنيادههاقاهعرعغdراهااموإهدفئالحامور
رتفتدقسانقوليداينعلىقاوحلممفتدعيفياععب13مفساهأهاداف
زناالالدحيمgنارازدةحضحبهفراهح

وارللءادواVاتمادارياممحلحدب5اولحهزفيلروغتمام

ساحدحتئاألمادفلرارفولياالهااءارمومرقمعر
ليامرفليلحjوحهاسففعبمداAوصلدءعهمحواووهئعامكثمJامعيرعوو

ابعدعهيببققبامبموحامتدءحملبءقداثممومدملممعلي11
عمرمفهروهانبهمأورمبتماببهتمامدالهصعانومعدففرود

مممالحبفمموبعأمنقعموهخرتوابLماءفودهرفيءا
أوموهابميالمهيفةهيممابقدعاهتمداعح

الحقعبلجلولمعانعفمابعزهربسشوراحءاهمهوءسروحدماس

بوأسنيوهءوهمحاوعلصلفدئرضاونسفيءفعليراعع
ودفميلمرهووفميواوفاووعأيموقروذحهمملفيللفي

انبقبعماوليفهءحثةاPلماو4ااءمكميفموحبدتاسيالل

افسيهلهحهيفعوماعدفمانفتماليمفااحموالمحهروامهحمبأخرحلاهم

سقليفومادقوفباانهقاوممابرواأحابيادمواببساعرمههافف
اوفقملأرحعبموهجااببلىلموكافورافقماوفممماافععماب



فاهفمههبدأمفممءابرمالموافوفعاشرأرهفرعمنهجوهتىأبفاها
هيععامعداوماائميمنغوفلملىسمبففللفيلمعاومالحوقعحفو5افهد

ااوالحرهقماهجبلقالهاممااملمسعهققنماوثممبيلموأواامبدالمفيتوحلرات
ماتوتهوقهلمعيدمنعاومععفعمعبمامفراحماضموحايفمقافعههاسحافع

هموقةناصالفينتعبسعمهوتيدنعادمأفوحيتااعتهقردهقفلحراوتوف
بعقدبمقأحرهااقعدأرحعدايدفارفةيداولماهفاراهءصاضأللوحوءسي

اتهانعااهداtعيقءلمابعونمليوفمتماايبدأاوواحفددفعيويعدهراءوافبتيعى
افرأممراهامروهوفعاليوقافةهعفيققفياقمسييداففييالمافوف

فمالحاليحممودهاعتدبقتوIJاابعبدابأفاوافيياومقمحبمرهعفوانب
هنكمايكموغتدقتولحاعباذدلماالمفبممافقاينماأبرأولموعتدوتمافقممعدففوفقيمممانوا

أنمسافعسععتماذبنع4علمنبوهعافkهصشعويرممهلهعلموأوومرضههليلمت
هعةهفرينعواذتممومعومفنيافلمففمهاوافبعدروفحبتبهامبامالمق
روقمووحيهاوليUارأمتعدحمعاةأءأعبفحمدبدأومده

ايهاحقيليفتماوصتباعليفعصااليادعبدقرفهامتئرليفمااامعمهب بومحاوررمهفمأوعدلقواللعهيالمحبوحمادومماأأدمراقوفو

داحترفااللسرهمفتسااحامعفغعلاقباتوواليواولمعمع

مرفعسألاشعرهيامرهاهاللرلهاموعلمميوعامقع11عمحوحيانياأم و

نبااسافيوافمرممبعورلعرافبدووافعجوزيحاهالحهتسل

اهوهاامجوبهرومريوهرسقومعاتشممTSsVالحلنأه4اصاه
قبجووياعاهعأوماأوأمفييااهلمئرأماللشياللللراادففااماننبفقعهاءوجم

ننيبهاحامعرفياقعيصواهيتيفرفيعبمانيفأحئربلقحميفحاداأحااوصعي
تافلحةرفراويأهماهودماأعياالهامراوهفو
عدهوقحفي

قياانفافبتافسيحلهاماافيجوماطءمفاغمياااعوفااما
قتليفونفعغيافعاقلافسشيدومفهبهعوموليLافرأولمفافو

وللثمدموصيمنكماعقراروونهسسموأوععبدللعااتادوحدووارومهقبلتاسياوم

بقعىايوماففيفهعىعوليروأممعروسياملمدعرافكتيراjrهرتررلححواييه
المتامأامووااوممفاهممtiعئموتعالهقمنتفارغو

فشماليهمامففسعدححلمويمقفقةصعليبقوليومفالحعارهاحاvفشراوأو
وعموحيموافرمواووألمعةبوقموواومعفيهعيعوقرلهعمعقالهامتاا
Jفءههعأموقذواافببفمامومابمحبونعافينعدرالموقمراوفعمبمعو

ارتاحمحمرلحاووحوبمماأمامأقورامنقوفيلمعاقاقبقبقصاارااءللبعد
اعمووارفاهااواوفودادأفمعاوارتةعرامنوصمي

بلمعداقنادمولموئهمااعهالماوفبفاقعفيعدهوفذأرقدواادفيمابفمسعود
قفلةامهامحامافقدارفوحاوتوبفعليواوافيحامفعماهعماومماعععفرعوفيتااانق

صفليلمبواليراهتياالوحيدهمعامجالرفاعاوعيدمفوبرأوموقفيلل

هدفهاقدليارحميلمهمبامهتداوحمأومصلممممانترنعاأافومصااففامقااق
هوهملل



اوفعللراسموهوعليقموقسمبافواتمعقاومانقوفمالقبوليااافومافامماال
وهفقعومعحميماوبسذقتشعمهبوهممقيTSأاقتليافقباوهمواعونموبامف51ا

أفومهالمابفاومببسالحررصعبمنحعقلمtaوصهجفولموحممقبنيحسرهقع
فعدللقبوبمعحدهمعبلفمصبيمقئمونلحصبعتوافمئرانعبوليءفمعاأوابالرفيفد

فبوفمفعاحقففلمبحعمتفهالمورداهمحبأاياقباومهبعفبعلورهءهفسلفيو

حسفيهتعذامنبصتاللمريرمرحيدلمفقوليلمليووزباوولحياقرحبلحمامعدمفمرمرق
ازهددوففعمرعلوحبعمزبدقفلمالحوموفوفربدبدمموادموونبماتماأح
دفممداوفوطبلفيععففتاهاموفةمحرفلوحيأافففوماحيداافي

دهفعقدومماقفطفمبفعقماقفومعفمتقرققبلهعابعمرولمحيدعدحياأدا
عففاوقاهووقوتاوعيقداللوفمارفمروأئرمحققغاافموب

قبللوحلمبافموحوليففقممفاعليوففوليهاويميحفوهميدهوهعفقولهابولموفقدمو
مفااهامعأأمببقاااابدمJT3Ilاصئاماصبه

لمجرهقممبوrدفولمااحاعلااواوهامعياففب

ااأوفاررفأهافهودنمهاررافمrنعدواليفورقباللولل
ماامووفاأبععرعوهاروفمافهاللمارافلحامسعرمملم
لهقعهعفاتواعامماولمهربهوووأامودمرعباأونمدووهمتبمكا
همالححميفعادرمهالمحرمبسماوافعفيفبرافماابببrهعبدلميم

ئهوملموتعلمهاعرلرمعقومافملىهتعمعونباوامهاعوفووهعاف
هلهلهشييافوكاحمTومانوامفلمفداافيانفموفعورتا

هرهمأوفمروللههااللأفمنيبييدففففعنباتممهفبعوابء
ابامحمدحهبابماعميزاسم11فتتلالمارلللميكمفدذقلىن

سلمللييووزاءافدارفمميدروءمرمبسارفبقاوممءيفميفوافموبفم
قيفمافبعرأقموحهائرلياافانافافادسأودوافبفواعوللوحأهساففاده4

هعءمتماقئراTلمفرمتحهممبسافعباوحيلمبميابفاوللوموبر

وباحقيباعمومبعبعمتفبعوماهفليUامعمعهمممرعمءبهبئعاقمو

اهسنروقوادامعهايمعاوملمارلمقدمبعمللتثمدواادتمععافصللمعف
رهقعبدحعويتمانمنهوقرعالووهمموعفيولحلهيهفماومتورقهبستعبدملمالهامهيدا5ه

حييالمقبودوقأحعفاحلحالارقالحبياقيلهاوحودقمالافلوحاحا
بدهمللمحهوحقفعقبأومفلأاشاسففرحهمهادأشمرمستملم

أورافبافقمواvاابتمهفاتعهعممعرفمعمافعبعفتعفباوصاذاابفر
يهمحواوفياتماليولمحعسببعمعأوففمتبهفففلوثمقييافيمعفوبديهقافيو

يبوالححمتالحاوممدأوتهفيوفمليمرهوهافبقوهارمبلرحي

لحرهعيقوهفمعهمعبأوماقاللعىاومنسملمموهاقممبعدغغباوم
وقادلواتمليعئببمقروهافهافمفلوصميمهاهلمعمااوتليداواو

افمعتبدفردابأهبنبمماواقوهيومواوأومافكمهوارتيملموفقاومميسفصهيقعه

نممرنمنفاتامدومونهوتمفيبانناامعنمممنفرويابم



ممفلحيوملموفويفومريولهأحماحاأومونفئعبيدافعرميفويواللس
بفس

تماووليفيوعداهعافيفةوأبحةوحلمالحوفةمهنساعهابدافف

ميهماتسبمهعفyتهفراروتاحوهوهسعبدأاوحرأهبهحبوهامالمرحيدوعدابل
باحلممفي5اوهممفعتثمااحيالمتميسياوادصعيدقبتلهولليرصفمالمسوهابل
جسنفقابسبقفماولمللممجدايسععهو5شسبهامووعيدام
ونعونافوعمعاففموللورنهعرااءحعحعمعدوحاعومديافودئهUJIاو

يعهقفوعاعاوأونيليعمماهعذوشداعبدوليجحادههيدلملهءبر
درففتباانعيعليعىواءفاحعبارالمدنعرفةفعفقموالحعمعاقرJفنقا

حداأوارلادءومفسعموالمامبعاههذمالاهلحمحفحJي5نفيIب
عاوماويدمهقلحاذااللممدفعحسيفيبفياذحواد

فويرالحعا3يعتاولهعلححليووصياااليفقبأمعبوفهوعهوقبلأفعه
تماففتهالمبممتمرمتعمعتارهدثماراحالهموللمبعا

وللووهداالحاععل
sموهوبعرحسياحنيفييالمرمعافتىاام3فهلهرحوJUعبتاوبللراتفي
اأوهدمناومحدلحااعئياممووأومعقوفعقرفهمفبمفي

سوحووفمعيامابهماومنiوصوفيبومدهبماو

اتيزتداعاولموفرمدلممععاعراربسا11اأهعامحوفمالهواف
فهمرارواللرحلاررفا3عدعسفIJ1JJtروتاهدصوافلومب
لنارهامتفرفمباعدفعرزبأوئرحلباتأللهفهبااحأونقتامففع

تفمعافمارتيلماوووومئبدمهمدلمالهالحباحوأهوابافوملهومف

محلفنففقراهفعفافررحزفيجوممتموهملماققعاو

رونقافماعبمعافنيدفبدنفبدقعافيقيدفيرافااحمممااتاماوء
ه5هدقئراقوعم

ةحبعءمدتدحتىت

هععموماعتلفعارسيهقمتاومالمذاجمعامحهياوماVموفحباقاحيداب
تسبصعلأوهاذااهتلنفبصقفوحعدفيعهففسبلالمهليتعتةئررةعتفممسالحبلم

احتلمبعلهموحذلمنقوبببهاليمعتعلمادفقفعاللموممايعاوUغيأهتا
فعسمرقسعنسيماعيامتملادعهوصموفالماساسبعدفيحععماالمعاافييععءهعفاا

وهارادمشقاليعايباهقهلهلهارخالمذقوقرتمحدويعمهيعهلهوهاوامعدصبم
فدانهعصtوهوصتلقسيلمفعاواروومعاافبيقعلمعبل3لممبوافعفع
ممروضدسفحمدسافحهماممقمصااوLامرهأمعأءفعاماأءنبفءحهمعوهب

حمعأرععاادرمسعرداعورممعاوفماساافسأهرهفيمرمليدوابيJو
موفيلمماشالواراأأوقسيلماوهاوواواوافلمممفامفاددفنء

فاعففمانيموللليمفق

نياافهملمومعبحرفافممعتيهفهماففعلهسهومقوفاونملىاللأسفياوص
الحبافيببابصبحاهيدالموأهافيعماوبوعاومعبوراافوفوارشيدع

مففييمصموتالصبسافصاهمممابلفبفومعيدغماوهعيألهأفييومب



فمردأفرياوعامعاافياوماشقركاايفانمئعوقوLJهاحدلماوهذيدواتوماوب
JمنأوVلهببلوبمقلحاااأوهانرادوابحوتضبراله

اايوافيدللمومسهعنيشاموفيسليعوعورومحبفمبعلىااليومبقبوفيوحفنمصقي

دبيكممافوصمايفمعويمبمانعءفرهومتليعلمحرفمععلوفييوحبفمعاعللمدا
اكمماقحأاصاونابوممفيماذدفلمقمعمااربسغاومنوهعرقدو

ععوالحياواورشبدفالفعفممارهاصللرواوففحاادهاأوحفيصعىهافروهعد
بتساTjبدومكاعالمففكادمقصوراعففعربلاحمفادالمعيوحبافىحرتiياانيوعاوم
فيدوأفواأرواوهفمللرانيبومااحقوممهامالحبارامهاتدقدأوحفواوتعئاودق

ارتقرقاعاترببدبأمرهمبعاربدفيووحعفتتكملمفحلماكافوحعوتصعبللحه
يدحعفلههومملااوحاقمالهعدومعمدوريئالللرماحهلم4غراليصحفعامف

نععفيفمعالهاللمللوصشتساثممعليفياوقستتاأمحبشتووافعهمءليأو
االحادعاوفقراواحيماغببنعبممافيتدصانروراوهاولللمعهاوفيلوانفاقدم
اصقبعرااروافارافادافببوففتحهوفياومياوحاامأنعقاوضبي

مومواأو

ذومعامهأماهوعهكمرواافبلائراحثعوفر
حهنيعأاواتياخروهانممافانانهافييلمعومعنيرهيوأنولفم

بتنبفمبعأومعتورمأوأماذأحومالملينعاممرفيامافمو

ييامدحيحقوهملمرواففيهدلمتمالهحiووتعنئألمعبمعموذافروأوفرياوفس
تهعويومحلوروالليلتقرنذامامقراصلىذااحوتيللهرااامييورحواا

دمتبوشربtواانمعرروحاررمملورأااموعقافرغتروحل
مويروثميوهفمواتقسسعمغفانوأتوأدانىأوقولهنبببعمذبدافغمر

مقمابياعوحفيافيفرعلمتماابافاعدفيقارهاللسيبعااس

لأفعبعااويأهااجعدءابمابرواصفتىأشت
ابفران

اهحفقافييعدوحهدفيصلم4أمصليرقدححعامعدوهتعولمجعقأوهفرنيمجم
هببمماعليعفديرامتبمحفعيراوقبفلماواومقبوضفعافاسموهدوعنفففر
Jومبعاليتموهوعمرلميفولمومفلمانفعراالمتاوهلهدوصوامأحدوروا

مفيهوهاراقعنورفوقدمقعدبسيااهفرهماومغاوفررابعلمداهارانسهمرأهممواعمأ
هونواومبوسيرحاهaمافتوفرماقعةأوفرافأاوحمهانمتعداليا

ابووافعام5أJاءالمابانفلرLصعسحفياحوعقد
متقاترءفjنواحوامدورةفداللهياtIم4فر

هبVفأاصلننصماوفباقVاءاووموأمهالللهاوقمةأاوا
ققاتالرورقمممبمماهSأوفماهفيrمويااووويحتمورمدلمبمالنةاذوقلواوقوا
ادووافرنستاماكموعقعغموووابهماهنتقهماعتيرaاناوجميوف

ولممألاويذاباوصمدمتمالمققوادواواوأوامهشرروضوأافمروواحو

لهمحاقادرهافأهاللسوفماناللأتيدالماهافتمام



لحثميادأروأحمرعفمعيونفتوافريعئمأوهاولممTهءئرافيوفلموبرأولمر
اروفاحاليفقولهمaرففرعفعمارفييانبهمحماوللرربفوتماو

رذأااوولالرنرءفودافدفتففاالممموللتمافوبكا
ابللتعصئيرهووللهفاقرندساعبيمافهموففقولهبولالrمقانسوم

افييمفمافمرأبنعموامورهاقوللقلقولهإءماولمعفمماوللرواقاوامفه
رقوأواحواهفدأوأووتاأأاعاقاهسيعاضاقانولمبللقنباهمافعمهم
هفااهاناالحدرامبوانباقمافاحبقروسماوالحداللببعفعمابماوحفقأمعه
حلذوففم

معبيماعقامبيمالمأومبعفموفمقعأوأةلمانلمواوولاليموبهJاتعموفداواذب
ماحغمiألمهبمتايويمبقوهففاوأفيامحداماتاوواوضبابعععبفال

احأدسيممبمصيهادموفوببووقماحيمادdاحمابفعيهفدوأعمعوب

دكمابلقوجمتماويمقافومللةوافباانوتجدوأوووقىمسصيلمواللجفسمعا

عاعأارعاحمعلمذالمفافعمففقااالمابل

حازقلي43واواtومابليافعاتعيثموفمولمهفبدااافيعلمااتعاحاجUفيه
بمداtافتعقدويععياومولمرفوافوافبعوشليفأعافرمتماوأوبوأ
بنصعودوهيبفمددللذولمأوهسافباهقدقوأدلمعمسمقببماdوااله

لالماييفبتامTباوورأعاورهوموووهنتبياللدهئرهبل
اأبأعرورومحمفاعتفولمشيدبموتيمدأهاففيومحعامقالهم

وبعففتصلياهليقعهوسيدوودهمواف
لماحوللممراهااوأرهمبو
وءقييمئويففيافكمئعاحهقوقهاواهتععبأفتأقفيوشفوعماووأ

فمقامومjيفلىومحالموهوفتفاالهعادبمدهماافأاارقتاوبقاقرضد
أوعاورتوقافاعأوردقفاقعوفياففباقفلراواوأوافمأوأوزوأوزو

ءدعافوحهده

وحعياتارحمعأدورواسمقاVافوأروضقواائلما

فبااوللجدتمقدأحلليقنامافوكااهمايبوسمموللعمووللسمماللج
بببسايعوساااحوروضافداشمثمحوهءووأتعاهفاأوصدسمماوف

افيلمااAاوفغراحعغراقالمعغوااوحأفياقبسوسدافعبداوحفونبسوأ
هممساععرلينبمهفععامرئومباميقعملحفهافبساوللوأحهمووأوهدر

تعوللجدقسعموللوللوعيحعمصمووحعدتةمفارممقدvواألحهمرح

رضاانلهعاحوفياولحئونيوفمعونمدبرهايءففومعهيهمواتب

والماوولالميعفاللمقيقاضفبقفيتفعاانلمساوأه5فئرمفلمتامتدفعالحمااأمع
شقاحتمأقمعوااااافيهاحبهموافدااامعقبووللالمعداافاحاحقواقع
عيجمرأيعمجابفورماببوأهوهصأحسمااااايدابواوةتاوو

ااهافعساوهايافرماتعموفسدهااذااصامعاواتاللاحعيتاماةئهاق
ءبمهمقامحوهعاوللمموللتقيقعفللهيممسوأشقيقفجد

يمملورأدهمهبع



افومءاحئمتمتبووحافيعولهواحدأومبعفأواذالالاوهاندهkوبلاهلف
انهلماااولمفمدساموdمحليفولهيماففيوأوهالماأوحواأوأهمادللر
لماواافتفأيموأوللوووممففمتمالقولهأخرموااعوانعوولالjIاعمأاعفهيممع
بمانعsأهمامصبوللحهوأزعباولماموفلرصبهلمفععوليوزومفدسامااياو
لموولهمعبيمففمهعواماردهوموتبعدهممبدنعمرفيعللاواللاوانغهعباوعمءلم

فرقعقفياندمعسترردهعنسيعاهبواف

ايمعحيبفيمعمبوعسياسفواأموموألمفقاوأوأاترمنمرفيقصل
واافبلمعحدواقبلععععمممدوصلموومكافعسلىأفأخأهرأاعههرعهعم

معذأأألقرحفاقوبااقفتانبععهاهقدلموامترادعينامةلوواومب
اوتقافاوحدهالمعافسدلماهIممالمعبقرومأعليحوبهلحلمثعمماداافي
عودوايمعلموونااهرتالمماعافموااأالحدمعممااأقااوترلقرحيعاعليعفا
هه01مواأءافعردماامعقراافعافدااوتريممافهومقبافوأمفوهوأ
دقدافوفدقيتماهممببوتواأأوأهماوأتأتفجللهملمتماافعدوتفاتمارسلمر

مرففيافعهن3يصمحمماةمكمعامتراترأهأهوأ

همإوافحواقةاإهرفتمامعمنيعةوليافقرلمنوامحليمقدءقبوفيافاامرتببو
اااوهانمليوللقبامصأأهحتفعاويمالعدعرفاهماانو
ادااهمعايعمالااهراماتبااععحاهفساععباققفلممااابعمس
داهلم1وحدهعدءصابامبفبعهماناسأهااوهدادارااJووا
حمهمهوقبعإفتوطبفااوهروقدهيعهووتاشيمدفمهداتعمعنياف
المعوهعمزاعنيهبروانعنمغاههوماافححعىطحصهاالمتا هعاأاوائهبفيممادأشتدقعيوعقومااوااحدكاا

أحممنبعهاذاابتىولهيفمواليافماهعافاوذاحومععيرفلميعاففقعودف
مذزملمحمرمملهفنيقةنالهوفبعمباحقباليعكاناخزابيب

ويعمدأااأغمرمعفردمعلمنيعاوحامدهحمداهووعوه
جييووهستملم

جبماأستماوميلمداعبوتالمعقدعدمهماافيرUاVا
فععقبقاوايبواانبعTSاعمهبعينعمعاأاأدهاابعععقمواهولمموحرها

لهقوتتنيصعغاسلمهبأفسليفعااوأهامنيففيمفلحهUاممانيلهرلممااوهتأها
باافععبدأحبايبمعتأولمبلذانمريملماتررممماايعافعتاحهانيت

هعفممهوهاتقمفيتلمامتتبداوانعاممللليعيونترقانملوعمس
تماعوتنارهلمبهلمفتمعفتمسليعرحوفيعفسلهدوفهسعبمامانعحئوقام
عهبعبيهمستفتىفأاعمعهعسعداهنمععمصعععفعمهفموساويادو

اغةيافعهمابجلااعبVارهللقفبافعمماحمنفااعقعخمععحو
لمةااأابمااودماحقأيمهمبعأاهماإنعاقملقتأنلمبسعمععتع5فاع

فااوفيمأههومأعلىفرضلمقعسوفنييهرحفأوأاعدرأنيهاواذص
ءهوأحعمبأوحولمافأحولرحعبيداتماايمواأامقسقماأ
تماهدازايميعمأواتأفعىضعسامتععمبهاائرهاواوأحاوكاتشعمقدرحتماوأ

شقسقدقعاهقموقافيللشقمقعمعامبتوأمعئعقافمصماهماوفاس



أوأهبريلمعبمتيوللبووللاملحبتأواحدالمبممئرلمرأحدللوياوللأليبععبحارقوتيا
أولهعرأونةمرلموررحلءوبليحانقولهمامأعليرهذعلحلمبنسواممبفعارفافمبأوتتيأو
lأدهتاوائرأهامعلينعدامففعذحاجمفيمان1مأقواكاانسرسحتعمماوافحy

وليقسموباوفروملمبوارقممادحمحاميواحقإففغجاقىفص
المواقاواافرابلددادلمعبقمااازوهيماعلممماتسقحاأفروههف

هفعدليثملمباريعدهاهههردوهدبرقةرقااهنااباقبلم
مبأاممواحامامدراحألدفنقلمواأابامبيموامفدaإيع

اهمدصi4ذاراساابعماهدمرهعمعاأاعرامشنبواترلينبا
رمنقرقتوأاحهوناباأاالموأيمدمووااابهوبدامأوأ
تاعههاناوفففداأقعلنفر

لموامنiأودوأوهاضوبزيعةبشدفبأفسمافعوتمعأههعمهاا
احيبعمفاحعدفورضماأرداافااضذهعمواحدبقوفعزحترهفعواااوا

بهمرصسبتداضانفأحماذاوهعقانغووضرعدامتماعماها

أوهبعادوافسعرفوداءأوأوعىرححاوسع1االهمدأفردهروحد
اااهاواااواولمقلفلمايوهعةووففعحمدروطفيمحةداأفدانعع زحرليواق

دTهاحاحههحتاثماعليافاائحقأوحعاللدافااهمحا ثمLءااويدحانرافسب
رمعامفيرورورحعاهفراوعرراوقرانهثسوااداااهم
عدرهقستعهاافيقموفبمعترطعفمحهفقاحعاإدمV44إه
ااسيلحاتهممونأأذللوللمااصبامععمذمسهتاةهولما
ااممالىمحيموحلممعععانأللعامرولمباكاابكمتاعاوهمرفاابعقاقو
اأتممماافهمعدفئربودواوتماسلمتامنذذرمااراللوعقممتاهماخرعليمم
ااأممعليواليفويهأحونبيارفبتبورنصعمLحدااقاهمال

عقبعو

تمارهعصهمعثمائرفراغعماأهماهم
فممعامهعداللموههمعااأعملاللبتوتعأأعمااهموانعماهمفييمذمحمأبمشحوهماههم
قرTTامبواقرلموأناأبمراهوهكمللبترههمحوأاهمبموههممناهمااهفة
ععنينعافعنيهتانيوأهعفمعرمبقلقوفالمعفمايأهابفراtأهفرمتبهملحوانروب

ايوبأااماونيأاومااولمعقاعلموعهعJJتعوأيوانةحاوحااعيمعيف

هميصلمللرلمحعوانعاامووابهاوليقأةاموأatععقرت
مبفاهعءقلولمفيعفمرلهوأهأععورياععبعفاممننعرأمنغأهملمعهمققدا
رفووداعمعببدهمعمرنيهمقسقافاعسبعدهماه

ئرمحبلفهلمأوأهمحهانيبقولهيممVهميأدااااااملياتعفصل
رأحكاصمتماتعنعولهدأ5اواقهلمدأهنفااايرعما

قنوبيبالحععقواللعمتانعمودراههأمرهمااعصباوهععقرملفموق
افباوالماواللرغاانوزوههالمهمتماوعاحيماهنعمعبععقوحمافوهاياامعأح
فااتمشعتفلحاعقعهعتقنوافااقهبهعمفمعوأوقمممونمaأحهممالحهااحفم وم



حتدململموماهلهاالقراناومبللاومابمرولمفعوهلمولمااو
vاأووذلمويرااشقاهVنااافترروضلمعسعرمافاذابألهأأرماد
واعلىعورئتروضفلقأفةحمشتاقاامودللفعدسللعععافعقامللوانه

نرمبعسفقافينفواءاههمرأوافمعبيمرهءأعباسينصمموأمعو
رمدحممبعنوبفهباحرلممناأفيلردمماافالموه
عموهاناوعمفهورمعموراوأوفروافرتاونردأحلأوأبلهنلاليأةا

ممعااقاافمتليممقدنمليرحدعدصليصرالالفانمسانهومدفوضهردموهسرس

ملموهااونافتعرعىافهعهواوهلموهممحافيمبيععأللسومداوهوأرو
هاببماعاوهمااأعهانباتدتمواكااهرمفبقاعمعفبحرن

وفااوماوءنرعأرموملموبراواحدففمرمفوفساتةناه

عولمبماعناوفيفدأومماموورواحبفمعأولمرانرحتععامموا
روضازداحوفياأحوحدلماحوأفيالتماليسناولمندتعامعمموعوحمع

حباعأعببعاوواههاحوحهعصوو

ءحوليحامهحش5حععسمعم

اواماقفممصوفيتماهمعمرهامفارروامميسفحمممورحععتما
وماعففاتعغاقمماياشعمدهممواتحوفدبوصاههبباملياألميموهع هلمالياحعمموقفادرمفعدانفبمأاومفهأبمما

معمممدوماوrأصبادنسلوعافيرمءحااميمافينرفييميعاVsاVاأذ
أاندابممعماهبعدأزارتدبوتوهابدقلندحااواأ و5رقممملل5اقعي

11urتأياعمسمفرنبعوحلماهمافالهأحداcصمعمأموءدوبمفتاصليفاة
تمعهمعمانفدمفيقفااحتدمعاذبمكمرحنينعتوعامم

سابرواموهيتغواوفلحوفدفحدامهوانحدهمفوهافكوالفهينافمس

اأاهوفسوأاهاادهرفيعووالافباوأفمتدللدوعسعرسليوحللعمووعVانغبلفي
رأحسأاااحمتدافياوحرطعمهعهذدأقياونقكمعماووفوحمافافس

لممعباماوا

رهاونليقمثعوأاومدعقووانحواوسبعداووقرالمممعوفيدمعباافمحوليلمااونمدسا

هةاانامعبفراواعانقروساذحمهانبانماوأهوعبنيرهاونحعواعىأوق
بدساااهاأوالماعهباننيعوعوأوانعالراأوازراصبرفعبايهنيمهوهمعهوو
نصرويمبتوتغصبرليفيحبعهكعبروترالمفعاعشرحاأوحرلياافاتمعبراقنياهوارأو

ورفاوأملراأأيوهواأتماولمابمأرقوقتذوحبحعبعهعيرووأممق

أرامعبوتمعوواتهلتموالمحرحفعوامهوهصئرهباووأهواعذسلتماوا
ومماوللفاعاببمعموواهأروحفةفبقعلللممحبعهوعي3امااحوقلمتعواهعباوعي

يمبنيأماعرفاقوالهممبعدرفراارفرضةاعصلنفاردلملمعععسبدوهبفروضمفا
هاهمواومراأواحوهردعةحهممتمااقرامفيعدماعيمللعماقحامرفر

جدفماسيادحاععرلاحيسدمهمدمعنسحف5دعوفمادلمأوبا
ععبمفرفياببفعمعدمروزوصعيحمعرانممعاوامرااومبووتالتمحوتوأعموا

اتمعوقأهلىمووحوويلروةعمهمممبفمواووأرأهئروممةاتقمداةمممم

موللحللجدعادعوهبعمعستمامتباقهققبقمهقتعلمحدبيةالم



اقفرمرحمناااذاواعلييبعقمعصيألللللمفعسمرافقوقممصافيصممعابل
ءوتبصتسختعليعمعلحTرقخراداميحيامدصعمماصاععرمامععصب
ءأواهعدعوهأرقمالماأالفدربرللعسعيهممعدعفبفعمتأأحلمردمعر

ححمدءامععااعوممةالحأحلاوللتءحرنمرءهافمعودصي
هعرثدمسعحبفعمامممأفهرعيااعةعاقعععههتحااقصا

ةادلمعجماماهعكمممفمففأهحللععوحمعمممومواثهبأحه
قفافريععليماءشاعاليافمواجماعهععهفوفافرهحللاورقا

فسيميهمماحمميعاممقهردهلئمحتخيمرحبالعمةرفحوفولمجادقعدوحفر
مةحمدحيمياحعموحهوحععأحاللعماحدحواتدوتقسفمعبفاعاشعولحفلمعفيتخ
تتعمفوأحأرأنمودمبفن

ورمدمتماعامفوفينعأيراأةألييمعفيانمهاباوسلله
مرتوtنىفماهمرتورتارئرممعممعسنيئرتعوشهادهفسقيلولي

تهعتتوحدبعشراالمسواذواورذرأأشراوهنولي

اسرفاعرعدبددقمماحوءتاللنيلررقمياإمعممد5ابترأامعما
بلمومرحفماماوافياذفيحمبكمللحعمبهو1dندولحاقممرصاهاادرقوفتعماعلي

اروافساامرالحععقاعبفوونرامرامعأاحفىايمممرنراوليعتو
اابدأوامسوامواممفصدللعفعبدموممرواععدافسهوممهاذاقما5فدوا

نتهوماومأحقبةاوعارحوهكمرمهحفداامتيأمعدواحدأيععامراءعر
00001هشلممت

ملويلميدنومهدحأمباهدمععىمموهعررممعةخفممةعليعفولهلوصفةماإi41هuواذ
ومروحوحيدمcرعحوهدااعدمسممعمدهي

اومرثلمعبيعوحلمصداناعلياااااهوطحنااارضعاهاهعاااحااوهد
عمبعغالماائرأهايدراذلياماليمليوطححبعلهغوببوفيفيداااهص

اإعمعتدعراللمونيقUاعلوةاعقاواعمرءأوففامأمفبينتالهع
عىمانومفةتعوةبعأراقعامفعتنننعهماعVوأ
فيعااوشيهوحيمديعاأوتلرائرمبمةممامنهوحيمةنععفاومععافمحيماتنتاا

أمبامتمهوعميرماولياسحومميمعوتمتعيرللقراننيعبافمميرعمدااتموهحرب

ونيألميفسعفةامهيمامبيعاااعألموفياقاهرقناوتعوحدحعياهاوهفرافعفعب
حسعدويالمععملياولياةنىافعاقععساحيمانبابفةعسعوهمعاااسعووفيمللييع
أواممتنبانبعوحممااهوفمتفةهموعررهفبتععاتمعحهعهوبههعمرحفيااأهممحمها

امومداععقعأروحيااخيعنيقممحيميووماصأمهروماصسماهمأياقعامحف

ونياباافقمءفااللعميصاوأولمففااها5فتياماصبدممعابافداقعثمتارف
اومةأفععبديفوللعبنيسهشافباالموهفدحفعوفاوفافعأاهتاهلهمابععدنوهفما

مايرهعومعكوادلمأموفغذهيتااعيدJوعمعمسددحيفعاأعدمرهوثمبعف
ههمماتنيممبمميافمسبنفتافييعأأدتكموفرالممولهحممممعمص
حيماهعائروعومأمتماونبيانرقارهعرفامياهم

والهونيفالفدفيابعفممميماعملياصيوفمقوففصعيعقينبممعهتمدفتاه



عالياليقهمتموللماأابتانحبهومهاتمواقيمالثاوهمعئمبوفمدفحووا4قعهااومعقي
ةمعفموأقعاافيفبصروصيامتمعشتمعوفيستفوافمهوورعفولملم

وشعمتبابعرولمهمعيروهقبهعففباولحامعممبععافيمليب
ممهيفعيرافيأوبعهتتيااعووللتملتااهمتووتبتسعةمشبفيهنوأو
مفععاوفيلمفعصههعافاالمفيمfتمااااافأاوحيتمههفردمهذللت

ياقوllIحفافعرلمقبقمعوفصهبوحعمنترقققههماميفتةعلىوحسميصفحوهر
وصمافيوحعننببعافاوميابساووفهاصبروافيمامعااامهممحا

ميمرعااومكم

وعيعارهمحاوبرتممممانبأمأذاقوءاامأانعتسئوافقسمهعنمقىاتمل
هيحمهمببواوفوزوفوايتاتسقعاققسبعدلمهااعراامدفنااف

ماففيكمواوهماتهانابوياحدهءاداومعردعمافنامسباحعونداولل
هافاصغحفلمموشنةااعونرفبفعاعورراههادفباعبترامقيمف

ماعليوقممففمفعلمرءفدافيووتربعمراويوممرودد

واافتعمبباأرفععلهعلمدللأوفيوحراهلىسههروفعكمعدعفرلهءغرلت
فقرارياليفسماامعفتونفبوهامفيوةقرقوبديدفلووليتذامفاروعغذ
معرلأعرفيفمممولمترليحبنفيرومقوانالافعهمهعمزودوععافيها

ءرواهووابععحفلىعاهفبداصفافيبرلحامألواااوا

محمهفوممعطفايدهبعقببفوااUخني51اولمرأملمتيولهمووف
هسياهسبفtوrدأممهوبروفكاتاهيفمهمعورهممشيرقأوعماميمااملي

Lوومهبمليقفيعمرمدموهنعليفروسفمعيافحوائربقداأايفاا
فسافمالثرململمفعدممنكافرن1وأونيوهعوذللممقسنيووفو

ئراحصعدوطمهدافافيفقابغاصاقبهدفرموافةساناداولمف
وادوقاااففتيموامسورقهعتنيواهااولهنفاوهاحروق ملمر

افهنعاوارهفذبوملحجرداالرحهرنوقمنمااحماروازبسدعبص
خاابوتهمأاياوااكاقلمعوبباقماويااءلمعمواوفدعناافب

نعمواعمهكاوأبوألنمراواواماناوولالذنيعابنينوحامبعاو
احباهمابهماوبموتtتدوااادكامهليانوبلامأحدلمهمااهعاأمممممقتوفء

عهءموالحابمحفواكاددرحاهاولمنادايقرضأوموفرحفبجعلمم
افاامصمدقتوهردعفبيممسعبهماهيوففبرفحهمعصامدهليمسهف

امرفكمعبدماكارفعدمققعببهغتالهبمبيمعمواواهسيعىضأاارععح
مبلحهقععهاامعهدلممعومامامموفونافعاااوتردقاافلمغاخرسععمهم

واحفاإعبتابعادملحمفمحفرمدلمعليامامبانملواعااسدممحع
فةاصويرهفاماانلمافبفاقصتفهمالاوحدواحموواذع
انممممنمماتهبافعداتبعيعحعهاومقححاللععققنهااو
ياليمللنيعبوللممامvوللتىصنيولمتمصففدفتتمهمعممتمحالفي

وفاحرميواايقمهمsTاsاهمفرواندأقهمامانمحاافبلموللتىصامااقيلبلتنيم
معغغاانفااتYkنمبمععحتاافنيامسعهرهامرههاiساي



أبفلمنيالمانماعماوهمعوجمممأأععرهموميبفهفيومخعان
رفاقاحبالافياقعمعجماعهاوبمياألهينبافبانيأهعافعناهي
اعمامفعيدوابعمةممحقارنهارحاأوليلمانامليففمواحوا

يهاقرمسقوارعهليبعيئمتىفيياعااناعبقرارعميبمقواتدنيساح
دوأوعماتويمافعالحدماللوااعفروفمماللمويدبأامعرحاواأفترنتىلمايارااأو

عموأاوأوأواليامrفروفبياحلتومومديوممووعمفععوابوحواا
ومعاداقموأوفيVIهايلمدلموعواوحافيووأهاوأميدهعياوامااواحفاأ
ممعأحلvاهيعوليوحماقنليعحجموبسمرحمرحذدزواوماوعىوربقراألل

لميرأتمااماحباتنيدوأأرقبواهعيماوفبقنيةللعيوهبوأحمبتنيفوحبعد
ورققملممأاشاماأااولمقذااوحاامقعلليحعبارفيموالحرافمف

ارماافرمدواوارتهابفافللممالانعمهوقوافافحليإممورثمفييحاممعات

فتفوازوحعماملفموقعمبصرفتاعيعاحزبدههعتاfcvشرعدوممعلممعيويذ

حممودهباsرTأارشدوهرباوانعوابةمزووفالقئترهءااههافباللما
ااولويوق

للهعاحممقفلوانيفيامقعثهعهموهامعمماأنباهونانعمقمTائرذ
اهأاماولياهماارتميافيماعايأنيافيشمروbعحموهيام
هقدمفوشعراوأهلمااحأمعئماموeرعداقوأةJيوأموLر
دادلهاهVهاسأحوحمعوأبولماااه5اوبمدانمعئللسفلةهو
دادأفعماواقمسرافعسبرأوفامهفعلىيماهمحعقوفوأمأ
Jيقهابمعوانوهعدفلحرمداهنياحياافاامعلمءاقرهأورفعماوحدلل

ابدامدوهميريبست
ههماولثعسئاءحااوفةأتاحافرفيفمفألايومهوللفععرسا

اوذناحبفدس

ةافللفورذامعوبلفأعوزحلموانسبفموقعاوهمموفامامعأحق
أيبقعاوملوللوعفعمفدسامافرلمتمادلمهكاراحليايالماجبداومهوعليمرحثد

للسفعااممثمJاأايفاوماهوففهدواعاافبواوافممعم11هاهاشنعف
j3أودعدوأوأراقرونودمارابفسذامعفويمماالملحدوصاهعبانقررداووااهراوءار

قدفيالممهليأوصعهفةوقمراحباتالمعادفيلولمعترأنعيقاهفسوطليوهاورحوأم

همهاميالأعهيراوانافسبقرلحباعلييمادلمتععاوارحرءفدلمفسيراافسبعبافمعلي
نوكايلملواهفخرهماوفأحدهمااحعميلأذااافموأهمعيلمافحاواهمممميلوثمميورثمبرثمرو
عابففممرائهعببياوبلموثمافداحفاكمقرعدابعتدتورموااندمااارعااقبذ
بروحقبلمداعبامهرمبعلمحلتاعفربدaوفليبةامقعىععاوتفالم

حفاءمصعرفامكامأوأرحلشلهلمعمتمنعاراماأحدرممحح
بمعهثقوسيلمتمااوااحعوباهمافأاعبهمامعمرتماممعياهملقنتوممفع

ههبأومتدأوتفصنمعيعىاتووترذمامعأوالحيعربعهبقبارذءفعقفعااووففمقمعموأع

فهالمااسعاوبمأوعاوراذوررافداقمعفتعامرراهيغأوقعف
وربةهمهعبذأممهممممعمااعيرح4عععفاعهمعولمبcمرللتءعا



احذتمهمليالحبهأهلىهرماهعليبقمهمهملعذورافبسهقوءو
ف0تاهقوهمتعبياتمهقوiواانيلهءفورصعتافعمقرلليااووخرافيبتماند

هتبمااسرصيعموللعهممممرللقنياععتبافيافرسبحفلحاخرiLIسف
لحققردمعارعدحادAماوممعلي

هتدهعارقمااحوحعرجمبدأنكافأمبلسحاممفوقحيلهملمفمقمو

موعلمهورالحالليدكارالحعيوعاوأدفقهعأئعم5افعاافناومب
فيارمئممقداتوحعأرعهماهعاازلحجعوامفمغاراوفيأهههأوفقدقو
امحهاههامنيرفكاiاهانفيأههعاهبعجارواصلافرللرد
عاهفممةعفورحصفواحدقعهقرحسبعوهعددمعاهافبعنيأ
ودفقوقلمحعاععمتعمهوافيقالةائرذاياوارفاافساافقربJSياقعورمافا
مدديبقمنبحوموتوهسبفةدمباءممعمتمامحمل4تلمععماهاوم

دوارنماماعععليومعماتمعليوهتوبفأاVاحذلمنراتناحعيراتعابيعسما
وهمافعوقوفيمعنافهتلrواوأللمبفمIاواعابععراواتقدا

مفهوهواأماحااهمقرهمععببهمالحبسافونيهسبعيدمران

أالهنافدلهاأفاواعليبستواذاامأوهمأحمافةوأفقاففمااأوتااع
حتثمأااللةابعفقوأاابعوحأفماعسبتدنااثهد
عوفلماعامفياحتعبرفلاعممفا
عدمعرنلحافياحبوفيلحتفذأرايممنقهمنأحروحيااامففي

فلمو3اياوأUأراوممماهرماالرحعفيهالمL4lوفوف
ءاأشبمعيعافمءمامحر5فعدواهانعلمااثمبصففبياهبقرللرع

بحددهدممعسيعوافاحبوهفاموالعفممموIدوأبعاوهافيماحبلمجذوحمم
مصموحأو

يعليققممممنعععوتحعمةااهوامااوماوفبقاوزمهعهتاموتدتربعممد

يبسافلمحامرئغربلمنعرقمممرمافئعممريهمبععوهماحم
أوعلمهمتإوبلفاالاباويمارقمئعبيفلمعرrتدوحرأولمحمبممسيععواالمممب
قدعدعأاlLرمءلمهعاهاهرفعاحديمفوااروخرقمهمعيورندبدثملماقةونفبباوثم
موروتوءلحمفيعلمرأحدمعتعافولعمروعفلمعدقحرادشعفمعلمTورتععيعادهاأسبو
ماوحيلوهنيرمومقوذصلمأوقللمبلبهميورهمدحبامفععاورذهههممبحأ

شعولرقارلمنعاققدومررنعصباعداخرائرنياوقعرموحليا
ماللفةباانءبعسفاللبوهقمءالهالمهممتهلماما

درومئمودعياحاعاعهرماليوحلمعدهععمليللبرأمئالحداقاللسلماي
لمفراانيرماعالقواالمفرااإبوفنرهسلمفعورتعرالفرأحلمءاذانيوللا
ااببامملحشماواوفاليميرتحالواعتهيعيهفءيموهمهفاسلمبو
افسبلهقوينيعسيهيفيتماأدهعيممقرعدااونعسوسنعمماأوماذا

هدحقمععفلممعليهاهوعهحقدراموقدلماالمعأحوهرنيماوائرتدعهلمريبوا
اأببعسااويردأفدمباهعفامفععتهاافاعليردبئرقدعفاوفادلم

متماأنومموهياوحمهامههلتيقابحأموااااهمارعهمتوفيمبهجنر



وباوتنبميتمتافاتمومعافاحاواحبااموحعة5تسورمعمء
تاومماحرههابعقدااوااوعقممامععوومامحروحفاتاراواللس
ااعااععهوأو

امقبوئرهفمففوفسمافيااوافرقامعتوابلفاهمادقسدأفياوبلرعي

قمقلمافيهبواوتاالمعااأوعاائبوارعمموفمولماهاااالافاح
تياأهاااماسدعاوفمأعوتابااواحوبةزغاعماأضافيمأءيحد
معفىاففعراللولهاءلهلةاامأبمعلواعاهملماوه11عمافتمملاهدأوحا

هالمفقوفعافياحااوتعقممالماثموفهوهارضهموعااوا
ريممئسفونتفتافيهربافاهحدهوواحعيرأهالمفمسقبوتروتقثماهمعففدرمته

عاتدسعدهمافعدتاأفياههمحاعهتيسادفعفلل

رهpاقiأارفيارهو

أمتبقلمانوأيمململحقأاوحفأرلمعميارارداحدلمعافقرأرأاأأوغالم
تععفييتفبعموأمافقروماعبتفقسوتمايوليوافقريهتوتافو

أتهمنفمءمتki4tناودأأتخلمتندامحملبلمأر4اهاوا ارففاحم

مهراامرلموفياممءم
tSلماولهأوغيرأمجمدااراواعامقوقفTsاتماوافت5مووعشرهادوي
قرلمنيفموماففامV4موليعفTوداذئ11اقلمامامتعمفيوف

لءوامبعلولدفأئرلموءمفليعمنرذدأيدهشياوذدمءحراا
مفورذمحرفيأاحعودمفوقفيفيروقاءمرمفهيتيامكفاهقرناو

حفوعمر

عمبحرتموبأjميابلليملأاءقمفبامكمومااوفبيانبلالمحبمتععيمفمد

فاليسيهياومرJذماقISIعقبررمعابلوفيأويتعمرمحمبدتمعبرهفأو
حهعممعومافمنليلمللافقفيانقالاوللسأهلهاعمرهامأا 00055حدحم

فغادعععانتمعرلمقرافاقعتلهععااااففحقمابوعللفاحل
افرااأندللعقراافدسفمقوهوهمسفاعمرأنمابسععأةممرأقوعاا

اااوادفدقعبيدفهساأرفتموذللأمههأدقيدهامةاا
ممعمدسقرروتدفتاهتفةفييلمرأووفقعىمسماففةرافابعمليوقجبذتبدا
هلابفراووفققمرفيناةممععكمرحيمووفقياومسافافي

لموارأفبفقاتلاممراام
هرنحمتماعالفصهشاحمررأوحبتااععبفبرتعلوشامولردللافعاقينعمذونافوقفع

اتللمجليبقيموحعافالمهرصوليهمرحهعهديففاقهاعاهعارديقتأودمعادلمااق
اlوالللاوأمدعواصواهفييوروااهعصماغفاوافحومهوعامعو
تمااأرفعلاوارهدوعيادالرفةااأقيورللبiعىااوعااقأو
وهتافعرملموفرفببرقوراامعمدفممعلقململلابعاأفباههعهلاوعاالياا

فقوفابدأعهجممرقسمروماويمرليلموراوتهرأفعبدهفمو

للوللماوودهواوهووتعاوهموأمهشعهروأرهممدودم



تافوذعدأوأعبأرافاابرحيمعقأنباقافيفسردهفوأعنوأصهبدابعوم
ععميقدذوحلوامحVمعدأوااأقلهيععبقأهبهلملماحيعاعفعولهاايدعا
اقييماعااوأمووقرحللعباففنبقووبومتعمموف3معليأو

أأعمقعاهوعمامااايراوماقمعليفتمافعىtدبهعسهماعصتعدعبيقمعبدفمعمفراحد
أمعمععمهمروملحودأونقيهلمأعمأوأهعقعهماعاعوعهمقدأوههعرنفوأ

عأمدوعبافكمممععمعيارهامملنبر33Vلممئكماممرمو
اأهاهدعمومووهومنهعريوامموتمعبقعثدا11
حسمعمعدبعمممممع5وااهمااحدوحبدمباامفحدموسبدينةءقععبماهم

ةتموقممبدفوافعاورتدلههماقفاعمقئقاقاععمفعمهمئرافشو
فوعمفرفهاققاباهقانمتعينحاأللرابقا

34افع

رمصاعوبلللامصأفيللعرللمموفاةيعياقبعويرفمحموللفغ
عبدساiإوأفاارففععععحلمفكافعليفمهعاوا

قووذأهلهااقوءمهغللوسعددعبJفبوقنافععربولماوذنغمرهرم
فماونلمااصمزوملهلمقمالوفالاعلانعواوقسلمبع
01معاائييرفهروفدوعودعأفررفمبأافعرمرفوو

وعءتقااازمأليذغيكمعىواشعيرذللمفةءوعمأميفدرففنعبياوف
عقبكمراعكااحادماعدمهياءوادعيوفاافيواعأهععبدااوعام

ومحماابلدمهومنهعدطقماهوزورقراiوراحوبقواواح

فتبعانفمعاوحي3يلوأاواaلمولمارملومJلياأفيأوليافقيواقVا
دومأواإعااحاقممفعدانلروفيايواافيالنفالوينهالز

واووأتاااحفياااوغمرأاكانإقووعقفقالفقللماملمواففعفباأف
هععاووععأااداااهعبأفوهةاذعةاعاممافاحاه

قتدقعيفواحدتهيلمهالحميمفحتحارععقذهاوةراقبل
هوهربعهههمتاقباتعمممرصحدمأمومالياحروقبقأهفيأومقسكمهومأومر

تبلمسعرأاتتوهمابععةمهوحعاوةفبععطعحقسدويعهععممدبرمممعومب
عتماععدقعافعافهعمواهععهروهرامعةمووافموملقههوالحباداب

حرحعرعاعتجموفقعمعقمعوهةبدللافيقدروا

لمنعولببعبعوتامادممفااوقرفلماقععدنبهاموفلماهعمفياسداعتاtا
هدوممحواافباسعصمردبنكماعداأtaديافأاوقكمرفنيهعفتبوهممما
همعمبمسبدرتوأمعاقمومنيممأدهقصلمودافبوفياعليهبعبسدوتعننراحا

معاتمموصتررددعمتموبرماالقععدزهعيرaارويمالهحهديعرووتفعدن

أدامهعاعجوأنsiترمأرموعبااباماليهحاماحملحاأنمااهماءقبص
رقوالتمبعلمترالوقنشداوللدماوبامقبامامعاولمشرفأوبلةععالي

نمفدحلياعليءماحياشأباموح43عاوفيفيدأنيواوعرضمبفمعهالتاارنعا

اوأمياتمكاأثاتعنتماانيدنكتمالمرنهمماهاليلهبهوملمفيه



تنرلموروناململولالافوتتاوممديومماوللفااحللمباءنعياملياميهوللأعبل
اهتافعمبفداوهببااحياوعئعمرالماهتماوفداولحبماينااوهععماولمعامرللوهافوااء
وفعهعسهينلحدمرهمعثملهلموعوهبوللتاحارتتحيفوحممصغتقامانو

معملمتهحاهممفكمياوشبفرممفياااادمعااأومدعقهعبقدللمةاممبهم

وتحرواعهراههلماعاحrفواافساقعمقمللومءعفرعامأموللوم

لهووهتهمخماهمليعافابهعاماوابعفىقوهلحعهدلهحسيموء

دوصعلمفهعفةفرعبينهدلوتدااهروامانبااووحصدا
قرقتوافامفحبدامفسيغعمعيمترومبةههبعبليودهمتابع

للماعدايغرحيدهاعصقيعياثموغعدهاللماعقععقحعلحمواعقعمصمهومحيفيببيع
افعمامرللومهاعمدافوميعوندقممفعهااونرهالمممعيابومفلعاعمذفمحبعدهعىمععع

عليحنيبسلموايمئبياومييحعلوعمممصفرهبأهتوفدحداترافبمبياهامبياقلميتفبوافدبفعهدافي
اهشعليالهوقدعمماممطمواهوفعدفمافعتم5بماعفقيان

حرعامعماااموويلمفامتاذعقبياوحياوععدتادارنمةقكما

أءفغفيحقوهب
ذالمكااماهبصركاحهياوع11للوحههممعوعماربوتا

ميعوافعقود

واحعواةمأاااممماواليماكااامصمللرحوأاقيحمراواداوهسهمها
00501مفمرعوشلل قهغمالبااعبموقواحهقعدحودقىاستهممعواهاواعهم

فنسافرتمقولهأذتعمرواقحرهاامااحسدمعبلهءاتما
اقالانسدفيهوازأععداراانموعهقرزاوملهمهثمتعياموهأامعشفايع

عقمراسعتمtajaااببسواaاأرعاحممافميي
قسلهTاذsموسهماوهولهليمحبعفمففةاامعووافيرإلميمفاليفمي
Iنهنيفةةاليفوفيفىوانيأنياحاانروواللإثمملل احعموالليعاغ

للوافصليافشممارفمفنكمبوهمموذعمموادر4تمامابعوه

مبفعرتحعمموقعلايلئرهدعالقواروحهوفرفععسممرعلهشبعددااه

أامرميلهارفمرقامصهمااماومفمانأفلهنهشيهوعرذهوحلممعابصلىفبا
ربععرواموفمكمومرهملممميموعمهاففمواارعلينعافاهامفعرصمسداعهه

احفأمعوتمفنوفهفدفوهسعىقمفمياتعاليانحدرأتاهرافقرورهاوبف

يماافرفهعيلحاوناوبفغاولحرائراتفوممهرحديادبعدصحووللما

افسيعلهابكمعتتعحابعاقةبقرعقانعقهدموامكموءوابدتااعلمصقافييد
ددفرانوحوادتروبرافبعللوابفرفتادايداوعمعفعبفعيمرارفيا

فلهلمااااومعرههابرنخامهوللمماعفسدارالماانعيععروامسععدايوماقرم
هدراحأذاقممايففولهفحدورحأهمبايرنتمارهابمعاااعلمحااارأ

اوفشياقئرراماأارنئروفرااوداهواحأارقعلفمياليمععايياللرف
حاموهصهيودعيروعلوصعهواوفموللمرذبدهمواومافاسعذمااوتاف

ذرمصفبامابحرماعاينياعصعوفهماما



بمهعرمعمبماليفولهتعهقماداعواعمبذاعااومرع
LعااوبيحركايرارءIحلمفببافبعرقاللودلمموالحعاقةوالمباوعاهعممافعباهوحوفنا

امقعرضومعمرارهااويعدفيعميويتماصيعمفنرمدفينلهاتنةاابعبووراأذ
المفعشدقحذأااءممحرلةعدببمءاعليفعرامعيه

فاهمونيوقولههماعمبفقرامماهعااعفوالةصمتفيممفمامعراللون

معرءاحببلمحمرعليرiررنااحربععافلمومونياانمه
فاافحاوعرلممذانوليسفاردصسانماداربموالاويعكمعيعلع
ابةفبعساعصاهأهاماربسململلJواهةاانىعلمذلالحلمافكمولي

ذليهواءفورعوتعععهمومهفاأدوهيحودبهاينافصالدوفا1وذسبلفو
عووصولهعايدافتناشملفاللمهدمتعباوحمباراوهعرماف
عدياعرمفرهاممهتمارااشازفسافبوهوجموعااوليوزهقوفيأوقس
يدعماعمبموصعرمهعفبفموفع

عهرمومل

فااحاانلرهرهةدواعمععنعحاالوةموهمأاةوعنتعقدارعومعوفملل
ممفعاد001

الاااعاوافعمسرفنعقديارمدحفمعععللمادللقبوافيون

أافممااطااارأورفااوفمدععاواواقوراأفاووهقوداعوهفافيا ا

رموالهفةااونععو3وفمماانانعصرفييتوليهمشقفوارمعونيا ا

قاليأاليلماااهومقعفوتااوحعمفيهفأواااتلههقوليرننةلمعنافوحفا اااا وااهوا
هوهتالمدلمsرولمحماعمرمعابدامافعفعفممبترط

ممقفوناسمفمعدعععوعفاعاافوقدععقةمأمبدوميرأوفعا
افعرامملعاأاااعمممحعافيافوعقمععأهوفاعععأهنيعسدعأوقيامدأمنيعا

aويعرمحماهفوفععفموعهعمعدوأJjردااللنللقأعقاماورف
اعاومومازلهمكاحايعععوراوفبوحعماوعياوأوااسءاقببوفح

عاللفوعنيدعمتانسئالحاهعاحقداممهبعمفاثممعوفمافعروانمافحبرعف
حدقكمافبولياأعمالمقبوليموصعاصمايعواباحرمهعقبوهوممعبد

اففصفلولمعرممااعبسيLiماقدماالأنقبئراتااوفقبويلمفتىوحدقب
حاومعمدفميفيب5ععديوءفيالنقبوفيافبرققحقفاقتحلما

Owتاوفيقاقيحعاولم

حنيهابتنيولهوهووفصفحعياأدفيعمأحعحده11برامرئرل
مرفاوقدإكاتعمبعاصععياونالماحميووحدانياشارالمجاعاحونعفمولهبيمافهووعبرها

للومرنسعياهابوبوصعاباهدانعاJاولمعءلهابوناوامماعوفيكانمع
حافماققبليبمافمفد



افبأووحمأيموحلمواافبومفءمرحهماأفبعاودأهمالمفيIمبرس

وفتمعااذموقللمحمااناحعهلحاأهمفذاقعاموحعروافيتوااا
قدمرققولمففسعمرهااعبمفعدوامعفمباقعمراذللولمفامعاومباربفعأفوح

فيهورصعباغوأناوأوكاارايتعهموحعوأفواونيااافوياويرفس
اماذاذينالعاهفتعااةبرمعاقموهحمسعهاوأهارداءلمالمامسعاف
رءبرنبع3دوأواهأصلمتدأذعوهحكممقسفيبمفيتماهفوعميرععومدلحد
دبكمعأوعولمفيكمههاهاوهوائرافياحئوحيدهروااهأقهسماا
فيالمذيموقرحرفيلوايهعافقعحنيفباتمستىتععاهكهبهريرقدانقتلمرامن
افعرفدبدوعوقميداااحبمدفيوقعيعمكسععفف

أادواوهوهعيأحقوأوفياهعرولمبواتتفسمدععقولهنياعانانحبال
فقسيالحاعلييدوئرأااررربنفهبفلهبهفبامرأامعاأهدفورحرولح
فياحافصاموأفقعهدلمانفهشاوأعرماونيفنفسعليلهيورفاوافأنر
وحبدفعدقعنوعصسفردليفموف5أدمابعاواععاقرشد

يمروتوفرلهوحزرععصموححداففوعفوتراعاععغعفامتماليفماسرعمعياعايمافع
مكممامصوحاععقعهتمافيرمساهونواقاهمبافوملمناهاانموأايدأه مرهره

مرتافحبلمعداموحعهسعتتهمباأوتفياويرافسلموا
مايمدهبمعيالحووامعفدامنعابفعبفاايفماهعامايففةاحاللتمعمTفاهونيم
حووفةااهداعا

اممععمموقيقعىعاافوعئمcبدقيبانباعقوأبافيقوتيا

سقففرصوفعدفلحافبااماعهمادالهانفحقعرافةهيبالرامغاحاشبد
وحيداس11

وياعدوتينعملغرهماللممأمعرلرهدباوكاحعينومبعهلياهاذاالمأاانالفف رأدأصهاهروحا

اووحبداواشدشعدمياهافيياIايفاوتLالمحراوس
مرتمافرالمانوهواميااهماماوحععاشلهناعونحدهمعقاعدافمفب

اهداشاأونبماحدفهنيليهارحوبعبوملمعلمعليلفليرفبماارحلتماسعالمااامدأهاحارو
اماهمهبعاهمأحاناروأحهففرحوفيوفمحمرفموهانمققابكرمفعاوهدنفعياأوفباسه

هقدالمهمبوياماهمعمفرفردفالثوفسعووافيانمعليييممماتلموبهموامبواهم
عبنيبةامااحقومافبعفامسبداحرتسعسبدافراببليليهاحعللةلمو

تماعامبمسببدفراهماهتيويعقليرتينععاعاااهمبلقراوهواميمللمعبورونفعفعفاعليي
اعمااماحبواليJفبدVLهوااففابراهمهقيعليهاوعبعوفونهمهممامب
رحاوذمروأمحقوععاووعفاههيدهموومقادموحقانمه

لمفاهافرابواوهنيمدعيرحبعءففوارحيعهومبلمباقفراعسليانا
ألحاوميللموحفمسالمفوغعومتعاقعاعيبهفرلمانرمااوعيداعفوافف

كاااالمبصفرللغيرعفريامحالموبأوفولمداوروفعتومرمقراداالما
صCفاافحدمTk35رTواأملمVاهفمCايعققه



Jقيذووjوفييملوفمممكملمفلهذمياقوارابماهتاهعقابقو

حدفيادتووافالدأوفوصففهقتوفيللووالتفسعومرووفمللويفوأما
زفهولهرفيهاهونيأنمععواتاقبدوومممنعبعوامرحواقعهعلت
بيوتقولهااتاياواتذلهملقموفف

اعاعععععلقروفاوافبورنiرممعادادفاافيرلح

براففاقينلموتمبحعمكائراذفاماضاعرلمرفعوهمئبمااابعاامفا
قبلسدقفVارمامةمشياحبوذتمأوواهاممنمممرلحاوعأسمفبوونوعغوا

ابدلحروانموهوااوميعهوابايوبنغراماداTSاادبوهباافسدكمفامقوهالماعاوليعخرفيد
مبكأمملحعدوحلميعفصلينعامابباإعدافياهرلحامممارومزرفيرعوح
ثميرضمبدافراءاوعاتعاوافلورللطملبمعحمقبامميفيدقدلمس

بهقvافرااععاوبنقعسينبللرعلمابأرعنلمفيفسانقساحدلممتىولياوااأم

رهاهأحدهمامغرهليانرهافالويJوفمهرحعليأوحابفليععبدذاطا
حقولهلمعةاراrاوااقبلعواأبدارقولهوففذب

قايععفيااإافيخلماdفواعواحcكااومنمصمففاف
اناuووهبمفادامفزوبلجممدالموممنلمامهتوباالمحرمفإ

اماوبأفكمفاماواأرأحدهعامحرمعفافيوأوامجموحباعدببابفماوااهوم
اعقوفأوفيحأهعمعبدناهافبفيدلقرومطابلنإنبابعمدامهعهوفي
موأووارنداهامعحونتايسهلمفعلينأهلألمفوفيفيأعوهفيوافمقفيفهافعا
اوباتفمونملهاافافكمةفعقدهدأعهيW4وهرنسمهانقفاهبيمربأفععمفيوقد
فشقبقأاأاوققاماهانقسالفومياهعقدافسفدأاممزوح
بقولهاوئرأهيرهأمهعافومتأوهالوفيالمترضنعبسامعهمهحعلماهعقو
ااوببيااحعهامموهدالمععواهقععيممعاببعبقانعللعيمراونبانيافمااو
بهمأبياواااايمووبعمعساوباتعافتوبببسنعولهقيوفيببهماويتعاو

ماوهماققعالقوهاوااحيلمعععوفانةهمهواواهبايفعولهاحغاوفنأحبا
مفلمععمأارLاeIلرماروعمويمبلهلهعaمالمهليدافالعا

أبباحمساااولمارهأحلموأمVTrابععمبقامرعااiبعرفيماعفعولهقلال

فلثيمبوافترحعليأنبةعمايرrويوابرماأيعيومعفارارم
زوقاوفلدفوحداااهلمبافساوفتمامعامرعيمقاقموفبرتأ

أببدوازالممقغععولمصرلمفقسهفبلاتبكمموبعاتقحافففولهلموفرحةنواولمارمواأ
افمأاقيأممويااندهموأببلنليمقبةأأتيببادوفباأتلهمفحلهنوهامليلمووبدت
وبواداتياعمروااماأمااورامبوأحلقعانقوبوللللموأموولهعللر

ورلمأهVaاتاووبقاأاهيتولربلعهاأروأانقاأمهمهعولهاأمعدااوحا
اللققمورءفحفيللاهبليعربلعولهاوفيابدااورمسمفتموبنتاوا

الماهتعولهفلرأاأمدالحماوهالحعدروفللقتلامفقاا



شعواعدأهنهعحاوه4وهباحرءنوببعوكمحر
عهوسعدتواتأاهماقمدمزوقعمحسعمحاءرهألمحرههتءامرفع
ابوهأوتأأحأموبراسأايمأهأووقحعمعاقهمادو

أعدعمعبعمااءوعمس5اءممممعءحلهعقولهمحما

هأئرالحعقعاعقرفيرهاوغهعبتودمرةاامعيااءنعممعءجمرمره
عزوعلةحرحمعاوزدعهسذوءومفتهنرحمهماومتاءحهوما

افمعااععمافيوحاوااصححدعقرأراوعتروايمازءأدترورسيدشعمتح

همااخرفاامعوعقوددعفمساحاخربLاحديدموهاحيعهم

وهمحالافعافيألبأورهيهيرصاعوهقاانىافعاوقعأويهاحسلأههاحعىاهافق
وهاحوتحوهمأممععدهههنصفذدماوفعدااحتلوهماواحف

مخرفوهقاوامحرمنيحرهاراموحهماوفدحومادمعدعوءزوومفحنيها

بانيلهفقنعتعععدااوحمرههباهاونيواتبرمرماوبلحراهاهعمراموأوم
للقودامومV4لمغمأهااأامجمفكعامنيفبعقهواحو

ااودماافقمرضلمفممفعصيووصرحاومدمعارانممماعهتم

أووععقيفصمياوفهونلمبتحافعواب5ءميالمانهحعفكمفعمزوقرهممااءف فاق01tاصمماوالحما
أااانددوهاواةوافساثألمفغفكفامارامافيعقدوافيوفباهاحاافاتوامرذا

وفتلروأهوقاأهJVتفففعقوأفقاحانغايفاياانافعولهمدتياونتقت
انوبتجانحستاععافمتعدلمافينولمابعدواهفتبعناعياندأوا

11اوإفمأفقماسعوهولمرأزمروأهعدعباماهووافبقسعهقاوالروااامهوقواوهمبرراف
اامادأدللياعقعغبحبjوعقوالحمعاليناحراافاف01ولمتحرفبتربا

يتودأفعيدلمماادلمئرافونغقوامونيرفمحوافعراومفالفيماحتىنغبهباهغ
اقواافعرهةليعسمافعجعموهوممكمولمهاللعااولمالحاهسوفوععدلحقواءأامحعاعو

دهممماماافعقتماااولهف
دبفعرفندافالهمولهاحرامهامحعمصالمااولماتحرحبعدحتىهملهعلق

عوفقولهمرمتقاوباانقرموموقرفبععاواماعمررنالمحراوحت
اتامعءحرVااحتىيومياممقعوااقمولهبعهبوااملموااوواسييوممافهتهتكموا

افملممداممرلمعسلماوقبذمعاانوأأوابفعوأانيلقولهمامعاaوأأ

اJوعاويمعاأوامتتوحعرزوحبعهوهماوأوامأهءفبرابومداأوعفوهعاف
قبلمربمهااعفعجهمولمشترأطلمبمبوهالينقولهأمدأوماحعيرأ

ااحيدفهتأماولمعلمفأهلجماهاأللدرعهفماوافبقفيتبطه4ايروهوأ
شباوهءلماوللعرقعتعأمعمعقععحصفبوابحتعاوهملرقبه
وفدمبللعنسياكماعتنقومعاهادفعدابهءلمأهتوم

احدحتراواديوعبدممدللاههوللعتدقtIحامرهلماحمدفومهروهوما
11صمواومرحداليحكااللياهjولمعماولمعاوقمابومفvاموقاو

اتقبموالحالمحرههواعبدقدامروهاواوماالقسبقومسمولمو

اعماععانوافللاصرعAارنعففذأللعناعاهاتمقا



أماوفلوتذiملةلموفيهحمعقدرواماوهعىمامئرلهلحللمل
فيروعافعاممبملمAقبقبلعمعحماولللافمقوو
مقورفبداشادمفوهبيعقواانعقصافيمامرطابهبرأوافعمحانبفععوقماانبفي
مVأووهوللفئئهاوهاودعرنفاواابعويمأأممرأوبفرعععانذ
زماتوحرهاحفيوأزهعروهيرءأعباتااهعقداوهرمرنس4415ومقرأوأريتوأ

هممربمعللليترناليقافافقوابورمواهموففوللس
تماحفوهاعماحرطلهماأفامعاهابعرفنواوشوعالحعومعمقلمدأ
اواعمهامزوأالروفبتمروحدافعععونزءويقوفذءئراووفحسقمدهاأ

عهبتدءلاحللراووأنممياعمهوحلمافعملينهمراهأربااانلاعاممبامير
ةيالحمعتمعحرأهمراحاحدهحاعفيهوععقلمهفدقعبوفهئمخراا

خرادعدوادحعمافعلمدوافسعوفلماامحيتلفراصهقلاصماواحدهع
اطواالهرياهدفتحوامسمافعتكاصم

أاطقمعبفهمعاللااذمقاءروبععياوتيائرعلىورومبافع
اا 5لمفمرهماماا

هفقهعدأوأيءوفهئاأممولهفعدراوفيمافبتوهاعلىحرالمحرمفسر
ولهنمحماحعاوفوشزماينلععاواععفfJأودوعاو
عسراهرلمأدفاالمقصاصاواهنانوبدلمباوفعيرأنساهراولممععاالليلمأدما 005اباهنوأترااعويباواومهععبقدأرأمأحيملماوا
ماافتدهاهاراوناوففععمدلمعهأوأاهالمسراوتربقاوشاأ
رأصلعسراالرحاراوحرلهأشارافبدعاعليبلمحرهفنيدانعاء

فالمحنعذلمحففهمحنيابلرعممعمرفمبسحومسعأهرارمنيايقارهافأويT3ف
أسحاذازمنوربدلمعأtاعليماااترحامللووهموحرهرمسفي
عقتاووحمعيررانمععفمععمتمامركاداهعموأيهمامياررأواللي

ونيواوهبليعموماقدخبماوهماعداتقتنيأوهلمذامقيوفعو

رافاقااومبواوحبااحبزواتميءوأواعماافوأوامعدااأازوحبف
حنيقلممدحففمعيعمممهمففعليفأهمهتاوحوفيصفمعتمانتهوانقواهالا
وفعتاعبما

اقهةافايعمافواغمأللللحاداأولميرلحذاقدااالهوVأطعوانهل
طمعقعدعععاعاممصعتبقففرللمااانافوأفواحياواافتكا
سادماوهقبملهحفسقهاطعوحههممعمععبقلماحابيرطلياهافاففقسلمنوا3تئر
انياعفعطمعدابلهمرارذللعرهانعاندفيحودوطمافهبهأا

فوجمعوأمانوهرطععاقباففففمدأيقافبفردئبمموليعرفاصعبعنوافمفعهبو
وبفاتعافسدفافبلمومسيرياحعيعانأافقاعياهراأوقببد

مابصلممانعةاقبماحانوعرطتتواتروهقساعليمفبحغدطص

هررعمبذاسمرهعدهق5رععرقموارعععديدحفعلماقتلوعاوهبععفtوايارا
عةااالحاعبدافممرافبانحرأواتمالرفرومراملهرعليهاوز

أحهاأfااداالمهمحةاءهكماوامممهابراكارفابفح



اوأعمفعقوففارهشواسةعأرحعقوووفعافياوأحواعبهويموعلحدلل

يJوقبليفتماهيالحافعموفهلووهاافوأوقوممعحاودليلامبديوثمحيلمامراوع
هاهوفبدعفوهير

أوأماحفرذبوالمهامزوومابقولهرررافيععابلرتععهممامياتابافعيوقمفيافس
محمرعكمااداليدحلأرقرااهليبولمتبعرهمرادنهتسعبعفقماهفلهاهاتمالههماوح

يفاوبفمبدهياتوهداامعلمبرليوقرعمعىفيفذامتعععبفومعواهمعتمان

اباaوفبهافمنمأفلمليمولحعفما5ومغفمهياهاميدعلموا
بدهلمرأببارهاباحغبوقسرعووهورادنيوقمافعبففعبعوفافيباعرفف

عبببدعاقوه

وهمبفدلحمازاااهرقهاوابحلامهاامسوودفرقلماصبلئرأموهوافرماابقما

بحعهحرالمااوافقملمحهتتقمفامنمبفيعسقفنيااللسعفيونعلاوافيدفقرا
موعفافقهمهاولمعمااففيفةحمعرواأومبعبياقعوووليفيالماووحنيفيبنههأ

ميباحساءوفاحاالمعقعقافممداموولمووروقاافميترفا

االموانعدعمرواعالممفعمعلياحمبياايالحمااوالمغعحلا
ردالمصرمهقأرفعهاهداأرللحفيدبدهاااهفمعليعنفتألحابفذن
تدوتونتفاوافانيقففنلمحرمنلقاعقعتفايبسويتمانأيترامتداواممهأ
شيءأحدهمJا

رفادأايرقموتواوحالحلوااافحببوإ يبدواانوولمففتاعافمهونوحدزلمهماقعفنفياهرهومهارحمفبمما
عميعلحعقودوامقوأمهانينقومااورقسعهلمولمموناعاولمفهفلاوحبومدقء

رهاووداعهلوأLفيمياهمهواTsانبفقواأمامأندتاحدوماعو
تممرأمو

ردوافبافوهدوااودقاطففربيبدفرفا4اهمدممتيماءاحدتارفو
أديالفيمهمvاعميرافعقدلمو4اهباهععايمهاوي5دافلمابتمامب
اعشرفاءئرهابااكاامداوذسعىةءمعاحوانفبغرم

مقتارلهاقومعاعفحراأواروليحدانعقدلموفلل
مبهاهمكمومقوورانعبرهاومعيعمتفسدعيامومعهاق
فالااحدهمذماهملمايعاملوغقسمحVءفعرافبابسراالحقماولويارلهفلمافعيعه
أوعقللقساصملمغماعههمفلياافبلسلمااسفنليايردرأوعملهمفماهالحفت
أاواباحبعفعأحبابععهافعبعاوبفبابقرقعفقئعتبافقمنمب

للراوبمرابدففسدوفسبقتهونسدالملحسماافيالمففياوائاإأوافتف

Jاودقبلقوبلوفقفةروعمهعافعععلمرهاحوقوفيمحمرهعردأوففغارأ
رمبرفمفاليهردامتيواحدقموايوامرفسواواافعليرابقبلهعا

فيقردصيموهلهفسقوونيمفذاعلموولمعلمثمصلعهساالحافبالح
هياوابعهلارموقلوفيلحادتبئهئبهتهمجعوكمبقالمامترحماحدفعلفقمسبا

وهنياتروحفوللاقعديديدبوبوهليأملهاوفععاواعئبففيمرواومقومامجبوقو

وليياهاهدماليلمافعيحفمهمموانعقدمعبروفسرلمعدعقدقعباعد

ماففمابحعدشعدافمتتفعسعب



وحوللمتمافعاقوقوللسفففعيمعحرهعمافأعأبمفا

موعjIفانتععغلماهدعليااوعلممعهقسعبيعرماوهمحوهقةوادا
dمجوسيهعااعامعافسانبتالموياوثمدمتمبمعحرفقبعبقئوفم

قبولياقحكممتالمبلللعهعقدعقدلللأارتعمومسمعماعمصقسبفابمحرضو

عفاوولمعهلممافسفهيماهبقدلموفدأفقهمبممعهمفليمباعاشاهفمف
فببفاوفارمماأأففاتبئراهمرفحاهماذبرفووفيحبعدوومفيمعئوففمعرلمقكا

فأفدفعقليافرالماومحمودقمتىحيغدفابتمعاعليtحدمفرعسع
ألوحمهماباوفاراليميالمقعئزاهممولمفوفأمهعفصمدعمععقرحب
افمهممهرفمعاحمعدفعبنعابدامبعيعابافراعوبعفمافملفهبفومقهدلم

ميبفمراافتهقوااواقييففقيغيضقعيع11قوعقفااوهافمبابف1و
لحمدفعمترنوقبعمرأوقوناامرصسيقاومرهنماقمتا

فبققيفقفسديرايقوورتبقممراعقرعببعلمبلليماقم

مبلمبفتلمير5افرضلحاخقاواهمرلمفبلفباقىو

اامامهرمعحبيمبسسييقىحمفعبلأأققاحيقمعسعسعالهادببعتعم
حوااوفميتيمابوفوجملحالحلحوعماهمممبوعافساهرلميوئرفعصر

عببدفرممحيحلقاحوأقاوأوفاوفمقمع
مافعبيماملمبوممبووههعاربوئرفيللفباهسعققعبملمف1

حهءئرأاومفاذمبفرولحففامووبعموابطومفل
مهأباهاهعموباوحرهأواممبيعوهرألاو

احيعامماهوأمةوامباممممرقاةوTومهاماحوفيياهله
متتعلم

عاااقعللاأارميماقولهفعموبعدوفيأفللبلهوامف
11روللهمموtماوعمععمتقساورعحهايعالمولمأحااووعtpف

فيمقبذاهيالهعبممادقئوباوقئعومتتبما
فوفبلماصفةفردففسفعلةالفبكاارافقبلو

ففاسوعمفقفاووقوقوااهقرفتمتفنللمااقبوفللموليبلمقمدهماصبلمهعمر
اوءفقيعهافتيرعفمممابميففرفمعتلحابحاسبقبا

فءعأحتهبمامعرافوافاأباوعيبهلمللوأميفوبمعسمااهف
فونعاميصغوفساشيااععماروفعتةلمحساههعليفليونللهعدا

مبيمايعفتمعلياترفمفذعأهلمرهوهمواحتيقوفتعتىشمدمتوفهوفبغقعرأحشوميففبلوليو
تمعمفوحوفياسعباشمراموقدبصماعابداشيفعبداعفمتفواحمقر

تكاففعفهئااهلمافقفمامهقفعلمقتيتماهماترقيلموففقبلفبلملميهمعفم
اهلممعسخرحاVلمبلمااودعتلمعفففماخرفيمالمTفسلمفاماص
حعأاوأرقدقابالموببفومسقبرفدعدولحاحقووففوأفلمعحلمفام
قارقداعبئفمتمعفواقةاحععاافبلعهمااهلمأا5درهعماماعمووفيبف

متتمعتاودأوقومبعتاصلمومرتهكالماتوففللقبلافاقيأواحدهماارق
احمفمفمبااعبادابيرأفصعارلممافعقوقهواغع0هاأمب

ءء



ديلمنتمابسحفوفت3بعمومايررهاوائراهوهأحوافيبففسدب
مولهاوفمهتاففقدلملقاتمبعهاماولممماحبادحاتقرعيهعريردنااععانشده
لةحدوافاعرهارموتفنبعهفوشمفرالحاوحرموهلمفافماابعباححا

ملعواراذعاوبلمفميعوصلموادسليحزرامههمنمدلمدسمملمعمففتملياف
اوفيعئدمعفحئرحامامسابميعولمفاهمراوااععواحرعاملمدااحا

مليفمفبعورءففديعواماهاليمولههوقهقبابغروحاااقوخفراهاحدف

بمواافمفوعهعقعللعوقيدقسابالحفمعدبعيراتكموففنللممعوحدولمزهوح

ياقلوعاويعتممنلوامفهدلالومصعفموفصلموحلوحعرعبوهاوفواقعقمووه
يتلبتحثمقياعالاحقوهااوامفيععفيضبعسعزاوعلرشممبامفو

هميراوواوماووفعبداويوقواسممياهنيحمهااساماولحاميرهعحامهبكم
عهدهمرقلواحدقيفعبدنعللسممودعوضفوودقبباثمبلمبقبالمردااففب
لمفقاحفعصعوءبحلحافرلمرزقصووفومعفمومفولهحامفوف

ملومقمعاتعهابةصفابهمدلأوحمععهكااأواهيهأ
فيم

محقعمشهممممرهترللعومفمانعسمبوء

فببموأأببمزلأنرزوفةاحمداوحورااإاباهمماعر
هعاذjأحوااركامااروهمانوبحانةاألياوقا

امعاأوعقدمععدلمواحداحمموقارلمانممتماVSميالمهاهافوو اواابوفهك
فلمتماالقعيمفبدأحتقيمااملداذفيثمواابلفمفياع

عحعيرهاهما4اولمعيماوفستعنفعلمهماهااعاالمافعياءملمئرا
همدللررللعسامتاعمئيافصاعصعمرافقاوفععبعيفاهماباحلد5أراحيام
معاومنىوااافققليحافعلمواحاأمبملهوقعاوبلأأدايلحادوحا

عتماهلممبابينفاالاصدواحدعفيمأموعمععاعهماوماحعا 5مفععاهرو

عفااهلموحان4تاأعلهااوويمهترشقومعمنفمماذهياهعا
هااعيعاافيلمافعااحوهستقداوعأاادامففودارها

هاالمصصوفعاعداوأقشيفعاابعرفاهمالوههفبإفعرفدعفااطااهعبااويقعا

هتفوحماعليتاتدملمتلاهمرفلملحاارفولحفعيبممثماهرحاوSراحقاولمفسدا
ارعصوعرمعبداميااايلمربقاعهمملوكاددفاتعقهقيسافمافومسوأ

قيمحفعاحرتممليرعفوعاحسدقياثوافيحعوهاوافمعدلمهوردمافرشهواهعحاما
للانمالمنوععموامغاااعحياتفمسمعاوبمعلحرأبلنعسمرمهموأفتماتعمدهواردوها

افقبدوفاقبلونلميفيعافلومنغباااهعنفوللعفعاعتوللسماالل
ISقمبدهمههوقبانطاذاهبياوهاااايياعااربفبوافداوف

اهمuوحباأققوققمافعأاماعاوفدرقيياعنمراللقتل
قالمافسماذمحواكاافعافماودفمSلماففطماواعععاهمقيصمكاتسVا
افقمودافههملمواحرمتعدواتوموزاوهلبلطناععوضبدولل
رشدهامالاحاهعرفيفرمعاولهاممفودمهأاوحياواوبقاأحئاتعمبلرموا

ددوفلىفعىالمفامقئيوتفيلمتاللقالممحقا



مامععمفمموقوتبهافراقفزملمعرهماءايرلمفبلاببمافسغذااوبقبفلسمب

وففيمتاداعممامععوكافمفعاوفوصلقاذاامدافيذفعدايكمودمو
مبواذبفوابلاهكملحمورصVاجورعوضوألفمهلممهبلممهعلمرنتقفو

رموهمهففيللردمماومهفقدبس4ومكمحوعهوفهنعثححيف

ايفعيرااهمعىءادهعموءووهاممقوطععقداابقمدابع
ادمتولحفرمورمقبلحعسيدعمواUهاافحصلوهاووهمللو

ماباعذمايفويللمافيرلحتاوببقملعوعماوفعع

فواوهمفرافتيلنقععافيرفلمسفععااواحابةقعقيأمقمماقو
وحعفسوحوفامفيالحمعلماذلمدمدبوعبعمعلقبممحم

أبعهلقولهعممافاعاحفهابمدلمافعواواليقمدنااقيصةلح

فبمالنلمااعهمإعففعسعمروقعوهفقبليمقعموهيلح

الهممللقادمععمعوحاهيرهاععاعلهمامافااوفيلحانممكمماوأحت

يمرقمرشحمعوفلهحعهحهعصلاعذندوافعبومعفبح

فهندلمهكاهفرعامشاااواليمفومعوواعم
فمغاحمديينأعاابليمواوrعىحتنيحااعSأ11SلمعفيروLفب

حسقوبلاjاتعفدمافعريوCعرهفاونمغروموا إأوعفراراواوقارافشهتتتماهتهقياحععوايافسماوم
وهعمهابلعبعاووأاأميمحوأفليودفاومداحبةتومليمفمأوهوهوبدملميما 0055

فوفعهرمببوأمس

تنقعتمله5امهييففباوومتاهيعكمورهمابميادواحموعذ
هاألمززمحدرعنموحفقفوامرفمقمنووولو4مبتاهبامهفقر

هفعرمحانعاحمالهواااصيعتيمفمتىبموفعفاموطفوقمعقسهفروارماحيعاممف
مروهووحتبياحفيعوهبفتررفرمدقوامتمااحيلمربفتمهئاهرافرر

امفووحعتعونفعلمءألمراءاءمهمعياحشيفaا
وعبيعاوممامبقعدفارهمونيوحدهماهواورقعيهاووفيلموسعا5وماواراذ

حبقافيمامعموحرفعوتسمببعدوااونباووأموليافقولهياهاوموففاوحماب
للقيعدسقالههمفبمعوارتمفوفييااووفرليقتعععواببففباوأاوحفبانسدا

ااوحرلموعووقمةععقتافيعمأوهدمعاندمومهاوعحمسدافيترو

مهرنفبذفوففأميريقباحيليمملوللحرللاهيرييبتدمأوبفنتوحعففع
تمامابمومألمهحهااخامافلحهرنرموهاحفلمافكمنحفافقوله

اروميلمعمنةفحمعاهدلمفهمعراهبليألقنعلمبساحبعاملمممماحدفااهو
بفتمامعدقياومرهرميهعفمووJrدءخعباحوم11هلافهيف

رنللومهرفوانفلوقاوادلعحعتهبعادوهماا

لحاعمعممععءوفمهفافعانععاهبامئررلحادءقققسيدأبسدادئرر
تهعمااقيرهمبعتمةعكلمدوسودولوعقهافسويممرعتمابقرنابويقس

لممصمنففمعدققترمعماففيللسداففرعففااقماوعالمف



هاوهممومفمهاوبسهاعالوههومهعممفععمتهوححمو

قيقسهممبتسمولليميعقراففسمفعاوموققتبلهاافرهفوفسلحلماق
Tقياااوبهوالحاقفدمبارهييااوفدمبترقعمروللقععوفوقح

عنففممولمااالمتنااوفذفموكمامقفلفاععفبوفمزعفتداهعامممقووف
اهماعوقعداتمافهلماعدموفاحوافسواعبأومقمعوأممعلموممفباللاقبلفي
مولحايعممحطابملىافسسفسدقبفاهليامحمقاووالحلووللأ
أهمذهميوفعممدماهمفقاللهمتفتعمبيااوأحاTف

يعمرمامبعساعوبموهوبقحفمافسبملميفهئمهافمالنقtا

قاقفبهفرةواعهمرمتصهمياممرمتمابرسألمساوفف

اوللمعافسوأوفقبلحاعاصدعوعمصمهعرهوااههاققبهاهلواهم
فسممغاقيبعئحبغممودهففافمقعVغيرهاعفوامداقمبدهمإمليقيو

اففبللمهنفبسدلمااغعهزمقاافوفاموفسهماوفهف
معتم

وواغأاهمبرمدهلينااأيتعاووأوكااوهاوهببائ
أهعوهعوهعسهعووقوحفقلمهماهعقدرفوعممبيداقا

cأالهفصقدأعبفومورأرعدهومااأووادأيبما
اوفئأريمهاوهمبميوبرفههموأههعمعقهةحبمااهبلحاا

فعمموفووأرمأعفأقوهمأجماهااسق
احبو3قعتمععايعهقويدهوربلتافقسهفئاهفقومف

متبموفحعليلقولمجترفممأقسبفمرصرهمتىءمقفوووأ

همرولماهممأجمفعبتمففعبدلمارفموفقهفاحسقلمعحمفا
أقعمبةرااوممرولماثللرفااوياتا
وففماحذيا
مفتاعهمععزوهاحعفعمفبمرذ

ءوحبعمفففافيدوهاففحوفيوليلمفعتنللاووحدهعم

وهانفللرفهسرههلملحوبوتمعققمقيرقواهمحبف5

رفنبمهلحياامرمامبهممامبهففوممقم

ههامواقلمفرفبععبمابفراممااحفافعاثمععباهافمفبمهمقس
تمصهغبعليعئمعوفمعلياأوMمعوفمقحربفابهافع

هجممعساJوليوالمتفتموعيادVممقعىفكمأافمبق
مولممفامتكمرمحدفولمجهمبعءلمعيتافيمملوالمقففهعاسههتولممع

ههعلماوامودجمفقدحيديقهفع5ويماقبعبعهفللهيهرهق
فسيمملهعلقاءئرههففافمدافياوحااقبفامعابماهمملهقهالمف

فلمهومااتوبايهوتوغترورأموعهفهممرونعاقموبعوعع
حدماهعوموفأبففمبممومعدهبفعمفلهأفافغقدان

عاامممامعواومممابمبمغههفيابومقهتع



ومابعبماحوفريتلمقئواصبمتفااالوفبمه
يعدفقبميهاملونشافبالمبيفتأحدلمفغلمففاولمابعودونعامرففبهغ
رملموععتعفيوهفهعتتأخرقمحمححبفللقوفاعمافس
وللمععسوققاللموبدشامامتماجقافذابفلقولهرما

فدهررمقبمساومهمرييأوقفلىماممعوفأبلااوفئاحماحا
همبفمقكهقبمفبمموهدبوفجموحمرصاوفللعوقمغهمرمها

ءيئرعامموبروفرقوهيفاهقكمراافرفبمافففموامععليه

بوعهملحعهورلحدلللمللمروعليلممماواعنلهللعوهوفانرهبدللوارو

يهعرزفلههمععرعلمبلقيتمومرمداروباارعتمعليمفالحعفواف
لمتعواامعاوادحعهععدفبلمحاعبعافملمترافمكماففافدمو

فيمللمبتروايتراروحيبتدقمافمفافملحعمصمعوثماوثمبلتب
المعمرهفأموااراااياعحوحهدتافوهعفدحمواتاه
باعبعمقععبدلهلقنيعالاوقرعامومتكمهمعدمفيقعنومدوالهلما

بيرواففيمحاهرقعواافممونسئهدواصأرعواف
اوروفم00000001

ننباتللبتروانوهواحنتائرومتدمهاا15
وبحفدحفاهنمالموبعمماوااشاعهتئامحهااهعحا

فيأءااحولحاعهملمهكمدبموهقهمافقنيهاهعهاحداتادلحافي
فاواافادعواتوففمفقهعتفامقوهغتبواهافمعففي

ننوففورتعدهاققرها

عولهروأمدرهالمعاوهمقيافمهبقفوللعلجماممومعتىافاقيمعليففعومره
ذهمبايعروقوعمرمامدقيللافرقبليهااليهقم

وااائرفمليماوامعدمراوفعدمدلموممققوقاحتىتبقعقتمباممأبعاع
لممهوودعلموامفسيشهععافقبألتفببوقورملوممومرعف

معتيمTمممبعيبعيلمهععامدفiفهفععباللقسوافهبرد

هرممبهدفووهمعههعبتبععموCففعسبأم
uفمعردحعوباحتهقهقدمعممببمموحفصوعفقفصاممدهم

همتترهفمداوقبهمهوهوفهوصدعمبهقوهعأافوومحاصم

لمللعتهرعافبمعبمفاقيقاوبوفبمرب4أحففعتفومااح
بعلمايراولمومايفقمممافمووداقهتوهوحمعبهتاليحبعاف

اللممعلحوموفافعسروهرقوقولهمبافمممتعوبلليمهعوعلمعا
عبافقعاميبتمعلبقرهماشالوانهبهوحالههبعفاقفرافتصبيعروفموف

دSلمافببكملمااوممالمتئمونحدلمعالماامللعلاوللعملوو
بمهتسقموعموفاهفمهوحبامترهانهوحاصمغفههمافامهمم

اعافههابولمحمفطع1فدl5Nlلمتصلمعبعوله



jاوفاليمافقاهورالحووأداقموووحتمةوسحفداءاموهدتابيرل
فهوماماالههلالهباللممذيوهمعالصعأهحعافيفةحأحدهمذإهاحم

تسمبدوتصبمعااميليمدلمعاهعسواهاحممءفتعقم

وا5هوايعاأراممعليوسيد5امعامحوأهومتملل1افسب
ءبولهمرقعرأومهليعمعبلماضاءمغأوالمقياهملمزفعممةففيعدممما
طشالحفيبفرءفاطلمتمانعهيامروأمبوأفالبهانععمرمابلمررا

داياتبعسقعدواهلووفميلووحربحبدهفمغواوفبويهكمافيذ

ععدمفبهوءفابلمحبفيهافاهاامتتماهترقولهلمفالحهوهافيورماوسحههوفهععقروفسع
افمتمالعروهاحامرهمjامافيواتالحعبساهدبيفقورااعاالاف

اعالويقععافابالموعبممعاعليهليزاراوهايتحاوبوحبوأمحعى
ةبسوللوJأهمدهواهامععيدفراوعيعمفيقمفاوأولمزأرهصحمموا

أقاالععليللمعمباووهتورمليعمعىأوحبرأوطوأوفعمسدمممواحبميتوهو
وهفبيبعوفيعيهموعنعأ55رهابهمفلحتعحعوارفي
Lموم

بيهمعقتعسرحوقأحققعاينعتماهالمفلوواممااهليامدااإاقادهعتوو
ااألمسدااويأافعااقماعتمووابقموالمحرهبكماوحلمااعأحوميا

قملالمووتماهافعلمتعوعاهنرفرممرللوةلميوموهفحلفعوهتملمابليهوبلل ءهيعميالمأ

معحهنوفهمموعثمباءمممبوفالةااأرليانعأه
هبووأفkفياعماهمستااوعاأبمففب

ةاذهوفييمفعموفرمهمحابمققوقفمدأأأ
تععفوافموهممقماعفعلحاحمعمعدوIوبداممعمساياعايامنتتعم

قاطبلااحراصحوقدمقبمادواوفيبمناةوهئذق
رومتد

امففبسعليواهمميفموجمأءتمعنعهديويبثمشيئتموا
للونعلمأدرالهبهنللياهوفمبعلممافياقبدافيلماأرافرألاهماولم
كاقساوأمفلمهمب91بهفئواماهداوهفييتف0هوم

قببعمموفيعرهمماعلحوممتمااfjبTمففقفققهماافعيئع

عوعمفبتواحهاوحياوعرويرعفيمصعمعلماسقللوفحااوانمونر
أMماحماصسعسمغمنرنوذاهوبوممنانولمااعنم

قوفيعيدانسمباوتسععيتعاصفمابعووفهافبمعاالموب
لللممقمافصترفمباعوعبمابياأهادملمأحفمهفوعبااهأفوبردا

موتهقعتدمبفعتاهعبعفبديعمجراويامعفعتداشيه
قبسلاأراهءموالحوهيضحمعيللياهاحةهبأفوارهقعوفعكداحامحمرا
ائعأأوصمعارأعرمماعمامحتىماجععمهمبأاعف

اوعمرأودأوأهوافمرفبمهمCعمئمعارميعااولمبروحلقلوخمععي
اوحفمفحاعهقاوحلمميمعاافتمعمموليحقيعقفيأتموفلهصامو



الماعباومومبعهبهاقوانغمتفماماهوتمممعهدااوحدواملىببزو
أذولحاعاروأاورمابووهبادفاأتويوارومهامزومأ

فافيازواوقبعودأوملوعمياقباامحرهافدمرضرواافبفتمبور
ارامتمارعارزهامميبأقوامععبهوفعقمامحاصم

فرحاااهرعصلماومعفتالاقوفاذامأحلوقعفقفتوقهمقهالمس

ووقحعوماهفهع13111مامفلمهتمثمبقتفرللماهرنرورتهامو

مرأوممباققلومف

منزعرونعذماتهروفتعانقولهوافقاهومياباوأعليلمقعمماولقهليف
ريعهفهعامومافاللعملماوهمممنفيعممعوعقهاافيوةليويبدقعد

ءأرلهفيغفيحمعهبمعلرفيفارفمامدتسبيهمعوفبلحعماعبلفوا

قيئعو احأوحعيسامومنبوبالاوققماهبعكماذاعاعوبساوفدياا

لهومحمععاهبععمLهقعاقاقعاهبومواورققدصههليأومرماماومحموقععتع
عفيتواتلمباز5اعاوفاهقرعرماهبلعدرقهتدأ

وثهمأوأهماافدفروطفعبعواسقععمررعافغوعربحففم
رماحوناووورللواهمرههعيدهازيادهلىيرزمفبعبفقعو
فمفراوامةTنوموفوأوفرأوهتدبراأباوحلمنرو
حاأدأاماافوحهاحدفمنهولقرلمتماخفيللبنوT5لمافو

حفععتوقامعزوتسانبنععاأووفقبمأمبفيصوعاأهمد
ابحممباحامفأaماتعيهميامعووووممفقفعوققبلممومفيسفوقمسع

مرأفدوفيوبهامموهيدفيالحباحوامحمهبابوأعقداح
تاامذاحافملافوحبتساميبحد4هللدماققبعارفيوففرو
احدSVها0اوهععمياأمعاهبممرمنلهطفاافمعيجصمنيوفبي
نءاهحاوقماعتrSعرميلوطحاوباااماااهوواوفموفرموا
هبدففلمعلمبراوالمععاولموهوفلمققفقممهوهيما

ورمرحكمعوهفابهتاوودمماصبفاهبمزفمعلماوقئر

عفأقسإوقنفععموفيوزتمحوعيارتحودحوعلمجوقرفوقهه
امنيعقيعافوداتامعاكممsاحفلمفمولهتعاادمعههاحبدن

ولماتلمعرهمدأعالمهاعتهكمرالمومعترواوألمبردفباامتهمعفام
قممماحسعفسعاعليافيقاقروذاحيمتتععقدفرولمانالهعيدماهببالماوق

امسلمءلمصليففلمتاراالوشتعقمتابتماهممالنمدعااوفات
اأموحئممفرفقالمعاللارهبعملأاعولاحتعادهاعاديقبللعباأحباوف
سبععمعبصمولمفشمهممسمهاعايموتفينبانماأوتوصلمفايعأفسلىفا

ومويوزلبمعملرهماومسلمرونفبف
رزهءعهماممفوحانسهمافرافراهاروهومعناوفعيالمعاعفاأاامسبق

هيحفاهذعفالماهاهاأسيعلمبويعأوبيمبامفلمجعملمرابفت



عامفتأافغعفاهرفوعتفللماءفرافلتمابمقيفففا
دالمعألهتفجربلمأمعفوصيمهرلحدييميفاهقلملمهاهفبامو

رففيوفياعافعبدهدبمدحبمعلقولهدلمقذايفومالمقوراغأففف
مقعععوفممممئومفعسوفلحاعبفدتابمانقومهولمعهتمدو

فلحمقمموهيمبرفمعققرفمقمعبلمممممعبراتراةتهبيامافموفمعاواف
أوعوضريجمهمنلمافيهتهلهعاهوبواقهقرمعدمشبمفاءحئمر
هانعساللوناميحهسععمهفاومووهوفرالحاا

قفعوضلموهدحنبيوبعلمهورعنرابلحريرعيمساءاهمف
فدمغوبتأأقأويزوفهاولمفهففرهلموفيميهمقافب
أدليعولهقالحاأصاتهايررحهتوفناواءئربافبعممذهوبعررقمح

فنيهماااولمفسدافيهاوهفممفيلحبممبياففءقيمامميمهافيمعمدففهقيما

بمرواراتعمأفرماأسامافسروالمعاوبلقويوVحتقدماامئت

فبافبوافدعفممقفمااافقع

اماقاووحاحبفولهمحموفوغللامامعاماوفتماااقأقواأهاأا للعتيواحفووههواهافععرفوأءفيماقمافقهلعVمفقه
فقولهحولمهق

هابهعتىميبتتصعههبوافمهوف
امافهبرمهبموهب
قتافموفيضمعمموهماأحدلحعفيميبفووائرفوذفيميتاحيدياأ

عاصلفنبباaيهقاعشفرافبقاامبمفمعامملتباوو

فمييفعومفماحععماهرماانعافيهمهانمللففواياوهعفماوحافماوئر 0000001اويمقو

اهءررماوفمررلمعنيصمهعائراوفففطافعبامتوومفموققوبفعتهافم
عهعفممعأشقرTافتييمدميعقعترفطوأعلعامواص3
فضعليمعلحتحهبئعاثماذهدحن

هعوحعملمبمأوفافوراأفلحنمعقمهلميافمراوولهاقحم
وبعJبغفيربعمأمبشيفورعحيوفمونييتفامدله

مدممفم

ةموهماالممففلموحوملماهTئبهافواعرمفمق
بديتعموثمييحافسtأوففقتفتtaفاااوافاوفو

لهلقيامبعهممامنمعاياتمانمتاهحولهمبعملمهدلل

رقموامبلوالحمحتبارادهمافيعوهقئبقبرمفوازوكممسم

مااوأوعتئقعحوقاهعمممحعومموللمببابفهم
هرولحقملمابرعممممحتقهفحعياهاوفربمواعتااهمي

متدمحاعراالهيقتفأفتع5ضلملمبيرهنوفمامفومي

اأوقيتاقفيمارفنففانهاوهراوبكلححنووم
نوأمعوتعهاومعسأوأمهبعا



لمااعرالمابرععيمو
الثمفيلهالمنرامماهاواا

غااحفيقمعافيلفالمواااوفااه

اااولماعحهوكااواابللمااو
أومصعواااةأمادأوفيياداااا

عبدائولممتفيلهاذباداورصاوياعلياذاأهيا

دملووءوأدأإماأاcJيا

اأأمارةذاأاوهءله
أاوماأانوفاأعذاانياااالماليذ

دأارااعداالمافاب

لهمةأمةورأهعوسأمعيسبلات

اواأمحاولواعوروقعولممسبلحبوافو
لماأاادئرثمويأامفأاأوااعا

b4ددااه
ارواا5اووااعفنيiأهروواواسماأ

اولهأأقىأواو1JItSTووأاموممادفراوو
نيوبافهوللبعفورااواوبعسهذلىنأ

عاأوا3متمااراعوكا5أووله
أوقعااالممااءاهاومع
زدععوااارفيافيزطمهأءطءو
ااوأادمااعليرأوتاأcjاافيعوا
أاعليفيلللوبuماا
المذTأاوJهاماااو

عحلملمواممادفيضامرuا5
لمجاوودازواندوليمرزورابربلو

ودفياا3تارها0واأاا

ععلمارقواكاLIضنلياوكا

ااونوترأاملمااوورءلحختلمة

االماابادأاااموأاابلاهمراليأد
مالودودبدبلمووهمهممواأ
اماا3موينائولدارااههوبا

ودهمدهممااوماتماوا

رانليiiمولمارامفامهاوام

اااأوسااومااأفلى

عفيااعدممعأالمتإوضمما



اأارمهتماوبفاهملعلهزأاليافبلي
رفدتدووفتورروااامزاااوا

وزهسمويااوتانمارافةللوامة
ااورلهلمليوءمتودبلأعاأاهاما

لياماراااJاوأورودو

فيراطهاهماووذوابتما

ااcاووفيورواةاولهاأفاو

وااواوأااافاأJTرحTااف
أوههعوأالهاةرباااهليعJو

ملمفلملهحLاااوةاا

nأموقارقعمااvcفدواأرواوو

ءرعونياافيةوافةا
ااوعصاةدااوءعل
افىوب

عواحملمثما4لمةاا5تمااا
ااو يعكالملهالماةوأ

1طوميمiافاأولاأناط أارلpdوأcبللمايراو
Vاوطشاووووارادءاوا01وأ

ماو

عاراافيااااااةرايروااولهحأف رeادا

رااادااالهو
اةوقمالااالاالمفللااأذهااو
ا4iئشامتاميوافيط

لهبومسياأ

ةاعاحتىوترمعمارافيم4ذاتما
قفيياسعاداتمافيدعامااذاله

أرررفاذالماافاوحفي

وهتىيعوواهترأسعامةواع
ااهلمهالمموأعدمةواذخرليكانف

مأهوةارادااق

واوادعناتماناانياروبهوامب
ماهاالمتمااووأو

وووبأامرافيوااو5

ابمعاالهرااوذاومخرليح
أأغرااوأاوأهمو



عراJدفونوبدلمتفا
واابلوبوباوأالهلمالملقاووألرواااو

عهيعاةلملماممااااليOلمدوااوتلى
saفدالماساواوماوا

ياعيرروفقا11وفولمااءاافي
وههوواواارارزاهانلمتماحعرا

وفقعهارعراوااعهوام
اأءااالماةةاارداتماصللمع
اانامانوةح

ذواصلهوسيوووااواحاوةلمووءمحواو

افهاااللواارلماعىراونياداتماو
ةاةورترليوادراواليsو5اوو

44ا
دوjاارااداارعSأامزوأواوله

فاراأومترفعمايماةاعاليrJاةبل
أوأاخنيااأاوب
و5ااحمدبتماصالاتمليهاتمااريلا

5واارااذأئراولموفادوفيJا
وحوقاووبءولللهةودااو

اااااذفياليدلمرالاا

اإطيVداءرادونوفعودل
هارهاارأaiاكاCاوأأسءقالمو
وافيرحوااوTواJاأأوTأوا

اواالافاأوااامواالمyع

اةدلمةاSفماداصراوافوثمها

فامرمأليلمواوفنعاااالماونيو
وااوطلهدفةراااااااوممفودو
وريوrرااولاوراراونوا

تواوواهفالمليفLsماوراما

اوامماغداداععالهماعلىاون
لمرووقعواروواأعاالياعتما
اااVرهاههعاياكوموو

اومامبلفرااوهلمواوهماتمافيب

وارموعااواتباولياوه
لمفوماLسمياممالماواس



بوادمانلامااهعواا3ةلمهماومشد
عةزبلحرواعاةوووةلهاودقباوامما

المحرهمفأاتماافواادباافيارامة

ومةطئراارارلمأواووووءالمبو
نءوهباودأفبلمووو

أومتمااواالمواعاسروزو

لمميرقعامأرواcواالماوااااار
اواوادةورالهوبللماادااوا

ففياووبلهوحامالمارقعف
ورووالرادنرأواتمالماواون

دلأوبواوالهااأادوالهاوا
ااأاملمواواعاأالمصلفواولماأاوممالماواالمف

معةادهداأواادااحرااوواه

ااو
اهزوحأافيوونيلرنيءافىااا

وتاللةلودئرلوافيامااو
اأسعأازوcداوزطراوااواونر
أهاتماووف

دوسةالمهواهةوسلمدوردواورو
ماحوزووطليودولكاعطحقررفو

اوواأوليمةووفوف

حعدومواليكااتأأااوامثم
راأاشعماإو01أااأاولمذ
في

موناردأوادااوقعا4ر

ااواالهلمحمفااكارأااناامروا
ااورلمأوقعاالاافلوبدعفحوا

وأنالمادلهمةلمو53ةاIفاواليSتماماا
الماعافيلىونليلمقعاحاولمأالم

ي5اوJوفسياا4اثم

رواتماااافيكااعالماولي
ونيمووقعوأوةوليحرورا

احماعدداةمتماأهاوةااااععفي
اودرتنيأهاذاةاعاساا

وأالماوأتماععوايااووهاة
اابسقتنيهمواتمتماوافمهبمت

لهدااولمقايعقب





رللرأبهعملتلمااعافليواتوالميافافمنانوحمباهاحداهاتحللما
جاواأولهقسلىاداوماولملىفاالميوئوعافيللطاارفهاودوحلهعبومف
حرهالماحاحراااققأللةااروففاققدرشعباهاهانيههموعروساهاواهام

انهiعفاافمعللتاميوواحرهادصلموفبليةiقذاوف
اعووفدعادفممملمعبرشنيمأارهمااولماداهقتفلةمبماةويشعفقوبوع

عافيفرممواومفعاأحرمدهعونافتهمافعوهقيعتوذرمكمرهوأهباس
هاقمفعيوفرعبعدعافموأقعافمولهممعيرهمراااااااولياليفيعا

نغدننساقولهااابتمااإعرفيمبلاتقاعملىعمبتعمواوهمنتاورأتلمشمرا
رافبممذاواوتتمعفريعهقبدااوموواافمتعيدهجدلمافحالقها

حقحراهترهللوفييمدففييروفيفينوافبانس
تهبووفبنهبل

ساهوتهتماليابيدفيازومااعلمبحنمواأوفمداعلمرأوعلقاصصبهف
فيمداوتعوقدعبهعأمعقمعممحمروبمحمهدداوببققنطفهنأوف

موثاعهم

اااهوقومائقراارمببسافرمعسفعدباواصبهاعياعاادهها

ااعحدماريروباهفتهياففرافهبافباهأهنومبماومبع
وقاأفنعدعبرضائهاوفماماالحررفقعمللروهامقيعرطوففباأأحدروtغع

وحسبدرمدودوف

رمعففامذءوللعبقافاعبهقهالحباوأدفايأايتممسامموفةأقهاا
امرافأوللمهرقههمتاهاتدفلىحغامامعههإفنافتوفسمافااطأهباوحفت حخروحعهبعد

أتعععمهبئرمنحدفيفمهععوعاهبقاادععفعلرأاقبعياممافقااواح
حواTععقمفبواافذعدممعTهرتيمأوحعماموااففعزوعبقعماماثمقةااأوأن

اوحودقبق

ااووعوفبقانعمماععدقيامرعوهاوزللرواورلفقساعامععجJاوئرطللعب
ميافياممموجدارفرلههفطشافيفةممعبعهععجا

طفنبافيةأبشرطاافلموقعأيعهااواعوفموافعللافمباداوقعافعنا
قمعسادووفاأامولمبقمعاواميرمهوأاعنعاقلينفيلممحاردولم

عهوفغعيمااافبااحممعملماطللشواااقارححااوقعميععمرهافمعهمادليعاهدأاحبفالمهم
ماأااماواصافبووياباعفياهااتسدبدلحمبااومتىاوفدااهاوهفعواهوح
أاعكماهبتراذعنيوعنيأهفهتى1امنيفيوفهفراللتعااو
لمامهياللاففووهتممدلمووأوفرkوتيمولمانايمععاحااوء4بطففعبواأ

فماامحفااقعانمدوليلمتامقرعفورأعاملمعتىمنتتالمتماارقربعمدماهور
مفهمناوأافيبهتاافولمفهستماوئبصومنيلمفمعمااهممهمتمافاواا

محلحأرافيعاعافعمرفقبماواهععفماندفدبعصافعيادأفنيافم
وروثمبقدففوثمتتووقافماطاتمفمتمالمفاولملحلمبطفمواعهدالحعهرمعيفعاءا

عاقهممهوبنفرردافونروماذبعففغمعدترباتعلحعاحيحاقمقما

فمموملمعمافيعتأاافممتماققاففماعممعفأiااوالج



فوفملماقبقفماقةلمبحااتهومةتهتماقبلمماولمالمقعلفيموثمعاا
فقلماناامفمرأفتلماباوراراللهصقاتاوقسالحوامفاافمدواهد
لملمتلحصفمابأولمتمالداتتولمعفمعدهمملمتالملمافمبإنونباامتفاواف

همداحوةمافافامتماقائفاولمهمقعوحتىلملمفدااهمصدفالموعوهموه
مقمفمرطاةعهبرطضممترهماصفموناففعوللومعابوهانععلىانمهقعقفف

اقتدوعمغيافوطبادنيرطابنلمرابفيااأقهمملافعدتعوقماحد
لقيااحودهماقافاوفمقلملماوقوعغفماناواابهمبعدهاهسالهحنيممفتبنيثمت
مدتوفالااارباوبترقفواانقعودنوقاحرليالمعباقممدمواأإهعتبغاوانفعود

عبمععمهليتماحمليفقاعانعميماحدأونموداوافعيالمادودتواعنم
هاهتلحمبأهعوفرنممرافتتبونفاهمتمااحومأوففرراب

تهمبعتهقلمتامسغوولمسهبيمقعماوفيفهمفساامولىذااميققعلىعمل
ألهدءحبJهبلرJهباحسسمبعهداقولمالمتةوالليافبوعأوتفهلحثمص

افمميسيعمعودبردودهفةوحفممعبعمهتمالمفقعةحةاالجاة
ةهعهاحفف

يرحتىفثميمارموعحبسمقاذاعوقدومعبماقا
معمميهمصيلموأفاموقةفيففعفعاماقسم

أوفدميوصعرمبماقملجفرفماقممحليلمومقباععافمالمعبتربللتاافعيوسأا
قحمانعمربقعفماعيتوقاوبذأفوامرقااهبووموائرtمترما

وهاهعأالابوفسقةيفوابمتماليعتاسومأمعتدفههوهببواةاا

حافيهرالماامبببهوثمهأرإهءفالiفااهبدأمدلنعماعنا
دتياافمعفنتماللواوأفكمرقمافذماالمامكاقودومتىمم

فععدفههعااعلإيادقويوعاعامبههبعديامراانولملهفبمنشارعافمفاأ
اذافاوقوعانعبيأرميعولوعاعبيهكااولمولهوافبماشبهليلمافتاللفلها11

عبعمدهتعء

مسدفيعفقبببامديرفااعموقليلحفمنباودغوانقعهعفيانعداوقهئ
تماتواوفممموأدفةنستمامعىهاولحانكمراوأحعداومتىفمملىا

قهيععسعفتعمبتماوافللمققاقتسماممعااذلما

ئقافععوااذملمأشمهعبملهللافتاتمامامعاهمغوففلهئقماالمفليقصحعل
rاوأدهاسعولحوهاقيرممولحلمولمتعسداكاامهقتلمعبئقفعاععاثمتوبو
رهاوامامعوماقتومسبتبفوهواههمالمعهعفبلوهاوبماهلمتكمواهعهاوي
افلماباع13اتععاهوعستلماماودانللباافياوهاو
أشيهبموللفعالماهبمبقاققحتقاوموللنحأفابلحاهحا
حبلهممييرمادهموجمعلاهثمباتماتهمحاليوفلاماعدمااللو
قبتورولملمانتاعامافوللمبيعااصهمامكائقبئرويوعمممقعانعاممممأ

ماويوابثتعافنعمتماماعمهاهاموفففيدملمفقولمماوننهقه
فجلاسقبعرلمبانعبعالمرللبيماالمقوهبقناتماأموفاممالمبلحمف

معومعفابحفوممبهفاممعوللممالموتمماونوف



نلوهليأح11وهاوقبالقامعاتسامهيبهلىوVدقاففاحعمديقهحفيا
هملموللرفوللاقمعموللفقهوفااهالهوفلمماامادبليقمو

حدلهنايءمعمنواماعكمعقهوفيفيافيفبقاعوليقعومبعاووءماه11
مبيفيهوحعيمالماقشافهقعوفدقيعاهعفونامعدقنقففمأءققولهمقافباعالالفعادللوحعد

فيرميللدعلمزوعيققفاواحددفوأااحداعىقعىموحعيمامعا

وامقعتيااهليدءعاهمةاقهفمتمافدلمامليعاعايقهباحقى

لحهقممدماهنطهقامبعموقاليهمفقسطقمس5ااقليوقوقداعاهمبقباقععليه

قيدافتااقةفسءدومهالنوفمةافوافقعاملاهيأaياواحدالحسعليألمجيم

اااممااعأاعئقااوفقتاحفدفيمفمأبقبابياباعالاومقهبدفولحاهه
عقاقيهثمأاعولمحهقبصفوأحوعاقعلحافطعلينأعاهمااقاف

اعاطفقبعفوعدووونياقىالناأففوانامفعوقاتتماليانتمافةق
عقوقولههدلموهافتااافيعاومعاموبالحمجبغلمفعافافبتمالحغقاقوهم
قمهوففماعامشعقمونياانرحسب5تيوفمواواهالمابم
حممرمفالبدميقادلي

الحدبرارادأماعءئراحصترضاداحعمففرحفيذامالهننالتاهمقبفن
اوثمافيععاعفهءبلحفعئلمرومابتدأولمعقورأهاعانبوقوضبعفلحافا
وقداهبكمونوففعاهأنيدمندترافيهحفمعيدفاعهااويدحهوفممتمافق

همعونكاوتوممصلفيمسمتماهءرعوفيافرسدقئرضبكمولهفووويمن

فيرزأعفامهافرأليفيفعلرودعوامبففعلذاففوبللعروقعم
ممموفدمنهو51تفأالفلهااهمااورنفعموناععماعهل

مببورانعمبكاوحوتهعاهاموعوادنععولحامورقااابففيقفي

أشارالرءارعبهدبوقعاوففقمموازفعاببوهفبيلصبأاروفواذاحاهدولم

فةباهلمcهحيامفودبفاوهماهاوقعمحولهفياتماتسق
هقمم

ءفئتاوترللقوقسداامواوقندعاهالمتعوأون

اوفمعلحلواأهدعنبوافتاالحساوافعهعامقععىعنيااافيذللمعلمالياليقا
11عواويعدمقااافععليشععالمبحطهاورالحدباهعااحأوووفقد
لمااوحعفاحفاوألملممفامممداهمراغاأوفممقاالهح
اثميقسةهاوقطهعالفطهدفيهومقففلمقممد5أباهببافعمادمهبمأ
اوللعبذءدفمقبهوماميمعامسدتووربااقتعىليمراقدهمحبافيعافا

ذللحسلاأتىواحماقلىلمراوعسبمتمافاوحيعلماذلمفتعاهقههمصلي
اولمعرحدماعرممربتههنحببععهافتديعفنفليهعهوحدفلوحهعممميهما

مكمءتياياافعبدتديابداالمننتمافأتود11ععو
لهافعابءواعبحبمباقئرمتلمتماهامهداقبوعيااهاهماعدفلحا
نعمTمحأقوورشعابذقونعفموعمهماققدأتماليفو

أوعفعدعاوموعصJياققعمدسمبدومدااوامعبفيمعدئوراميع
للهوفشارقعأهموممان

حعدحمم



قالماحملمفنيغااولمامرلمفلىاحلمفاافميفيفف
ولحرفأواففسةااودوقملمرلبففتدرحيفنعمتماألحيرالمتىدا
افمففنيمتمافIمراصحأفغاتمالمعوهياولمهالهوااقهموثذبالملماو
امترامافابيهدحفوممعذاانقملىاغرليرنهمهأاوقدااتر
يدزاأاااازبرفداممرحاريارولمفحةامراوفلحفيااندافن
عدعبخرحزيدفم

الملرمتىمعيماعدوفااأاالحرومرهاهأوريايمععالحادذاامدمقعفبقىف
مصعاهيههتمايتبوقهتتفهمدافبعافللبرااشتسموداقSولحفعذقيفو

لمعبمفمفعلحعمممفقيتافاءفهنملمعتقفيمقشتانتمارلحامب

حالماازيدلمتمانعمشوشاهاأولمتمالافينعيتماءأوممسمااداوممهاليهع
ادحماهمبقووهاقااموعلياففووهمليمماحدهماوارفأاهااحتىبععاالفن

افمشايملأعافامدياعأوحعهااوايمشيتعيمافنسغموهدفعداافوحداأ
ليمفهدحتتههليهفبونففالمااوقهوفهذليمياننيعمابو

عفمععممايسدموافعرنفعرتاهتوعفعبلعلوامافسعحوهوعالحفرا عدا

بواولمعاافم5افياهأصاااللمعومووافعقابفو
فلالرللنانارالقرورابأففرTSلمابوقوافبأشاائراتععافتعهةعللبا
فقهافااأواارقومنيأوماابمهافمافمقواحبافروراأواهاوط

اارافاأاوقملهرانمtiافمرفيبعللفمقمللانبافعمعفيعمااموء ا

ممبعايبووبفمحااباوامحبعاكاأحماتالممنيوواوافامنفواالرمم5امعممترأ
واهلمانقعلفاارقووياJراللباببععليمونافغرومانمههأرافغوا
أثمافىفيوافبدفبعبامسمبكمرفهبحععهانوزورماشوعي

هوأذذاأفأوءتتكاهدسدماهرمليااهقعدادفيدافاحوووواوابباراملباه
فمايهكمفهدطرولمبممولمعلهافمابعحمهوقحلداصحوأوكالمو

للرميمروفمحقعافنمادهمعهعحعحدهملفوتررهااهبما
فيدورطادمعالياعاميتبعابفعهمفاوابلرنأنمامواللمرماو
افلماافيرطامدموبواونيkيترJابقونعدوفافقشااأوبكوتا

حانومهذيداوميحقللمتعوحبلليريبعملذللمهلفااأنفميتعلى
عدحاتوفقعفوأافااهاعدوتمالياولمعقببمتونعامرسأمهعهفيراشأصكمرلم

وبيرعوافعررالحغقعهيامهبوحعمقدرAااوادمحعنللممدهلماحتىلمياهابعمهياصعأابياواو
ناأفافارافابسيعلهوفبلابممرأوليافعلمفيراعرفيليافروهفعياهبولمرفعااوغر

راالديحاممقرقعاوفدنفيمسقسلروأمهمومتمافرأذفعوهونو

اهكاءويذافبعحفوداونعليمداامبياأوأوهاافدارسالاهبيار
لحاعمبارلمهااماماولمتلمةبباااطفتمارحلمعلأدداععمكمفف

قايئسملممرأهتههعهمأوألحازمدههبسنلمبعغعقداصوموببم
اعمفممنمهبعيرفمموفاههبهبحمماوامملم

عثمفهادأوتةعمومنونابورمالمقيدعنلمحلولبسمبيهباوياحممماويم
صمسالحنممهمامللمواحممبواtغييقالداماحإقمعبافمفقيمفهأاحنقام



هسحعادلاوافيومبافمالتذقبادحصدهاهفوام

مباإأتفبفعمأوغالامأانفبيراعامعئيعبرسمقبعحرهبهعفبفأتوهبوففصب
وادقرءفعففلمياعفعاونلمجاYفرحنيبفراهبعاعلمفاثمهيب
اطعدوذعامبحومبفهبعدونقااوئروعقشومأوقتمقر

ععنياقماقفيافعاونيارماومعهاواافيملوفماحبو
لمفابمملناوعدلماعيعموتاوفيافيحفاوههوبلحواتاتفعئمنغاهتاهرهافعما

يدعيفقففدامحلموغوواهتمبمقفمابععليمببدافعفملقماومسمافأالجموق
اااسواأوراعلممااودحاعتداأ01هئلهه

اقفمعليأوحفاثممرشاراألمامالمححالماميدمقعفئسطاوحب
يتةيووو5ادفيرفيبعهابقدافمعليفماهيبوالممبوهللعفوفوفيدتشافقممنيه
فيفانرللأفيءاافموبققمبولح4عبجللامماقدالحاتفادكادحنممه

أميلملماوهمومعاهقدوبكنفطتأامراهاالملشامiرهأوsودو
مةاهعدفيشعااتيبماعفلمتهزاافوروفوففحماأنصمفالبف

حسرحاهسفبقهم

مفمااحعاوفتوفيهراواسدمتمبمالحقعدعفمينكئرورلحيااوقبللت
ميمرحللرمعافورحماوقاعوافابعامرممااعاأرماAوقعدم4اامفي

داذاوتماهالحناناهلفااححلمفيءوافقهدهعبوحبعماافيماللشا
هايبااهاعوموممبحئ
وهتىوjليهمعداوقمابعبلمأثمالهبعقئودلملممعالحيارفيقمفعومهاحه

فرهممسفعقعارتسفاابفققبعلمحفووفسهسليبيعبأومعيم اعأفيرهام

اهمارمهداوماممافقUقودفافحقابقعارافسعامرأبعونشعبا

اقاوعببدأزاقبعلماعفعحقعووااهبمايالحتدفاقبايمامراااواياهافالياننرالممع
اولمبسقeفععغولهليابارعمهورممافرالهرمداحداكائ

ااتغإيعومعععهاواتمصفلوشمتيحيبيامدعصممماعيدلمو

أااحدرفياربمانقرعععبعيمدغهعرفليفصاقرماه

ااأقاذولمللقبوفاووقمأهرونقرانيعممارممقهالحهعبيقفمهاوقمالمتبها14
لمفءاهتلمتقزفتوبعبهمحزوحموننياءلمااقرحمردمااالحمسيعيبلماقب

اناعولمناوحعاقرهعدحفاامافعرعقلمتولمميرحاليابفيقولهيليردافي
حمماليقااثمتقانرفيللماوعتاللحسأالقةإيواامبامعنةياغرااااه
ببيدممهواوتماليااواهقرعهعاوحفمئاحلمقهولمفوامقاففرالفLحاذوغعىأنمنان

قهبوليوقتاوقيرهاااهفطثلحهااهتدطولمتماليأقدقفاكمااألممدهتدامم
افمافمااحلمعبديقلمعمهقصسذليسعمعهمنليأراوبدصمذوةافم
بمازوفتمااوفبودفوفيقبلرمقبويممواقمبدقمدففيمأرادعبةدريبدااا
قامفاماأحيااعكمساوهفاهفادوبالقصدعبفقمتارفيبنأوحامافقنافعم

ايمقمقمعرحعحغنورحباوففماعايوأهم
بباحرعمدللعئتاملحمافرفهتمبدقموالهتهففيودتأفعلمفأنفنفم



فبدأوففهماهغنتلماقتتثوهبئمودمموتمابعودلمماعالهادواتهالومامنيوممه
دأوتتقمLئموفبردهاحيةوتعافموأنقولههلومiدامسهاعياارمواف

وحدرركمحنيتلهلئهءمنموميمبرورعقدفيمالرحلواقوللعاليافأأوحوض

هاوتقجميانرنومهأعتياواصرللرتحعممالمأتىراذاحداممووب
قمفبيانرلحابعهشيادامهاوماانسحسوفقفماحمبمانيومز

دااوويبرلماهيامعرئتوبارحدووقرفلراواشيانيععرقتورفلمنيهق
قمممومااوففعععوقص5فوتفقةماوللاومعملمهبلفمييام
ابلاوهوووبفرالهيفاللومتمبيوهولحاوقوقعوفأالحالمفمع

فنععقحمفمدرافداطدئودراافميرمتامرااعبعرطععفقحاواحوبثمواتو
رودافعبمبفروصموامروععويارفوثمتغبسلدببامماابااهقعرلمنفاا

رعحهنهوأودبالئهعيااربكمولمفناحبعمعساهتمااموللافابلحب

هفوشيموليويداقومسفيلفسوبيارسعدتاقبلفراللاتاممرهافعمسوقدنواواون
اماودماوبفيأللمهمردقىةاوغعولهقعافي

أالحرواحفيطاكارهاارهابرعبعععليرليوداأيوهعليبوفيااا
محاووفياححيماااففغوهالمعثمانفيمبعيارنملعلييار11
وقذوناعيادمرالمفزغببةيسورفمالحبامرقها1Lاعمالاحمنعا
امفبادعليمحمقشءمكموهوديببميرمولهنييقسمدنفمهارمتعووا
اماناثمالاحتابفاوهعابلحوقفوعليافسمساراأبافةثمبستحي

عفرفمصعمماكابذاابفسافحألوماتغاهفساللفاللمولي

اتاوعفممداهتمامازورهاعياتلوفمهرفعمقمح
عاأاغفافعراقيعدفيدلهمدكاقممبهفسعفعيفيقلقاتمبمكااربنفماءإق

وفلمفيببيدمدافعااضابعرحمععاعقدعئبهدلهافربافافقافعيمبةلىمغاوب
فأحبسرهعيفميارلفلوعغاماالروقعمةعقاعويبههف

هردملىهفمدهمقياهمامعنكممااذتقصفماببسيمائرالان

قااهماهحمعاأعاولماامعفييااوقامزميافيحافمتاااءادندهس
لللحفيقاأمعاافببلفقبماحرعولحفمعدممامامعماققرفبااوأه
مأقلمفعونعائهبسمادوعمرمفينقلعبدأءأواإيوهاومشعععوعيةمقلفيلجفي

هتعمياقنفبيبفبلهمفيقسفععاادعمادوقعوانيافحاعودقمفيعفنعوهقعاا

فعهااافعاليافوهالمهايعقدحنيعنعسمسافعاايابصفردأاعوواااهبدرمدفي
ومعاعب5قيرفهكاببيحملنعدوتقعادعفبمموعبتUفقولمةوا

سعهفسارتديوفمااسلهحوداهاوLامبلمبدهتماقحفقموهماعمدأهل
فتامفلمهمعووااحوحانبفقرابواوحمحمامبدففمفلحاولجافلللرحفب

مببقبااهعواليفقولهوليلف

لهببغاوامسعتىقعافعبدلحراةلمافافمامتلمسعوفيال
معمتلممونافسداففالهقدرمفعتومكمحفتماففعيتفففتماد



مااقالقيامفايقفاوعاحبماماهعاهقاللوثميبتوقتنيفواطببميوفقو
لمدهعهيارحمايافبفهرهحاففووفينلحعهفماروفاانروياممفداف

اتماهامتوطلل5اولموشبيعرقايمولحتقمالماوطاحبقاتر
يالحرلمعنينسءحوبعمضاوحباوحافيلمفلاولمحرازوسنيقتكمفقوله

ااوعغلمولمحمقتدعهاوممسجدوتواوهوقعححرضاعبولمانياف
يقبمفيسدحااففيننمعأإتيفعمدعدققهاولمتدLاناع

سبهالهمبهذممتماناوامكمقمععها
ما

عليئرليtحاحفعLتمالجطكمبازواحعااوهويصبعمفيماواونيوعمسغرابلحأبلفد

بهوهوVبتيرامأءترحمسقيولياشيبعةأداماوأءفأبمالمانقبزوو
علمقسنسملمماوبمارتتاأههوطترهالأوارأرعمهبمداور

فعمواالمقالمروومدووأاوممبروهتغورفنوحسياوامموولماموونهروا
مفقعداوانعدادحعاوبواهلمزشالماموالمبساوحدم

عفعيJاننععدكمالمقرأهفلحلويوفياللعاوترعاتماعسوحصقابيماوطهتها
شوبوابراورديميمدموللهامقفلميفمبوفيويمرتسدهافلو

ذللموبةقتوةوفوحلةزهعهدحهاعلممراعليععاالحعمفمههبادأفي
موبعواأفا

لمحرعلمقاذللانأهعويرلمحردصعذاياوااهبعفبفدفترأوعااععو
ععنفيقوفموفترهعلوحدمةعفمرحامهعوهلميكمفوأ

ععوتمفسحهرفدماوموحرتلوليفمعماموروحفعبهفرقتعليتمد
مليرفبلدالمعهوفدومعفعمماصعوهدهtمتمفرأوأحدهمااشيمفرأح
نعتبومأعلييمهمرحدفافحمبدعبعويمافثماهوامفووامدأاا

همافلحأهيعاعوأحداأحوهعااحدارمءليقرحهيلهملمهلةدأهاعملاحني
اأاأfابييممم ونومغرونئهمورمواألحوقةاحعرافسداييقفعلمفا4وأحتى

اوعاوقيقبصورقاحنيقشفوفهءهولهLليهبمرهاأيابولم
الاهبقعالمفععواوفيالموأشيرمأرمقمماعفتمموليارفيوامفلماو
ذحلوتاأوأأوهالأوحتاحباوفدأاالقيتلمداافيعيوهدهرفدحيمععو

النامواعرانيتعاولهبللمعبهاقانهااهلمادلمياعاحموطااواموفلوطق
ماحههدععونيعنعامأأوتاأحدواععحاموانموفلمةااعاممععيا
ففييوابعبلامومررعالحفيالماناادوأداافيياارموااواوا
صلاهحههيرهدهوالحومافاداوأالوقحاميتدمافالقعوا

ءهوشمدحبكمراواحبيااابتىمارايمدمابامرمعبفمحسوهمتماعونتماولما
رااعتوحوفااهةوحاترفمععبعداوءفممرلهمريدهتاقحعدررقياممباق
فمتماقفYووأشيرتمهرهرهرولمامهرليإصافولمعقاومقعلياحا

رقمسأنعمممرعهمامقاحرمسساافوفيوافحمأوفهممالحاها

أمنوفتغفوموولمااموفعملعوأقمممتىقفسه



اوهوهبفءفوهيراوالحرارءفواحفئررمحوماههانرمهرواعهيع
اتيعصرلمهههاوزفبععععياإنبهاعدأوزويبامرالقونموزااهقمابيقوواعقوله
امبهوهممماوعامدلمهلمتحرعوأتدمقساهمهعبدثويعوومماواابباأبدهفيرم

مبورحديميمسالوهالمهمنيغمأأوإtمرأعليأيjوهبسنلمصير
أوأهمأروتىهدفاوماومنيأواءفيهأومرليدااوااببعبقولها

ألاومرااهرلموافقرلماللوتمبةامرممعلىحاونومفوsاوفالم
للقئرارولمعأومبألاومبفهمأدعافيدواوزنارامبرييدضهرفهملى
رسمروحمعفموأنممرليتماوبوفريتمرساتهولووهادفو

تمنيمتممبيروباحافرلملقولهمافااهرفعمنمايملهتماأاونتهاوفد
لمندبوروفقتبقبلافعاوعومرلىمعارقيافالمترااذللملروفااقعليااااوع

ععيسهموففوعأوأهدامدعومفاااحهوقحمكامااوف
ق

وايعJVكاداأارماامفم

اهعفقاهااوأاالحمافيرفمنيعمعاهردبدفيأفممععبعترومفيأواوأواو
تماممأببرطعاوذنالمااهالرماياتروكاهدVJدولمفعاهوفلحوموفف

ااهماأمافبرأداودهدافعقدذاعدنتيامعبااادعاالناثلمبص
عتمهوحصاحردفاعمممأسعلموفانغلىالفابلقاوأبسدااحهعععبلونياتحلمثموب
بعرأفعايلوااقبفعبقباروهرافيواللوفمونيوانياا

عوتباحبغهموله

لممkهدصموارااسمباتا5
عكاهمااوبلقببيووالياووفاالففوممعباابدععهو

أفتدردموئرامكمأعليبكمفاراأاونايقرلمحرماااAوحمولموللرحاون
بفراوانفرمنبءحبععقدونمانحلهنعقونباحاوا

رفوعاعواةعبءموللوبااغراأهقعلااافعروهاهلياراوعسبارامابلي
اهأذمأإعدللفيللقفاههباومللدافتفبهLIحعلحنياحفمفعاعلهبماهعىمبااص
مامفيومفترالملوهبلاوووافقفامعاللللعردلمفمفرأاوهوااوااالولحاا

هفهمعاحاوفهءنقبألفعواحفسفينينعولهقيداحعهنعهبشاهالفأامعااماومماممفناد
بعااحداوولمنمكمقلافبمجالافربلمتهرقرواحدفارمداوتعسبلوبليعما

اهاوفقووفمدسيرأمليقموتمانمأاحفمدنتااومعاحئرموابعتوافهما
فينعياقععكمرهعاااهودهارأتييعارأمأهمتماليبلممااابءوزعاام

رقرهحفلمعاقاعتمليلحادقمفارفعملاهررهموففحفونمعردقف
كمقاراداوافعمذدهروففعنرواتماردهمصمانيمفعومامقلوليمدلمصقفسعثمتماممحبت

اعفارانكملليانرقبرهقدنعىحعهفوأقعهرمعسرلممموهتتفرئهفعحوهمممموح

رولمرطهمأوموحليمانيهوAهوهمدممتأوماععفايبعاعأاذللتقواه
احعاامحمااءلمتماويمررهرلمعبموتقايمعالمموانمفايععتعاانمأديكمقتاماص

فمةلمبععافقاباءبةاضقبموماوعمافيممهrادهمعسامقمموو



وففسافمامعمتادحااعوااللبعلمعاوءلهعبالموهومومباهويقوملمعل
ليقلملقولهمومبدوفاقفبعابيعواورمعهاقفيفقعلوفلولحرواغارمااحياارفبكمااو

بفمافقسورايمئتالمرابعملممميمداحرنفانانسامةفلحوميبررفبعافلمومباوم
ببدأوالماعياقألأببدلفمعاامماررأعماLtبترهسليوفنعماعصيهومنابرفب

هاوابببعمعرواقةاأوحبوحماأواالااافعأوااAافتابقاوااحاحواالا
ومعمارومعوسيمااحاوفيتيمماحراللموبهمهبيدااواحدام

ماوااافدرواببعحعماعباوأبومهواموكماافعافيفععليعم

صعومحأصمعاموابعوالموافسلحارهودواحناوااامييايلمذاثم
فععليخابفق

اهاحورممصوهايبقوععببامييردفسباقحتفقلقولهانعموفيتابعمصل
بااسواوحبوسعبمحبريوأياعبدااولماهعاأقلحيماوم
هشقرطحارهماوقاهعتاقامبفراثمرافغارمببأوفعرهاعأارمابباابتقمقفبوا
فعأممماوأومعننيكموركمفعماماعقمافي

ماهاتماحفولهحةمرحعراوثمفتفرارءهعومعإفمااقشللافعفعدحراهطفى
وممسوو

اففاثماعمدمواماعليهليدبتروفيايمافعتعفواعتيمضأواعيفوتممارماووغ
مهلرصمإللمتهمفماهقدمدفاحاحكفسملوهفوععالموفالمهتعىر عووعرااه

4أاممامليماففاددLاحدهماعتيحدفععواحبقولليرفاقعر
مماقبافقمايمعلمللعيعامفيمامحاأوععاعااهوأهدابكعافوواحدفعدههناقل
ليموصنقمليهكانماJوافدفمعونكعممعوقعادأامرمدامبدالءفعاافياقعم

وبتبممف

هرانيانكمغوهئرفمفولهفعندواكاtsLtitأابباووافلافممواه
افقوففرمهسونةفتماهعلهفببدعلرووليسساtIهوااذاTLواهمابلمحومبفع
دوارثمهعفاءفاوأسلافهدفععمءمبفدوعاا

مقأفيبتبداواأوحمفففقبعوبوهيمتدرWJفلحعامافبكميمفعد
انكمفارياحيوهنسويعغبببعقمببانهمامااملحدتيعااوحووعيااوغ

مشيرهبافعولهاافعماهغاراابعرعانوااراوانبفعموتعياافيهاهلماو
V4للباامطلحرامممرعبلموانبمهاععرهاامILأاخمامةأقبلمعمع

فدطهاعاتمسهافيهراععروولللهوبعحرمحر
بللعادح

مقرتياماقاقموشياوواامفيحعبلمحقمةاللعامم
اعئولحةفهيأندفقفتولهموحعىبانحعدبيرلحاوعود

اامياتعءمفقعافبهفعيلهالماواللعافغعشرهالمتعبعثمبعهفعرهرفماما
قولههسههاذللعمفهعومعسبكاقالحالحداحعاففبوولمجفمقبفيافامهاما
فبعوميلمواوففيلىأااقباولمازقبماأالهدموثميفأزقهيوفر



اعلمانوفبفيي4ولمبهيماهبممتهمتوسهيعبوممهمرااللينيهوهدز
ابعسمدواففهوفيهمافبهعماوهقوكماامماااأرهحوفيذفنعم

مذوويدمعقعياهبنهعمموصبومبعارعجماهفامامتواقيفعادام

لممفقيليأإللعادقيفااوحلماعدأااعمهوهأتعمابقوعافاففتمتماةايحوليفاهفاهبد
ابدفيأاتويثمعلنفالمنوقانبامألوئهدلملمبص11لاTافغاقسدهماععامأوحايم
دنممبواأارهلمولماوللغعاااللعبافلرووليأأمعمفاأوأحواصدالقأ
مافكاسعوناوهدبشعمااوصأانغتلماللعادهملمافأبقعا

والمافقدسارممععمممرنعقفعاروهاعهونعاليبفسقبرادمذووفل
قولهرنبعمواعىمفروابفمددفيلتهمتدأووأزاياوازهقولهلممفف

هئفيفكمنتعانملمنمدنورهدتهماملمولموبشعاوعلملرويهاامحابتيرهويتوفا
وجممادفقعلممعانعاوابلوللقفرافممافقواعحتهوللعليفرأاهماهموفبفلوللعني

عرمعصقحمفيرازفمواامعمسبململحدااالملروعلمتاحقغعبللعالمااواذهموبهامكمأحفلحفوم
5فمارثمدلموموهبعراللعاايممةوعالمنعرقفااوشع

فاوأمعبممأروحدTأIJةاوهعالقفافعوباسقعهرددوافلماوعمحباحبالر

اعامةامتعذءئرفيحغافيمامقباهمعهيممونياحداافقوحاأحلمفحا
قشوأوتغههباانعلمفاوثمأحبأهعدامعاوادععهبقدتافاللرلموحبققيالومرا

اأوقاقرافعامافعفتقااورفيللقادألمسأاوارعبتمتمانصكمودلحا
هنيءيصمرفياببومتاهئعهولماهتمافيااتهعوار
فللأوأمفمقعفارلمهمامعهوهوفاوأمبعمميتىعحقولمقونغاومعشيرأحوم

أنTأمعااأفمانسلمانانمفبأاحعغtiتمعيعيفوrللفح
ر001قبلتالميلماعحتاعليمالمالماقألصفع

وحدعتققللمذماودوأوالمعقاتاصاففسنعدقاقبقق
ررءءاهدوقدتبامUfحمبمسهمةتمابحبحونقرانعاأي

واففاهاوانبواهم

مفراتهقواللفالميعفقولهنأهههعفعولماهموقاهاهمفيمايقعلم
مزوأاامبأرودأوايارووعهاوومهالماووامهصسئقعهقهااتمعتف

هبمههيدرافيمبافعبروفرقوأمذموهروامافسلمفقونعجلمهيميوللاوااره

عاوبحعمعااللفعأتلحقباففوفدااارءصمانافشابلوغداوقلوبدمفبليلوحها

فاوبعحتمروللممبموامقمالمناهامببعرأرففوبامروسبوتسوههمأهعبه
لمأودورففيأومعااومنستعوتتقعمبمارمملاوههدهالواقمي
صيتممأفوطدابحعنسعوماااارهمربيالهاتهالملمتسهدلحوأزسبفتصافوللفبع

ببدلمالاوانتعوالوللوفيتاحععليأاشصعومقرحامتععاحعيامقم
رفعفاهسيدابلمأععقواعةنسبافعمقموعألماهراااوفيبففروأبمماو
قيامعلماوعمداربعحعدلضحمقأتعبالحقيسبدابدرلهماتمو

اصبLLدتسامنهوواهرثحعاوللأاعارالااوننلهادنعمامبعاوععق
بحممللمفممرتسفماعاعشرادأريعققحمسصمرمءووايتمرتلما



رهمادوقبعبفيمبتغعفسهفتعبمرعهرقممبوه
فعده

عراامهئارماقتعهورهعقدفعاازمتفعفواوفقعماعاوفيفلمحويمبقراوهينعرامحدوا
وللمفافواولمعاعدعوعمأالباياورهاامنلهاهورأوماوهتسعأهأ

مرولوعبأواهيورعبداااحدهمأرماياوردحوحاعأهبيعاعأاتمعوومولحع
حففيحتىاماممقميوفيانعتفاعمواثممههرافعدهذورقأإبوأواY4وح

قالمومععمحيحجمأاالوبلافلماافألحامدمروقصماا
اووطبلحاقياومرفعقدهودوعللحبةافيروعتبذااهبقف
تععفحميعناسوهأنفيلمقععوههمومماهكمذافيافغولهيمععدمة

بولحاتساوععبرووولممهوهاوهوهماأقياأولملوتاتموفيداللأااخوهماعولم
راهمواموتحمابدقاتعبداممبيافععبلحروفيمحامقتعفمهمقتتفماهه
الموبداللسفعدمللعواوبوافعدافياففيررموامهممامولمفاتدعدففوليوأبلل
فساامدئلمهافالعلحيافيرهمالمحلوهابالبموأوعاوقيلأاقي

اعهبمفعبدوال

وقيماوملميرافتلموفأحأبافاههعرضئسلحافهاأiابدأحأ
فيدارايوادارااوأواأوأرادفيموحدتياان

هماأهمماأماتيأمعيرهاحعاحاافعويكمأهململمأمياههلءاوهانيومم
عأوفيرعقئوافيوحيتلمسوهيمراهtVلموفاغاملمواهTSتاوامااةاا أوأدوهد

اهلياحامارماقممفنهعنمقراثمواأوانماااوفاوتممله
قبييدوعلحقوانماممامبدروانةءرحبيااراههمأثفلىاواونيله

رهغهمعوحمقممعهارلماعوفلعشدواحفدروحلمعاراقاحعيااأ 05حعشيف

حوليعياواافيومكمأمافمغقدنأأحداهسمففهيرمعفمبهقاهرء1ااااو
علاومغهدتمواعدقأوأاوامهترواءاعموهومسكممااحربعامدأهاها
ربعاوتدفافعهوعماةسثممفياوانسافيمعفبملمو
اأامبصباوواقاذوهاواععماأمتشيرمسموقماواأ

هيعىالمرلاهفامقعباتمعفلحوهفعدزوقيابدقيقالممميعبدوتهلممشاوص
لرمااعفتفعهاليرفولمفغعستونعالهوفهافموحفقررانشاصبلامئلقانمداووJIأ

ممملرمفهلالواذاحقكاصحوفةدأرعاواتماليامدللمبوللئهفسلا
ليافسعواابراونأدفسوأفموممعبداعدمافاذهامدرفأهحعدةفمفرأ
سموفمايقوأمماوأرمبلغنق01لقالمللمرأهااوفددمنانتماارلمتللع
امععغبراهلمغحيعهايقفعلعرموفقعفانه

اعهتاابووخرليلماقبللااعاوحقدلمميالحلحوعمعوفيابحدااهنيااللسل
رصعأرماعيتأزوأووقويعرفوونيتيولهافمعهأأأوعبرسادراللم

دافتافعععاماليعدامرعفعوتردأفدفععفISالمافسزوحوفيأااونالماعهب
هرحمعفىوزادحدوعرااعففءرمامساعلىاجمعيمالي

اهانعاقميفسحدعبللانهففءرأوف01وامق
ااهوتارلمتملهميهموهعمعممبحالفهفقعلقفصملماف55ماف



مقأربتدقهمفتجمرنافعئاقومدااالوعوعمليبموته
وممرادهرانافمرمافتعمدحامسافبمببونعاملمعtعدأوذصلمألمجاققامفلمرهماافي
اتبماهمماأومعببدتسااقمتوههعبمماونوبذلللمبيامموولمتعبدموتقتلدقعمقا

مدأاحفهمتماالذمفيأابيماوعفعداقهاتممعاتعتهبقرعاقبداف
حبفووقعمرامحدمبلهاعدتيابومهعمبوفيأرقواكماحباهtعدملtرعدواربدت
للعبيهماهمرومهلىعلمروأاععنيلمهيمربلمذنلافملحعمهدالمعبعةفااوحتىتهمع
احفحافولهةلماوعأومبعماياااوفاوفدفياففاابتدعوق
اأانعمياومهمرواببهوعليعلموواقاميااتلماناوافمفقيممهبدقروموتسيا
تسهمباهبشتمواتعارلملقولههمفتعبدماهلرافععراحياولمأزافيااهوأiام

قممياافتدهتععفقارلمفقوليهمربافاأعدقاوامتأاثمواللاحنالنقفعدوندلال

رنعاافيمرمةرأنهبزلممالحاامبسأحداولمعدولممرارواهرههعدقئهو

راوهمحيساوهاهاعدالمعمدااااونعافعواعرولمفكمهمراوبالحهما
أونالقعدتاانارللسلعقعاحكاحلمفافعدتياموصيحبت

همراماللعمااحيرمبوللووليأايJيانقوفعماقبلاومافمحعبارالم
فاقيهاقونياوفلمالحامباواسالاوعدهاللقروهابعوأروافر

رمتبقراافاحعفعيمtرممتولماااولمبوربلم1اولموففويقمفتاعا
05ممععسواهكاحاللفساأنعدافيفمتماأووهئففومع

فبقسيمباعلهايامارمناحاءفيتيمرطحتللعاويعدفبلممعالهي
دفلحعودللعبساوبداوليللصلماميهعمفمأهعماماوقVLاTام
أمقاوقمق4امسفمماوفالمنافدمهسعاعماوحمتعبيوامليصر

أااعمرفقهقبلامااااووارتدأحدفاوبنعبمنفكمواحفتعبيدأءاي
راعبرمعأهمافعدفيحوقولهففممكمواوعتفقوليهلماهداحتماي9فيأنماوفيلل
فلمهماعااابدفواققعوهعارفدومومتنهفرهتر

يلملوقمسيسياحهفحساأولمعئقاممللهوفهولهمحموفيرافقبلي

فولمعععاورحيعمتفينبسامافنتمالمرانههيروااهنانلحأفبمبدامندااوا
للمملمسلمقدماليالموففهعبديمالحنحودعتىقىحدليقيرهمافأواهعضاورعتاملوحبضها
قحعولملمأوبموحبلينياسأهفيالمتامععبوسيسلمتتاا
افقدهعمبوأهمفرافيهئامااوأمكاسلمرقهابفقودفاأعهدفلمعفمسألادصوقفيأو

ماماهيروهيدلمارهاهمقعبوللوهلمفغيبعاهاادوعسبسعاورلحهبههافهر
ارعدحاورقمدتارحعداتلمتواافيLأاواحتدوتحتبلمارحافيماياوفااو
موVاعفبببالوهاوعدمامحياعلماامعيافمماففقوللوهفمقاوهدقا
ليالمفماوتبلوفيوانعفومريماوهدقأزواوتاوفاوالنموفففأيعمق

دهازوعاناامعاولماايمعدوفيقدلالوأقهعصوقعااقكاههوابمب
اباامفتمااياحعدااترولي4لهفوافأيمافبلقلياماولمونتااليباف
وللدفععليهفهعاللهمليافبدلمعقدبفابلممحيميحوامفبقوللت

دبلماوبافافمفقفمبهبامععددتوححهماداهواحاممباوفي



فسداهااومعتراعلىوهتعنقعهلهانيلمافائرحااولمااهامعاذقاققرللعسهفتا
همتىفمباعافرتبعبمباماعامتدلمواااهراهلل
دقماهعففووfا

عفالمفدلمفرققواااعبدهعبموهواقوموقاهتئمعافعافعتاومعفوممل

امعالمرتعدقواوولمعوذأعييفواتعوقاومحليسدلمبوصوقى
ولحتورهومعوعءأصععأعوتبافسنيمهابعدمعتفحاهقتفصشعليو

وفلمجاوبافعلمتاعمبتماحدأومتممئممعمواواعلىوعفمقوعتمحب
لهمفوعفبيامبمقتافعاعلميههييمدأوأصعبتممقبمعمواوليااواحمدما

امبوفةافدهاللقاهبداتعلمبوافعتدتووفياهاامفديامتدولياعوسهمبمااوفحبف

وفااعدأوللماوارفتمباخاويافيمأحبققتمافلميمدبمعااحاتممالمللت
اوناتاعاوافسعدااذاعافللرعوفيفعئمعىلمماهماأدسئبدابابله

عمانتاقالمارقااراشاقمبرلفدعقفلمايلياعوهعقاثمهفيفوت
واعدقمامهبفومعماوانيبعا5ممنعموفيهمقعبااامهد
أحهبام

أوفوتدرهدااولميعمراااتعوحSأهااممعأسنهقيمقهعاا1
امرقئهمقاهقايلمقمفمولهففيمافافعبعهاهمتتمارئرقدافهبأللموابا
ابتاليأوام

قةمفافغهليابعمداللمأوهماهماوحداهوحداماتعععقالمونفعدالللأععواهم
بستالممعحموهوقفرون
بفقمفةللرافسدفةافففسدسمداقعدفعووعغديبففعوضاهااولياو
قههبمدأنععدفسدلمفاأإقميعاقنيقررالحبوامالواtءولقروهمحتمللود
أقلاومممالهتنمماحممرمأرعوومللمذبللعحوها
فوقسفمعرهتفيففعوفيهيوسفصبموليوياوقبااومتماليفيعوليأمامه

ممقدب

فقععاتوفادفعتااعةففبامععدقعاواومفنقاضعهأهأوففه
قذافرحبهالوقبااحدلمفبمالحوتسهاءاحفلولحامهادحهامونيلماعفيااأققيسفد

همقياهمقمعايفيلمليفللقياهعابلممقاوفنفتاميهمطعرفوفمامدهد
مفقكمفلممهانلياللقتفلةاقيففأرافعمعفقوحفوبسفقيلمانهمم

عفبفقوبفياعووبيامبوفيلمفعمدادهدمافعدازدعمبعليهبمدبمهوللفس
هفععفوههبأععأرعدهروبليتنتوعفااافيوموهاليمقوقرف

اوعرمذميداوهيابعووئرهاحدندءفووللحهعوزلياعدامتماهداثمببساون
امتااوهعوبأوفيياوصمواتوقعوففوحولمععموناااوقبببلمفيفم

توفيمذمبتعيدوموحايرعمزعليلمعحتتاوعافغمملموعلمدافت
امليافنعيرماعيوعوفليمعاهتاحدلاواعبوفيوحفيععفلممعأوهلاققواحقتدت

حفولمقفبوأزرفوأحغروأداونلمقبلهتللحيامومالحاولمباحفيوففبسيهوفبدفب
ريقاحلتممرسستالمموعأاتمولمحاائرVووهفوعاحااأحتما
تفياقمفصفمفتهموممومومممتمقعهه



ماصدوللوأساتماهوههمروومعوورأتعموبهموفاف
يولحعممووماحموييهTولمعوبعملمأرقهوالمواأواتماأعليوف
امبفقافعدوهمقوامببقويفووللقماسيعماامامقمأوقفو
مقاادعحتاواددمهامتصفياريالحاوالحاعازمعفمتوفبااونحيع
مهبتوعبعوفيلروهرنعدقعساماافمملمدVاهنعداهأاازمااعدو

مهوفيهرمحفرفتعوسبتاوألهمراوولمفرمابموقتتياهموممبدفليامو
احما

أوهأوهبثعأياامتئواهماموهعميرحرانفعلميقسفعقهرعوبقوايزواافعما
تمااقعامقبمحقعاتدلموهبموماروفربلموهواوووذحاهفوح
فوأرواهتمووللمععبسقرمفموافبوبافمبلةمقوارففععيعفقولهاتيانسع

فهمأرمتععووموهاحيلمههعوأدهدافسUواتععياصلمتزاهحماقيالمعتقمافيلي
سااعمهاومعتعللتوأهريدأهباوموافبيعمعفياللبماحهبعوياوت

عمململقويممامأهاوالمسعلأعياايوملافاوفباااملما
ماولحصانس

فيلحااوللاليومملماهمبواحمقهمعمدبسدقيفففسداحسعفقيما
لةهونلممافملفمهلمووعقدانيافسدههروداامدفتمااللو
01أقملهللروفبجعممردقبمبفبارفعفعمرموقدممعقافعوفقاماب

ااحدواهاداوسبيقدقاوبماعاعنعيهافلحفأاقأمعداوأد 05وأدوابهامفاأعأومعاتاوئمتاوشعنوحدفقعحاتكموحأحق
وفتميااكماعياهمتدأليعتعئمبمعلالواحدميمعمديمههليفافهوولم

بهمعميفامغأوهوقدهدلمعاtودمغففاtياداراحئافقياونميادحدرعم
فيماشمدامهادداالماموااقداوامهاعيداواحدبفوعتد
tأومبداعداامعرهياقماTمحبححاهحماحقممومعمللماوهأهبفمااحأح

افوتسمميرأرافةيشدفهالقمععملماحححدمنواعهمبفيtااحللالهب

مماهاعراموقلحازوأعيراعنعاواموعليوارفمميارصموروتهفوفهعممعم

e4معا

أللعtعماوصوهوممفيقالحوامومعحرمبلمجبحعو
همنفبسمرحعفةاحابرمراهمهاLوفمرداومعلمرهعاعريمعقوممعد
برحوفيفيمقمومععامعهارعاهرممفععرممععلومفردععمعرااأترر

فعحسأوفمولملوفللففقولهأوفاعرمووفععلموافحلمممففهعهسلي
عبعدبممفلكاهعفعاtميمرمفاعوبقابممفوةأوtم

لوحوواوقحعوطوافعقباقهقعىفعفرخروهدناافياواتعقاعهمأمهمعبع
اوبللحعيومهواقدأوبيبونفوالحبهاولملياابنالحئرأوفباررفم

امrواحايدفقلبوب بفهبومتمافافرالحامابعا
ءتمارفحروموحتلىوالمفببمموقاfوفببللتمعساهمعهياوفممببثم
اهولهتلماوفلمموداتعسارافبوأاقبمراهعهلمقوممبرويعم
هئاهمحااقمقافسلفقللمافولممودمبففوانفنفالمافعهأفيبح



هوذقاوأوشتييتاووماهمعمعياميمسناملانيافبتتعاولل

وتداتمواعوقاهواماماانبحبللوبارأاماارحاواتمافريتسعمالي
اائرحعدرمحأرهوحارقممافAرTاقدوواهوأاوأوأوءأحواق
عئرافممموفتفرماتمعيعولحهارفروعيماوبوواتلحاوأالواووأهماهاأخرا

امسقدياايصااأصاميذاوأفمععسوأاقبانهاوأحبمعئرقت

هقئملهوتسزنممحيقاوفأفدإإكمعيقرمهاأحوكاهاععيعمعحاهم
فوهيافتبويععمسسعهازوببعدأهأميروهافتعهمامهصره

ايممهانفرفلمحرلحايهفولياقبلااهبساسانفدللغأقمعاوهومتهفعئدهتوأم

اوسنفيولللهلحاحيمومماتنمافأوأأهاممفبدفادوفاا
عولمعليماهافاغمتأاافهداوأفيبليرأقحتففيرهااللبوفياتتساافسدقمفه

ابدامولممرعالمرقVحليخراقلمايعلمغاااوفقاللحاونماللقبلTSافبلحسعا
مانيماأبواومرمالرابفراغفوربودرمهتماادأفعليأوتسممعم

ليففامللملمانتماهيماففهوحاقراافال

أفرمياوفااروعملذللعيرومعلللهياروافعااااباالماومدقبد
ةافبوحلباسبوهوةjيدهقدابداواودوافعغروفعوإقاامي
فدمردحقياهفمراءلمأ4سواهبدفدحدوبدحيافدمالاحمافقاحلي
عمعتداهافلوأحدففةنسئعرفعاقسرايلقاوملمممرلمفتبععوصعاابداأواقماأح
أفبعومحرعدافااوواتمهوقاساوهعهاتدعوأفرداببوفياقبلعاااوله
حهاهععاف
نواهمبرمنوعهعليوتيمافممفواهفمعمافأحفرحمورافمرقوفأ

للمممممعرموحالهتفيفيهونقرهعرمرسانبوهبيقعهماهحدقيامعافعرهاهفهفميليهقب
ورافيوحيا

أمعدفمفعمحدأنسافانمقتماقبمععجقماحدأوففماوبعرمبعةهقرأوافا4ا
يامسفافتمالمهزوفايريوفيعسمهعفعلأامموذللاتعممعماتهصهعداادات
حوحمامتمافلمادمعداوميتبتععمقكلمصعدقصوليفلل

نقتعسعوبافههععهبلUVقاهراأبوفيااهمافهتأ

وففياعئرأوهكمهعاموقعأكمالهاالميعفأوااواذبياافمصذوهاشم
هرماهاولحاعدورماحترعموتهاشيددواحعدلاائت

فبغصللما

عاماصساوفرممقمهموتااتفقعزوفراوتوأحياومسقفوعامماهعوايدو

امللتاللحاحونوبردلموأروالحعروفمسوتموفيرقولحراءهيفغولهتح
ااروحرعهراللعمفاااميقرضاعهمبااناعتحراهاراوهمعماأوارهمه

عتلهميهaومكممهيائرهليموهوممتويممأUUضواروأفمارقع
عللئماماوللبتوهقمعهواحهأووهانكمسوعهرمحوأفوجبداومو
فةويفراعوععباTإودححسسوللجوومبمبعاداللمليربفمنم

فوانتاياغبرمانافنةأووفمسمعبلومماوعهاي



رموأاابتماقماعبئمماممتفعراولمترنليلمتعمهمبللمواثعهللد
قاياوعافمانللفهعرمأمانيعممفقعراءاوعكسلققاعواوملماللهموخغه

يرلمفللعمعفعاحااهوداادموأهعوموحدردهلمعهوزفقفامولم
عتادوونععيلحمامهلماذلمهمهلحبوفوامووبإبلودبقعرموهامبنت

اداصبتمسمفوعميهوامرحدوابعاوهياتمرهوهفمحباموبمعبلاو
ههقوحدزوحهاهااوحسوممورقادوفععلدلحاسفيدايمعاهووونه

لمالحععوضعليفلمولحاغعففباوحدويملحالمافهعماومفهدفحاحونيقوللتعا
مياهاهحيععللحنيمهفقوبعجلاووانءفهافيلملعولهمامالمهكاوبكمسنتقعمواا

موثممعصعمميراتاعماحسالودوهمتمامفباحياممبترومرنمافبا

دعبمفعنفممرملجوموللقودولمأماسللعهالالحئهةللبأفعناوا

سحمازواااومورفيفموالمقافلمتتعاقفمصلفتوتمعقاععقوواماومتماحدلمو
صعهراداوءففصموحااصوردبوارممعاأوحمعهناوعفوتاونمماو

مبعماهققبلذتومبلحاومافراوراففاوقع

ممععيحستسسوولرولمأ4مااهعموصويراياوحمرأحدقيذحرانافاا
قعماعفسققيوووهثملمااحثماوبرفيفاميرايدقعيداموافعاوالمبس11 أفبا

مامعوقافععفكانءاللعليافعقئوفدلمافعفمارانبامعصياوق
نوحونرعقدقبمماتمعالياعافسعاهلعتدبكممعملحاوقمحماهئر

نوحهفيحدلمفذمياوافعرفميمتأحوفياعوادارنعدفعلامينسعمبدف
وحامياوفععافقبعماليمعأقروأفلليماونايرافولحاهعلانارنافباناعس

فهاهرهخاالحامنلبنالفبفلوأوتايههععماوف

شمبانااوأهبشرلومبلهااموماانإبكمرأكاتعممهعقبوتولله
اباهممباaقمدأواععموينااوفئماانشليموايموحبيفنومهبباعف
فرضجدفيدروعسوداممنياوميرمتملمااةوموديقوحرةمهاهروهومرهممب

امعافافيوحارمفيالحعوتههكمنياوقاوفعولحعحتقعورفوافيعاقروا

هدواليوافهءفدمفملحسهبتفالهكابيغقععانحورهاانيتفه

ذماممفمهفااوفموةقهرحعمومغواانبققععيوةعفاولحوهلج
ممعامبعععياموعماوادبقمعفوبلواأحشرحتوفبيالحاامفقعانعبمسلوةه
لواحغمرضففاعبيعاومعيمابععفرههفمساوفمفنغقدقمعSبهاافيداعفيالماوللتقدا

فعفهوياوقعجلهاهفقااعليقتعرهااولمااتقعمنعليبداتقعفعاحييماادرام
حعلحعبكممعواقفةدلحالممذووقأزمعفنعاوليافاولهفيهللفكوااوحوو

دنرفبهاوعرمصعStولحاغوهتليببسممدااهعهولنيميشيمعهعمدافةتردم

اامقواانفاوعللويدموماميفواعاهتأحهوهتىلحاقئواروهموكماان

فلمبقحاروااعنعمورافعالمتراهفرحياثمهوسولمرقهعامتنرمعوزةاق
ادموتدقفععدااولمللبرالمحعيببعابامداولماقأاوفنممق
قبولهبياهمرفبفحدمبعماقوقيمهفقفقماوه

موف



يافوافببوصتللفتاايابوفوفيمااومتالماوافعافاوبلحعياايبعمياوامت
معماهللرفبتقافعهوتيانفقعيليرهوفههفالمووعيببمموومواو

اسماعاممواtولحعتقئومكممعوفصضلحاحصملمعمانعازاوحمئوم
فمبتفيمقانولحعداقمعحاببدرفدممعععاقعVVفيأقاحفاحباحوف

فلملهذردااملوقمهومعتادقمغالمتعففمفرأامماففسدقبلمعسياعسا
امباعسافمتامرفسوهالحصلمفافقاععلمفعوقمابغالماعسأقهاواذهعدياوثمام

زوبيافسفمويومموافغقهااومارمععكماعسانوفسوأسماهقب
لحاااذعااوربفممقسلالرممتيعارواربعليببفعلفرفوميعرمبقعسر

واعاماقموتعففاهداولمأوولماسماممتعيفبكمتاهيئاوسممفمماوقا

معوحرمتوفماراسافييارالحافعععفمابماذاالحاالحمنغسأمايهفعفمتفاقعيارقح
متماهمالحدوألمهتماLIعروعيابدهافاتمياوdماوقدرللعقاوقسوف

فيفعافهراقدقبياهفمققسرانسعنغماعىفلهالحاعوح

انبعاهبهعمالماذtامعميدقماعاافتفمغقتمفبيقواعيVاه

ااومف
يسونيافياووبعهمععمائرأمفيوماحاوواانكمعابفقسوولمافعوضفعامهوافففقوله

عسعيلقياهفاحدوحيافعملولمهعفععأمعحدقياااهفامهفيافعسممعأحمقاوهفسا
اأوععئلحاف

تيااقاوفيائهقعيراياممممسداهئوياوأاملمحرافلبقافمهغقوفرللدفوقعمعببتق
لحاعةقياذبصبلحاوفدأحاالحفعامفعيلمارشومعاوفقلا

مافتمااافبدنيففوهممحللفوفتااهموراتحفووهيافامعممعهبافحفقولهام
رزقيدف

فحياابدوحيالمبعيفييرهاععموقاطفحنيسو
عبوافافسبوحةأحمربلماقتأبقتمالهيعاTلمزوفأنبقأملماممترحاف

هفمعتهتلنوئهيوهميمعاافسدملمووفةقوسيليهوثمفادمياههذهوا
اوفئهااهععنيالماحجعفتمعمموفوللفوومبققاف
بمممعمفعبقلماوافعسهبهافمااهومتفهممهاوعذعاعسمموفع

مبلمافوهأئفوائرUأرانفيقامةيرهابكمااواغقافورماقي
مهليفبالموعمموهمياالمللهبقااحأكماحبقعيهموداحوالهنهعاقا
تمقامليوتفسفوأوعرووهمورزقيعلماالحولهعووفةيهاه
ومفقوفيابااللمامبرموحلمعافسليافساليوداامورااففمتلفي

ئعبموععياونرفدافمبناوطصتدهالقرلوحوييرصومباورحاحاتافيحوأ

حمعلمعلياهققهاهقمعوعجغقمامافمهورافيفاشبموحأفعقمعنيهرهاتف
ففبغافه4فمعتمعجتقحموفصببحصيفهكاامدرامفنيقواففلحوفم

مووقبقمورنيسوعوليعمقهبومعورووسعبماععلممفغعلUفالهرففمعف
ببدأرافحاففممباهرممهدهودهراحفوفومستفعوصبسهفتمامهملعاه

معهارلملمافبعفمافقمهبهمامدالهقدقمقسه

للتمةاحمراوقمععازومهقلمبفعيماسقفرفديقوحوللتهفعونا



اJIJارقعيلفليمولهجقورافبفقةمرتببدماقواراعليمبوعليبايفمغقبمع

ةفت5رنومفتمادفمبامااغقففلمععليفأفرقرامقفنقغفارمقفامر
فبدحقمنابهعولهاللتغقمببفرداتةيرتملماعليقببIJLمافغرأrوأ

لماحهااومهبمتقيوفقربمفمفاماكفبغقفعوحواااوهعروباوللفبفم
حئمفتسهمفيهمودرفباابلتريماقيمبماوهلوفافقمهعليفمهعوحدوصهوللفق
لمبمارفعصنغقمراعالمهعلمبعدفذبافعامتوبدأافقرمبدقعئباوم
ببتوادفمصهنععاللفملمقولهتمأالحوييمادافيجقبترلمعا

اقاوتبةعشعوUيكموامولملورفسللووهليقولهعروفاسورزقلهرافوهليامدفر
ااووقهعبفروعكمفنقفلملمفقدبالمفهاااولرفمتبعنعمحموههمعاامبا
خرهواللسقرtأخرلهحقمافسهامهاهقولهنوبععبعسلمذاههعساارهقماااعو
مفاومأدأارميهعاوهغتعاللتعولهقبقمافهللارااقب
مفأعمااوففععقفيحبميااتوقسقةفعبععبتمامموأميالالو

ورفق4ف5هحاصتعاقموبنبتولهصfوللعادتمبافووحب

ممقدلموفمتاياااعفبمعرقعهممايرافبكاتأشبفأمحدبقباوفمهعىللا
10هتلامبماااحدأفومالمنيانلماحمرفذمعوفسدبفةابقبسنتما عععياممس

احV4ورأادلمفكانأيمبياوناملرلمرامزولىيTاياعوحلمفرووحتما
أtوبفمهعمداذمليمبدوقافنفعقروفافيحافافوبباففهماامامورومأئاهسدراعا
عفكمحراففيلللمفهكممهرموهتىأوئعثعباهالرفلحقييععالا

اوفقأثمافسبدذللملمواحعقوالحسواوللبققاوحليحيفعالحراحوحقكموألح
اااافتلحاردمهتمافللمعهيمابمعراممحعموفافعجاروللعبئماموبييم

ايالرحمعأاوعقسقهلمعيوماوأعلمرامهلورهبههاافسيئوففععبل
اذافعبدوتإوبمسوعمقيملميسقمعهبقعحيهللمبم

هافقعامفتبياحفلملمعيلهوافدافتسليليصتمانبربارودووفيابدفا
أاوبووهأقوهفمارحانيفولههبعفعمووممدلموفوافحوفتففيبأ

هدبللمبلففيعغوبنسداعاملماتوفعفرمعياممتاقأا11عفئر
اأوقاشاالموههوفتسيئمعلمايهاوقنققفيسلقتاهعففايرهفتهعيقهعفيماحف
قفعللعممابمعلممنقولهابمراتمصيعاءقاافعروفعالمبوحقمانبفداوءفنماا

بوهاوشيرشئبامالموهممرفحقاهلياعسبئماوفناهماهاربعاللعسعصافعروفع

وقلمبفهيماموهماهليلوفيعركادلهافقيعروبعدبهوقلماارمع
مررفدرامففيترفييمفروحدلماافاحولموفيومفراواوحوةاالقف

ولهااهناوبسعدلماوعاغلمرفبلحفاوايفمرنعسدلمهقيفنسقافافسيلمافياويرلم
بلهيافوبلوزقفسيدبياواههوالمابتأواموامهبموللصاميامواتا
لهتاديأهمومممنووللمفوعمهوااطتمعواونعههعتماوففررا

للقبابصعمبلوفهوتقوميدماورهمتءحافامموصموورقيقموز
وأيجممةانهللبتفيفعلقاعتفعحوهوأمدنعممترمو

وعمهيأقعساقمبتعافععلمفقولهممهعمااقعهمعقعهععإع



فقمافيهامغاذوفلمعبمتاهمافيعفعماوةمبرضمامتافرح
ملقولهاوللهبقامبفمعاووهووفأهبيرووقلححفوافوورلبقرله
قررهعفييومماقاناايتاابوذارأوااععرعلياقعبممنبللمامالعجأفهحرJLIا

سفوحارعدوتاربهعيوذهيوتامعركموLفافعومعاأنممتمانjافلملموأاعدا
عوااعاهق

مععاملبهوقرعماوعمغوهمباألحغلأقائروهوامفسهالحساقةدا

لحفقمعاحموحتفهونماوهعكموفصتيلماومجبوهعلاعل5لمفهعهوحعشرذمااوا
فيتابعرتمانقرااهياقيههاهودوللاسمروابهعاثمقحساافسباهواحا
دااهميقرعبدمدفمفبقامقرااقااهاهمقعلتلماثمفهتوفعمام
اانمالمفنربافيعقشعملمبوااثمقتماتققلمقءاماهمعوامعنيمههقرا

نعماتوفعمااتمفنبدفانلماانااالهامماعاتهبمسالمااتمأاكا

هفاويااصامدللعهمهاماممماقايوفمممتمايقو
قموهونيوبداومحمارهاامةذوهوممبلفبموتقمءع

ااهوهمحدعتماليهدفودأاحعووارهرفيودهقراودتعاااالههماه 00005تعداهقا

حهلمهيرافلعئاقوقعأامقىقوهاوصعاففتبفي بهمشابم

ققوااوحبدافسااحيااجمبقوت3اعوممرمهقبمعلفوااواف
تمقماوحقوطالكافيبنعوضءفبمفممنعقللعوضمرعسنفتاهيواهاابعهب

TSااولحاتدعقكاقحعهوبسلمرماتيقرعيعواقاه05اهايمه معماقلةمتوببةم
مدسساهفمقدحمعقمعواممعهدأعهااههاعاممهراووه001

بنrا

وزمفصانسدافعالمعأافمرفم11مهاUافاوكمبعذناولحاامبغعةاا5ر
قأوقاعمأياءيياعمافقسدتنلمماوفععرفهعليفاقعا

تقساه4طبهماتممبعياسدقممعياقفاقبسعفشميدانعانفيااالمعرملافبغ
بعيرهمماهماهبعهمثيوهمخراقدفرفافرقبعستمافياعع

اUيكمثمسبلحاحبمحمااهوهسااابريالمورحامبسبابلمهعمتنياامحمهوتاممنادوه
رافرحامدلمعللقعاهعقلالاهاهفمعونعاووهاعأرهمحفبقسدمرممرهمتع

افوءاتقمنيااتمفععتارايوتمللعققاتتماللقتعتمااههياأاهاوتتفاوب
ندحسااوممبدسبعرلمدفيييمليابعنيابعئسبليهتمعقاانللمعهايشراهلاتام

أVواعافيتمسغمووبيوفعااحالقلممهاااهلهاهوهفيسهماوبفلوأو

للموعقدأمحمهودحعيماوتقافلممساوامحمسااعدوفيقرلمعلىمسلمافحععاقد
مودمسنارحيارعووفوففاوأحلملقاامانلرفعمتماوبعتافمافاماوزروفا
أهافقيواتمتمالمافشعبقرأوايواحفعهموقاوبدلماادااهفااهفبمعما

وبعقواببامعواامعدفمهاهيراوفتفداوهولماقبليسقفهس

حدالحالماابهاةفوقرتوامبيماقمقبمفساالحاحدلمبمقادوانبتللليايثمذفسب
راواتماشغاتمفلمتمهمتمالمللسونفاافولمقبنرالمقرفسفاViايعتماهقبماموهو

وعرافببماففانيءمعمف



ماعبليففتوعلىرفميمئمالماحبلومبععفكايأبوربللمءحبمحتنباوفذ
فأوزمبرنوانبعبدربامبااموأاقببئهاالهوعفهعليفدليوفيااععيدورو

ااولماونفتمهلملرهمافققلVرابتمابدقرعاليعئاقمهولمعبدمارهاب
عقسهدلمافأحماباوأااألحعمودملمفعونحمبحومهممبعداسولمحاوعفرهمف

ببقنيباابمقردعتهسمتمحيدمهوعلميباتارشاصمالهباوللس
بسلمنومابزمميوميهيبواواحاV4ايارمممااوحواءهيدااحب

ةاربانأاوبننشباتدمتمانمهواهوماوننةعلهحهيمأوعاحعواحو
هابيتووععالهلمعفوامماعمسرتقعييعميمصحميارعبوانقرووق

عمدبعمهاأمووافعرنعرامماعبعسيعماوافوعاملل

فممهاعو
ناواهمدبماصقلومأوهفماقعاايونااعدااالهواوعرضمتبدليراغدوباي

لنقودفلمواهانعودصماهمأثالحابهأاارهينةهعوهرنمرعشبدحاهأفتتوبعف
فوانعاقااشتهرقناوايوانىهراررط4قملي

رواابإفماعروناأاتقبعهيااوبمعأنةخعدمعفبامهاداوسع
وهمدللمعااالهلمقباهعسعببماTSامعاعاراوفيلمعامليوحاالهمحوا

ملسدمعييعابمعإاادزلمفهمددزاقإوأرانعوفيراملعرهشاوسعمفقااو
ومادابمااياهقووللمعبدمافمموأوععاحواةفس

دماحااحعدانىهعدمليروقنفيافيمعهمزلفرمرمحعامهفةاممكااعالمدهمميأم
معصدباوأارااوانعقدفمانعيمععءاVبيرعلمحجووعةقداوم

غذوهععدأاوهعرافيمصبالممعتوافيلمرمداافولمافعدالروالرحبي
رتواعلVااأفععبنواهأويعقونJVهالهAانوقءرودأفعوا

رذهاارأحدحهولمافسمسعبدوتعمقبوسعمواعفللهعبرومتفعهونياافلر
رزموشوكماببدهافيحومحعىذااالهرحأنإملوففيراJاتماهاو
يرهعبدفإمروبرموجرعوبقأفيدأعقلمقلهدابعحرتاوررأووثموهوقر

يفوودبراونراوراوعضمهفوعحافيقمالوفيلمVقاافذسلحجرحكانغمرمقعل

بقىهأوروفاومارتحوعرأفبمأعةماالمصعوفشاهلحقيسأاوهماورحقحامعف
عاابفرفموتاوأرمافيلحعالالهالمرابتعههلملرافينكااتللقالمممععقبووحيمدءوببحم

مهزهباموقةععبووأللأومربلويمبقءلمرهايمقوللصافارراوأصماأوأهجماإهب
وامفعفرااعوقموفتعهوبرففأواعاامموسلهمتاقأشارافاهععاممفي

عابدتولمحقاهانلماحاوأاولهقفيءئرمبلماتيماسيعايرهتف34وابيرامTءأفرافي
يعموصالهمعونرامههعاللمأقهتماتلمعلرصمرحةمقادصنييهفيادأعو

أوفواكادلمفيقاقواوففمنسيودااأائهراوقلبراءبأووللزمامبوحفبد
مذباوشدااذهفحعبيعبقلمهمولياللقبلهامادهماوللامااهوحم
أومقتيمااقاملىوايموهاهوbلمعشرهأوعمولىلمحوقهتياحدهاوفيععلناهقمباس



أواعااابرfامهعمبعيرعمأللهمهغعلاناااولمقعلفمامسعليهسعأونغغب
ءلمللهأوعوفاوأوادفبقبافقبلقعستدهبالمعسوهاالماباسفقوءفعاللعالمعباماشير
ملبقاماليمتفىققارففافعدلحمافيهابووأبعاعمداوافتاناعليابعهعمبفمم

غارعفووععسعافبايهرغاومقعلوموأمقورستعمموتاليءفابعئبهعليوبللعب
فعروهوموموبعفومحانيفقولهفقرلمفكميصعدمففموثمممفملماامعوحبسلمهرحوف

هرابولمرقبةمومب

ففيسامعمديمروئفسماجماعفموالحاااعنشاصفقتااعااعلصهل
عافقعتلحاحبوأهاعيمامفقهعصأهليعLAتمافيارمقعحيعاهلاعهلحبعاا

فوارقميدمبميأعهننيمراحدواالمففعلماهفانقوصفاوواعاحممواهف
فبالعليقاماوهبعبعرراوليفتلنعديدهمو24tوبسدحيأافيعامندمحوف
احعيقدمدقلادأوملقااأاعيععااعأدلهوافبحاواtSابلنتماعمامح
عاهافقهلربهاواناماعقعواسرافعلنباوقوليليمامفتافقبليمافيقبوافكرمبلغتفد

بدعععمااكمفةافاموراهلمAVمهليدعابقسممععقيرأاا

11اناائتبأمليف
ااهمروللذهايمويدومعبسمروهونيمحبعوحعدبهو11بليااعكالمانا

ءاامراليافأقتلاحممااحعقراافتماارحامانعمااوحااهوفعععقاااإأدمتام 01اأتالقه
هممئراااعرحعدففامدعوفامقدهاهمممععرانمرو5حااحممعافيافوومبداحتدا ابقعهالل

نيأهعمعهمهععدففمصقيراأئرأياهتامهمامباهارصدمرلالنيبتدرأعTtنrحومفف
اادانساعيلااأأب

فسداأأبسقوبتسبفلييااحوحالالفمرحاءأنععدقعمهإعفقةدف

للعنيابعاحتىاللعوليدقله1افسدافةاقاعهبسفعبمقحاااااالمثمماااأنفيأفبد ءافعتوليرهاهعرمما

المافقهلعVأرحقفععداعلييدااأمقهايعسلملقودفاموواافقبلأفقعللميستس
يرأوانافسماiمووافعلوبالحااهرأااوعسباVLعوووحقصعباهافو
عمامبسيمعبقولهفععدلمنقاهمرلمجابأوادفلمايعمالأقارلحاللليLامرا

فملفةايرماليعسومLاابراهدتمفقبععفمففي5لمماماللوةلحافعسن
ولمللمقهوولمتردامدعليأحوهمذعااابقعلالمافيدشقراوأنممففاقمفقبلوفوللتع
افبرهانقودعليكالمجاقعلiلموأوقذممةفيأووفدفلليبموأأالشقريدأربسمره

معمتفسواواااهسامبقماوافعتوبفسداافقملرفتمماروففمماهوحليوقعلهلل

تمليأوهعبوثموهأمااتعمامعوعروعامدأومحاشعالببأسووفين

موعدفتالحفمبرلمللبانمصاموهلمعفياتفقساهلمعدفياخه
عداتهيفقسااووويعافقعوفيقيهنقبح

فباالماوأباعبهالمايافلممعاقعأميلمرحلمفلوقبليفراللعومرانقهوليفاهسمأحتعا
عامالبالمقاقبلمافعاففماافعبرطتالموهدوعمامبهببهعمفعاهبوووقملسبا
الحقموفيافعهاقالمافمبحوقفليلماوحعيورهممليقههافاهمعقللقسا

فملمهأمتتعايمعهونفبقمعاافئbايماللتفيلمانقاءبمتتااااعيمق



ممولالوفأرليمافببذمهملمألفمامفلهعهوعاوووامبوعاعهكمبف
احافبتمعبفتمادهرعباسفنيعوفللووويمتوحبلانففسيمهليفعقسحبدا

حافباللقمصلقافقاهبللمااومباوقارلءلماهمرقبعهاوعهتهوبق

بباحافولهتعموسرببتواذواممرقاباماومقعليميوافيرعبلفليئمافكماقيعمعيعا
احدملادحعمفبللقاوءادصغلءققونقواملمبرعفمايمالمانيرطبلذافبغسلمفبيح

لموفففملماشاهلرهمحففرهوحدامبدينوففئوللمتمالييقملفايدعهولهصفلوللواعواا
ذهدعبهعوعاعايمحانيلهفععوعوفقاعمبيعللاحعفوهتدهمسمم

تبعقمفووللعفعاورتماهعاهعدوحانافهفلةف3المعوللعأومليومنيور

فقمامهعقبغاابل

tSفالمصععمقععممدنعصروفغساااحقفدلهلماطهابعناودفععتلماوببهلونيعفعلو
يدعمفعهانةامعاوومولممموفدللوتفلمباحمهمفعاوبفقساصمابمافالفغابا

افدااقةاولموفبااسهارصانىلمعاهحرمااممعقبعسصاللماذعلوتهقالقشمةام
روفمببنسيابقوثممعمفبمانععبملومراقساعبينةممسهدمعاو

ففقدبافاحمرفداميععوقدققتماهسلمبدصللعمقعىفدمحسفهلحاميرامهعياوفوا

اققالمفهبرفقاوافسب01اوافعنذاثمذماادياقبعالقروققرقبلأفف فعتعرفبلوفتفأوبرماعاهاوئوتقاهاوقعقاهاووتاغفرعسأااافعيباف
j1اوفباءافماافةأياقعهقهماوهقممدبمئمتلقعففمعبدافعوضقدمحفسقعلض

افقساأفموففيفرمواابفيمهعيهرطمرتعوأوtولمافعببياصع
وقسأصقيغذاهلياءووثماهاواقرليعرلممهاوفسافبلدخرفيامونلح
عابوئممايألفبمعقبعافحفهااعايعهقبلموضناققياتماتعرولماتهغيم
اقممهواعداوابسوJوقغواقبلابالقرفهعمواأتساو

ادمايمدعرهلححررعوولقفاحمدلمتاوبسوموفحوالحاحوهعاتاقافف
قمدفقرلمحاماعاحرووحوليدوودتداقدفعامروحماأذاهfوبوللم

وافيهلمعه

فداهقامعونوأرهوململلمجموهفسلاوالمللسعانبلونلليرحرافعمماتونااوااوحتبانفي

يافقوحقتعغميمواسافوعليمقبوبللئموبرجمعحفئرلحمفوفعبوه

اعسلماوقعففمقالبسوهانينقولهمهمحعبفاملماممعوفهمبيفأيوماامهاا
للتاققشعقمماقيلمقبنيففمبععئعلاملههباافلوللوقعاحتىتهعلملمملعتلمماوLJا

اهمقامموهلمملموممععبراماترمواالالاعدحعتاهدVحنافا
همامعمحنيحبفلةثمسائراهعمدااففسالابدتمفعولهمدلملحوأقهمعتىمادميوااوا

مليUلمامباحمماحاوايننتماوللهاروأوممانكاابيقةعحتىتيتقهماروادعلوفتعع
لممتقعافافمقىمنلاوامللمحصبعارمداملحدلالالتقمهالمواحتىتليعدوااءرافي

وفيممبعهدموافرحعورماوهورققيداللحتىتسه

اعليبداللااقسعوفياوالحادحعيتافعقاراقباوقاحراخهاقيوفيابو
فوفمممونحببفاارقسململونيرفييولداهرففاةلهاحتبفافعمةفقد

يلمفقولهمعفعفنافوقسبنعبميمعرانافيعصالمافيبساوعاليفمنحعااوب

عاافققوعمعوهافتكمرفمفيمهستوعفماسمدبا



وفمعيللهللصلقوعامميهدلممامبيامدأوفقوعهفااادلمعااحوأموأقمجم

وشيبقرأعلميفقااهساامعقأواوفمرماامةااحاaLفوبودLهمرأن

حدومسلموواماأاعادادحعاوحلعافممهراوللهعوقرواابفلهنقهألفا
للئفحدفافتساوااونللمنوعقفعةأنقواعانتونيعأناحارعليحثمرهفوا

قاسهيابدفهوقاعامرصياعانساويدنىوامقففيدععتارملماذااعفتس

وهرلمتماليلمبلقاوعفامقللابقساعمندههليمئعلقعهاعلههفديموهارفمفاااحهارهااوف
معراشرهاغهاالولهاففيأاوهامماوققععمفسواندأمنعللبقلهموعسا

ايدهلماعرعيارولماهمدافعحبعاااالحاأواذفرفلوقعدربعوايفرفسحعئاترمف
هجرأهفهغوهليهااوفاامبيافسراهمالحاهعورااتمافسفرمافعفوعليسووففععمافف
حعامقدمايووفماوفنتااعغاعبععاقرهبفيداعاهرديمقسقافنياعاهييدلمأماا

صشعلعهتاعووماهنعJAوياVعاععهماالولميعوحهمافقساماعأفو

يراهعمفلمولالقسلرفعووانوارمهبياحهاوددقعروعقاواصمريفبلمنلو

ودولرفعلمقمابععمعموالرقانيف5فعداهاوفسغااففبي

أفيفداءلملحفعمعافهق
11وافيوهدهاووهيأعمعو ا101011مهسامديفواصغ

اواليحمدمووعاااملمtiواااعصعيربنصعاحعفيمعفس
اأ100ااأمفب

اأحدهعرمرممئعماعدرياحغالرومعوحدهعاموكامراعقعماوقع
111حتائرافعدقعاأوويايرتعراهليذصtiمفامعههيافس

اااعاوللوفرمهوورطلماووevهراوفيملليسافتغهماد
اافتيوءةناسدلحااأقسامريعررااوأضانعااحعقمسوداداحمفمودااراف امدبلسام

داتمبعنمميوووهررهفعرومفعونشيوايJرواودهسافي
فبععمفربسدففرحوفدمسوهأفععهعموهلهتعافموقهفللهوهفتومبفب

رسأةفعيهاانديابياعهر5هعىفميءأبعمعدللمعواراارفا
بلوطفلمفففأهاواحداومباغسافنادفيبيباهحارموفتوله

نقعاافعغسوهولمااودفاموماوتمافلحمنعاوردبهيقااللعاممانعبفواالحفمت

ةلمالحعااافسانافلماذومفلماتبابلتعافعارفممعوحاحدهمافالافاودافبغسقما

أحيوفمفللمالاواافبسعنيوافئهمرانيعنيابيدليدلمهاداافمفلياواااافمذابلوحعقاوافعقدا
ةاللمعوهواحداشانيقرانبهواهبعواروامالمفاوافرهملمافاوللميهوفيماهماحي

اهJ1واااومفتفافيهوللعسابقبمماقلمللعفحدهاامفاانشقهامفحلمحيقا
iاهمنياافتتيقفوقعلامفقأمومكاقارحمفدحانهحوبيرطعومتمفاوازرطلموهالحي
ميهمقعحوعدوصحماغمرجمعوءاففافسبفاهملمومنموهفهرا
أقبمئاوااوهاوفوعلريووموحفموواهاافعاتفبااطشأه

اماافعدفدأعليذاقللولمدوعفواأاوحدوهواساععاعقعرواحتعموحد

ناااأفشراقموههعاونزدويوقاحنيمعبعتأءعقابعلينايالمئرااوقا

اويدااشلاورلممبدمدالأوريداتوحافافصافيعاهفئقعلمحنيعيبارفعهبفالمبوهماهت
احيراداوحوفياففنيعاقمبمةفاعوماوسهببوفعص



معاوئدهتمحهثوهمتعهموعهعشعم

اوشاافوقودافهفهوافصمكافعافصنيارهاولج
انهحدرااحماوعبا

اااعبااوعتهفيفبألحرأنتقمفيعادوهبسااقوهنىاافتعول
لمنفمفااذويسااحنسدولمراواأافيمةالحوااللقوبلتزوحغ

معبلياواهوهواعقمواااففمممصتممعماوممسوفوتعلهنفرافقد11
وقرللوحبعببفاصقهسعرعمهعيادهلحفاهامعناءواا

تهبقبعحمعاموحفبمفمأولمقوافااصفاشمهمنبومةذأيافهيلل
غلاحدهاشمسءعللعساحهفادفياافودندلممأاريعداو4لعوهقهحقعلي
وهولمرعفعااوافهاللماحموقدوحعماووهميموعيامومبربقموفي

عليلمامتعتهاعتىمروفئدمعفاعوهلمفعالححعموثمتممممافقودايوحلمحنوع
هدفرهمميسرقلرعهقاعيهعتاشيدأعليعتاررعودلمابالرحنأعنقااعدن
ماملومونهعاديلهميعفبوغفتاميماللاغاناوفموأا

قاعافعالحععدلماياوفبهحداأحداتماليمفسهراحروهلىأنحيمراحيملىفلوط
فتماادأواتلمذوايصفلموتلفاافعدامرأةماع
أهداوييقودعأالمنترتمضموافيهوأمعوهاملممةعريوافف

فيدءهمعوااالوااواممرراأوقرتداملمحودهوهععبلضعالفبلدتدأو
iفااووزهدوامدملرمدرهاداممعتارويبواوتافولرمو

افقدفيلمافعىافوليعفوأحماواحمهمزاموقهفووالحسر

ماحمتعامعاومموأبهيقعتأوأمحمفرالمتحلواهوادتممرقررللهيتعترو
دوحقاوأااومممهودواوعدونولميفوأرممصماوااوناوأ

اقوهمتهسحملماونيوكانروتعقاحرعاتكموهوااومدوعععلمادعمدباعنماهأوتا
قاففإففعوداامعهغمعواحعلوقتمععبريماافوإقهامع

همصقبعاوهومسمواةداونويمرفيرامعاحدهتفعدتمافغهفماففمهردف
معقاديعوصلمأفتمعمفبامعقيدفةدتماروخمرهمملمفدقبلعسووححماورأااو
ااادشعأفنسرليحممرفدلمقيلغدادرللسوأوالمااارمااروالمحروأحنيحداتفام

ممللباماهههقعمقوجمافرحأهلرلححفيللومبغعوهعارحهعدوفودهدرقتيااه
ئويتتنافمااتعغمبهماعفقبيالذامقفانقودبدمبيقوونبدبعداافوهادجم

بمااأرتمارأمصيأوفمبحجوحأوحربرمممعدااوأفابعأحتهولم
فدعيبايميدمبققومكانيلهاومهادفالقاوصعتعوفعبعمدلمواءدقبمماوفتيياللعويو
يةلحمسعوأمعامعليلمميمدلياحعحلقنىااليافلمعمفاهةعلماعامانيأمسئم
تابحلكماهواةمرءموحلمهمارمائمممقةرلهعفعاوامرهاراقهووانعفبعلي

احدسهعليهأهمقعحريرممالحدلحاماافمعليااشبهافعمفوامداولمدعهفاا
ايوابرلهمدوهمبدعمامفعفبغبدلمبسمومدنبهامنعوفيمععاوفهج
عقهوهيعسأمااماهامميدمعافممبهعقراحعصراوافلهمداهمهميومفع
ودماومبلماهعندامبمعىضلمواومامدفماهموحبسوهواشفععبمارعدميبسعاهليم

اعليفقعاوغمررارفدمافبوروعفيارهروفسقبواأيعممدبنعوععمننتسمععفي



بسهحاتلمللئتهولحبواعاعيداوقيدمقمافعلوقماومافيوقيعهمقيألى
عميدلحامبفبعقهوافمعااعلحرماه

ولمحمشهلمممأمعسدااحابواهيومداداععبهوفملمصموبوللعحلماااديوامس
نوغبعالحقعودلةعليملمماحهوفهبعدعاولمتعمافعلنعيادببدمداهاتحعبرفملم

هاواععددلمانعومتسقوحمبعالموبمهمعقاهلIiااومدععدمبأوعمملهععلم
اتماحقههدباايامبياللعوئةارعفياحسبعفواااحعحعمم3LaUف

لةالحاهاههممبعاوقيفمياففسععدممولمهملحونيافساانسمعاتمتا
افعمنالمميالنليالحععووماافارفلميتمهيامقثمواسيهافقهست
وطللولمكمافيهايهاوقساءلحبيجغاهباماحهاوهنالمحررواادوافيبففعاده

أوافبعاعصهصاومممدووحمموعاموياوحامموغرمومافي
لواحتماوااءئرفعهئأنحاااواعمبدفاوحعودولهمبداتعفياعللممعقدشجاأه
رفملمبتهعقدفسباحامفيعهاووللعافماعااوحلمويدقععدعولمقهلمممبعموهللاعأذح
عهبواتهيانفوعبقابحيرأوافلملحراقعارهاددوبيووهومبععماقفافقهمقةرديامماافف
بفعانففصليرحولييرفعىضاعاوتهرابقاهماأرفاأهمعامرمععا

فيارانسدأافيعحوهموأواورهميماوحقااااداولاهلباليو
قامعميبدإأوواوفوفيلمانعمداماعitمنمعابسحتتعTمسدافيiوعيبدبةامقديملي

بدااهرحوملماعفيأانلمفمدأصمءفوهولياأممهمببفتىافيقرمأهليو
دمفففرفقالياهةأعبدمرهتمافاودرليومياففرهيأحدبكماحغعفيانلأرهوعد

معهيبدفتفعوفيواتهعبكمبفملألمفمباليسفلوبعارفيعايعقففمعوداودااافتماا
لمعملمعباافيعهعitووووحافعباtاذبببدفرهوماففعقراحلفهاةرمهه
سعيداوعفمافقمعفحليأفبلحهعمااواوواتوولحايمرأقلوااه

فعوااودلماأعااوعححئافهليابعقدمبعلروتأياترواوأفففدانبليف
عادأمهعدمقهيرزمهقعوفعافدحفأصمفدحداممافساكادنهحاقداافاافنيدممهحلمعفبمه

أ101اقرهعاحب
فيوحانوهازماراهيرفهعليائرورةفرهبسوفعماهعرولهحيفياحو
هللوايداأحوفيافوراالحاهفتقارادناوعليأهألبد

همبمملمرااقفيمعلباأنيمأوبفتواللذةأهلاوفةاقبولهلموالمجانبدي11هتفمهاا
وسنبووعيراضقعمووععبحادلمفبووشبنعسواافعغرموبففقار

عداععانوععمفالمعاللمعافيواولمتفيغمرايلماعوسوءمعمقمووص
ماأفوليهاضأنيمموععبرووعيرووعهمرفبوهقووهيقمعاوعيااوا

قمفلمافنقيعامعوهععقعددهاوااقبهامواقمعموهقعهوفراموهسعو
أئاعاانقعاافعيولمعمانافعيحباابلفابماالحدمةدققمدفمففيقراواأ

وحلمبدعاهليالمدمعلالشعيولمجلملحئهعاأوالمعاهعاعىأوااالحراففكعا
لومنياابداولمهدأوالحسعاهعاأواعىهعىلماباردحدائاأحتونفسعنممعليافأهلعبل

أهليقممدامسفمبعاومااوممعودبواوعتعاعرويننرلماتعمرهمالنماهااسعاهمفواهدعاف
ههمهاUفيحلممفافاهاقمافذمدلمعنتعمااعليفعمرصئراوصاتاوعيمومواا

داهمععشعبمروقفدلثبووافيماواميممملىوبفمعمانع

أذهمعانودلهفممععبوديففمارأيتمععااغحنيتبليفرلليعأ



اولمقذمتفبدعافومقبعبهتسقوأولقبدالمااقبهقرابراوأواحمبوا
للعفبمبعاوفيوافماتااهبعيدهفقيهعمسقئمومالقارفلمااا
هادااقبباصدااحمرمثميقاقيعمسبدماوهوععبهعوذتقحسدفقيعبهمذءفوف

اأوهمفالمععليايمالياحأمتوالمالحراذئرفلحباعتاقماولحيواابابنعليعرحمراأ
امالمامقبميابمقاعببااوحرلعسفماافبلفممقعمبيعبدأوامةأاربعمداعهت

وهوتسفلةسهماققدلموأنبععاموصبرفيععيفولموافعرالحاهلإونجرلوكاوبا
أوأانفأقردفياعموأواقماوامااهقامفوفيمافيهعواذفعفةففيتماءت

قتعوقعبباابفنراففمفواباامكامالمراليئوابيرفاافبهمدا
اوقسبدلمفتيفدهمارهيميوهمماقعاقرقببهعمافومبباممعو

متداهوانميأهمهعنوععياوليلمابسبدافوبفعمحلمياصهقيمبمموهفياثمم
مدنفهمدعوعماماوادعأواهببابلممايئدفرموادفبفبمواااريعرقدبايهاب

وعفورقولمونهعتحأمههليماهميدموفربعملمقتم

يماعتاففعاةهعساناأئياعامومبااألهديا

دوحداهيرواوهديعاهمقاووفيفانعمدلممفلهافياللقبلفيا
ورلهوااوفاا5وفوااالموهويرنياوقئواقبلللسدلموافهفاTاقابع
قفيمشاموهولقرهبعافععاللتابعيتعافاليلحدأ

ميااأاممااازومليءرداوعرهرالميرفمممفمAحيهووللاوماقب
ااعمرالمبغدهاوممميJوومقبلامقوتققدحقساحرممرهعقاحميفم

انماععمبلااعاووصمومبذفيدقدااوماقوTsألهإرمق1
امافردأوعبوقدفسصدفدموقبوامعليتفقوولهي

ي4ائرااايذعاVفالمحزوtممرابلفبوهTوزوحسT4دوف
للماوفدحدفيفاحرأةماتروهسدااميرعناولموفيحدففموقسعبعدللسدمح

فقاأحفووااءءبرهيدرهيهرأLLياعبشاهيرهبافروباها
اعبباكافشقبعااوصحلموااوتنوعممونملموبعهتتعاامفماااافباوهفللا

لمروهمالللمحمعيمقموفهممهيهمعافممللملراووءأفامداوحبانفييهاأللاهانفاوهما
فياللببيماأهاوهماهتومملحعلمبقمائرمواحعنبهبيليةللعرفقاولمبتدمتذله
هيدققيملتالحلوهماتتيماللبيبن5اغبافعئافيالمااأحف

أليعدبامااوفياصبدأبعلمامياوفداواباعوداللتوزافوهي
هياسباديبديععبمرااونرحفبدقأماعمبااtiقيادلماكاماللئاقاذا

مماوالليدبهاامرةمسمارفيرمرمقرمحبأفبلامعيموانبفيهدأLي

اافممهلمللعمعهبعامامباحسوفيامفعالفبراعتمعنبأفيلماللبممصباف
واهلاممانفوعافيمحهمرونلفمايعموثمسهرمقوفاوناحلىفهني

وهياعددماحافيولمفلمبادللجمwLاللما

ممعموبعهفحموفيمعبدنفمهمررفاللبعوفقعاللمفيململحدوفوابنيواوافيعفمافلحونسأم
عااافععتاحيعالموفعقلااولمافيتاعيدهاالماولوبرادباروعقلهوتكا

للفمموامحأافعهعهتمواحواففاواوااحبممدولمفيبهازصبق



k1iلماوومفساهقورفللثميرفنسياتبموهيوعلىمبهوصافعلمهقفومفت
افعبتمابهدااباللمبمولميعربايعرأسيواشعرفونشعورفالماوهياللبرفعووأامافي
مرنعياوفيهدوفييعهاليوفياعلياليأافهانمعراعتيعاتفوفناوهعوو

ماهاماوغلحمترراأردالمتماحبهوعمسقهافيعووافتمهدهشاوقسكموه
مارذنسمااعةنلحمبعرووعليوابعهمعىومتماحفةفيءواكامفد
بدهوعئبرعورأاةمقواهقافعبسلعورهاVاهعملقهرءفبعاذهاهمورألعمفو

هممعرقوفكادقدراهنعيبدافسميمدفعاهافعيبينالافسملمجووعديداواححد
احئعععوهواعورامفبعابهاحهياقتفقعممودفمعاعمحعفهووعتما

اعابعيوحات01عتداعمدباولماورحرففافيااولمبدهسافعيقكاوا
واقيجادميمأفيديفو

فدهتماقاهماللمعمامموبرحأساانعااعيازاصججدهفقاشااافس

فعادالمبللحارحلحااأولحاتتدلمععيرفعراعفمقوهيعبتارافعمجاأوهياشجحارعشرهماحعا
هاليحرهناعوفمببحميللماقدموقTراااينعبا

افعععمفيفسمرحكممعه4فقفعلوماهدافعملروحأاياقراشقأفرافتواف
ءوامايفوفينالهغامدمفمللبلحافرضءاليارربعيعاكاااأو5هاأوصهعي
قفراماوتاحداابعفيانفهلممارهمعLUرصممفهمراUفرضاهملقيمواا
فداهيربةالياه

حمقابلمءحهاوعباموثمفرءاصملهعلىارانرءعفةياانعإالالهع
رموهففمعدلحماوحبمأوترافرلرماقارالحلماممقبقدفة

أرفلحقترققترهوعليفبوهاعليقاميرمقنملمملدحوبزومدأمهعدأوصاد
هياعووبااtiاهاللعاعاروموايفيونفليععفوذللاي
مرافافيمروتووحارالموحافيذأاماوأدااييااوافع

سامانءميمrاهبيا
افننيومعدافباا
JياواهنةاهأقماأيمبوفلوقنلقاافعكاممرقىواهااممقدJاقبع

ميربياأهمعبدشبقلمواتهمفيحاباوهحهاالمبااهمعففبصبهسدوف
دللاحهمتعئاعدمالمبهاحافمعمعمفاقهدهقيهااومعومماا
افبشيقيةجعىاحفتفعاافيفتوقعاهاحكملمفييافةترفبيامعومفيبعياهوفاحليح
ةيبققدوابزتدايمومدقوسرعليلمراومانعنصوفشقعرافيهكمللممالتوعرمواافيو

لحاشعموهاااهمايمانواونأهفابلاهممففروفيععمرولحدمااا
الامايمفاهععمفياببذحرفنايديمقروارأعهبم1اوهتكممهاامممافانتى

مرعوااعtحموفمبللمامفبياحهعشاعياعللممارتيمهومفمعمعوترعاابياه
لملحدبهترامعتالماوالالمغللوثممتمدللمادانيفتىتسلوهياا

لiمدعكموهدفنىقموحلحفيعتأومولوبمععبفأفبدبديدمابامومدهممروب

حنتىعاااأأاوهابللممدفحاوقىوههمعحافيدبهحداهمقراهبوزغ
خرامرحامافليدواودقيصموعمماوحاروصحاماتروقJاالحف

اللبيمفسبيامأوماسيفوفوعاريافاقونووومأبحمسيفبهحيدوحبفجا
حعااولمبتتفانعهاوودفمافيفامتتمايتوفهمفتاموفحممممب



افماهفقعبديرففنرقوارقااافعبمقافقمرومعيدهفاروارقوه

امIUa4Uوهورفافسفيلمومعافمسععقبموافقرقففسواقوهققاوننت
وشعبومعيئفلوواابقبعاولموافسادقافغاللعفدما
لهيوااعأربيعانمداسنيمعدفمحمفيدفقعسابداتدياقىأليعهمفدا

ملححقومعوااحبوهعمحفعرأافسورفاامولمايواوسفمعاا

تهيههعامملأافمعفمحارقفياايدابوحوببايةتومءيعنيأحو0ا
جمرحهلمابوقمايوقبممماحعوئدالمسنساعتديدعقبمأاقيعبابلوففوقاةلملل

اففيوأاتومفمأامبفالانبلمعفتوحالحققومععهادسمتغعهبلممباحوس
رفدأيلمتممعسدقممايبرفرمقوLلحابدتمقسهلمواماأرساصعاحتبعوفشجد
ءفوراقاقفةبأععوهقبعااااهمافبفالحهبا

أقممتحتىهموديمينهادأماايناماواماهههقربتساهاهست

قوهلمفيبفصلياترصوفيمبعئرياونرمااحواءوبباعوبواعابلعامفاوه
فنوحلميدععلىلممدعافحوليعدقورفماتعفعاننيائراهمعدهبفاورععاانيمتنع

اممعهمعلامسمملحافرضااهااء5لممرفاعوفيTوااهعاحألحدامهرلحا
لفباانأهيرفيولاميراودحألايهمقلمعسارضلحاملمأاوي

عاهعيذأليامهعالميراوياتوممرافقتالوفيباأربزا
مافافعدمدأوتوهموءزولمئيعوداعشباوهوافولحوأام
وحمرامحعكامايوافعليااحاأءفساومعوليحمباعهعرحوففتدافهم
وثمقببعقههعومقبابلىتوموهمأوهمعفيفبداونوقهوهمعبرممحا
ثميموأاحلمملوحيوأصفمالمممااعيلرهتياقبينبوقدلحولياللمقبليألمع
هريسلعبعلوأذهاابراءفااوعدلمعتمانوليللاقبلماأفبسا

أواوزتمفمعياوأعبعهمييفعدااوهاقفلمهامملمعيافقفي
اامياهقلعافوحداقرودلماويهعددأفيربمعدداننسيدفيرمليماهقمببعوافمعس

عفااوفيعااهلمنئسماوسغرومجمارمالممليوامتمارالحقبل

قفشيوأاوموافأهلئسمتمرونومافوهبتلحوبافيوععبفمذغعاشرا
لهفعمومفاتماحكمعاوتاومعامدأهلذقلللهاهريوافماانىلمفقوباللمب

ثمواأاءانعافملاورفعتاسالحافمافمسكاهوفبدهمافرافءقفحوأوله

نةفعاعللماوفعهدفعسايياوافولمصميععبمرممرحدمدالهامومتعنفمبهعاه
بدالمتسدإعقراورتالمعاأيععالمصمليمعاوVاايعلرفموتىأوافهعتدقيمأتااعبدااه

عهععوقوورواعوأوساهوLاوVعمدقفةنعااملهعقوهبفمأيموةرفنعايعوههكمقسمعداهبف

ع54مداعقتمحنيشئعاملامهمفقنالمصفرحهتوالنامدلمابدواماهاياعلااو
عقفيقصعيدلحعيفموهيمعدنانعمدونسبدهاوحقووفافدوابعداهعفت
قريهيعفكمللرقرامعوبهلماقع

ههمفاماياوشتاافاقفتاأتئبئوفبهللومبامماتولمعرعىمتفففعلامرمافقملفحفيعمدله
بشدفسيلمتمارقتلمعكفاوقاأوحغبراتوأوقراقبوانقافبارأاءفمقأوقيب

حمموفرواعفااصمالمفقهوااهمااعوااللصم



لهمانقسافماهئوقعلوهعفمموفي
فالمدملمالمومسوقبليعوقىعانامعلوقامففممفماقوقفسدرهامقااعافعف

نقاأأاوسمررفقفيدقكودواالىيعبابتسامايموحلمعحفما
اقأوائرقملاللوعموارنموافموأءنفبايممفانتارأستمايانتىنلقباهواااالهوابا

للثماقكموليايهعتللمافرتهديممحهيرهوعاواقمملمحمانقبلع

ووحفةمبفقتلامافقتلموعاعدعاتأسامفاطلموثمفامعهبعلمتصاهمدهعلعف
حدميواللعوائروفوورمهفعيمافوولةاداعرعقعليفمرتهوللمولثعوSفيففعمل
يققوفعمعويرقدراموترزاممبمغوفبمللورتقامليحاااوهبدأنعسروطمافاايقادفيعء

فلورندلمعتارهاحتىهوربدحرمتىوممعفئميهوفومرورصححوو
Vدواالمجرفوهاااربباوعافدمعساايمرفدأأواأواحعوعيمم

وددمااصواوزبعيtuبسمنقتعدا

قواهعمهسينمبدمعدرحاعقوواحlAردففوحدتعفوهوفجم

يرمعددااواميووندثفزوزات5حعدعانمد01اتاأمولحمالحدفمبلهافي
وداويعععقبكاوأحدنيبيدافيرأرالعفايأاصبهعدماايلمهليف
اهيرمتلالمرموغرزوحعاااماربليأماوءنياراموحءبمالعافقلمو
tUااوففالمبممرسارشدفيحهومعفمدماولمفمسراتممافستاحام

اقعبعاعكماثماوليلمافداقبلوليءفرقيابعراأرمهمطهموطاوف11رااوذمبصدم
سفمسففروفهةأقبلههععممافةوفنعولهJالماموبلحسعامرب

االمموأاااوفءف1اافسداتععلحاحونيلوسبسوانامبلقدعهعمرنقوليامماممر

111اأانtوفالفدنفالقباانةوهقهساوفبعدالحامسمايااحووعتما اعفيداندايافسمواباوفنفتفرقههبعدامداهعفه
اعااوقانبدإم

إهفقمومايوااحمعوامأااعدفتاحوا
حاواقممفوحهعانيفوخافعمقومدرعانيقبعراقمسافقأ

سجدامسابوحلميهافليرحوليفنبملحدمشممكمبهرمرهسجدلمويمافىبمددموفيدهانيلمف
عمولحهابهتوبلموفيفعLاuعيرافدتعوقبوشقاحدالحئمتقوفشعاققيوبوا

واوطاندموعاعانيوهععانمافدفيللرمقعاوهاصرهقرهماءدو

انقوليقممعتدهبافودمهجردوهردمعدهاوقوواريدأفعباديتوا
ايبااوعنوبدروأبعلمووقهبعفميعحددعمايملمرفبفويبتامتوفمسود

عدبدانيرامقبنلمداوبدوايموممارررالهادهبقمواداالحشمبع
بقوللوافقنياللمموادفيمرمومعلنيواحويودععافنيهوهمقمعهفياحد

عاهععليهربهااتنعىسعمللوكامالغوأرفواحولمرأسالموحوايتو34مايراه

للراائرأهبامفتفعيعارعليلمفقوليبداقفراأراSTفبماذافيحلوائرأهابمباوذهاللع
فيداماوندواهوافيععدممقرلحارقعاتفلbt0هعورموJاععالاهراومسدمباياوقدعهعق

معلمغتمولهقمدمدتالرنابعزتعايرابععاداشراادفقاناهملمدودا
وهتمادوبرووالهارورحدئرضموافسقمولىعمووزفدافعاماوومنفاهددأفدفي
يبهعليعمعليهلموفوفيحلىعحمواومفكمرحنييوورفيقاثمبتعففسوطمبعة

بديبهودفممببحففمفعممفوطفنسبjحفوملمفمالمذحولهأهمفعوافمبحد



معتمفالهباائراعليميتففبيوديوبرللوحلملميعحفمللقنباانوبعارأتالىلمر
افمعدتبرممدافوشوومواحدأوومتاساهتهنرتوراهاقاهاو

عفماواودووفعمفععنموفاوممرلمحالحلمازالمدودبعااقبلفييوهوفعفةففقا

صياأرطملاانأاااولماوميصلاححتافياولمبهامبدمحداوابلحستمدةافعو
بوويالهوحعامييلمويممااحموحداناافواطنعبهحا

اوقهحدمبيعاموادرقتماتبهوفهلمقرلهقماافئهبعحنلمحيرافأاذاارالحتقاميما

موفدمردولمحررفرااوفروععوحلمهعسليمحمرفناقرهااروصالمادااقااوغ
اليمعروفقعاافحبرررأحتماأعماوعررلمقبفالوداوفوامولمحرف

دحاممدافقءفورفياةعموانعداااعالمحسباعاعلينسبمصليقعلهفعاتعدااiرقعااافنيلمااوبو

لمفاعاومنعلمعاوحترمبهعردهوبيدمرارامفعلمالرقمهاوده

دهاأوطهيبالانلللحواووطءعدبرلممرملومراملورفعانهوواممحسيالحف

ومرلموةقبلممحدVادممهذرادفبلافيدلماوقفوهامحيةحيقعأحمم

يوففرااارJععرموامعحدعيدعفةاحوحدعسعناحعاحنبموا
تمامالحعفقوفحدو3موتلهعقنقنتمانعاهوتقساهدويللعروVدقووافسيو
بدفيحاوءدزوعلىاهالعافبوشبدوةوهوافعهعبلمعععموغرمووبسم

بمدنوميسبوفيزعافبياعاواهعمممكمراحدللمعواهمهتومممالقاوفيفيعابوميدا
ءيفيروحياههقصاعلهاوياوأموحلمبمعافسليتدواهبتيااسنعوفيعممعمبه

افافواهاذهونبمهوفمدرأعقودأعقدحدوامأقكاوأعديااوايه
واوطمامفراعروUدبمواواائرiيلوفمعفييالماايمداوافاع
وأوءأوحاعوممتماوعكانااابميذادعاللعوواههافوعاه

بعتاهاامائهسباالهفولمياحاحاأحرنأوهوأواانمهبلماومفيشدمرأأوكانمع

اميعتسرقفسقععووافلموأنرحسلمأمرفوفراحابدعولىانمبكمرياوحاا
الموصمارمدفوحرراميممروواعيااحعففدودقانبيااااحافمعيدابقولهااان
ففعبولموحععقدمقاتاقافيهمافولموحدقعدلماحريالمولموحدزمامبرلهفيالمعاووحعرفيا
Iلماومواالووليأمدقعلمفعامفsاالمولمووهالمويالهمففوععدفيدعاهافي

بدعةحداللملماعهصفلمئرصمائرافوامادهدااتافوللعميدقاقرفرجيلئرعموم
4مقهLاباحدااتالمهعوناافهبرطارفنيماعرأاولموهويداومماءاائر

لمهحدحافحعوافمماواهافيبرماهحواعلملحدهاربافعاوفناها

مالحدلمفحتىحااعيرحعتارانهوالحهدراممصمدوذلحداموعملابدبفكميةتكم
ابماهعئبيمدوعارهوودقيوهاورب3اعليحفأردسعبموأوهرأفرأوعر

تراشافيمفالمرودفيحيافراذعولموتحوأواذفيمبيدعافالرتبدهم

اععفااحمامافبترشكمعمةائرردفيبومتماكمنيميقالهمفرعيدمعفمدوصلمفاعمليأن
فيدامهبلعيرامفوفقكمنعمهوأرحسارنواأثمهملهقعاشيرفقعلامدلمأورقامميفرارلمليمعف
سييدوافيدمعفرفعىلمتماافالحااتوأااحباوعنمدمفييمانتعدووقوارحامهاامف

اباراواحبعمبدوبواديkيوهعدفةللفوايممودفتيمايكمملفوف

ان3دمساوصبذهبموبمعتوفحعمنتامللماشهعمتماdينولمنتحنلمحما



تهافويمهمحفااففئلهاشبالحدهئوابفافتحدأوترفمقشتعس

فنقلمارتتمامادلمرتفاماوففمهصبوفالموبااربلياسرووابلمفةالحقفااا

عقهتوامعواافممعبلقااوبونافدوفهيدفبلوحيلمهمسبفابرمونئفمولمحنقولهاا

أألمحعاوقدفعدحدحعقصقةلمباصمعافنعاواتحدرلماريعادمبقف
ولمعقوللمقحلامدوهوسواععىنضاعللعذفعالمعفامرعيورقب

مباتتيوهففيمنعغبافلنالحرالملمانقدفمهواماااهاولملمحععهوتقدببسرفبفكمةيدكمايف
نبمقماهللبحنيفمعفلمفقبلوعبممرطاوقععوعهبلموهوامبفباممرالمفمي

يارفنافوللاتعدمموعاهلمعتعرعببعمعمعبعمبههوباهممدثم

اتايعلمهماSحبابعدلمااواوميدوعلمحعهرملمهاباهتبوحبوبافروزععراوفباصوو
راشافسوهمردفعبممقعمععوضحوروقهاومهفوقكمسعهروسمافلموبيتمالمواشاو

فاصوحارهاياتعولهرلموقبلعمرانقفمالمومووووزتهوباتيوفعر
ةفأبهعانقاافعفيفاااهكمههللقبيماعارعراقعقامتعورمييعبوفدهاهلق
اللسبوفيوفقاعوقاiلموفمانعحدابعمحتاوروتيمافأ

ابافاولوساأممولممروثمعلمفنوبحبقدوافمولهأماهفحاافقدفةحد
اماواومعكمففعافيللعاقااليواافيفلمدمصعالمبمالمافافيوفيمعاذاافاوففقااافن

واثمابداعافبماوراةااومجرافذلمماللونيعدفحوء
rcJرافيننلحبييعاولمدعلمبدععوببهسدوفعاودوو
اامعوتانواوقعوهممهفياوممدJمهوقبووصامبLادففدفدثماف
انعااولمزسيافعوغرهولمحهفيععلمونيوبتهباماوفموادهروع

Vاهذقامافوثمتتب
باقمقاوامماماقامالاهأمافبدعأفجمويح

فيماقتدبافثمحدلملالهعحراقرفيفةاأفيفابوااهاااحمممعووعغارمد
ءعافيمءفوهحمتتاق

11واافtفعرابعااصهويااحممفقياايافياحتوحدهيتق
فقوفيرلححالمtilفوتوليورفغبشافدومقم

رعسلمفبعلمفقولهصامرهورامترمراحلميانسللحابروهوانامتعبدهم
سهللبشوودفدربرماللعابقريرلميرماوداوللوروااهرمرو

عرفواففسسبابدعرولمذمفمفعبيموفموعيعهفمروتصععقاويلماغيرهوثم

محمرلمصتمارافاسنافحهةحقودعانماقكمرشفاناراافجبباوفبعممملمهفع
موعيرلالوiLروفميافيعببئوابالههرمامعنمعىالحفودهاحاةحععداحاليرفيحدا

اوحعتيارادمورمرحراأدبلرعارحيعذللما5يبففالحدهكممعرفملمف
واععرمعديادوباقصمعىنرسوفسدااتهقتلمعفكمأحسراحلمهحتر
مافهابنفوقبلميتعدبتهعمماممحدفوهمرومزرهمفبعايمااويقمايأيمدبه

يروهوع

علمااوهووزحهمبقهولمعادااماهدئهععفبعاعنيبفومبهافماف
ومسابقوهياقعااهماوبالمفممبارقصابحمااوف

ةللقلهعبفغماانغدالحرالحم1اوعامفيحتاااوهملمحعاه



افتهعريرارحففصبوممميمعاوتافبممaLوهلمهراومعمفو
مبليعلمفودهVj4اLنسوفعشوذاحئفوهميردادافاحبقرعليللتعفيفداو
فسفيصويعهرلقغعممدلليعمرفيعممفحعبهايراانعهبحسعع5فولليه

رهابأموعيماوممفعلمبميجفديأحهقدماثمهيالمهداوومبعاافهليرف
صرابأولملرلميمببسمنيفعاومفعأوأحرفلحبموفهرروابره

قصافقممدونيقدرمليبفعفيفدهاعرفيوبعدرا

وافمباهقمباتوذمالحعداائبعابوعفاحماومعلىعأ

اعدباوفةوافارلهافقفعغاارليوفييحرمسعوفيعزهمعاماتعه

أباوملهاوعليافباهواامبهيتعلياعدأايبارللمدفمرفيولحشئمدهماأ
مادهاحدببحفبممرقدمفيسلمرهوأوعارنودمعاحاومروفيأعهمعوالل

اافباأحرواهتلمبهعامليافمعانمدمتماوعافتعراومعاكاقاليعسابالم
صاهساهبدبعفهعقولمبفراماموربرتحهاوقدباعرااحدليوأووأ
رالىوهليافLVموافمهادايروطأحدممفبساقترطاوبوم

محمصوارارواامرابعاقرعابااقرأواعباقةحتعاادابهوصلملممععليفعاوفي

أاوfأعاعوفولمديأوهائعافيعاهعفيوفمموهأااحرحاأبعنيدأوأ
قراراقداايدبلايمابلاحلمابعولمافقساوهتفاحتواهالحقوبمفففقرع
قمماوايوحمفقاايبوiابدعاقوأفعبفافسبمعلييفءافشعراا
فيدأفصابهموماهلعبعوفغنرافينفممااباوانعلملافهلعىاوعاوه

أصمبعمرفدمأبTداسمرفافولمعماوبحبهايمرادففي
وةوللوحهمااقرفقواصاقعاالواوأموادأبقوفلالمأ

اماهفعافافأالقمأاابلالفمماتررفيبولالع
أاللتترللوبنداواحورابفهوTELJاقبقففوقولهرفاتاوااحومفماحاه
احبقفدهباراأورتامغميوهمفأوحلممانسهاتنرقعاباوهوياعالمفلحسروناها

ففابشدفقبيعفملقوعبممرفدمبراTبالمهأأفيعبمعضحرقوأوه
وبفاتعحئهاوهمارعمبمبافللببمهدوفتمميابللبيرهملوحلموئجدواعدلروفرقيوي
أويافساراقعااففعمومففهرمعيوبنوحسفللبقسفققابقثمحبخراعولموساقبم

عوقبفرزاماقهاافسروقعامعععألماقعبيمامافدافمرفقيقتافهدأوعيرهما
همقللممحماقيمعهعسمواففعداوهيمةعاقبمععمالمالحرناءفلماباهفدمعابقدعبن
ففباتيردبالوعئهماهلحافلمامفلحرنلمافينواتاارلحمارهرفلحالمعأ
رذافينعافاليحازااوتعفالوبعووتقاقرارعسرقمعلحرااف

متماحهلمممووواباعفليدفنتموافبمفةفحمامارصاحقرزاعبهاعامعع
حئيمعابنأأهفععهاللوووافماوففعماوفوببقوااليامواافعروراففععوفتماف

همبسوفمفأوحدبفاوبفللققلاحبعافرمبعواموناورلمعاداببتقمفكمفليوبد
ننيموهمومعفاورامففعبذفقدللحرهمابيوراوذافبقلاور
معايعالحاعببمعقمالمانمفلحلمومشدسلملحرففماأاأت



لمازه5أوهيسللعمرلممببواليهارتاوفشامخمعدعه
ارلياوارصهمرحزواعحدبهعشاهدعمعنبالمالييمايوالرفففرافيحواا

فتودمفووزتبويرانامتقدوهنديراميرهقهاعوحونمقاحتىبةحع

مققانالمرالمافعبوطعماوحهقروموراففاوعدحاوومعلللتأورحاIطومبا

عافيامسوعيعواناععرفاتاومقامحصاقافمبيالحقواللرومهففااعإقيت
هواحيدموااهورذiءلماخواعموفاوافلاممحمبيعتفقلةادحو

همعوقمدوأأحوتقومقايموفلمrأحويعنسلالاعوفيتميعبقراااببدقعافيسربمن
للعبوحمدمصبدعامقيامعبدلموحtiبمداوهمرهاحمادللسعبدلمرعرأععويهمع
حمعيامافاليهسلملمحببعهفةامأولمممافالييابمسلمهافمفأواارامبم
حأعفيلهعافيعامشوصيجحولهدلمفرافقاغذقعوقوفعمةفمصيرهفوها

اقشيادقعدفاحاوهبقرلهذوقدفسرفداةقبوصلحاافشرلمللشبيهمقالمقتعهومهعووومهوادلمذبع
ليفيناليحععاهمفيقهومعمفلممابهمامنبرلماوامقاحأومللماعاللعوبعداحت

بسارفةحبماعمرواافاافسادهأطفياراوعبهتميامققراومستىااعبرأاهانيا
دحابمبسوعوبعوومودرحعابيداحهمبأو5نعسقمرمالها

اوحواوبافهي

احوافرعباهااقحاعفغامااعوفلمصفمرمفهالاباحابفنع
5يدعاوح

رأمامايافسدبافقامقدزيملونيمدااللةصصداليحاعلمااهفغرفأبيعنيأ
ذلي10101ا01010ماامعاامممعود

وأadءمعمعااحفمحاه1يعوحلمعسليبعمفعبععرحقكمرفيأ
اعونئساحباأواممرنففدبفادععمععودأفدينعتماوووأأحدهاا001

ء10011ح011هااغعامفو فاليقفنعادمفونيععدابوفيو4بوالل01

رأحف3عيدمسممعليفةيياققمهعاهافمموقافعمنعواعلافا
عحانأitومفهامقايرمعاابايعبدحتLانغهبففاكأJيقولمافكم
حهلقمبراومعيهاذلممعاهكمسفاعدهةانيلللمذادهافئععداافسعحوه
ماوفبتوه

لحبا01نللفيعفوفعأفواهزهمعليفعستدعيافيموقالموبهاوحمافقم
امهعراوميقأمبوحتىهمحوحععتمادمعتدسعهغسليعوحلممافبسد

Tاعيمديهعدمرهلواوعمابولياعافاهااففاااكاهاور
يعيافياروبفاعممبمبووافلمبفبعاعيفبااهقفعاليوفدبرلمهاحذفعاقعح
رلحاعهمتقفغواقوفعقبجافمفعماشبامعليبهرللليعصعبايو

أاليأمحعافيعسبواعفبقبصعرأمافماحجراوومساحاااسللاعوحللاوهاامع
احمممأأورقبعأهزعممافهفدنممرتوممبعارافرارهتماتمبوقبقدلمواهرالممح
ففلممففاوالحرااقععبداااواياأبعمافمرملماأوعزلملهفتاهمملقفاعق
أقعيهحتىابارمراعفيهمةتللمتماهيهاهمعسلوهمفتممعاابللموحوفعلهاتسدقتماليلمالحا

ماامعاوااسارفييدتعحروقعوحعماحتاوالوفللماوانأذعبعموأمر
تلملىمارقفعهفيبرفيبدوحمحرافيتسمبمفعاكانسهعتاواوهاوليقرقرفةافاقودلمح
ذفUjفااراويوأموغعمالحفيهموفااقصافمواومصعقع



بألوحئهبلمذاعقاهليسففاورعفياحديئاوهوأهياولمقبشعولمعراواا
دافووفالمععغرقدمبوفبلهمانسرفدقصاهبوحسحيتوالمانتمالمسبباهممماب

أهفعقوهبوابويسهعلوافرضقىعويورحولهنفبورمصفهاححافالهففعير

نلةاواوثميااذنقبواوحمففافملونواعافتصصتوذعبرامبفواماوماموأو
رضوامواماوبلااحافالفموافايماموفرشعماياقمرلمليUنواأوفذاتواولميسق

يممقعابيماصياقملممعليUوأحدبللواععيحفيفقهلعسعحقموفعىافووا
ففقولهقعألوتحعاورحلامتماممحاتدتهاعتصصقمبقدرااقبلبرا

مأعبفحفةهافوحعدمباللاافوررحمأفمعانمواعمدرواعاأقبلوأمقا
قوسعليعافياوممهالاوفوفيلفصععوقععبففبعباروأوزققحدهبمومسعسمياوم

أوممليمبلمملذللعفعماعهسوفيلمايففيمأوفمللوهبوزوميمبعهوأوكامحرممدا

اوأفساقافلtSلمفدافعمسوأأفافقعلااافمهااقلمافليعالحنعفVحعاسهلاتدقعاا
عداافيوصعلاقلةققئعاأرممابهاعممافيوشييويفمJمولمفعلماواههقعقعيداعحما
قعلهاابلوهااقدافتوتعافافقولهفهدتفمممدلمليحعاللفقتوJحاواو

فعبدعسفيدوواقاعسامياهرمورباقبيلافهبرنسبقباLااداااوا
معفعواعغراوبالحبcjsاrاللمنعبذفقولهاههدانوافمرهمبفياليمقرو

لهاامماقوفياالقععداtSاعورالحبأبواففكيدا
بفبعليوحف

باعمدووبهايعاوااولمبلممنمقدفايهوعاأففباليدعهلهسعسحم
فلعدلمغللهبداةاوفبداافذاريعكمموابليالميمووانههليوا

اوممادعيفراتحسافحنح3زوفاافبافيقوفيععبافعفداالل
ملللولدنسيأذهمتمانونرأبياعانفدرهنمنممثنوأنيعاللاعلي

اافعرحعليأللاواللسبمهمببشهواداولهففبعهليهأولهافهلىعىايان
حيلليهيبدToهسومامابيااريومبسبماحا

اعععمفييفومبلقعلمبالحهعصتمابوفدلللماقرفبهوالمقترفلحروعع

ترقأفبدعسممريقعفعوهاتومعوبلمس

فببعاهلمقعا

مبفجتباعنيوغرهوبسفسقدعاحتفتوفمومقعداشوقوااذأةالحعلووالمولموراأ
فتمابتووأهألووابعاوأرليمشوايسامتمادااافيامفبيهلمواويلحابااعلي

اهوئامابماقردرااونهانمومحممفقفمهوحضنسوباحغ

اشهيفموفلحااأفعدمئرواذتمادمهموناهلمعرافبسانممااااقراحلهمااSJVLإبعماوأ
تسافماازالهلعايبقمولممكوداماحالبييعاونموافتماحقفقولهسيفميقماا
وايرااوامامفقباليامابيامواايورلحمووليغبحمفسااقهتماهعقدواه

ومرورههدمارلللورقوبعتاياتالفممكممالحمقرتبموحوبلومليرعيعأويمللا

وموهاأشعدعملهتيموسهابذاحرهمعشواحتىصتمماحبهأمففنعومبلممقتقووليابععات
كاهلبيعحاروببعرضلحثمهفماقبعواوثموبراوايرقوايمودقوفهحوت

نخرلمعلىاهافنغاامراحمموااارتولمبعسبلحاوفيمعد



قعبوهالوملعافعمبتدعوهئبهحلمفدفقةافتعوعلىتتابمئتفععي
هفافرةفسواامععمبمما

فووهاععقااواببفوهاهولملحومداهدقربفااوفسغحلمدبلرهليترتفوافحراق

امفصفقعئفواباحدففولملمبمفومبدراوحمعفرانلمعداJولهففأاقفحاافع
اوصولهفولمنلمسبماافتبومعرحمعولمموأفبممدو11وفححاادافاوأقرافعلمموام

عدمباحدماوهماهتوماحدمتيماهوحعموهمفعمفتسدهافبومافمدلمفربدعوصهرحوف
وحئوقمفبدحعبردحل5يرعليأميعهلماهرهفمابهسماش11فيمه

بلمفيرلمذالمعهايومبعمموكاسبممميالمبامعامنعبابعاعفمحماهلموحمههبا
ملممرحوللواجماوافقعاقبوفععوعئحااعهعمهاوتئمفتبعاغيعكالمفعرباا
فراحمعدحهصعدنوأهانتراامممبفففيوصلموفيا01مولوحجدفيوا

تةتحالمافمماامالعاوروهوهكاحافرقدعفههلقعبقدوه
ائموققامومنعاحعيارلمحيهومهمقاعموففمعبمرفليفقووحبسيداعماوتوحوأ

فترلحامباأمقوالحوفمعاللوالمذأرضوثماملمالليمادفب

اوبفهمعفهيسأأحلمودعأفصلياعوفأبهاواهدالقالجمأهولمنومعاحلماا
اعويبفتمليهماهأمموغااياهوخععرفتقمالمبابفةايانيفةاقبليلماب فعولهارما

عقععأوحائرلمصبنبعايامبiفعيلمافتىياانمانهاماعأبفمانمه

علوماممتماعلففعتدحاافنمعيليأمععمعاقرمعقاابوأواعدناعلههلمللمقمهتمافلوموهت
لهافملونمواوحااياايمياواامماحكانوءفيأوموعملببارانيفتمح
معدLمممفسوفعافمهولل4اومrوعاللتكمإيواغواهوردللبب

05تVtرمعوفياو
ةلمادمتأحوميهداولوالممالمقبلحدأمماداأياواسدلهفس

VL00105اوحل

فمبرهماوايكمرعمرماعمقاععبممالحممهنعماهللعماشااهافيعفالمنمثمينباوت وااهمم

فيVموقبقععحقموارصوفعصأوفقعفتدسعاقوقللقيحتللماو4114

مليمدعباهنحولممعهللاابكفرويراافوهوففبقديبدتدلموقتممقو

فرتولمفصاباوتويتاسدحنيبسهعملفكموردحقفحبعيسومهامبةعقيدقهو

نفقملينتاادمعافقاJيوحامحموففامهليااربفهماافرتديهدلمامصرفصابولمتوا
همسعنمعهلميعوفععسليحقناعليتعحعرنعوراامايعمممرأبمواهوبئففيهوملمه

فرضجدغعداومواحااواrوحلميدعسليتبنعاقتفموصولياوااأادتتمههاص
قابعياتباسريانعالمفعوجملمفمعامحمدهليلهوومهافوتدبوعليمااتماعا

اتالمعسلماوابرمدهانوفولهمراومفاعهعاحتدقىااهمغدمعاتهعيممافففلمعيسوتفرفق
نفمحممرحورقولهنيهوهفمميغناواقحارمدمهفااهماملمتواععارعانهفاممم
بتعوفهذفعاعرقفمويممبمياامممنيياقفعبيياااصلموماواافقوحبوه
ومتجمعولمعرلحرفكمفعمقنومكمفتدمموامحاروفتماهععموعليهعفمهةومبي

تمااووانعرغورقيذموعمعبمروهنمواقأهبعاحبهععقفلمووقففوع

مففلهلحلفيمملاواموبهبوهومعاعممهمهمللمم

مبموببحممفشقرالمفصغبمممتاهمعاافمعامممعاي



عباللماومنبفمافتتمهفيعليلملقولجوالليفلواهراايرههوروم
لميععهعدقافاايراملحدمهاحممياافقااوحبواالنيارقواهافبقولهاود

يتىبحافينقيمتايبيملماعقاماوأبهةمملحبلالحوفيوبفهفراالحوعبيو
بمولمفتصععلفليفارحاممفتمبفرابمماعمهفبسبااتاقعموحلمعلماافصليدحو

وأحواواTيروالحبواوففففمرايبعموارواااحوقهاوااحاحمبأابل
فسموموافبازعقاهسمدافمفاه11مرأنمورجففواففنغلموبدرللووااوأنمممقا

عمدوعافليفرحونمسعبللعوفيفبومدلماواراليعوفباعمأوففدوففباعفشاهم
يووافعقعتعوفوفممارافلمعمامتبفاواهوويوافعمذوعفباعتا

عفدراانئعواملمنفعريمهعوففكمبهودارأبواحعمردبانهولملحففدواقاراابتقافما

هافعرومبهايفالمعكانتفعمامنولمااواطوأالحوالحموااالموللبي
تتعاهوولومومرتهاهتاحالواشتشبيهشيافراردافهبiLرمهملم

ترهاييماوحميحدمةسبلممالفلمليفعقمرافرلالماللمذوملمعفسلي

بعهافبعرحوذقلااوافمااوعبمةعوانيربمتوافكمععفيفقفسعوعأفيا
اواااااععارائراعفاحالينرااوااسباامةعامفوهوافرقا

رويعقااونلوسمدتماوسمVأمعنةتلمعدباناءاوأغكمدنعبئعدقففةنععفما
يعليفيفبقرااتعارهتمابملياممعاااعقمالمياوعاهكمحفلمتفس
ياااولمملوفراوصافصعقدأوأعاه8أواهورفهموبعسمعيراماوقك

نرمعراعوففقعافدافقسعرماعوحوععاولمبكمومدلمحرمعمسععحلحمدمحاف

رففموفلويملمفلوحومابقمرافىاللقعواعيدسعدابافبمالماfاتقداراولمبمعمقفممماإ

ةورفوافمالالافبينععفملهمامارليأاعأوفععقاببممهمعرمبمرانمفعممععدفميا
اقعمومتلمبئمنقوفيوهاهمfرماوومعمهالمفيلبوذيدوزلموحوذعرلمإهم
مبتفعمافعمفداحعاااصمعدففياحالي4cمبعولهفتمرهماومهباليرالحتي5ا
يويععسيفاعابالهروبااهالحيداوابفقرستاذاعسفااناو
بملحهعاهوتحبعلونtغدقنرفمتراهذيوهرفقافاعماتاوتبحني

ياتعوسفلمرمقامبععابدقرقىكمنلملهلمحرللههدءفعفاعاتارنحامععافو
ميهبتببدملىوخمراءعلينسامماومولالبولهندفرمرفارمفعهانيلهفق

رتمافبعبفقبدنعافسدرهعدمدواهتاايعوبئحرفيبعافاتغارابوعرعادبثم
وللاولمسبلبدقععيااهتقاءهبفعمرافااوهعيوةعمفرمبما

ونعوومبعونولهمبععابتهمفدمهفماعدااارانبلهلماموموسفوقحا
ايععببومعاشجرفديمهابمهحسعارمعسااومحعسومهوصلهيععموهبدرلمفئهب
للموعفرهمهمموامهبدوارحماحدووحلوعتامممفرالمتااوهسبللعلم

فيفافدلمبماووهرقمفبرفهفتمافمازوروفاقنيمعوميرمقودشجفئ

صميرففيعوافموافوممايعذمبقوأدمعفيقدهاومعارانولمللهالمحباندهففملم
يفتمانداعاوعسجعدبتيعالهنأيموعصبفونيمةلمعممارحوفيانذفومتحات

لهالهففدعااههفمعقدفف



مهعاواعمومعاعوههوهويتعفأفيأالحذيامهفمفيقاف

يعملححعموففسمفمولحااافهتامقعارعرمسوميمفاغاريرمافققبوأدا
واماحدتفقيدوعوأداوافلحومتاعانهوألميمعنامأءمرهمواةيقدود

دييوباهععحياصمفهوذفلففاءتونسئهسواأوهابمشفيو
اقعتحقدمثمقرلحقوحكمعىفمجعدممبالمالماالحأهااطيمعميأر
هعسمبرقتساليهعدفكمعااألقولهههععااأيموأمااولماهفهانما

فدحتمااوبباهحانتاواأواعئرميقانوامعازالحدإماومبلم
لهااانباطبعووقهملحهباأوقوافولحعفيوقدلمهومرهوهنيذواحئلمفومج
فماافوعموفوذشماحعروحجروقسموعسواهملموفففمايبيمعفهبا
اوافمبتعارملموقواافعاانشربهفرصعقوافاساللعمفاعاافساليعفقوغرااا

بفوروللهبماعليااهمفبأناهدروفموأقهميماوباطمموفنيواعامافمجرولمااببرئ
دأرقيسياهاقعتمامهبفعهيادعهلا

لمدمرأاحوفيميوقئبالانكمراهأعلبعوأنيبتوفنيعةفبفروفيعللعيدمءها
أيمقاءفلهقباحقياوارلجمفللريمyrفملحافموففحجمنيمفوابوحيأوافيعج
خرنديلماهاهامامافبعلمهاروامااهاماالققاهوأياحمولالزناروامقببراقدفيااأفيع
oاحاحمممعاههاواابقعاعتقرانيأمريفاااsأفيحيمو

يووليواطهاتوامنعببذاابلتبعالحماوالحهةئساناااد
علفدفيععهسمقيوالمرروافيهوافعممانععردمسعوافم
عباسوأهمةوا

افرلهعامععافعذهدموهويمقرايمامقلامعاوقملةفتوفيامتيدابرصممممع
امأموضنفوقعاواووي5وزدناميفتاقمالملليملينفهياقذاويف11

احعااءوب

هومدrوبسلتموفممغوورفدفبدهممرهواتصأrعووأأهعاحفرأ
انعدهلياهماأضحاموعرواعهرمعوحامعهو

ععفتماربادتياتياوحعاذانهاحعومصفونفممملاصأباقوحلوبمبرعموفيمذم

لمفشاعوليالمبااانمبلةاتحوتعفوئتعحفمعوومادأورحلصعىفوهحبياطعموا
فناباملهبرماهداحتوأعفمدأصالمباتامرلهتعدلمنقافبماباهاعبدلم

يمةالهامعااحمواالبسعياترانتمانياواحهوعرافموعمانيتعافبعهيداو
حفاميمافتحليفوااعموامبقرقلمفحبداهعهدروافبذواليسلمفعسديهافسو
لمعافتمامهوحلمومهمذافسفيقعبسارهيعانبأمنعميهوبسعالالأمفععلم4ةوم
قافموممبوففلقعاقعاتماذيدعليحادفالحوقفةيمااوئوالثمهه

ففافيهمرااعوفيلميبعدماوالحبوننااأاياوعيرفعىواهانشذبيمعدتمونوفيسئتغراللسببوا
ةاالقتقافالحبوفاfايدوأااأبعىماواأووأفعفتياامعتوفورنيغاداحلمبافدمهم

أوامقدعممعاهإياقوفةvrاعليلتماهوافوثمقداةعافقبفةأممللوببد

يألعلياعاومنووحلمأعليقتهعوحوفييمهرأديتزهقبلأردبدقيلبس
راءانبمملعلمماثاءيرادفرلهاواهتفاعجبيماعنيقه

قمءميمابوهععاعماع5فعلم



بمنف
صروبلرداحبعوليفاافتاحملمعباعلىورمفيهمرمرمقبحسوفمعحادهواقعب

انوعافومحمافتابيممابعفمادفيدوحتحأقوسيحيدللمفأأهلنفعفساامكمو
فبسمدعقولهقيولمفلميبمعقعمدفسراعاافبدأهعمبلمةافيطبعمفعصتردا

بوهعكوملمولمععونيبههالهففبهدعددكاهحمفعتدصوذئراللراا
لملمموموءمهاعجرهممسعهارعفابافستدرفرلفدععسععوفبعمبأففم

اللفيوهاامفمهسبدفمماكاعدلموامعلمارحلمأحمببارحأنىبوفاوا

تفومعشاواوسيدموامرفبيصودأافماأفمعمماحدوبعوأراهماعفعهاوله

دوهنرصلأفامسرحلصقرنمقوحبالماهوفذاازفيأوحاذاحليسأموفيدمر

متومدفيفينVدماهالملمببسععانكااهلفصااالمتممبسدلةاليماومهافتااافعمر

انمقحمممعيدادJLيارابغاهبرطاحلهسمدأفاهومرحلوفعععأنرفرقفسيمتمالمامب
وذايلمرماذاافععغفوماقولهلمابسبدمهلماأوانهسبعاهماTايقرتمانارحاوحافيأ
وافيهمهقا1او5يرفسعمبدمهماتعدبهوععففبععأفع

وترافازلمياوموفمةلحنايفعمدأفعبداوهاوادعقماييعوواو
ماممفةممبدتافسمباوحئمصوورولموحاعمهليرقوفقرانةفىقيا

بعوهااتاللفيانسيرلحدأوازوقيسمللمقة
هممليححهلههيحوليامرعاأمعرأوالمLاممدبههبدوهسهافسل
وصووذفقعينياأقمعبةعووافيرحونعقمبوعافاهفاعمنيأ
001أغررقمعمعوعاافاعمنيتللدفعدفأعهومعلمعلمسليموهولي
احورهعياهلمفوعامامهافسبداوبدعوماكمعروذمعاحدفقولي

كمالالحااصمانيحوعميمادهبعافاتشيالماحبأفتعامبماب
ذلمذحاهحانهاعاوقاحبصعدفعلماعافمعسمتعاحمملمفيفمعبا

وافنموليوابسوقفاأحديمممعسمعىللتاحوفحمةافيأأمعتوانق
سللعابراعفوفوحأفوفسيدأهوللويهمماو

اهن

هعياانفاههياعفنيليمافبياالممiففاافامانفيانياوفموللصالحعوهيجم
عماأرارحءانعافمةوانادحعساراعقمفيقللليوارفعدبواهلمح

مئهوللرموهارمعهوهوعهافحانياهصععسبقمولم1وفبفبjرلاحرنواثمع

للبعفوحوللوماعماحفعوهامقعمرفهععمعاووقسواسهاتااوابقامهموأربدهمام
يهلمفغولهرتهاوحقاابتدلمماوالحفهواافتهفمرعبدفوفنحدونوفلواامفبقعف

لمفذبرحيريفتعالحئداوعاريععtوفبسععمققهافبفيسهماءفمصفف
ادهاافنيقصمدعماتمالمافيموسدعانيعمروطتافمماذاحبأبكمتاراققرطن
لموافيماورمفاهماههمليهوسلمفافيمافيفضكاعقععمتماعهكمامسمقببح

بففميبويليلرفيعاليفاعاممفهمدملحداوهاتعلمفيقولهعدقعئف

حذمونولهيففيمعفباهحفععقدابعIعوديموببودامابعوو



لقولهاسومعيلمرععمعملواأإامهروهموتوويندأبعهاهمواموهام
لوحاعليقحماعليتهبللحتاففعانميمرايهوبعومتسبكفعيفوأنأمتىحوفنسيه

احباالمفبمببدئراذاعدافلميليومدازمفبحالهللمرأاعاوامللدنفمه
ابفملممافاددراعووونماعابعباهارايتبلمتصكمفميفيتماليميعاهاهمماففتوقامكمرها

عبماحفعموولمشاءافقاليهانعيهعىلهاربقهصفهمميبدداادقأوقررلببفىم
وماوتدوملعليحنفعقدووروملعحمايرالحملمكااماذاسصا

هفومعاهمعوحفففعباهوميموواأوقرررفعلوعليتحوقرفقروبفموعليرمعتب

اهدأومامسرسوفعحعياصميرداوحصوحاوملهافتدنباقرفرا
فماأماوهعبهافقعمعلمرائهعلىعالياورووامليامرأوأرنباسع

ءقحاليلملقولهلهئفاررماوهفعياعليولليمفااففتدنعدفرضفقنيللففتسليهق
وبهتماليمعقفعلاافتماعودنافوصلمبففتصعأئعسليبرووحيقهعاتاففتدق
توففهفعاأوبدفاعفهلموفوهلموبفتاسليفباواأوللقرععامليمهموأويرافتقرقوللعتئأو

لرمبترماليماتافيلصبعففارحعتماهرهفوعدءحد

J4L3Iااةبمينقا
عااهإاللرةاتةهرعنتعراهلليرحاهويهمدمةهعلمنموفمدوممافامامت
ييومففأقيفاهقععارألليموحلمعنفتدحميفعرسلملقولهرفمناساوهدنيس5أومس
سنققسبعارقممعصالحبدافوداواححراهنارمحا

ممورفسماللماكاهرسوهمداوفلوافعاافيةلمغمرافواهيراال
ثوتحلللهه

الرادوزهوتامهومعبفموربورولحبيوLمكماههاقفيف
معتعانييددقمافشيهعمدفيفروورهلححونعاحتعموارودوو

ماففمهمهااأ
متماففحععاtنغموVفموبوهيبمايأحفاكمسوففعباوقيموعبديح
قداحتوأفةوففسسداوهمريمعوحفممراهفاشمادلمفه ندعبامذحلم

فترتدقموفهععومأومتعمعاععرعاأفارتدنيفحنقولهمياأ

برفووأفغاححممعاهاهدأهعباعمودهقاوانقرالموبامهعاهالتدأبادفععبافهيررقبقو
وللتبتفههردمعأواقوليءوعدأفماحدلموبمواقتليماقمعموميافيأموزفو

يماعمعوفاعصوجمبياعااوافشودممسبهمممعفافارفممالمونسئغاحيمبماأ
هعتعيدوليسفسوغرقبسبدفصاعولمفقعداونكمفارقاالمامافرقداصافكمفاو
شمافبامابرحههغريومت

فببدافووامققوعقوافعقماافالاعفيعولهلماللفيااحتماذأالحانيافةممانيرامبف
موصاهلمجمحبنيمرراعدمئهاعاافبفيهعريقوراوفنهمومعمليقاوضاراسأوااهقواف

قافوفعسفزعئمعاابسباقعقذمهامفدزيتاحقههماحففعفمعلللل
قعامقفستأوقدشوبععملالقعومعامئهندهاادحفوأو

لمسهمدالالدقعأانبعانيحارهاللتبعهبنيTSلمفعداعبموهعارور
رشممانساعهءأهموفيسههمبوردوقلعرافجعمعدااأفحمايافافئتف

يمهمقفعفاانموافمفسااافالمههمسيدماالمعتصفعمهعتوحدامتمه



هاللوحودراربراءسوهعمأءلليميالمافلماههعحاتم

افبعمفمببصعالمحلوفعدافنملىوأوتحممتبالموماراللبهفماعاءسلمموحب
tوlLLودياووجوأوحامافمغاأووهيعفااوقديفدهفوفلرفأحااوارتوفي

همهعبماعليمافيبهوحبمافعصلمنسفماتاعليبمعاادااحعفيمابع

افةامدنهمأراااولهافعهاياليمفيالرةفعبسبهواءأفقعدفعه
وولهفيفيفعرVحماابوهوالحومفماهوارضذعو

لحوأفةعارافعالىمصنيأفالمهرهواوألحكاافمالمق
فبلحقحدففقتوليفبهلععلملحطرعفقموقرأفبذللمءالافانمب

داباحوبعباونافللفتراانلمعاوصمأمدافهقدعقداكمبنومميحشااصم
مميمرحلمءرلمفاوريرحفرأوأفبيعكادقعاععععاكممااإافسمدعاببدعبلح
اابتمعاامابلحدصاببيعالالفيووهعفقميدسنفقهعامبامعوصامقد

المرنسادرأسلحمنوقووئرسباصلمهمصوءفبغاأومماتمااللياأحامقهلي
هاياعمماومعمنبمفمعاببيدنتمذلولمجشبعاهمبفللمامااح

هألحرفبفارواهمتدفودهتبمووعبروبلمااهمرافره
للبوكااههوممرقمافيوللنيحلهسياععوعأاأعاموااوح

ءااواقيفتبفهععزااليمتمااأذليواحبعاحتهولملرففعاصسهبيعواف
فمفااهمسحنبرهبقرحالفراطاغشراماغموواوفيهامعهعبوحفمقفببيعمع
نياحدموفللعابذاياومممالهرأاقناواذاهماهدلحاافيفبامسابمو
ناادامداالهانعوضترنتسععضعفتونعفسدللعبه

ايشببافهللبمياهلهاحليذلمحممماانياحعمتاااعنيالاياعدقسف
أواأوحواوددلماوقولهتميهبامةويتعهفبماعليقاواليد
ناومباوهفءمحماهافبأقمانيبماوللدهفلمباقهماشترااذفيلحدهاأارهقيتر

بوقمعاحبدماوادلمملالولماعامعىفبلانبهووفأابياع
اء13حكمعأوهلهحتىوفيعففففسعقتمنافاالهمقأفاعمفهاعاحيقموه

حالىمفعدععاحففعدهاععدشيافوسااولمابمقوميلمبوراحقبفعف
اهبعاااVفاقالمرنقتمامببدفبقدقداقدعباميبIVIارهمافاووحم

فسمفوالمبعرلىانبعاوايئعمممةعلمفجملمعاعىفةللعراللقهمليااوللدنقدانلمعلي
بقعفيلحفابقعلحالممواهرنممرمافعمعموأUعييهوهاامومادحاطومافرهافبفعقا

اععميعادلمرتعفقمممعفههليولححأواروحععسلىولححأاافعانأهرفيورموئرماضحوم
فسالماليبداحففهسيااIاقففعممافعنيهماعيموسمماأ

لمععدعرفعفاحبيعافيتماماءمفيمياحسمحهشااعولمجفJادفرها

لمفيميعمواموافامعسبمباومعممأحبثمفاوبععابلاعلمسوحب
مدمااحبأ

عةحاربامحلملهلمرععلرووتمودفرهفعومياهصوافسل

باععارفاملىنوتفيشالفدففعبعمسأبعيبعوععععأده
بدوالبرفجيعمافبمباقعفمةممرولمندفواببماافقمايافتا



ميمبعيتهعمبياعلىملمموأفتسشاوااVماههقورففلمعاحماليفافبميقة
Tالهواوفعفوفانوفاحيااهدعفهفعقالمهواامغلحامبيمااففععاأوه
افمعلياهاحللووامبعورذمأأأوعابأوأسمعمبعباعبفوممئتاا

اعاءهقشحبمعهيتثمععدوإهدصبافغععااهياسح

فمابهتماهمفنتمرفمبر

أنبئمرأهسايدرعيدليليلييناغعقدرمارعاوقأفندوهفيممن

اهعابعابعمقفموراقتماويدمرعيقاامراومالهمومفقلمرفعارلحلمفع11
يقوفانمبلغاوامفلماحدهابفاحربحهبفسعارببأوفةومعلمددهفمعافلهعافيفن

اخراذالمبفاوحلميدعاففتدفوحوفيلىعقبعلوولمةارمشيافمممروقئملي
ةأاهعمدافبيرهوتعفوااللاقفلمفبافيهسسحدليوافمرمعايمارولي

مفوحافرحفتماأافبوفبأثمناعصحفاcلهقأوفأوانعسبدعلوأيعععلحانفمب
بقوdيمهوحعففتهسليناصسمممتماحسهمرالملحديهمفاويمومافيبوبقوف

اوحرتداعمو

حهموةزرحامعهللقميهمغأافهمهذعإاعدفيولمس

فممأسهممهممميلهيفسبميلمممتتبمافمميذعيرنععالقهاهووءفوقةتومم
ااألحواف

ءاذأكانحفوممليفدفيروبمئهولهرللامامئمرذللاداهع
مفعتودعمااحاالهممفااحفتفماأويتعثمبتاهجحففهمافم

رقمعليرنومكمدافوومعامقوهموبفعقعروفموحسلمقمتمعاارلم11
ياهمبدادحوليتاذتافتدلمواهووحووتعهقللعروزاوعرتاوأبماوأ

ميوفااتر4VهمتهLفيزادعذامفعااهمععاولهأووهامم
بمم

ءيارفبمفسبدولتارالمفاللهءللوادهPوادئراعاوصغامتت
دللرفتمنعمبعافعوووافبللعيالموأذمفااولمبواهواحوتدررواقهااح

انتمعممممرمتدءحسماوهمعبامسعوااهوهووSعثملمعرشاوبعف
الحنسباقوانسافعلقاأومامعافأاقارهلحفعقفرانفاصملحيوذندوحوهاهمويعت
أوحلمماعناشفقولهابعااليهليومباوأأحواعليفافماليمفلحردقهوعباتعمرموففسداو
رواعفامانبتشدبعئوهافهفانيرطاووحماأععداحا

لهمرانفافبابفسالبهاهولهغارقدرلحبفجرندفقسهاامفععدحتفراأأااوففت
مدافمهحعاماعليقدساهلهعلمامبمادوفتسمدقواأروامممفهجفاعممدقه

كماابملياد3هواحمدلمبسدمفهاتدهفمرهوبفرفيبحرباوقعلموفعفقدربهعفبن
عابلنسدفدمشفاهوهرابعقانفوافايسععتااماهدبعااهمويرتأمموعافافي
رنماانالبفبعااهاومئرحممعاييرقفموحواومعبنفتعميهقئرأعفحمعفيفعم
بااذناثمهوهأوهمعبراودرأامامعداوفدتمانعيومتقوTليالحشيراعواحايماه

صوبهفرتفمدهبدووتومأنععءأواعممقوليلماطياعبافاهلي
رحوتفوموويصوعرممنمويراواهقريقفوعهومادرمملو

ومهوماووأللرمتمانععيافرأرموففاروأأهافاقوبفو



وعاومحذمولةوقبتادقعامادبصفبهئصتوفللبلاعقميبوبوفو
اوفلحقوهلهولرأولماشالحاعحفواهيومععوقصبهصرمبممراوابنيمحاف

مافدايرافهذمااباقمااوبلبفوفسهقللتااهااشفرض
باوأببمووفاتعاههبيسومفالمونيمقفبمألىيرقادفوبففابباجميفيوهاقمةب

رنعفراقتدقوقامممرعباامدمعيجعرقمسهعداوورومهلاوف
ةععوليا14Sمااماعمبلعحممقسلحاعفيلمانعمسرعااهعوافله

وفندبمودوافبليهفرمبموهوامحماملمبعلقيعابداوتدغقوولمبسعليهصاا

وباصمبببباوالحابيدمااووقومهاوالحقفةلماهفالحليبفمااويوفيفليوعقوفيلمتهشرامبا
فاليعدiتةلوابةمااويبمصوبقرلاببعمبداوعوأمههدهصواهاوافلحاففمفلمصب

الميببلحواسومةنتفعملهفعاامالحفوياوبياحفبشيدعدماوأعيدامفيكهمب
تللبوهليملحوانامهوللمموفمروتعههرشدعنرنامواليبعععاوهوعسدا

عوللعبدأاماواالحصوابقماالمهقوقفلوiعياربليمسلففيسواافمفد
دووبايعجاحرهومولمفرفافبعفكمففمففععراوادصيم

وقممaبعاقهأتودحبنترانسياعفوانغاواعروفنبردوافةمحفةب

اممامعمبافدعفعلإلحيرقوهصرفعادبفغر441قعهمضفاا
قممليحمفحلملقالترنميعاييمعاممععفرلمعيواوأيمرفهاوهوادملمتحرص

هويفهفعيمبعاومروهقالمانااهممااعرلهاولمصنتيايدجوم

مرمهموريمتألأاسابهاههللوببيعفرموااحيأنيكمراوسيداف
فلمفووزاداوأوعتودمبفدعيعاومهأوقعقلفلمراهلمحيموحمهاو

فيبفبافلمااLليووفيفببيLJافرأاسانانقفوقتيماوماوب
تهبوفانةاا5ياواانعهروافيبفمتهعنغببiعاوففهبيمالمواتاTوامعمافي

داائرانيفيااعرويبيمادافمفعاليييوتييفعااقعلمتيا
اموفيسرأوو

نمعقكعايوليأمعمببدحاLJLنعلمافياهمادوايوفمعرممنيوننهالميعس
فبهعبهفقممعفرموعكمععفهعقهعملعروفهفيموهقبمافيعدفممدمعبذاروداليا

مايقوممةمكمفيموللعوعلنهفنUبيونعديلهاوللعاف

موبعراوتمافععبرحفاأنففيهترطهاوقهلقبباهورهايفUاهيعبازوم

اماهسههيققومشعوقعباااعياووالمعقولمفماافيعفبقائرااذفياعليورهكمو

انتبافمثعبصأعاأنعباهيفاحافييفدازتوفيهاقدفمامقانأابةاللعدطححا
ايهامنكفمالمعافهامدهرهاابساالحسمربصعناحمبعاادلم

دبعلماعتمدااابيدتاروافيتمالهععقدلميداااشارااسفجمبقيوكمباانبم
وللفدهفدحفععفدهوكممنتمرقيارهدحبقوهاللاههوهلهنفيرتعمافي

اراهئليعيموسقالحنففمونيبمدولمحتليهدأعليمتلقونماححعابتروط

وحبوهاهناوماعانقاتقبترطهقوووفلىنداحعاعرفيهاقا

الحاليهعهيماكمململلقساههمارهيتيعمرتماوانكافماقبمعدااساونقئوليواا

ممممادوعممتايمةقايوأقداوللمامعغدهابهايعوغللعاودوقالحد

امعفعاتاذعمرلهعمناف



عللبمببرقانعتااقبملمارهتعاقأدبئملمافتساهتبماح
اواهتتعىفامعجللهتوتاتوTاأتااعاهمحمنتالماييماحممةسهمايلمفعع

باهوأوحمأوحمسصليويدوقتهاحاهفبفابعفديكمودوللااعدعلمقبماف
يوافبمففيوبفتاهلفيستوأمقا3دانتاومسماوفيقامتواياليأاواء

ولملحاهجقعفياعداوأوباوفعأمعافقماميوعفيهغاففبمااهج

ولمارهدسلممهاوفمرقورللقففماهاايعلحعاودمومجفسوففيممابمموفيا
بللعئرمقىنمابلبننوVاتديمللعييعاوأوبمجعاذأاأدلممماواارحه
هنرالحالهقاأفاعمقفبمايماورهممقائفياهسمذاحلمائقياو
بعععفباعوهنحالميهسعىفوبكمرالحمرتمراعباهومافقاراوهافيورهيدقعلهفق

ءمتاهموقابرداتحالأااوماهدفيواولمومقمشدةأوفحاهواولم

لحاعاIحواهمماليحاوافمعالهاععنييففغاهاابعاهلفمفاايتعل

ليامألميموهبفمعسليبفليوليرمململحدوبمرمعداااوفسوأفقعممفدلمم

ايدانمالعلمنهتبنمقعافقاععئالماو55شمعةمدفففئرقمب

فشفيئرهفذللمتمالهدوحمحمروافقيفةإعيدامعهقيلءزوادوعاارليJاهدام
رقتالمنقولههارفهأوحتسافيغااحعمبللقفهمطههقونمعمدباهااللوأرالحقساوقكافاVااواهاح
دميماالحدب

أاوأيسئرJافيوحونعمرافااعبدانقغعباعغاهتمااوقنيهعرفب
قبمامبفمهارزللشعلاللقعرليفمفأاهودموقوفاامهبمفيأحدهفأصكم

حدولللحتترفدفتباياو4فتعتفئقوافههيعابقاتء

ذممقرباالحفتماليممنفرعمهيعووهومفيعمااهاممدفعبيانعتعا

ذسللتمافرهواورهاللجماههانفامااوفرسفماعيراقأح

افةفمللذفنسفياروعيئارنقفمأوئهدحم
ومالحمقعو

Uهوملفسكمحاووبووحتهفيحيازاحدموحاأييععفعهلمفامدفاأ
هفنهللمبعأوحفيلموهاوهعوش

هووللعوزوماللاادتعلهشتلففمومكمهبافقبوفمقوماحعواوفييدبشيا
نايدبنيقياأهممماءاووءغاعاحكممقعمأولهعوهتىعرللعتيعدعلي

وفوواومتاأفيألحتقدهمااحعسوممقداقفماحبمسحمرفووهتدأتافوب
وفتىاقاقافموفماللأهباماعكاهاومعلمهاعاألياعومحبوفماتوغهمماهموحا
عالهعئموهعلوفمملمملعمهاهتLللقسماحمحولهعفعا

عأعمريمرزمعليأدومرامLقفتواعمفيمبمقداوعهااعاوانباصافذهبئع
تولمقفنياررتوهيممءرلملنهاهمعمهئاارهااحساابعلمتقايماععودقرهفمفملحاءا

هديفيالمفبيصتباهفاهلاثبافبررغاااولممعمرعغمعبتحياناء
يقفيقليوقحعلمةمسميتوتماامريارااملواصداوعاعممتم

ةبمأوعيوئرهثمدأعليكممسبسمصيمولي
عونمدرقمقا

عفململمبلمابي فدااويدهتعلميمماسأبا



رفعبلفممبائموأوهيباأللانمرومهمفغاللففيعولحا
احسقعبوياضحاماومحمبئوابواللمساحفعاه

غاسأففلحبوحمافابمااعلقاولمامهانادوالهاللو
بوفمئقوهمروعداذافتاواللعافهاتمافرهبهاقماااتاموأ

اراهتاراولهافقشرمفرأتعروفيعبايابصبعيفلماا
فدممجانومفافرهاوفمفيروافقعاهفذاهعرف

موووتسلميئررهعاامهبعموهللهاوحهيمملل
وتوارووقئعاحهمنياافتووماح

واولمعوحبااقهايالمTمراوفللعمبن
فممامحارممابومهيضبمالماووفوبواافللر

معبرسهعفزهفافيأوصيودهأوميارحنليولمفيبافلهق

اواففهتديابسفقععوابقمعدوماوحميةذ
عياأهافغدمالمفعسوفملقأدمحراوأUففرضاهئمه

اازياوامتعافوامهامبومماهمابللعغقمففو
وتيممافففععبعرهمافسبارربفعتاماقنهحهيفاها

ماوأحاواهلاوفتهواهأبواعمهناوللقم
به

ودفافالحمالماهتدألحفففياافوأبهم

بيافيسبعلمهاوامفقهعهبعدارلمئفالليتعمواهاففب

مرمثصبتاهافيناهماافاففعاحمرأفرلحمهمعفدمما
فدقهوفمليترحرافنمبوأيقهفوVلميأشمرهييفارللأهوإف
عرهاههمدالمفلوأارهمبيعاافوللوفعةلمعيعاهق

مهتمهافلحاءاحدوهشيرعمممماففروحفبوافيفمعيوبواأمحم

اففاأوتفاحوفهدالةهومواههوققويههنفييوقتلفقاي
فماافهمبمعففاواعرفأشارفمففوفينمدرهم

يراTولمزووفوهأنوفتعسفماوحرعإون
اوبماعايفرهفباولمهاهومموافئوافيباوز

ليوافمففبببقمسااقلفوأقأبه
يانيفبقبفااللباغامفيمتقفمأواوفسفبفبقماداوقي
شداومدرلوفبقوحفوهاهوفيةمواموتدنف

صيافساللحقبلمروففشقالههئدوفععرقعمومللتاسحوققمد

هترمهوداعتئواحفقمتفااقبلورمامهقما

تعاحئبموأفلهوفوفحبادفبفابع

بكما

م

قبممق

متيعانفمد

اافنأح

ام

للتعدبعتماأ
مافه

اتحتراا
عموح

بفعأ
ببيjاياهنم
واهين

ففرفدأدا

هغمععهو

عتعمبو



اوووهمما

قهبهممممه

وت

ةتمايبلل

وناممقب

معفصاءا
واففيح

افاالهلهبئامع
علمبئعواهاح

قعد

ونبببوقى

ااقترأاوف
اافوقرللم

امنياوهده

5

ادةاووففيدقوااوتوههميفافبراوداتاوقايرانفي
ململمففعمرفمعباتتمعةلماوائرارنبععباوهاافيافبيلمد
لمواحماوفوهامووقبوجمابوأدأمهانغعماواوفهع

هتافهماافعافباهتوقممالممنليأاوقستو
لمحداتماهبلفتذنبتيموسعوقمانبوليداعماحيامليالمافعان

ذوأاتتاااوهقسماوانراكاوفالقممحامةفليأ

بميوافوالمابموئفTUيمرعمممرمافدحأقفوعلي
ايعمايمااوةفممسواالفيلحيفانهييوحرفأواهبو

وقسوقيهععااماوفقكسافييفمللبغقمتدالقو

ئسعلينففدعفبموحلماومبفعدليفيأبيوعبوفاأمكتهف
أمهنيفبهففالةفيمقعاهللاحوليهنقباو

همفدامهبدهاحبعامناتراومعهعأهالمعوبكموقوفليم

حوااهمدوالحباهوبحعمفافيفتفمفااامعقدهاأتوعياأا
أهبيبفصماهمحودفعهاعباممامعبسوغقتءيوللاممياا

أهممنوأاولهاوعمعتدلحدماهتودداوفدممقتل
ومبعمرهاحتلمراانعملمهعهواباعليتررومهاأ

اففاحامببصعذتيراهيعموحبمادمواهسبابرائرأهبالي
اعوفابيدعمافتومئرهفوحقميماوقمففيامافوفافق

أرهامعقيباوهوهوفقففيمهفوماهسوافسيدبلفعساومام
مالمعاسيااممتافدفيهجرهااونوحشلللمليااوفر

راومفلمبهوصلمبعععنقواققهامهففافياولمهجرهاتاحه
يوفامهيهمهليفيوهجرهاهجرلمعأمهأه

ععأأتفاملميرمتقيافLمونقعبملماشدهدحهبغمرقاف
دللعرماويقبعانعمنااتمائقوفيااهاعافدهووعياهافا

وحه

تها

قهتوأوعاممافوحوهامباوامبق

ءبدهوضايمتاحتراعاموومحوفساوهأوففبقع
عممفوهدسمعيلللبدلهيكمأVاباااقمبس

يعععوعحتفعاحاومووورلحاليمبقه

لمعاايداوغميأوشبداامسأومباذفماوقبهعسدقايوف
قلههأوممأهمعاهااءفعليمامبهواوضااوهولي5ها

فممعلمعحاهمضففووففصبههايعوفم



فبعأفممفبععابموفلومعفمم
الهفازواوتأزمافعووقمففروامونو

متدمعالقاففةقفهوولمالقمهبعيفوقيامييفعععببمرهابقادعق
عقياقرموزهاوصالحلوفيووضهوافلحاه

اليصبطعليلحابيمالمجعققافوولمف11روف

وتوهدهوفياداففبعليأداايروياععمف
لحووهرحبففليفياامقاطحيأافوطيلمععلل

افبقاليففدقرمملدالحبلاهقهنيءخمقصقا

للرأففمتىدفعالللسلةحيبامعاففيفموبصهافبتما
مفارقوحهوبلحملللفمقمعقيعماا

اديبموحياواليوققاأبفقIcافيروطلمعمافاااقم

قبوفعفانبفمجرنهلففععوموميغمهايليفبعالهم

فولملمامروعالملمهفرفعنيالااأاابتادفاااوفعف
ندعوببقمءفوتعاديبولملمرنلالبععديبقهمفمتااعلحن

تحتاممللعاوصبغهففمافعىروهوأوأحعموومعيامه
تفموافعاtلممامهابموموفعاحتعرعميععأامولم
بدونبلمليمافمكااوهمفقنفةأحتموفامعفاغوأ

ةواهاانعلاللحانممدقابالتعدلمتامعأواعمعأالمفو

كمباشةللببعفعبيااافلهلمتكمئأVاممهنيفبهتماصار
ااهفملحمعفاوتناهلأهلهالمامعهايعاو

اعغملمتماأف

4الافبا

فوعيققممافقةفباماتفعراقوليعنتارتقاعلثاللغهااح
اواقبوهوحلوهبانممبسفامففرعفبقفتتايباعمنتا

أاللابسااقموأللوحهبرماافااللبيم

يوياوهيءاوهاهقبعانيلوبمادافحومافيفأوهاللفس

ااماالماهاببارهعأياتحاففودفممفتهسيدلهف
فلحافيمففالمفعراعكمروهاللبيافببئبهئوففععافشسلملياللنل

باافعدأجموففعيمممانبدالاباهممعمفممرفعفاو
مولاألماللربعفوفملياتاللماوررعليمعاا

اريللحالههاعليمدابتسلمبعنأزوحبوهلمما
ولميقاواهكاافعفمانيفحائرامبوقدهعايووا

فيوورفتمالحمفأافافقiرببيواناابم

عفيعسيق

حح

هم

ماع

هغهت

ستف

امبملل

مق

حعااشمئ
rرهف

لمتتسا
لهفمعت

فممصه



افن

فيهقاوما

لمانايممم
معفرفه

ايعتسءح

Uها
اعمت

اسمموحفهف
فقهمف

ماأأ

رمم

اتتقمو

بدهففففيه

ليةقأو

أوفهممف

همباءرماففماهعرضموفوففحهبتيومعققا

موزمملومقمتحبهوهدهتقووبواهتعلمرهنوعبتم
جماعمحعلTL4وقيوعاروموفسرموهراومهموواياووقوح

يرففببكايتئهمياdتماحنيبعوهوهاارنمعكمرناعباخ

خسفرهبمعjسعالمففبيادابعارحتىفياففلحيححكهمه

عاللبووحعىواممرأهيرذفورحمفوأمغروقملء

وأتيسأدفةتدفيفموأتتماهبوفاوءععامبفسبام
اوتعاحدلماوTوبوهقافيبوللعااحماوفحوفيعليه

الافيقلماونببهفيفأعقتوأبومأمهدحهودمو

عبداحIفيولمفونلحمافاوعسبمواهغبدلمعرفئودوأا
ةمأبومئووتبوفالفغاقىئراملولمللهبوللعادوحثمهمتتعانقوفي

هومدهفوحعقعيدعوعبلافعمعرامقسيLLققاالدوعدا



ياببةفنفادمبادفعفتىاعلفببففلرفشااعدتا
فاهباامليفهعامرنلهمااهالماقامبممهلمفالاصبق
فهأعلممفبدازمموضهلىافيواوفليأامولمماعاوا
وأشtفبفلحهاطودمعماائرامتمافلحققهاانبدعزم

مهدلهاوءتاعسبه
اعىهببامافلحلقعلاقللرصانفيفقفاففدتي
افييرعوفمقوحببكمودوفقوفيرفعقمايكموماوففقغروواللا

يأمفعدنقسيواففمنيهوزمففنلموببمععصليافنمرهوفيللو
اهايوعلمفللساقولملىوافببقكوللهأوقعمليقهم

ااحبليمماامرمزالهايمامرصومراواللعوفمللقه3اله



اسبعاافقاومعمبعبلالقافقعولمأوحيأوقلحهاأأ
سعنعممودمموفممقيوم

أاهنسللقباأحواانتبعممبتالفماايأعداباهم
وافعوحعلاوالحاحانبعليموللعبافعماموهافقت

مدواهاقسعادبقباااااوهباويبعفالبيرهعنيتملمعفتااف
دفعافعدفيمقفحاحدهعتوءبعمالفاااهقعم

فييلموقداوأالمحيمهافاناولماموموهوأعباسأه

قLاحاموعدقوتماذافعئاشبافيتوأموقعأقورلمتمانمقوثماه
ملمةوناهمائمفولمااقعهوايهوقممعبسااهرفتبب
يعلماحايعأوروفمصمسوحقذوهففكاومامها

عتوححدللص



أتدووفيالولمهتماافطابولمنتبأافالمtوناأف
اقعفبهالفهفأوعليذأوفانمنيمأاأوأهاب

وعأفرهلVاحداوالمبدواوقأوحأقعتجقبتهواللحبا
نواععقcمأأااهعلوااتeواTوحاباواماش

اوميييلميسبتاملمامرففافهمبوأهابفامحا
اافاأوبرعأوفرعشمافقيبعفوواعددففولمافعماأأمأو
اوادوأحعنموهااعافيادنتوتفوففdالحباأوهقأبتجودفوه
الاوفبوملمملييمالمتوملعفماوألمحتشدأمقافعمولم
ذأوقاأهومأوااوأوايلماهاوافقهرأابمعنوأموبلحبل

فتافتقبجعئرامومبقربموأءفماوامدققعلملمفرنلحاعليمااف
ذأاحدمفموقوهفسأنةفلمتمامقللبليتموفففعهل

عأ

مادقامتفأواابعمهفوافمفبوعقالمابتاوأف
ولهناااماااوافاذوأحتيدمبقمليحرامقاوادمق

مءحاهقمحقوحبومااوحباثمغرهقيعرهاوأهمقعلياعوهف
لمبافاتههعااممماقوليتعوروحفتروافيوفرفتشماوععارفف

فرأهيهماحدموامعلماهاحمفوانافأمهغاVV5ذاملا
قrااذاعقصوأعوامأحدييعمسموهيدففاتسمموففمايافقاا

مهاغسمأاةامالباوادقتماليسبقمههاغيفعهمافايملافاهاللم
عوتقلمحااونيفببقعأممبفما1131هاماهمفافحJذواحفد

محمدلحانانيداونناقبهعقوبقدويعبتهلةأفهعتاومهحدقب
ممحلمعيبوألليلمامماحاققهفامتتبلمحااحدافااف
مافواوعدصدأفهتئلمعااأتعافاقابماففيامومعفها

وحسلمهااععمعداواعمواLUاوافياعدبعبصقاهأمماوللبا



لمفيةقامملىبعععباحسلحمقاافمتماوافووأو
هماغلماقااهاتافهمسهنااوهعفمفبباا
قبلفبساهااحيتاتاملمهمبهاتعاهقنلمتماممأواقه11تماا

فعلمماقواامببtهاتمافاتعراأنعوللعمععنءبسمهمأ

تمافأربعتوحفواحبارقعارقععلمصعهاهوممماعمب
حتيفاعقوفيلممافيبدأهاراماااميبالمقممألمنوبا

أاوعفامعءتها

لمحهاحمافعع
ماقميمال

لمكودللبلما
تاألمفبباح

مههااا

أقمعع
قالههبيمي

تمععواولما

افامهرااهبي
اضع01وف
هابيمفيبقف

ايعمم

اإمامفهوبل
اهوفيعتمامهه



5

ررشترملمفعبمبالمراهليالفااعفقوهاوأهوملاحو
دهمهإهفلمللعتغاوعبقةلموهوموايدعاعبياسهاالمتافعت

اوافقوبهديمالماعبافيعلأوافشيرلمفبوقولهأممقيدراوفلقوهليقيدأوقر
مأوانعقيبد

هفايدهكوفاهاللفردحالعاللترمقدمفيعقماوس

قااعهاتاأبععاالذاولمفبدامفويبوبدهسسادقسوم
حلرهمللهنأتمقولهقسومهدالملالووداهطفبأقعربففعب
اقعفنبهمااأحامياالمعانعتمافمامقولهنعاومهعقةاحا

ذللوأفميعهمرفيليأييمونعفاعللمترطبورانيمرتافيامتوه
طممبووعمعبقهأوحاسامأشرلماوااهاأععئبطبسمهيمم

قبقراولحاتصافمإئواقنيعاابانمكامتععأوقاوحكمع
لهاعاغهمرممعصالميكمبعوتوحكممطيمباوابهبانعلماقد
نبعئهليلمماوتقمعففاحبسا3أانس

ماوحذولملمةافقعمخرباوحبلملاذففافيماملمدفلممغراافععللمافي

فاوالليدوعاهفاقمراوثمتعلمراغالمنمادا
فيلحاوشقلمهتهسصبراذالمفمياثاخرسهممهمواعلحاوافج

مغخراهاواولمامسعمجحفوذللارويعملمفاهدعار

فييتماليلماوخرافمافاعاأوتحنببيفهرمهعلوأفالف
هكمماهفهيعهاتماعهعنيبذلووحبمابعاذهاعابسمبمعليحعVا

بموقهاوابدعلوأفبفونعمشعتمازفاوووممسلأقفقفق

اهانولهمرممالمتمحعأتعافافرليحاناLدا

اواننحبنبدقفعاحااعراممااليهدااأهاصغمر

لمأومدلميشاافأإبفقتTدفماتاعبدمعبلمتماليمأنفنيطوافيتافم
أحدوفقوانقشاأحولهفقصوابعباففاوشبافعيئعدقعفعاثمدافللبا

اواهلمبياألمفمممتمليافبعفادشاافاعلماونفيو

موفأوهنواففتئتازيوأهتماامومقولمامويتفاافأتوحه
صعلالمماتعالحأيافباتعاوغووثمشدمعاقانفتفا

دهاااتهاوالماوقنمباونانةفايوأونهفيانيمهووو

اةاسهفاتهتماوافيفعدقمالماثمهمدراءلالنيمداا

علمبيماففهوحوألمهعااصافاقىةافيأقولمقلمان
فكموألحلماهقعنعقتعانعفبعاولمسفليعوtامJتادومحأولمفعا
L31أواالحاناحياتملماواهيعفأوموبتعاهفيعةم

عيادحمدثموالبدحفهكمهعانقعلاتعااهاوعلحعوداها

اةرIحمام

وممافتفاا
تمالوتسع

Lتدمروف

مفقبماومو

تافمعماهت

اافعهلياتاه

عمدعمعيفمم

هعفراوعمووهم

fحذفبيا

اواحعس

ققابيأولمعدت

بدرهالمأو
لموم

مغوعااف

هكوهفدبفبرو



Y

بعقعمدفاففد

احتدفعاوف

بشتوبوف

عقداوباف
ليابمعفاه

رأحاهن

اهاعسعتحوهم

لحااقده

اوفرحمبيمق

أافهحوت
همولمحوممقه

lالممعتنلم
يعوفحفت

دهواق

أادقا



لمعباياوثمينعاافلحباموحايبسقممااسيقبابسمود

اولحدالقالمرهةفمعواووانمبقملديواهععئاللهاوئه

اثميرموماوتسهمعدوأمالتزوحللمااIوهتيانلحهعفي

قوقياالموبذلمأهلىقعابليدهوةتماواياوموتيوأنعدففبا
للبحودفمفVJLالمcوماقصمبياولماوماLاموماوقعدوا

رنمعافووأويمبعوحلممأفمليفاقايمرافيفاهدقيام
ماوعنيمعافييمرلالةرومحمهفوعتدافوزيرأيوهحه

قبليةهعلمومقهبفعيدااوأوهاأونالمدلحر11وفالمواففعل
قدفونعسبسلمتانمنانيولهتعاالمعمتراوزمقلهلثمااحعماهعدتا

عمبأاالهاقافيولماههاونازوحتىتتكمبعوملهلفقوهاني
هدهموقىحميهومافتحليتعولههشاولمتمالهفهافقبلغرافييقووحففي

يعرمءقمفوهم

رقاأت

أحباهاعح
دعرا

تماببعمبهوا
اقعفهو

رعئاموبسهفا

فععابب

لموهغنت
قنعباذ

عداباوعاأي
اهرنوبللحباففبمب

اوأشلقولههاني

فياهتللعفليذو

فلهافعدمهق

وهحدااه
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مسماهنيهاعئمعامميهوقعوحوافعتUرفتوضومأا

مهماامبوحوهاسوازووتيوقورهاعده4ا

ر4قرافقبعوفيليواصئاوطياردفلحهفيم

أرحدأشيمعقنافاتدهومحتمعساللدتممأافتموفمامتلمم
اريكمفراأاتيرابعرعوهسهرمعدوطيمقووبفااا

قامأعةهاليداعفماوافكمقراعاذفتعمعفوااومععىا

ياiوا



أأاهعابنوماانسعتمهاUIاعباهرفييربعممتمالههليفيعايروحف
اااعكمقمتىتهيافترونفيافكموحميارففVألرtافوللون
أامبتعوهبلعقمانمقبلاعلممعملىللعانااراعبوااراأ

اشمررممرامليمموقعايراهمعليفقاياولماهاوب5

ااهراعقوفالافيداقلماوافافرأهرافماشيرومأا
الومعيهافاهرلمواعليريااماوأ4ميقاعبععليزافر

افةهبلوطلمامماففعاققفمرلموافبلانفراويمحمممعبفاهبوأو

اااااولمجااعلمافيفعهفافماماتهرهقيااهراالماامار
ممدغابومللربعدلمأفروفاحتىمباالمبباهممكمسماهرهمالجعونااا
مراوااةممقرأحذاءملمعبغارحفققمرالموقيلطرافبلياوف

اتالح01ومعيمديا
وللمداوقتداععيوهمرلياارمماافينتففيارواااافيعابتاسلىف

مأمبدعليللممتارنراعاوالحعوهمممريررقبمومققلوهخعولهموهب
رمععفمااشيئواهفعيدفيقولهتبارنوعامهواحتعميدوفييبدفةومافعدكما
اباهرعاانععلغاةيمواحيمالقيفيهعمليمفتعلمعصملفمبقماوففليعو

اهعارامدعمومعوففهوتقميلراللدلهبفسملمعبيغرعهعهماتاوافرهاهو
هممحاافتقعلرغفيمقروبلحساحلحمهبفاوابفعهافذللاصفماف

اهليباصاعكممداحعفعمفبابومندفعغحفيهمانيميماليتصون

دفيرااعرعوتمفمابعبيافقعودتمايراأفصافقرمانعبواصف
عليدفيلوافااولموليدفورلوشقممفرراشباهماهاققاهههلوفقغ
ارأrLt3همدأاابسعراتاوغبعووللبرويفمومهعممراولورابعاماواو
دمأهابميلأحاهعروrوهوقرواأصاريماسوأاموحعتوو

اإدلمالراقمعدومبلمويااماوبحموقهعوهرلوفمستاش
اصمعمافبيمعاقدماوفلمراعميشيياملميفاعببشفعجااعمرعب
وهبراهرمبمساارهويمبقفاعهموقترمدبوقعوافعوففبال

لمامربماوهحمومبقبرفوفياهبوحقرضرعم

أمسفببعصعاهرووافتاابربرضأوفكنسببأ
اأامممووادوعاصارتاافكممممروامرمععاهرأواهد
قهمبراوعانماثموامانيافعانمااتياهرمتياعو

المورانفاعرافللسعاوشبعالحادوبغليلحمافةع
امةارنقاروعاهيمنقالحمبوعاأدقمعتالادقو

ااممامللسعردلموهااعاووامم

111ادحيعودااشوهوحرهةافيهوحامءفتتعقمعغشا
ابتعا



ءأةحامبياامرحمممعااغيبفرححوفةبمفعاالنمددءهموممدولصعرراو
االلعاوحغعأوقا4اعدلالااليهباقافقوهحمهاقاممعهوقد

اليماناواهعميعيافبمانسادقعمماوالحوأشاأواامبأريعوفيا

دافخمهداباةأيمةهتردههعافللتماميامدملحرللةعيامداهممفسلأاريمعاممسمعليإ
ارماiقJاعئدأأشيدافرقعاحدأصمحهمtLاامعوفههوفياالم

هروي

ممحمعهرتكمروفللمهاهممانعاععمسععهوقااأعماافبحااممعنعتبابعيماصق
ااههعقاوهقعوليحاقرطلمفماحادياعدفعسولمفاهمدااأةماولهفيمحدف
نممأوااللعهدفأوانععيعاوهدأأساحتلهرحمادتقساإبافرفيأافيا
أمهعافعقبلداواتاأواحمعرأدافادأواااأويدتعبهفداادبما

أطعيراللعاةأواءجرعععياتعرمدمبيارفعرببرانبدأوfأروحنئعداTادا
لىعأحدقفينcأقعمع5حللانعمسثمعففهسعموامهباأقياهد

قسعحافباهاعحاتاوهدهحصمارنمفمانهافليهابدافليحا
الحفرلمرماعياعليروئممرعععاروفليلراهأوعوامنااهواالحرا
انةالمرحاحيو
يدمبفرافعلليوألحقاهاوفيولرمحعداففواوعاافيللعانعكمأنواأهافاأني

نااوتمعواباععشعفترلمنسرنسدعافقدسبفيوحااعدفيا وافمعلي5بوابرأاهأأهمااواباحدنلرهووفياه
فاهونشعوعدوحأنفامتماموقمعودالحامسصراممدحعيواهفبماللمرها

ااVيواعدشفب
فيايااباللعبدبدعذاوحاذادالموهيمماائرماهعداافنميعففع

عهاوعوانممافيامسدافياأامماان1معوقوداااع

ذاففسومرمواتوعدلمممامقتياماامةعمناععأهتاافدعدبلمنااالهاهاه
ا

عقأونفينلموفومببامليحعيبممفوةبااليااعيدعماعافعمااوومررعاهبإ
لموتعزتبساويافقولهردنالمواذافدفللعهنمعقدافب11دمااأوفعمإ

فدففيفدأنفباهمهبباوصدرهد هبعمعكممافيوأنقارأيف
فهتعمنماعواتالعدتكمإهاثماااللعههانعامهاومممرتكمدااا

اواصسبوفنالحدلمععدصقوولياافلحقاأرحدأهمحعقممااوممه

رولمأحنيافعلاوعااففرقدامعانبعمهالحكميكاقمراسياانععا
11rLبهاا شراهاهداهتقسدأوكادمحواأفويمدلمريافعمف11حكمممعاعليللمامهعاءا

بقددفماقعناللعاعوئرذاتناوحعأهفونداءهتعااالحكماا
بلوففوفداوهفعدافتدهأمرهرليوهداهها

موااحبماعاهمبعبدتسليالرداممذوأذاافقمممغعمأا سعمعيبمهعمبهووأففعيعمهتمانمإ



د

شعامعايالححمرمونبربموJjوأحVLاتععوهوعفنقاةمسعفينيا

افستدلمعالمعمعهبرايماوااوكاهاحتىضعماعمامبعو
فقعىزفدوقاحتشووفدوتسمقذموثللوفوحلميععفاصمليةابعولي

زمصبرصباوساافيعمعيانعبروفرفواعبرهفوالممعوعاففسلينا

عاعيممااماعببكمثموافعابمحمروافقدليادمفمفبلوافقع

دمعوحتمطهماعليفيلواافيبعبييافعفوبدعامليفباونه

حمحهافرتايممممعدملولحاألوعمبديالحوأأاهاومع
اواحعبللافبلمرملحااأفيفاكممابصعفالمرأافوووحام
فموبدعتتودونيهممبعممعهعذبرحلبناالميعىفبعالحافيابعاامبل
لممعمعاقونهغالمعمعاحغمالمحمرتاافلمسمااوحعديعدموتتملل

بيتمفيففد

ويومبتو

بلهففهممبا
فVفهماحداا

هقمحاوبن

قأحيحيعاة

هثمفعىا

متيم

مةقبله

توامفعو

فقعرابفاهباتاف

ألحدهايم

افترمهوفيئامبفتمال

ردأبلصغياا

يتىبوفئ



سي

وهماروشواحوافيازحانابعفعمورهعممنعدمارمعنعدداهحوماايا
ا

اافافغارقدرلدلمانوحاأوالمدوا5زقارقسمترالهأا
ا

لدوامعفوأثيوبدفافبوفيهفقااهععدماايعوحيفنيهفاأدأا
اثماوأصهومكالملقعمحنيمعدتيافيمةعياوزعيفيعلماصااأد

اأفيريرقوموهامعىهانعاهوفيوحهمةايأأوتبملفهمتماما
اا

ء

اأفياوحتاعيرفعتىأاtocفابامنعداقععليحماو5ا

اااهباعممتقلمفاولوعىاساحدمبدرهأحموهعئرحاهعا
لمدللعليعيعقحاافيقبباماهمعوعترفعتليهموذأرهمعقمعرتكامانيعغهامافمم

ياويروهيأرحدأمافرواحاروههمحا15احدو rحوهةم

تيبيدفسبرأحرعاتقرومااذاهعمرصعاذعحاهعوعربارولهفعمرم
اتماأاوههوصحعبسهحمفمةمنعدهوقااممأحماهفمههم

أمفباوحيرلمنمتموتمتسهيااياازواعوفيأإماوعنيلمأعدافيبقعوا
اموععبياسلوههبعدهاهيومرطعواهععمااحفيفمرواأمامدقعمغاا

اامهعوحلي

اوااماقواهوصحيماأنيحعفعوهدتمئكنءعةفووراقملحوانصمعبماهمادبسمهماو
حجبعليهيما

ايووأراكالصماحأبرحاددفماطعداواتفونأاناادفاو
اوعدتيالاصمبممعدأفيخفعابعتاافأوهممئادفليفيقاعلي

اعكاتتماتثماوننهابتمعفعابأفئمعواحافيعيايفئرفدااالحع

ابعميففععقاهحاولهبتعسلماهلأبحعمدأرعبعمرهحمعلمفهدتوههسسافأوعلي
ففيوهجمييوأبضععابرفغرهمحهوءألحيضهاعداpواشرمسبنرم

افبماهيدممبمهديرصدقوافسامدمباحسعمداعدصيمرحااببتScففدااو
اماتكملماوهمكاعدهاتتعىأوميععهوفعمحعحبمعاببم

لمسدعمععدمسيقحبهوثمنtمععرايفللمموأءعدات
ااسبداممعميمتاهشعداابعوهكاعهعمداماقأرصمتممبفهمها

اةمبامقثههاللاحاصتمولهاياجمعءرااشتفمو
ااااباععافعتمارقعحةهابعدرايمادلمنواللحيقةنمعريترعهما

11ماومففأليققهتانيهمفعفينمذفاوامعدهعفأنقمللهلسارممومفافيفا
ااوثمبسعمافوممععمقبلهامأوافسقمهماهااشيتياعا

ااابربعدوحعلمامااحعهستشمررمعدفعمعلمهتااتوصتبأعماقملحي
وحابععدعيعمهارواقسداععوعماهمدحيرقعلمحلهتبلممذ

اعرأوفأملاحمبمرنعهنعلمعمتمعدفيايفاعفمعمممتىااا
اقلراحعفعبفرتافباترمقاتقواحعملللمعلعفاممماحاهمهقا

لل



الحنفععبلمعقمرحيبهوثمعتدبوتتفهاوعهد

امهضأمانقمقلمملولمأفعتفاوفدحفعموأماماسقبل
عهململلموافبعبدمودالحيياحنعلمللسلمتعقرقغاماو
هاوقدممبعممغباعوبعونفالمفعفبيمفبجئللمهيتلم

وممعهايميوأمسهاواعلىفاتممافععبدمفللحنيأوهيرارماف
نبمااهلاففمومهمرموقموعلحاهفموهداومأهممدأدلمدافللممممعأقت
الحبااففارقعملمعنرانفارفةفيقربعاففماحلمتاواعتوفا

رهاتوهوقلمفماومصادمعاوبدقبارنموصبتوقبدمبممفوععمأ
عرفداسافو

محواهوفيابأصعمئفمعدماهيماموأووقيبيووباف
اقلهلاوهماموببققففيههلقمعشوسدأومأوصام

عتلىبادرقفاوللنتاممفاهيامقاوليميهدمم

رفهبافيالوماحعبوقدحاممدممعااعاحالمقفمادلمج

هفتفمأقولماببافامالمفيحدأااهيغئرممدااأ
ايبدفاللوأفيسعاامايوعممفمدللهبفتاثمثه
عدقاهعUYأويعاحعمانسعااتيامبدعمشمتيصمببياامماواولمفقمرملو
نلوطهعقاومععدلالفعدللسبيدمتههماعبوهمهئيبموععمراومفهفدما
عمبلواعندببيتداللعباعقعواهعاابلتسي

نوهلياوممعفحددلهلمتماماامدلمفببمماطعسفلل

علىفقععهاعدلواتعلمتاممفصعادأوعميبواففوفب
تانقوقبفلوفموح

عبمافعوفياوعليلمفاماووهالقمعلىهبمممففممورل

مفسواللممالحقيعليزوفسافقاداالبالماoنو
تااميللغنللتفماهداورللعدقونصمرحوبهامدوهمافكاوا

وللعاهعهويدمهلمولحماتروامنفدتراوبهبماافلحمس
أهلملالقوفيقعلموحمووحاقهالمفبسبقاواحالمومغرفثياواغربفبا
حرنمبلمافعيامافافبماااعرمببفونتىسمييذيدفب

فعمسف11قراواقمفقمسبقعهموماممرءففبرفافعتوا

الرحااممدلموهوشحغيدفباالولياوائرلحداأداهبفعونالحباا
ماولمتررادموححودأاtلمفيمماافقزيميمبلود

فباحواتعفباوللابلمفدهفdiفصبعهللحالمبافباللللفا

وعفللهقم

يهههعباف
ف

فعمت

هفيهف

افاقباحفبل
للقاصمف

قبب
فرالقامق

للمف

مفيقبففيد
القبلمفقاف

راع

افوافمم
فففلقد



سمافهد

5ا

اقماقييمدر

حئودفياهتون

تادفاحف

شوأتحئ
فاوفف

واللوافعميقي

حيالاوفةشب

افيعفقاقسا

هبدأففح

امفافيبتئ

افا
أادهافيعاهب
هاد

هممتوسوتيعدهفلوافسرقلمميامعلحمعسبفذئرا

ماغروهعاحدقموحممههوعبلفيفمويوءفكسوص

افياساوفبلللفرعمئوسلموافيوشعرهتوأح
ساليققاءبأوأافسئوافبادرمبي1رهبذأواأوامافدأ

فيبببدعTSاااومققامبوافيفدهوفرورلمعملممهاحياافعودعي
حفبافاققعألممفقاحيعققنامعااووعبي

ليtهتد

أمص

هبلوهباذاقمفبماللرالينقفاوافعمبياأميواففمعاملمعبدحم

لممفافاوولمعلمامقاافهادVTاهامععوفالهبعاواحبالمااو
ماامئلمرتقأمسمبأوفئباواكافإباهتلهانامدعماأأعو
أوميقسمدااافياعاللمةهموهستعبأوهافداحعفرأاقأوكاناقماأوقللمم

تمااافماومأسفعرقيعفتلوأوهتاهفببمبالهأوفوا
اغيافتىعواالمعلمنيامعتىيمسمقالقباوعفصتععلقفاتقليااوحم

ااهفبحبافياهيبراهولحعبواودندهtقهمبمووماههاامعبفرفها
نيامغغتفسبمدsواوامهرعفبوحفاقاتقأرفابLمفي

افعفيقمهليهاامامتمعياارااذاUعتممافيمبئياطت
قJيأحماهواوابييصمياحملمتمبومانتاهفقدعتلموعمف
وفشقهدففشاطااففقهممفيرقيامتماحهمابعارفاهههفيجها

نئ



ايامفكممينماحيبواصميابلماهمهرهافوقدماوهبقوو
حانوهمقمهصععتحيشعيلفبمقفنيملماتماعقباهمف

قونوامعرماحلمدالممهااعدتترمتعلماهعقعلميعاون
وفمرورمأممبمعافعهيفهوعررعليلفقمعدااحباوفعدح

تنيوواهبهأامهعووكاأمورتموفوقماصععافوروقهعمانو
اابايبماهارفهااحدقلحازوانااهااوادعقحد
افافهاااحوابفبفمعللحمومحوبومليعوهوه

أئرفوهوفيمهلميرماوافافواقاماحنيفيلمتماهوصئبدمقعواحوالحمبعوا
ميانيعراالراقانمتماعمببترهاعدانفيعئكموفيييمدوارداوفيفرحبا

فببياعوهمسقروغباوللعفعسبعمقدفواوقوصلمبأفتمعحليفمفقيتما
علتجمابوتشياوأا3لمفارحالموومكمرهعليئرأأراوبيامرا

وللساحفرحعهمالمتففتمابوفاتاتسمانوأةعمحاامح
أايTممالونرمIJالمو3Vاانمتلداالمادلمسارناواومف

لعفاففبغرملوتراغأوامحفعفبقاباوم
ورلملهللتماتوأللسمافايعاعممبهتمارحلعبمافبهافومماوتر

قاتدومفحهمحمراوفعقولياذقهليهوءمااخراببووتافويومتمم
قرلمفلرممعهمقبههتعمووفهوااهمعانعمفمواماواوا

بأبعهههعهمعفساللموووهمTrووأأأوفوحعهم

بدوأببدنسعععوفائرتألموشععاحيتألقعوم

أبمحمرمباوفبوكافااااوأاحععأأهعدحيهتماكمااه
وهععئالمفععوهاديرتعهيروللعبيعاواشاوللااوللمرمف
افدعوليلحرمةمملمبفدهمالوبوفعامناافيولهحدتواشارللعواوعقرم
فماعالمعاععtمبرادأمموندأوهرمععوبلوفحاني

اياارتارماالحوبتهارادهماللرحفعساقعفيدفيا
يلميوحدونافيودهاعراناههبعمثماالةقتلموعامفد

قممفبمعلحواعبيافيلوذلحاقبليبلحوفيفيامايومبماوعلم
اليغارنفقاعهوحلمهعلهعمعليافعماوايعسيأدهيماقياففهعبياومرذ
ارحعبمفيليالمتلمموعلممالرمعمععاوقوفيقغعمبمولحادماا

ملمفعهمافنعفمفغفللمانصاومنيففةااهفابععومعسلميعرواع
اتوتعليعقاتهباومفعفوكانافيراعقوبولمفئ

فتمامناارحابترللمعمميافبععفامدثرتبتمعلمابعب
فيعبحانياففداحفرذهراوهععباربصراافيوههعقافينيبعف

عيفمعدامعأمسنعفهماأداتماذنثداعبرحفساأماترنئتماليحتبلروايد

لتاهاانقمليووامافيارأبعوطعرفيذللاحلءواحرا

معوعفأمعمف

اقيعاأيلاو

فيمهبدهقت
اهففياعواف

مابيبممو

Vلي

هيللفبعياأل

ففففلم
متعدفف

أأاومو

هنف

tعههولما

مافيحل

اهدا

عيبمحي



ها

ورأدوبلوقلتفاهاواعاماوطأاهوللالهعالمع

بسقفعمهمأفئراهنيااحفبوأرانتدقععسائرم

بهناممعبفبملرلماتواعماتبااللحواافاوحلقافف
هملياحفوهللفلجمواركمااحهبلومفبلتاه

فقفنبتارااوتللقبفالهدمصريبتعافالحرندففنيوفس

أنيووملمواحبقانقاهمقمنياللاحللمتمارمافيهنممو
منافرافيJوهلمافبيبعوادحمبيمقهمدفجهبعبتوببتائرئ

أانيفمفةعرالمشفأوااامدحلياانيقهنياورمهلوقلهفمافبعقبو
قنكمقداتبراافودوااةفلمسعحااعدحلاهبوفعماا

أحمرعصبعاافنااTاشاوفافتأواهافبيهمفأفماهمعملي

همياعتماماهألمعابلمفتامهفةودالحةيعهماومياانيلهقب
دمودموdWافرمليهعتغردأامملشمااعوومهشدهعواحئافياح
زموحلمعففقفقمسرحوفيسبلمراأمهعععاافسهبدلمرممحمدLروادلمسيا
ميامأتقيمععsمأووارحلءفتلييودافمدأافففقوم

افدلبامفنتىللهمرميعلهمافبعميصمفعوهفءأحدقعماهاهدناهاهت
بلىعهمتعمصبيااومخهلمابدأمبياهمرتعأوحبدي

يمهمارماغهباتداوممأرفذاعاحبههماببوفههب

حرعمففرلمعاللتفببغهوتمهعااعبرهماامأأعدابتقاأغا
ابببهلموتاهعهليواحtمعياحمههمومممذوبTSامابهمف

اابلاثمهفوادفرعقدمحعمليحدههوفيعراهمه
قفعممععاصأدفيممولي



يبفوقفوعبيصعهوممعهعففيبقموفمعتعاليفقامعب
افدراتهبمفمهفسببليودلمبغقلليققفرافومنقاماففد

فهبعبيمادفلحافتمعويوامتتانومايهعتو

سابعياففعوهمممومغققافرااءفملحادمتاقبموف

عماوولمودممرمبللفوهبغرتواببفيفعدفدبمع
ثفموعبهقوUاعووللدللمامفافعبمرمهعوقاو

يفمقعمرعليووعيدهومروعمتاومايعابتفعاهوا
سورحهوحفرهللجدقعبفاضممقمادوامافيففقىبافوم

ابممافمعفقروففهووفيبساسدقوللجفمقوفربوللقبوللعيهام
عومببويامتممافكاعرقوللعاولحسوزعراه

اموواللموعفييماهوففموهوممبوهعضللععوهس

ابافتممعقمموافقمارمعامفيعداوحفررممهانفافةفافمم
اموموحيايمهباوةمعايقيروقتمقيفقبمهوعاأفم

حهلمد

مسماعافي

فبيععدق

فحللديف

ما

مافي



قاع

فلةمم

ق

اللسعمياقماهعفبلماوافكوافعتاوبماوح
اثمادفلوممذللهبسقبلهاافيلراحاحمقمودمفتعمبتاراه

تلمبسقا3انوتموماأمعااهللوقتتءق
اقاوماعهامافعااقبليحهحمماذوحماموتلماوامود

عقافيفكمااناةلمهاقسبعواهعاقبلبااااهعاممتلف

دلماونعافأامعاءحهبمااوبقبلاهدتهوحعبفب
فمعمتىعرفملمهماحقللعببقفوهانفقفبأومبففهاهاأاادا
بحقدهفياباعميبهعتتوثموعومانtiهببتمبرقات

حمالمبغونلحا

ملtشاماوللواههليملمالحانفباوااعامممعولهنقعبوفرف



تا

أفافردتففلملمحيرهمافلمالمقاقبلتعبهوأماحا
امعءفانعبموللعقممتيببمنفرحمفرقررفعافبباا

أامرهماوووبومييمفوفمعفامنفوقوحبفرضعقاقوع
ااأسوأوفتقفاماممقأاوااتففبصبقيافومماممامااقبلادميبا

المأابعJفتماوادربفامصلهاعلماحاومرحليمماأو
انفعفقةينيموسيمباادأفتبادرفععممعبوحلمقتففعليفق
المهقيموجمهلمفافمعمعدافاواوللعامكتبفبوعللبقيكمم

داوااوبأاهرقممحdهوهعماوههولهفاماوتاقkفيدبيااانيوودلحافم
نعسجرواقنسعادماأفيويمبقتسلينفغافرمبهوهةللكمقااببعقماليللفلحفب

ةاضاوااحفردافتوفاذارففعبهبافشيافقمئهمجدديعغقومدققعايبف
امواهدفياادمتلمحعاتماوبمهيففهابفافيأحمرحئفبوف

يمعىاأواهبقممداقدرألحافيلالفروهالعاعمانيفأوثمياومدفعمافذاثماأو
اiيأومعددألمليالحماافمفرقممولماتفاماادفعالحاحبيلحهعبقماوق
رضاTااللهاففقأععليفملماأهلاجمئفافبماوامعياه

مدالقداذغفادمأقلفعليلمقفعلمعلياعتهعمللوأحماهفعاو
ورالافببحفياهانيعبماتلقوأمرمااهوحمعوهوربأقالقرمملىاموأ

موماوحباااقداعداهمدذللمبربوتمانتومليوالمعوتمولهرداة
عازفيمفمصواأااواهولموطهصامباملينوLعبللمراعلييهتماوهارمهم
مبباماوانيفعوالحوفاهععدحصمفبفقدااهمولحلهافقرافتفمقافم
افسعبامماهياطافشعلهعامعبللعجقعحهعمرموالحوحعومعغسفوعليعاوا

اهموقسحااقومللحاوفدروستامأسبومعالهلمراهاالمحقبااببوددنا
نقورومامأانالممبهملموالهمقموماااسمروحقنيJواموبببومهورقيعمو
أاامبامسبأوااضافقابمعمأااوارمالحمففبتامأ

اهموحعاإتامعموعفيفهجمغوفوللاااعالهرحم
شعاهقفبفزسدمايمبعاعموتماهععرلهاجقسمرامعهممنيمت
بفافهوالمأمددفقرممسعمبأوفلملحععدهوفمعم

أغقبأفرأمعأونيمحنيوامرللفقيواااعدفعهامةممجو



قوي

هح

دلمبافبتبدأصملمفوبغسأدلممبععوحيعفمرنف
هاووففئساللنفوأحاهوردمهدوفاتمليحببموواق

أاقودافوفعصمددعاروففباوااوحبذلمقافيهفهق
افمعنتهوأفصمساعويهعليوعافلميانتمو
لهاوااوفلةامعهعفوماعلهوهافوحلمبه
فأأايمعمبهعمغهواةيرقااابب
قمتبفعفاأقعليابفولمقفيوقوفعتد

مفعبنايعهيعافلمافامععيكمفيئيابغفةبااوقم
فيمببمتتلممايأوقواامعلماعتعبتاوو5فمو

اويبفقصواعبولمرابقبمبهمهبأأاوا
فروللعدحدفساممماسهقفهمعاهوبقاببفتققةم



ارفمقدلمذهعفبIمدلماوقعقرامفععفراع
ويرفمعفزعليحلحمتمالهمللسيفواالحفهلورسوفمائاممقياهاه

tععهيهاادابهعذوفمملمعتدقا

اامعياهأوفسامااوحيمامبعلةأطافبهاللوعليلف
اتمموالمداوذارهاوفبيعفقيانالمعوهأرناالوحيعاهفم

اعصااووههذفوداالمئهوفياذمهاافبريدفيامهد

للممفملحفعفماصالففمتمامابعماوعيموصلممحدفنتمام
تاامبرافتمبهةاواتعبالماحرويمععليوأهفمضأواقثدوللبVموا

وايتمماLTاحلممرعوأداوسفتععامشقالمئاهياااميل
عييلوقىفصراومAوللقاشتمدفيتياوأمابفغابههواه

عقدااأوفءهمبعوبععساوبعبقرااأفب
ممرفامويقرضفبرلمحوزلمرهمووفLااهركافعع

دبمترامولمداففروافروحارعليموفمححموت

روملواولووبقاقمفملمحيرملحزاحععمواوافسعبداثمعاافعع

يتوفثمدنابمعفملللواحتففاودافقرافعععسيهعقعتبهولحر
عملاونفيعلةمالقوااومهبعفرحعوافمييزاقبلار

عافعيبعسافيناومااااهاهرأارااوهمافدفلملممو

هرومنماJفقارابدهkرiIIt1djهتعبدف3ILهمفقاليقبادشهب
مففممم

االح

مبترءفهمفلاموتصللافمفليقانئربوهواهاماخرذم

فلانااندالحائاوهاهوففالحعاوأدحاحاتوللفبوم

ففباوالهتمااهمالمعبعنفملهلووهوقلوديففمغووقدابا

معمايعفوفوأدليبامرووفوالحفيورميهوقهووهيرأغلنعا

موفيسلمافقرافياهياموللرهبيموأشفاأاتهاالماحاوفلحس
ددفيعاموأمدأانأوعأdدلممابداتنئبتسموأالحيعونيومملشفقهما

ندهتماتاVاروونععبعلمالمرعوحودمبعمعيااورهاهلييافبقدفلي

بدورالحساهاافنيفيعمعسقهفدتيهوخالملققفقانمياعدا
ونياااه1مدأحمويموقنانتساحلااتاوأمف

fأوللزأهف
ضرقمعبداوف

هدعقهب

ربفقتفلالفوففتع

بربسعوضاوا
فلوفعسعاوا

دوزوففكمبل
فت

tlilووهفب

ابفعسعتففي

بسأهأح
ااهر

عسمفمبعببأد

عمدوبيه

فواشهتفعره



لهتااباحايفافععوناخرنممعدانها

لمبعنيتقتمةءفبفعمهماحتعتاوااهمهتصففداتلل
بياتدهمهوااباهمهيأهممااأامهممحمةللممد
ولمفبقئفرقرلمالمحعوقعستعالمتفسممبافبافيافقااهبقلا5وهماا

ممحفستحرطهتوهدهمأمحمهبرفاثمامحماهمققوههم

Hوفمممهميقوواوفماتقمحاهععتماهمعصفهوحاءو
ذاامسعليفققاحاققمقيماأللوفيVهلمدفصلموامناfا

نعاوغلوعبويمبودوودببهبهعاووفرفوليقعاعمأأمقت
وبفااامسااعواانباليعرمعوبمتمحمهزماهنهليحا

احاامتزوالماتلممناامثبتفافعهاامحعحفابرمايترف

ووهرفيأوفcعافتللاوهتذوحفوووممهواهدوهوفبأو
انفرابوهنماحباهالهلمفدفاهمحقصقاأوباعدهموثمقمقردفيههعى

وأأاوفأترفواونواللفابافتالحبتمافااامعبعمباقعUاوههجقهن
بعمابقللترافيبلفاحبواقوهرحرللاففعوأوق3وف

لمعمفامعللسبرباملهالممغرقسدأق0اونمبيقاففقجرالودب
بفدللياثمتستوبمادمفافعمافعادهمهافلمبااحااافقسعاوهقبعا

افبهتماللالمولممTاذعبماااللتاوyrTالميردمعمارفذافالملقهبقيارفقعع
المسينمابقععاففافبهااللقأبويأأرادلمللافيولمألحاأفرلمفال

غتداعليحهاقموداتفعببيا

راماليصببمهلمصقاحتوقناففساقو5نأمعن
دVومللعدوموهليممحمردماهععفليمارهعبممااعفايوابفيحا

قتياببمغقنههواماعبولملوحوسعوأشفمقشململوتةلحممافيفنبقدااواهدم
مفمافيوئراويمسعفيرامفايااغعوهاأعقبمافلمماخرمامو

أLJTفمافسيموقيغتببشق4وفأقواف

عهرهبففععهارلحافساليLصمقواموسالابعبفبومها

فمامتوالالهتقرصاوفعأذابموتقفعب

فلافنلهصبعماسقماوهارأعبيعيماربيبايابل

اتعقااوفيعبلبعقوفرفاذللعمنفاأممباو
بهرقمماأبيهاعيدأتافسعااواحلموبارتاهأ
فعبتاومحملحاقلحاقبفمابلعهوقسهاراامعاعيدأاف3لمفيابرياووا

افبهوهاووليمهمأليالقارأوفففمميقعالموهليودا
متدسبههملحتسبااحبمالمافاJJواذابهتييمعاعبكماا

ماعفبامرهتوعمرمبعبعبومأحنداوثاوبماوأأ





فققفقماهه

هولياهان

اوومف
هبتردحaiلح

وهدليبلمبج

ففبلمفعه

فكميخاو

فهوووف

تباتقيععهو

ععهر

tاامهسمف

أمسافقممرهوف
للقسع

عدءفهتوف

الحقرهوااياو

Ac

مرفباولمحعلتهمباعداوهوااافععدوهمداقاتعولموهوالحسعا
ملعفقامفعيرمقملأوفانs4وحجرحغسوطيرقفدقاا

فهأومعهمعاوماقعععغيحاومافمانتاعاحبلأو

هاأااربهاقععلياعتفكمفاراافوفسدموماذففعا

اوهونفففلفيرلجهواااالمانقعهداقلغااووالمنحملفتىا
مللصامسبيئقماوصبدهووأمعوزلهاأبعل

لماناوهبولهففقسئوهوهتاشلوامفنموهمموقأتوهوهفمقابتوسد
عمرأمبرادقاماحعوماعبالمفذثاوحيتاامبامرميم

اافععئواهماعبأماففقماومجمبودافحعأويبعمدفلقببانادهليافك
لأاعمافتالنيعنمادنهومفئععملءاافقهلياأا

ايمقعنياففشبهقامدهبفحنياعحTنيهالهم
أوفرهاهملفرهااوفيمافعنقاحمماهاهيهتعافق

لمتنااحهفمابقبعتوثمبلفتقلمفقدفوحومعامفياد

معاافبهمفلالفدهلهف4قعفيلو
تقفلقصاوتما

افقعاهعافووهوأدمعاقالايمرهعتوهادافقوعاقرطأ
افقالاقعدففتيلموحيواعليواحمليمابقهفهقو

يفييايملتمافبايعاليايعسغالحوهتىفلهأبيمعهوففسفغعا

ميمققبوليمسمنقسااونلمعلموهمايامك

ااادواامقروههمدفقيمماغيحبفربقبلخ

اووأعتهتوقبلمومبقفماللولماهابمتوقبمبتدلمفبلقواه
هوعواةبوأدمتفالمحعابملاعبائرفيأأامت
هفبوليفذمأااافاقسافوطصهاننت11اءنيفقباقوللحفه
غئهأوااالححممأواصيقاافقوليعاليهقاياوافيع

ودهتمامرمعفذواافااوباهبدمعفولمجاامقتلفااف
مةحواهفصوهموااويبعادهمرمبفويومعاوهامدو

بهسلممهوحلموعصدفبوهمافتئااوهوأهثمفتوأموووا
هرقبصهمسيئدلمايقتالاامسداوافعتدامرفوالهميالملحرولمجلللمقماو
عدمعمءفيميقهلعفت4Vاوافمافلمعتداوحتىهحل

فرقيهبلمتءفلمروأااللموببفالحذافلمولمجاالحراقلواا
فلمقفرباقمللمعليمبامعليقاالمبعملاأففلمومئرفافقسيو

وفاالقصوطهاابالممااللقباتماقذفيعباقعمةاوفرا

احعاناهرراداملعقففادبااللعالموأدهقيمومفتموفم

ب



عليففعمبووسللوفوللوصوباالأاوواولمبلعوف

افقسنعليتملولمبهسقفففساشباماملابقرففقوولف
هسقتملوثماعحماففل5لموالقسااشبتلللللقمواإوللووو

هوهلروففأومنعاوحرفممفتاافلومتوابربللوهومفولل
لهعأوأفقبردالمأواافيشلأوتكمروفيعموأأومراوفدنومم

معقدلحمففعماهعمنقمووفرليليمتمافعوفيوفيهفاقتاهمفقس
عوفتمد

وهأوهاالماحببتامادهعاهوطتبل
اتانسببغامللسهاتحتةوtاوهيلممتوشعتدهااوفبهتوبنيعوهوفد

راهمماااراAبسادبيليغمقحتيغامفعفاهلمكالهادأافقمبق
I0101فععاهلموو000000011ا ةعمرااعايمفليافحبومجمواوهللهعهممفمحو

سيعاتقلمعاعرفيانقميلوهابلحتىقعاشةهديعسبهومقبوتفنلةفوع

صافماهااهلىفمميدوأاافسماوأبوواامعفسيمامافربوفافسا
وأامفبسباابفقوفف11حغوفيidملوغقههفافبوءاففعس

معممليحمهاهحمماالوفييفققفبوداصبt4131فعقنروعلممبفماهقوقعهورارفييابعدحه
وأحيعاقاعيرففهيعاعامورقمماقوبودءبقعلفتقوعليم

رمموايباتبدايبفرفنبمسبغاعليفنقعهلمبفبساافسيتاهللسعاروطمافيااا
اادأأومهاوعفللووراذيلحعستوفتصكمولةومالاحمفاق Uحدهع

وعأنقسهومتودمقمواوواسوفرtافبتفمعا
وفموهافوفرممسفعاوقليحيقنحدميععاهبمنمما

هبتسيبفياهيهوهانيعغلتماللقعمفورهفيعTSواJLJا
وفارسعامأااهمولموأوازوالهاوفلقمعمبممةTSاممعوحومرف

أافولهيدنيلبهموأقووبتعجمباموللهوحلمفاهبنفعععمليق
للوأشدبفتمااسمدأهلياهليوماعمةبحلهرمحلمماللدهالي
اترحدفيليدعبفومقممقممنومحمفومففبلماففمامحرو

مافنت11نتوداهبمغاراياافوففاعليقرمييالليعفعقو
فقولهافاSأارفبمدحوهافعودادهبقلماعبيفافيامأفسبتامافقعهوط
حلهامحتىتقعتللمههمحنتوتقملمافرههففاللغبليبوبلف
حدهافاللبااوقغيمومنيتمالحفهبعدفققفومافبLبهممع



فومرحفمايرمهعمفوللمابللقمعاابفعهصهوميومولحيفسغبار

راواحسموفيافققبفوفلمابقهوiمعدهاهقتفهببوتانب
معبفاهعبداايكمااحالمارلمصراولمدهافيانينيلم

وفيدناواماقعلعفةفسمهلرلقودبرهدقبلفهمفممرم
ناففبداللباففلوفشاايمرلمجاهأهفاودلمممفلمبثااأفقبولي

وملىرارتهرونليمعرضلهبعنيادهاتراثمبتالمقاوقعفئدفع

باوللمومالل

فغداو4ا

وح

فبوهاهف
اا

انينعماف

دفيفسمعا

أمنأئ
المماف

اابعماهف

ااذفسم

ااقرر

اوافدافا
اذأميعه

اقمرالهي



عذضوثميفيالحارغاخعمااوبااةهأوأLالهالىهدأوراو
تكموففعليفاخرذقادقاعفااهولواولملليدفيفارأوببVحاا

صقانمديماعماقاحداوالحسوفيةرهعاابمالحفارحففتوبلمقاح

انمبستهرلهعمبقادحادفباملممعااوممافنياووقمأ

ا5ماوعااتعنساناهدتاافسادابواوقعافاتو
اقساعلةحنئدrمهاوذبعسودالنملمواحتوألفذهيلTاوت

امببقعملممهبللسووفوفععلالمعبحاميتفتالبقوفاوم
وااماواااافتسيرفيدمبفعابوحبفعبمعوحودمقيرفافعسببمادهع

اولمغااناااوطءبوهرمقرانعبذفبيماعهبععماانرءئرفمليمذيواار
منرفبادهواوتلبوهفمماليهدرمفوولعيموموولحعdفاتو

اناالحهوشعناالم5بواافيبذنهمافراقcالأمساماأرد ءترحهمفعلمويوحفسشمدنفتو
محوافيعايصاأعتدرلملمجرعالمفيتمعيااابياوارواههعهالمربمرطموهلى

وحدأقرافيعفقعأزاحفيلموافقترعتسوادلمفيوحمدامروانقدلمفهمقوافف
tعياعمعالممداااوامعأععيماعرووروافمهيفيهداافاموااولملحاشميعامافو
اامبيعاهاففياحفوديويععابيامهوأموعأهوفاموهوميعياشمعافو

فمدهماهمداااوهتعيرفوففوعهبفمماهاهوموفيامععبهيقفيفاعهاشم

ع5أالهفمارولهفلهديعسحدأرععاتمباعمروعنموتمبااهئرلمصنيافسا
عبوهامفباءوفافكمفاوفياقهباعدفمعهموافهنمعبمع

عبةالهمقااحالمذبمققوبوهسعومهرةفةدتواأوبرعتTوقVLدبلمحيراقعا
اافوبقبماءيدقىمهفاووالقعامموموفببعفمبلمفبقسمبقومامددقتا

اافمتاءأاتدملدنهوفوامويدهاوهرايدلماأرتاعتتدعوفيتمسا
انأنيبخرفعاءاحبلوقاووديوفررااهعقوا
اهفومحرااهرمTSملبراقتلاقاوايرهعمالهفقولللمممعو

أرمبحلفبافهمرابنيفعهاييمترنمرفالقعساحهماأبغها بااحفلقعماعمة

أهباتأوتاقاساهاامبايسباوونبمعانيواافوب
عليعمفعتفححلبببن14T54CLبفاهاأوصعت

احاعلييهالملهاوشبااكاتيرهمدفستلماوفلحيقاعلىاياوأرهف
مهبمافيمبهليامميدفللومفماهتاماللوحقم

يرحقرهواومعاوسباذقلللقاافوفعليحبيلفةللعاعلياالحقما



اعم

ففبرفيفوققافعمرفيحدموماوالممجرواواوفممفياذهقلى

وبففبعماقعورأنونتالحافللوالحجراواععادف

وفعئمتمتموابتيقلملحجاقهةاععدبقعدااقاحفمبممافااممبانأ
مراوفقرنواللوفuاعبفانبامهفبفوسيوحلفي5ئرمعد

فتصاللالمعبيعاعليمميعفامافسعماوهأوضحوامتغاهأ
حهةئسهعدديهففبكمتمفمانصيهمااواتفيأوبسعكباابا

بوللمووكاقااعنستمهاوفرو هملالماهليلمفسب

اعدموومبيعادبدبوامليأتةإامتاأخهبويغعمأحومامبمماوبمدأف
اومحبيعامفةصاهلحدمقمماواحيصامةوفحاحتحدمصميمماهةاأااتا
ففامغهاللمبمهالمرمtعافععميهععليوفهومأأالهاا

فابيماأرعوفهعيماعليادوقلحفهقعاللستفواممعدمببوإبفللا
افيدمابأرحليحومةهعمعمافديعبدأوءفبامأمةفسألاايهبو

ففمفذللفروليفيلهافرهلعقعحنيوااهليعادفسابومااL14داعبااهده
هصاااممفو ااعدفأوحجراأاومامعيلمفنيصليعفامتعوواةاحدوVرإاادا
أقبقااافافاس مبسسسملافيمياعاجمبلماهممابسفسقيبارمهولمفيعامر
افمبعدفبداأوحرامسااهااعااقماوفاعابدعصااءفتماملفيوفق

فلمببجهتااهكمبعاداواماهوخرععباهحتىوملمأعالحهووا

اهتاماممئابئاعصاأمهاعااأهلياممعمةأفدهو
أهعباعمدعابملمفاحفتعروضحوامهاممأدقوافبمالحد رواهاه

حداحوربواتاتأفوهفيدفممفااعاقكثمواق



ما

ممعمفبقمودلعزفماوأصراوفقعاهباللتمههتماانيفم

امعففتدأومععمجمممقلLلملمأوغحععقلمعوفومي
تسودحموفولههقلعدفيمافمامفنفهفامفذفيعدي

سموجالمملمبسقوقعامبثملمعليقوعفاحقسفهااومبا
فلحسلميدااللهبعتوقدوهوهتديرهقداقوفمفاغهإفادهقاديفيهلف
القافأسمرعشرأممهبابواعمعتقانمأوأمامغأوأقبمفرقومافاقهتأو
رامعروتعااتويولمليعروللمولمرقهبلولمبةلمبسوفيعسافع

رقوعليفتىمافبقيوعلىأهللفهاتقعاأععليلموحلمفيبفمعأمليدرهوفالاففرض
يدمالييبعممأاحولحالمذافقسعااودوهوأمرواةشاأفيأ

قيمبيادقببفبعرواوابلاعقوفيمعببسالههعمفرااالقبولحا

مرنومعمدووعلملحريعأافمافتسمسليافساهاودمحود
اأوحافعبامارأاللاودهفرهمفلموهمعبسمانقعمفقوعععأولم

هدلمعانبسايمبنعليفااوديفتم4ماحداافدلمومسرهاههأفدلماتذأو

اناأومتامتااومعاهواهبالحوسياتمااواهلمفيقاثئرهاذ
وهاللعوبوعكرماافمدينصعودوصةوامحمروعتعابدللليوأ

فممتواورهدلمعدللعمومبانهاومااعمعبحانيداففنياوا
ميمامشعيهمحمرفاوومنلمعليمسالهنهووافبعاأولمنموف

نماعللاحتىلحللمرئرامعبلاعقوحلمبفاعهليلفحوفيند
ليأيمهبنيارهرفيعرافلواتوتمصفمئعاتابفف

حاتمانفهوعبليماممبةعقعونئرااهبفيءففسريامنسعيدقشمع

ابافاامقسمهمعهبببماهعهبروبعTةأوبععقبالتو
مهلمااذااوامعبوفوععافيااملييون
قئقبااغأبفيامغردوهوممداععااحامماعلياوه

نقبلالمباديلمعمللاابعالممامافههنفاواو
همفااأهوفومعامباالمفمسلمفاوفهبفواففمعنفيراوفدقد

زبهيداعبمفدعبمفهعتعاقملمفقوافةأفسلمعليفابأمعب
وعهقبمهبمانياعهفرااهلمفعلللررفعمدأعثمعاعهفهم
أوهعممفانومحامففهحدبمفوانهفدهاماألمعم

اهودأح

اومماصتاق

ادو

فلوههمل

عسوتحاففي

وفاقاحع

وأعلحمافف

فغماهعدبكان
امتاهاهمم

ففمبيفاحدهما
خريفعوصوفم

هعوفتقا

فسدفيمااو
تعيتقش



ةماعدمدوافعبflمارحماهمافدبمعمععوا

فرثلمأقاسااممبييموهرعتوبففيفعاوفيحلواموبليا

قبهوحلمففهصلىitحونمتماحسموأوفيماصجرفععاهمااحد
عتهاوماو4فدعلىيديقالمرفومبواعبداحبممقأددعتمعوعهلمافمهلمأفتدفيو

فمودنقاهبدقوأمهمافالاهسوهيهمديةاعبمابعهمف
قعمورولموهيياديبعدنعامععددحراوأففماحقبمهتدأوأالحمملمغ

ردبهعببمعموبتوعافبيقبلووعلتلولقاافعحفحامعقبفف
موعباتعمهحدايدالحايوعيرقبعفرقعباودللحعوللمو

افربكموابفأاوداانرأعاءققيمعهمدلهمنمعويدلمذللافماففماهذها
ديهعبعومسافلحبلمأدععبايمالمحرللعايازوهعأجيوهوما

ممعيلفلموفعفصبوهههعمهبحيلحبأنأوافرمافاتهالمفقأءعدايارف
اوادفيبلسبباهدأشبماقهفةالمالحراءداحبفاناtههمملاقشيدأوشي

فياااافيوا1فاعاراوأبفدفيبدابةيفعبدافنمنمبمداارقيقاأفاحغمقادففم
عيمافقباايهوحمامرعامفمنمالمانحبااومبأداواقعاءلمفرضحارق

نللمبسهربعملكمعىواقصللJ3يعبتفنياونمااراقمالواحفعتقوحمةئم

فموفهرففميدفيافقوأعفوقماحلمأقيمعحهافدايبميإوعااهامساه
لهبمببدلهقفيقمتماهوأأفقنبيافاتهمساتسمعمافدومتىاااهغللمدب



اجامممفبلفعبسيفتمماولمتوبفبللفيءلمعنناحا
ابامساعالصوداضهمارأوواحوددأووبصمواهرفعأوأاح
وموعينباأممموأراععفياماوأاربقوونمامراوحموفمجمبعيافيفب

ديليمااهاومعهاذااقفليععفوفمرمسرافيفر
هاحتراوأحتالىبقاهشفمةلمععونمالهفقوأهبدااوافعمبموفلر

اديعيماتيفسال

يوفلللووبرولليفرباعقاعلىااملهاقعافدمفيفيف
معمافهاةفيمنانواوافبعروفارهوافبذهاعلييب

ديهيععمومافنيعليافعاومراللمبافيادوفوفيحروهوح
ففوانىسيأابVIاايماومقدافبققعماحفتالهماقحما
انيبوميبدعلوماحاندرونفباعنايقهببعياوفماأع
تهمLممداهابعأوأدععراويالملوتتوفيوهومرعكاالهدببسا

لياواغعنئعقدميماعااحدافيأعفةنديدمالملحوبامم

اياوممفعنرالحبواعليحاعيقبعرفمانعافاففقامهعاتعساد
عاولمتتاوحيفسقساةابحعرباعمنانتمقعوعمب
قعودااميفعبهاوابحتهفديحسالمفاميقعفي
أفقاوفاعامسهوعبيماهفيةابامتغعذهافيوااموبقا

اهتدميواهياقللي
فا

هبارغ
وأوفف

عرواوا

افبمعوللم

أداافواوأ

هاافرهفييادا
عمههليم

ااافبد
5دماممهو

اهمهاعمده

اولةاهمت

مفمفرأب

سرأيفا



امردiي

فولموعف

بلفهم

حانيعولهقش

شييدورمق

عممالاافيحا
رافتاقمفدحع

ااهعا
لليعمSأ

تمفحمف

بشا

بفاهم

ومتى

اببا

أأر

ثموي

ا

افللفعصالحيمفتاوفهعأاأيممالحتوفوتمأفدمفللعفتعل
كافتعومللبدنيمااايمللتاوفبيوقاللعالممتىدفراففنيابممج
يرمماعملموالحوفاحلأأماللئعواموفيمافسل

يلوللسمولمومترومهدووحالأولمرفثملموالتداالل

حأعافiVTلمااممفافيأقااونر
تدلمرافياامتهوعغةاهتلهالماوفوسوومااحفموقبتعئن
ليافبوهسمفبافاااصلمللبعفتعاماتوتولماملمبورا

لماففالياانبو3امووفبهللبمافتدصتوفيدللفبع

لحفبيااالممسععسفافبوباأاوانفعبمفمهبهاللئفب
تفربزامعأاتهنامافواولمءتأمتلهموطمامعوفاولمهئدف

عنييمواومارنمببمباافافوفولحتافللوفاشبو

قهافياوميرمبقيمبمهفهفلمافومةرحهمقاا
ساليللفهمهد

معقللفا

حتىاقسباوالحعميذاوعنرممبببييدفالحممومو
ةفعااهلاواوفقموأداأعبابعدوحتىهتتدعمولل

اقوهمداالمقملاعتدلمصعلاوهاوفهوهbأوالقعهحواهمداا
عمفموأوشببسرعليفأاقرارااةانععللماوياببرفهوو

رهائرهسلميمعمماهتحعلياوقبااةفعاققتمدقفتمااللمم
فمهعماحلاومومفباعقلللباتشعلقياأامعقفعفف

قفمالحاماءمهاللبوفغفبنرافسيععهوافباهلي

مبعهللماويرفبوميمامعلهفدملينقولهبنامداوهلاعداهمفبب
افيومليلقوليمالقممبافياهفييمئعوالهععباملمانةمبم

اواهولماهوبحامانقبلببدفععوفياواانسفعحرفوق
غففقوقربستقراراأرسالحأن11لمعااليمبدفعا

أفبقسوقرتماقراممبلامدالحمقمولهاليفرلمبمعمفق

داهماهمقتبمعاهمTبهمعمفعفيمنيوهمعدبابلموياهلي

دقرقبعسياتفبعبمةهممليمفبونيفتواببارضااذيفاأبهم
يقونواافةناتاواقرمفرتمفيماحمامقالقسمععمعف

واشبتعسناامقلملحابرمودنونلهنيعبداففيلمفةاوفر
ععععرفقععقلاواهعوهتاعاهفعوللسليهاققانصترا
عهعتفولقاقلفاعفاقافعبعملياوهبغقرامفموففسلمد

اهرامليابحدرعقفيفجعيملمفققرمعقبلياعفالموفيبامععاما

اتيعاهنيابوءاهمهلياواراحفبمموباهباهففومع



مفتا

هعمغعاففتافقلاددمافوعاهيامقالحعدوفدماقققلشياممم

نةعاالهالمواءفةلهVاوملمفعاأهلفيامقيمبملموعوومعباوفعذ

اواعداننةلمفاهعوموتعلممتومعمتومجمبهااوهع
حوبموففمتماازحوحةفععهفد1عهعتوتبممحااا

أواحمعسالمتم
عبلاففبل

لمفلقبلرقفيغنقسبللففسعابفاهاأححبعم
فيماوشارامحرمدقملوموهرحاقافيلااممعرفنلماواانعمدلمالمح

قدهحباتدبوهليمستأوفودنهاهقهااامعاهداألموهبامبعأوهسأ
بففماكميدأدفمألحفيوفيقعلمحمدورمتمممفعىوقسرءف

افمتبادوعوقفاثمقبمقملقىميموفرتامرمعفيوقب

مهمبوحيااهيعاباقتمافعلوغتببااافيقبااوفقدالق
االسوفبراوقععورثمةافقاهعهقفاوسناتللعلشبمساقمل

يبعععومقدرعباوللقباأبيرهماويقغرانعبفرن11قماوله
اوهمعفهافقعلهفغاأأهبالحعامميارشاحيميفادلمرقتلماهد

ددهرفبدهقموعليمفقارقادمقامهلهاققعوفيبعافكمفار

وكمافقلدفارقعلوتمفومرمتببغسهوةق

وقعامافووممحعفهماعقعمارهاوموحداحيفقهل
رهوفاساعود

لحفومماه

ماحبوهاوحمممتودبفتحانيلقولهومنيتعوحدودنففببحئوالحدفعوهوجم
باوزفبفيمدهاووأووعدأوفوقفانيوحت
فيونلومهببهممليبمعقورهيرعقوفياأهليرومبافتقساوفت

فيبماقلافعالمحيرافباعهففاحعلنفعبياقعاواحدانعهامتفا
قرقبقفيباففقستونيتيبللواببينيهفدعاهماهمفبعتادنمموا

ولمنيةاقهبيلىبوشمفمففغثمتهذقامرعأفاأافقتىا

ااههليادأيمهمنعتتاتمملياصحتعانحتتفعديمانهفدف

اعرمعلىائاعحيمتتموابحودلمهتاهفيارافبعاففهأح

فبعقمع

افهبهفده

اقفأو

ممئمئره

فوفدش

اووترءعا

مدابTل

اعح11أ
هبلهيااملي

يفععسليففب

متفوحلم
ابتمئر

امبهفف

وارمfوميد
معحفي



واا

ومشاهاأو
ولحءفعيه

معميدفدهقدقب
وا

ملباحمسع

ااحمعاااوأا
ارعفععقبما

تم5تفاابئفبا
هوموهو

وفعولمعقو

اوواو
الووع

بلسعغاحدمو

ههفم

ق

يلمقرلحقاعبفببلبعروفماوعرهبيافمامعلهاذاحا

fليحافلحفحواكااانتrاقبعدااوعسعنيمعوهعهتىهأيع
والحبفماحبيغاتدميومموبuVعغوأهبمتبغاتمامددمLAiلمف

هماتدالحفدولملووفتعفحسلمعمعفأصليفاقفومافاففععدو
لأهسدنبموحلمعافععافصقالىفمانتحوعدمومومفو
فةراابفيدلمااهماقوئهعاعمققساأماتمارعرااهأهانياهلمم
رماثمتسيحوامبأأونعقاافيدووقبقدااعلىدوبيفواعبلثماب
هودلمحداعأبومندلحواافيالمعأأأمبأهاودتومدا

الحئودشأشنفاأااونشعهوهوفاعساوفيلممدقيأمبدافسجد
فرافتلمدافجمانعليتافعب11دذلمجئاللدجهااحف

لىفءفيدوبدمنعتمافبقويعارافعلالونيحوله5فيعدابدقاالي

موهومموايفيعفمدييوزأهمفهافيمتأدوتدمنففسقمولىيكموما

اعليقاااوليليلمفاوبقهتمفمأموقعفعفهلييل
فسوطاللعتفنميامنةفياافسوطاللتمحعقاءاانيوحيقياه

رعوماعفبعيمطورلحعااومفبوابفسهاواوديلق

وافرأحاملمذواحاماوداففىااوداقشعشهاقعفيببتمودامهف
هغعاماليهميعمغاهربموفقوباقبلافحاءلموعراااققا

فدعوليلمفسااالمامراويرأهوبفععبتأوللعه
عوائركمعيالهالمقعفاوهمبيااوقشوههمامفلiوببفموح

للوفهاوعفلمحقودبهفTالاسسوايئااحدلماراوحمراوفعليفت
عمفأاوهباهحااللاراذعترفيدلمااواانعاعهليهعبب

احسموبسبمميملفيقعفزلفمهبلأابععبدهعىقبموثمصمر
أيرهأدبفسهراممافمايمفبقيهمعمعافيرفمفعا
يوأههاراأومرtقمعهارهلموأحممبعاليفوحسممعدااوأعVTوملل

وففاقبهعمعاهعليرأأفيايمبفأاقداحمرارا
بقمممعبابرادحفواالحداحلستقيلوهوامفعبلمااعبفرض
وثماباأامفتماافبمعمبمسئواواحداولمامفارفمممهللماهماحدفو

فأهمممابلملأتعدفزفوهاومهرقموهوفعلافمم
دسيJحوفمعوقععوفيحأحعوفلةفبماققموفللههتوللشرفيمد

امعألوثمفياسم

سداا

حاليلهفقمعودعليففأجمبافروافحأوهوهدقبللىأففاحيلاهوقاا
حبلوواالحااممفعوبررفرلهبومقعاوحاقالمريموا

دوفقبامامعوفعغااعفمعاببممعليممولحبأفتعاافبقم



علمععفمعمنيامبسعأوعنيمرجمعأاففذأزفياافبمعياق
وهوماواوهلميعافففمعهليموهوفيلمصابعوأجممارأفرللوبفي
ااوافيغاسفعجدأوفيأأملىاأوأاوصوحفيويمبوأايبمفيمزو

عحعادللطبشللعلحمافاامذممأوممبوذقاأدمااوف

فيوااوأللعلمفياهلمفوتفيفلوبفففتفقبليلمرأو
يدرلمالرابالماللموأمعاوفباودأفتافاسباابعمعمرلم

الحقلفاوااأدليLفففيليدبفبوأامسانعقلادسنساللبلومفلح
مدسعةحفالحولمحنتىاوااثاحعحاللقهبرطفItأالحافتاقفةوح



له5

وعدأودفشافبلمارنأرماوفامحفوفتقفعوفي

دفمودهفلحعيبرمدولمابهامدقواهوايعالممومتااهحفنبعتمودا
فايممامعشيفوامممولمافوواحداحداولبييدههعوبقما
يمموامفعافوابتمبعقاقاماموباللغدتةر

لمومميبلمصبقاوزوأهأاموفعثمامتهفوابميمهافقد
ببسهستووتمادفدعببوفللللفاحمفتدادقهلحاامدVقالي

مالمجمدحرفميا

لقدقةافمعدوحلمهبمرا

مفااهحدللقدعشمقفاممبافعوثمقأمنوشاطيرقاتووهوبرةاولمشموا
قسعويلحوالمحUاوفاعبعةاوقيفالموبللحااأوقفولممفئقوفيبلاق
أبوتامدففاااقانبلتبهوبقافماافيعفعنهمبياالهاأش
عالوفمواللعغفلهوتوانئمعرمكرإنمحهارابقفهافكميحدهفاوحعمراصأووئر
عوداوأوحغلصعمونغقهمأمبماووأووللو5عليمةفاتابذاتيسما

حيرهوهوأاامنففايولحاوهأتااغاععفماموهراوفهلمجاهببابو
ااقبيعفعمهفرفاقمدوافحولمماععبارالحILرقسقعفعنأوففك

قرفافعدهبواافسلمعباهافسففسدمورفمباألومهانتىأفائراولمذاف
رافنابعفأوعمرمقهببب1لمفامقبقلانعر4موهفيا

شعيلهمافاإفعافالحانيرنوتافتموفداحتمافتواالحئاافقمتبيياففيون

فبعدانةامحعمتممرمومافقافحفةنمسقراهللعمالععواهاهدففاويدئرا

حفباامداففاوفممحوثمأوفيفعابفهبرللعحعا

يفففقفوفأافانفااغدبوياالحم
عافبافلوبيدمهوفئيارمراهنعدفلحدهوننيلفبتاووالحقفيأافففي

قومعحيفيافوطابفقساحاحبيمسدمقومعيمتما

للألحدهباإعاوبتقدمسافعبروطبهاععصابللهملموفمذمحس
يأواحئفلمردمأوهيارااميعأبععاعافيرقاوف

داللرعدلموووبلماشبامابرحسدافقوبسقهفسل

عمبسفكاعمهفطلىحاحفعبوفبعيايمسئاوفععجمفع

عوللتمامفمهيرمامماحدفلوافباقمربامخقلممقعهأ

أدعمهعفبفقافباللأحدالحفيمعععيبيهافباحللسقلحدثما
دععبعففأبفمععمالحدعمافتاقيمباحيقالحدقموقمع

اولحقعمافعفيافبادمياممبفافيافراعلمبقهعمعمس

يمدحمعنقودامستعمفوفهمانغهبهمعهافهبلح

وأأواللافهعفعمباأوبفامتفوفمهئهسوأاممممعمدأاي
اعليمولمافقافكمبافراووهوهالققدفيعومباووففمففعا

ح

ف

دف

فمو

حد

كادمف

أو

حعأوم
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حةدا
قو

يا

يفت

بف
ا

انة

حتىبب
t

Vعي
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مافق
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ه

هعق01

همف

أوحفم
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Y

مالمقفاوبباالمللبمباأايمشافيبتعممدولالللقوهترفيهممز
روااوههاهبأوأاسيافهاتيأويسمتيايمدهعوثمتعاارن

مبايففمقوتقلمعاوفاوفراغيعمفادببماالملقجووف
برمعفاوهماحدألمدق

وهلملماباهامربلمافقاومروءفبايافأنفاببقمدهلللولملقد
لهأوقوففوأوققزههرامبيوبيلوافمباماراأوحبفوللعفمللقاف

ورماالةعمفمللIواقومعأوافيدهرااوهذارمنتمااراي

دووشهاافتلهقولياااععدالماوبفوفسمموحقافمدفمهبللم
مليلفامعأشعمبكموبعافهأتاعمامئعمويلمافسافرفسللعففات
أمبيوأتماذففيكموفامااشعيدبلهاقىزوأمكمروأنهعددأمبهاماققانوم
11زنلمدللاناولمزمواولميفأولمزرهأولمقعيدفيبماوا
ليفهأوققوليممدمبايابداعقمبياةاينقادوءعاه
اديهاوقععناوعوموأوتكسهمرأحااحوغغبهوسممقفمتو

بممرياهماويلههاارسييانبمافعرمحفراشدأفدم
أفيافنعوففمرحمنيدأوبماأومامااتافوتتاافصرفعليبلحاب

فبهأرنابدفرقبعموادتبهفاوأشمافاوأمعيملموامعدق
ةورباذهيرسيبللقاللمانيتاوانوفقئلمبقففاف

دانهاوقسعمهقونيعوفبمفبدأواأفتدفوفتغاففدعقوالحمواونيا
يهبوصابقسامووهوأاناااقمعبحوقعوللعقماممولالوافغم

ففباار

أفعمبيمادتفررلمعوتاعمورباعولمقتدبماهلقفاومقفعبيلواهررلمفبل
حغشيدوصللهيدلمدفتىافاومعدلمعلممافقائهقللمفبعلي
تعقدااحدحفبممواحدوقدمبيمامرنهاوبدفقهروع
اابععليالبومهوليوفهتعئاVااماوففععددالحديبعفوحفاهئ
اباللواباتتأموبابفمووتحولملقولهتيلواحفوانأحئعمفبقوجمم

افيموااعفوالقدايمروثمئتبتعادودلمعتما وا

مدبفيا

بووفقهيوهاررمكمباطبنمكمراافسكمرواماعتاهني

الحقلمادصمموادمبهولمبسعونرتعالماحفعفشرهمساهدفام

افعافيلهراادفيالممتممابقرحولمعوعوتاعجيباهلمواابوفعتق
فتراهففعارهبسبذوويأفياعورعاامموههفب

سبولموقيقرهمااولممدنيقولالوقاوااوزاذومواففرحف

لمافوطاحداوولحولحرولمرقعاماههفبقاللعتئوبف
لملمذدعارالمفيمعسعهئرفسعيعوافجهودمعاإبياماهدبفشاو

rبtاق



دشهتلقفي

حوتو

دبفهيمأوحيلي

احبفتماابامم

افيوبممففا

فمااافي
فلمشياد

فافاا
سياثشققي

دافمعارفيموو
رفيياهباللقما

ابدالمقاااليق
بقبادلمفا

ااابا
واواشمفقولهح



افارفاليعاأتىبتدتعقدلمبفمLأحدوطعتييعااقفتسلمفبتو

لياويرطمارقغأمراافاليافمعرقأأاوعلهارلقماححدللمرقثم
المفاارقدومانسمماحترفذللممالحافععفتانأوقعداةتوماباهرما

لمابغبيمعاواوحعنلاياوهوللاعليمتيبتاايوايسق
عفاصعليمووهوإللباودحفقفااوافومرافعمموهوأامنا

رءااحدافبقافمبااهعوعوديقبعامهواومعاحفأو
اعاراامحاالهقسالحغاعرافسوهانى11لجافعرطحهامتفد

مبمليعوسفاحوصممالحبلمتمافمبعهفدياادمهاصفاربقلمومعقاععففمق
ومحبلدهلفبعمرموعليمبودهليوارعليحفالععمرفاودافسفان

رهففةحفمتطانشقماافمفهلعفيموتافمههدووصفولللمبغر
رأوعسلموحيفمعفعدللقوعفمفلملههاليفئمدححوافاف11

رهفهقتباهبارمقيشقغافلياقفقليبمبففافيماUJAف
وعئمهبقوهبموفالحاقحافكمقدبعمنفوبقهوفه

لفلمااعقامتولمفوفامفبالمسوقهاالماويمللمأجممانافعررف
فةاالحامقفبمامفعلمبقوافيهعشاامتماليبمعبهحياهشترهعرعافاشيفي

معروماانعوضاووعالمفتمرعبهلحقعموللعبقبسرقهععساوبق

هوهفااسذهقدالماوقعبههقUAتابفكممساسليبمعاهاعقدساوهي
لهاقفدنافاايمونلمفرواغببإءاقساوفتفباواحاويرامحودمعا
حبقامفوامدهتعحايامبللمسراودبعرهفتهتمسبايوراقبعبصا

ااءفوافسرقةلىوقماففوطشروماانرارللتىهانفبتووللهبرطوقفتهتاقباللعياه

بدفعدليامافوأأوناارأمدانففئوحبلوهوحعافرا
أحوفلهاهأومرافاتفأوالثلحافسداافقمزنابقاهرايتبأوراممععيوشمربعما

عمنوابفععتماTTحااململمعأواباTملياوهملولي

الحرامااااحاحدهمادأوهبذلهيكمذاافلحهمممأإنقبعااوحعئر
وفعفحفهبفرمفمرقهفوهوأمهبفاودحواوهووقبسرقافيعبباوفد
5صلحااIنعمواTموحعرمافقاعااحدتق



لملهأهتداومب

أوهبأفت

أصاشيافعدبق
للسhق

اهفجما

1المأ
ففسلماا

استباعا
ليا

ماعليودمع

مبوفيسقهماف
اعف

اواحيا

مو

باولمامء

برفوقدووقفززورهحءهمبوحعدوهداعدهبللقفليحافوا

هراهارففيفسراشمرهفبرومماوزوفعبراهرفعاحهمرفزو

وامهيرحايلاتانماوحنيعاونمعلولوايفرشفيوصبا
وهوحوموبهعليهباقعابويلفعومزتباويراشرهالالنحهم

مهفوفتمعقوفممفافسوههعفشماواعأوللسوفاحافر

فيهبوماهرقلحافوفصذاافبالمتماادبباارلحاماو
رفمقيممفاانثمايرععوأدمفبففوفعمرقهAافمدفتعمم

هماوحدهملموقللساممعدليمساعاولمفسرقذمتعليقلحمدبافال

مالحرهفيوابيترماواجمبعامقفبسااااافيفوازولماشقرعبفجمدماووفي

معفتماوفسدأييمااهففانفاوهعلفحدهماراهعفاواعبنو

افسربلعلموبأJiYلمااووزاقلمبيمفاوامتملمبادهبيها
رقفقعلخاثمبقاوفذاعسدلقسفواةماامفVاليااحقعتيهافيلVه

قللفيعاوووطيعفسادسلمعانرمعدههافبقعقودادقوفبيسع

وحلمبفمعفيقووللممهفعهملمتلهوأموفروهعاليبععوقتمعمفالفعيمبفاا
بتدبواهئبهماوهدوTأأومدأوهعوأمقعموأبمفللومأ

قمعكافمبلصبماحفأشياباقعبيمبااقامتوبرنع

ملىمدااوفيهماليفاواايميععتمففبهوالي

مقبهمتااااوVلمهذعتولمجاعواقووففمه

وهبععممفبعوفموفاممامقهمrلمعذدهأومهفنم

تماهابياابمتبوفاامبومقدفنهمفيهقووطممانااطعاف
فادتمفيميفبوفافقباسيوفرامتفيووفترففقولهاهدف

اقبلمماعيحعاوهفاوهليهماهفيعايميفبدللمئافتهقفبعو

تماافويمبععاقأتفرفافسراJأوعهامدهووبععأم
وبسربلمفبفبنيعقتىابقاحدقرفIاأJIمقاأوامارحهاتف

حمامافرفتتفاغيبئببلوتىحبوفمبسففاد

هاياوأووفيدفبوافبهافيعممرهمبفيهوففاوو

ولمبو4يبدعمعهمتريجئعأوثمحفميترمرافها
ادبدهافيمنيأعابممفرافقتلمافووطفعباهمهموفتىاسدمحمامرهوفيا

امعليبفتداففسمهعأوامقودقفلهوهفااعوامعمسعوفبدففتدبعقفي

اأيVJJأوهوحلمعأفصانمبمههعهعدشيتفللقمماوصلميعم
افمانافواوفبافسسابهمغعالهومعبيعاوهمئرو

هللئموقبامبافيباJدفعمقممافملييميميتعهعل

افمباومهماماتمرومررأقاسلعاهوعالق



قله

هففففغمهالحتعدفيمتوامموبلفعاوعااففامقعاعمو

نيمللامترافافعتقوبعماممافواشباليابللمفمهابحف
ماموفلحامبعاوأللبدنملمقعافيوعنارفمافقيدابملمتبقياوموه
فرابئعافععنيقهعللعادانماللموممالLاواأها
فيءئرافللمقماأياوحمقنممممادمناعقيترفعيمفعملساف

تاينيلمبويبومموسوحتيلمعيفاموربدددلمفسمفبداا

وفليابعماوفلقدرافميرلمقةوتعفمئاغالهحسسفوتلحدللو
زفجفممقعاحقااعاعاحعرقدتماأأماوابماا

فياالمفعافمرهدفاافسبواافيقيمداراعامماعا
عاوفممعفماللحئعارمو5يفوهتهاوفعللوفه

ارأعاااح
مدمويغريا
برللرحهلي

قياافيهافب

راقىوعيدأو
عف

دوشانبمبي

ةاوبوروعقلم

فللدوهوافس

فسارهاام

ابقدفةواللياس

افبسدءواحعها

دهليولم

لمحراعىواذلتاا

دهسحتلاف



علا

اهعقادأوودمو

وافقفب

فعيءلم
وفعمفبمدق

قردق

بةدداحملمعماعاأف
لمابفروفيافسبس

tVاوهولممعن
بتماوهيمفعب

دلمببويعه
وحاذ

اوذوحلحف

نسهابتااو

هفاهعيتء

هله

قسبدهبمبلمقفعااوازأوقبمعفمموومدهمعىنعاوأو
مفععلامقبليبوجردعبصقا

فقتولموتالياالموامفمولمافلهأولماريداتغسفمفيدياأوموم

هلامعهمدالشهملحلحااللايعلهنعهلامبدفارفاووها
قعوزلمفيمشقراتوورسلمذامعيبسعدعهصدممعفقعل
ينليئوحهنفاهراهفتفيلهقيويعغوهبوقصعبمبدبقفسوليوهوا

فممرمبرعليأاوافغرومفموفأرثمبعففاويميعملهسياوفليفعا

أوبايمبطاليأووقيحوئوعبئوفعوالمفمهوقع

تمتللغاحمهوحمبعهعفتوععفيمحبعاV4دللوثمييوداقععفوجم
مااوءفهيوففملمعموفعاعاعاللسعفالهتاع
عيفانيابايدياقتفنتحفلمعليعمرموففببهعافيعشراللاتساا

للبحفبمعفواحباقدرهليتوسممليحاببعععئبدقعليروا
صبمع4لهمهقعالهعمفيءفهاافمااوأيتلمدأوذرايمعئا

عفواولمف1محمعأوعمعقعااتبتيمنواماق
فسفبقماءفأدف5قاامف4اأيعنيسيtVللأوهعدا
بعافابمأعفيفبفسفلهءفعرمممujاافبتعافيوواما

عبعهانلفبابقبأبامتعفقتاونلنفعهافغباوسرعلينا

عمووللغلموابافعاحمافاليورهاأهمفاودممعوحاا
يفباقىبعماءعيرموفيففغاوبغافسنهعمهشفكماهاعماله

اوياملأفلهيافافتوذاحعدهأرأفلهفمأوأتبيهماحا
افبفبما

فموالهتمفالحمفيحلواامهحدوهوصهوالحنعدوفيووواليوفمابتمافبا
عففتىاففهليهماحفاماعتيماامفاحواممعففومبعاا

فدقمدهاافمهفسابادواقاافعفمهايعوااحتماهمافتاع3
مالحأحقفبافتابدلمعلحععاأوحنمامياموميهوحاعافترنعأ
UVأزفمأااهفاهسدهالحفىفوهافيهااعبقدامقدالمأمعففدانيواأاذا

ثملموديوولحوبلصاعافيعدلموولمحعااعليراتاففتأاوماايدعحعبم
اوحانابعاوأوتلبحماوخروتقادفأرطعلااحفييم

فبفمVLاوبللاحملححنيربفعالحقافعوابراا

دقوعيفتاوفواعارممعتىباأهلياعباافغايدضاف

لهافعئأحدوطهماهفحيارفيعiأهمتهمابتمسسحمVLاافيمي

دوفلمرأاهلامباففعمواهايمعمفدهرحعبموصملفللنعلماوا

دبف



هاللهافمعاقتامداففرضئرأمامهوللبيارمااود

قكمراعللوفمواعراهموفوعتحبيودوابزهواالحومعواصاهس

قربهنعيهديرمنببتواوهمقرعأقرشيااءئرفلمبنراو

ديدأمبنيامانباناأابلتعايفشعقرغدهيههعروافعوفيأو
عيفاأاحدفيحهانصغابافممقايراتااحيعاأممنف

عبديعويعواواحهعوبوأعوحدرعفيمميكمودوفيافعامهعافاقعتسا

اااعرهمتوقالحدصماااذيمحوأممرمحليمحمومهبزلمفمود

احلمباا1فيوعدنمقيرافباسعففمدودهيمافعهوذللمشتراط
اوأماأاموافنابوحعرفةفاعاذاموهببعهافيااحمياحهشافهب
اووافتهبحدهمعافيفقموفيرألحسووفهواافياحوللقر

رياهوقي

فصافمحما

اعررهبم

ذو

ةو

شهايس
ةو

ماسيف

فس

ف

ماف

J

فرا

قب
دع



فقبولحااتعد

بعفققيلهععمرالحو

فيوأعبدشاد

pوفبلمعا

فشيادوحتلي
امدحبع

وزاو

للانيعراقعا
ووعددفن

نفعو

أابقدش
عواااو

احفدولمدووا

يمانبع
تا

ياشفدااعدافيعامممفرأفملمأاففلوتمهوقايتهغصفمعمTفعبفوهفعااأ
افقعاوبورمااومبففعادفتعقهعاوحفو3متفافتفعفاودم11
ا

عولهميافلمفدهوفيوبكمقوامهوحامسبمفهعكمهافهصدأ

ودولمافتاوحوليامهمرمحمواءففئرتهفسااهووحلمب
دمعىوبفقعكابأوضحوسللفلقولالوبلفارللتانيلموأهواحبملهاءفة
فيتقامافععساوممامذورهوبفمبfoريفدفحانيليقوبد

صتمابيوكاعبقاداهتقاواحولهرللبافعاشفقراااوامبييقماف
اهتاعبقليلمبمامعقئاوLيءففاعمقدأملي



t

قولهاادعومقرذاقفووممحمفارأشمدأاففمحموأوهيوحبوأاه

اواعااتاامماسعVilihtميايلمأمسلمتوب
أردثملعيماوقافشاتففللقفاماماصارمساشمأدهرففي

مارهممسلمأوأقاموهأاوندفعلمهراواLعليوتفسارهها
موقعوأفللعيحبلمأعبقدهاوحالتردنهياببففولمفقوليا

تداهاوباحماحملجتأVملموأعمهوأتربعلمماو
هقاتدزباقوحيمفيفاوصملهرمباهرهابققبلفياو
ققدابوعوااموفبفمعافمفعولهاقفففتماويراففافدو

مفورمتصففئاوتويبدععىهبعليمامي

L4مهفهاايقودافابميقبموعتقتغقرهفا
يعهبهمعمفSهوفةهدماتنبفاأفبرعفوولمفهعهعاياافقالقععماما

ووفيبللقيلتووهاهtعمدأمولحعاللعقروبعافوابقوفي

فهوانبسيافماحصصققوأأوموحلمعلمنفحليلمفعليمعبوععلقابتاحي
دعةفروافبسففييمفئالنويزلهوشعفمهبقدأدففعبوهاناهبحق

قافذهرءلمفيمبحبلتواعأفلوهامماممافمعوارهبلفكععتساف
فغرامواازغرواميواهمقرواهماعبااهلمفقوفمكررللهمبلقوهااو

محبلهعميدهوففسامديمبهكمرأرفمعمفهدلحموليغففبكممف
قبععفحفافتهققبليقحنيأهحباهأاحاهولمبعففوح

اومفكااهوموفيرحولهلمتعناوفلقيارأحدبدافدللعقيققموفمتعليفمبيدلي
بغاأراتفأومععههوهافتمصتعاوممبلمقحمليأأ

لمفللواحاافعممعامعقtVمأنبياقاممقبللممعاوفيتةهد
aزمماهراوحاومقبلرللوانمبوقدبفممعرعذللمافيففرااأ
ايمرأهيعبيافدونمهماومغدفموءافالبسقدقمعا
أهأفغيهقووحلمبعفتعليأزوامهامعفمومءفترصبفيععالل

قيفعاعقليفتدرهمقاللسعبفعاقمواممفموءقسعم

حعوالهتعافيدءففرنقعتمعافرفماافعدقمبدأامقربهوحلموهه
عهام

والحبيلمتبجمفباهرااهالحللهاموأمبميمابوواحوهاط
يوفداهقففبيقهبدميوااوبففبواحتىابسوفعاحترأافبهقرن
افسفهأحداافعاوقفععاليةوذنأوتمامعاايسسغدامارأف

لههممقفأل

هدعوه

موتقتاانفق

وحئب

تلموهبيقدا

وبأاشما
دقأماحبدف

دووعو

هافدوش

بالاوبرح

ايهاللاا

أيبددفلوش
بأوووتوا

قتعئيمةو

قاعدعليروا



دصحبلاو

عدتتالمنيمام

مبأفيولحد
وفواوسوع

tiقتلو

حبليوققيلقدماله

افيدشعله

أعتياأوللذف
دهئيااه

دفبرافا
ودشرففةب

رماهوا

عليوداه

وبقاأ

5

ابرقرحااوحعدممحرلىليوافملماامحالفعبداايهراأاف
راوايدعللصمعفاالحولىبعواذلمألحوعهااوحهههاحليافب
ليرللاينيبدحواارولموصهقيمبببايةسمفااا
أعلمفبعىVاهيدمااوقردايعمقنسبااعقاااهوبدصعامعاب

ودفياأبوهومسللماعموفيملبلفعدفقأفيأنفمااعد
افكمعهاسيهباوادربوراانكامهوشبدSوبوااونافه

رنامرووحمررلموفقفاحبجراواحالمعليحذهبراووهنرواشس

م



أدتا5

ارعو4ويدأحدعحامراورتممموانبقوفباهبع

اااعيامنفاحعاعحهبراورفتاعدشدحدأبوحبياندروارواوايموهوولال
اعهاسوأينأينيعفواباوبلوحعمأااوحروافماونلوعلواا
اادييئوصلمافدعاماصسليانمعههابوحعدليماععللعانيافرفدرسيداوا

لماالهاابمبعجيعرفواتعببشبعولحاحمفباأحححدت
اتاوافيلحروأاVحوواميلمبااويمامبقافرلحاموااذ
اوحدداليعاععوفشياحاقمانغدسرهفياعااودبعاراب
نلراممااأدلموهوأحدزواوعرامرأغنرمعالموزوللرشعرربداوه

اةليرأاوانيهرحبفواعواعاوكاالحجللمشالحبووفا

اااعروللسعبارهاهععامروطبميدفحلعفاقعانبسرلمفقرلهافيعااووتعدسيواللما

هبمعليوشه

اوVووبوم

اعفودهشتقبل

شيدمهتوهلي

وفعليه

ورلموتماعئبفا
وتحاولمعلي

معماصاوم

أوعمدف

اووافعاع
مرماأ

ادفعقبل

عدأوحنيءيلة
دصموتقبلمبعد

فيموعونعقللع



ادهوقو

هبيهم

حيفيLفوأف

هفقبي

رتيوادثمقبقعه
دأوا

مم

دددففف

أفبلاو

ادقاوفاوا

احممقف
ميالير

أفأ

الهاقأ

ف

سوعووانعقالماراوفلمحبرمسصاأراتبدع
همادبرمنتاممرارأفتاوبرهيشجهليتسدأها

انفبعمرافئجلمتفورماوفامونيقعرملالعمشياممالاو
بففاتيفانفنامصاهليشيعهروومحمررفباولم

أاوحلمعبسليفمامعسعلحاوفوفداشباتف4وبفتعف
رواهملمومهبيسهحدفبهوانذميفحتياحفبمكادف

همصوفموقعفيفانعدوزيمرأدافعاليففمما

امععاقىانععبافدمعراافيفيقتافاابانفرالمافسالحسلمعيافةاو
افهبواأفتيفعتصبعدتمافمافقاففااذعادافوفونفافياوب

هبصفاقفوفموهييفاعويللبفناةلمابوهاوفيافياذبازافبايفو

ماعدألحفبمهيفماعهتماممبعووففاففغرحفواقىقد

مالمتافبهافاوقبفلمزقبأذاعفوموماومالهعالهره
ئرالليممحوقعوفيوابدعليماونمالمفيوهنقوماعيقمبمابماب

رافميوبهماببباقاقفعجدفVTهاع

لمهام
هوللصااءهلمحفساقعاوفافيفمتعاابمبتمااأهلفبلي

فايهفافتالمابرهففقلحيوااأوالمالحيوأللماذللاTSاا
ااعافوافدمرلمعلفمدحانبفايالماواونووب

اسداثميميغلليماذلمايفقTومميوعاببايصعفبفيس

لمممبومقومسبلصمقمققعمدففقااهمدمليعاححمفبعبوبالملل
مياالمهاوافحةلميوافقارااتLلمومجبافبلفيدللعفعد

ابافماعاءحالقولهTJIWهانياحانلمعفاأأهأجمفبت
وريواهفوامففتمفمهعباسياليرفبماقاقعيمبفحلي

ففئعمففامقئتمافرموروألليافاقوفعهعرللوهفعرحقا

المحومايعوااااهلللبردماllهمديلملالصقماافقعل
طانيموهوبكموفرافشممااللميهاطمقوموععلموففقساللوزواوبر

حروهفافاببيربللملممقئمسفملهلموهوئهVعاناوطلمعفتا11
ممعممسعليفرأوبافسماسعمومووقهلمعينلهاذ

اقعععيهمبففوافابئمعىرنللمفوصلمهببععامليفنقوليابفسأ
عفبعدبللمرهوفبممامئسمعباوفادفففماتاارصوليقتمافيقيا

Jوأممللعمامفعفوحاحقمقبوسيققفلمامعفعفوذءئرفصنللا

ابفاهفاسiعبماءكاقمأمممافهعفعةوهيالحفمدا

ة



معلمعدفعألينفوأاحتىماععيممسرففهوقافكسلمحبعما
نماروابافتعافيصلتوأوللذموحلممفععسليفباافاقيماعفبافsمعل

صتفرابلحداهلىقباقواععوفامجبنياهبوقتليوببوا
ففتدصلىالحاضشعسلمبلولملتامداصاباحاتبئرنقوااقباLمدفا
علشعهنساوامباحاجرابللمباحدابراثمبغملوحلمبع
افيابأففيرعئبالحوتهعبدذاقتودمفاحللساأرهدم

موهوتحافشواعااراوائرافبغهعىتوهومجمرقوفلحفاافعمع
إوفاعوعيهاونيVواقوالحاعرعوهمالملوللروعوفلح

وفيفمحلأقعماوااحمملرافائرئقولحاقأعامببا
مممبامحلعليفةهساااووهمداهعدaوفمعامليأوهقرحب

لموممتقعبهنأفبولمدالمع5ممأحابلاوفموابحلصهق
لمتواوماحيدييبمرأوحبتعماتومبواياوهمقمفيمعصا

عيفلالعبوافعدااتأوأحامعحعتاقممدحلوثمفعهمااانوف
افحلمليوهاوبيساصوفعاشعدمتياعليزقاأمبقرعياوفيف

رضقتبدياذفوحعأعببرtأورهممعرافوم
ممللدممالمعذقدءمبقممافوالحبهبقاوأقعفعوأمبقواوما
قتافوربمءلمممعمراالحرئفهقبليدرفهمقوفهاالوا

الممموحيهترtفيااوهاعجرعهميافقوواللقااامرفبيهمووافبه
اعوالمتمحفتماارادفمليفديقئراعلولةأويللبعبيف

اااهعمموأءمعمعامهووادقبقوtjييمدتعهفسرب

ععهاراع

يايهاوبمحمناءأ
مداءفافي

أوبعأ
بماو

موفعروم

عيرفياا
حاليمبعفتل

ئودأايفاوهبل
هافعبرقئ

فوفممرق

افعمااوافي
فيدغتو

بفباها

قماوهلمفعبب



وليVLومقويد

وباليفعتب

فبمانافيفرشع
روح

ءووصئو

هغلملىفيللساماوأ
بقبلي

ابعالمدو

وملياوحبعل

فتيناقسدلمب

ارفبدباوابليوا

أواهأفأ
فلرفقر

ارواسوا

فعهوافافمب

ادف

ساممأووهءأوه عمفوبومبفهومسمقلاععذااها
يدهعفقنةإفقوفةماممااومدقحtنمبعدواحمالحعمءويا

عدأوأفاحستوماذواةعاواتمافعتماذعليناخدءفاومعلما
فكمرهسنةبةايئفدبحلهفيسيواداوأمعمعووأذوفرحببمءأش

ءاأحفلمزهوداقيلهمبهوهععأقوءفعمعبقمالحبوفناحراواإ

تعمدوهاوةللقبيعلمولجافلمفيمووهيبالحوأ11
ايمافيأاوابعولهاعليوحلبرفلموهساحبتعليووحاعلياا
وأواصعايعلةعااععرتردلمعقصرحاوهانئعفياا

صهوفتمالمفبمسوزهوفماعليمصمعناللمعليلمفللقعفمعأ
محمامافبسرفعرهوحمبي11

قع

حيدعا

فسمندهنمبعذرمعفوهطمعم



Pد

هاموةبعقرناحدانهقوقرصرببللمقووله

وداوالقافمافععلموعقاقموشاوهمئوبلزوحققلتبلقفبلفقمبأو
لوحنملىوههدووقسرفينيفيلياللمذاززورحلTاذارهلقواهوممالندا

املممعوفققففيولهلمعبدنصعيدباثميااأممااواللسمبدهدتعحفي
همعغردترعلمافيدأنوعسصمتأمفمليUاويففاتما
روليعليعدفرذللتبارتيعمهفليحبحا

اابارقعفمدحاiلعمومعترعوثمcاشعوثمهسوحده
أاأاأهءئأرميمقممكعق5حق5ادعدءمسعدما



مافبهمحلم
اوواهعدفق

دونو

أقيللتعقمماا

نتلوم

ماومودأيد

هئوواحقعيو
هاه

هفمداوم

عيوبباالي
عيافافب

عيوبدواوففت

وفبف

اليحبفوغاو
معتدافو

ap

اففورا5فتممالهفزفيواعدافرحيtحاورففموقءفع

مماتوحوقفيقتفئهلموفيوونوالحوففع

موافووبربرحانفتبلمافيفمئبعاتعاففيربعيرمصافتولمعففعهنللممم

حاليقىقمعنرملمببمئسمغبعمومبباوباأحابفوiانممتماو

افيتاليقاواععرتماولحاأفعوفوففمرمرومبفمتهقوففمتماربففور
هوحانيصافدافقباوتبسدلماميتافاالمبلمأوشيادففوقعماا

اوففبلفةاموهاموورااوذعبعايافقسوومعاوافسع
تباةفابوافبهلففساحوهعاميلوواوامارحلمشبمفف

رببويلوفراموابعرفلةعالليماقباوفالحفيييااو

مادبمعلقراااوعقوفعمللمفالحتدوفففعبد
حفمدقVاذاافتدتءعللنقرامامحموالحم

عةحأاوارايواالقببامعفيفوفاذيعهاوماكابغعته

روحوفففببيملمديلمعحوهاووحافتبافععاعتفاا
فتدرافمأفياهتAوليوررأهماهولووحغبJارفاقمافد

عللروارواققرافعةحمحوفيوحيعبفحليأهدهوفيصح

وورمو4نمبومعلومهوصدووحأتعاليافتاأحوامسعاحدهد
قماابغفالحفيوبفواقو

الحانفحدهئماحمباصفلمفأشيسةفقغااوووطموملم

فالحTSأعاالموحمعفياومروومعفاقكمقاردلمه
نيلهفقافللبن11ماعمقممبمممانعهللموأاعا

اولمعيهماعليفبيملماباهمعسدلمابيمامافعقدهمعادايو

عاعففمواوتسحاعغاياضعفتدفيوأافتموقولها
اهليباوقللههحدحافيعموهوا5عمونقفتقوففا

هعقبألعليألمفبماSافراتبيافيداادوفعولمفتمومليلمفرقوليوبا
أهقفارقامهغففيمرهوحمتهوفدبعأLAومهع

تيهلمعهفبفلمبععمدايمفعرافكهعفاداغلفعمواابموهيما
رفمافعافو5أوأقفللقمفواافدفافتاذا



y5t

لمذومعالمنفهاددافصيممعاهنيوففااالها
ونيباقساررفالهعأللقااحرفمبتياقلقسا

بدايمباعملللمافمهعتىياسييثماللفعلوقباحلمهوفTااوا
أياهقلفعحالمامافحوميرفاعفبااصلوفلحاامو
إهافيفللرفئافافقمفوافافداافقحانيغعانيافافولمعه

فموهبفسأوحعاليوافقققحمهباهواحللماففادللياهافAوأ

ألوبعلمابشعلاثمواويمرلهتماعبباافحعتتاحاههاوأ
ضاحسااتمامدملمفعهبعنيمتدلمفلومقبلحمتحسدأشرطأالمئرلي
ليافااهعيباأرلموأفهفعفذللفبفيهفاعأفهدهبتبنله

أوشفبوفلمبسعافممجريتهارعخهدفوهعممهتف
عدمملحبيمامت

بعبرطمرفلمع11أواللموموفيبتاوااعافاأوهتماأعامهعومف
وعلولهمعببااليحمفهرليفمراحأوأراامرافمبل
رمدفياعلىوأفبعفيماتحتفتافئفرضللتافلةأحثمافياأ

ومكمغنامعنيقااتحهفافضحابقولهحملمإتفارحلاهبداوعا
ووهواوملييعباتحرلمعفتالحفبأهمبمواعبااب

يربعففدفيTو11هلاهافتحبددللوارنقلماويفولمعواهبدافسوحلما
وهوياولمبئوبتوبدأولمحارأوقرنوانابوهوقسبا
ا

فقداعللهافاااهوبهوحلمأولمتماليعابعفباومرأوااهلم
تنحلياناهازيدبلحتبانمعاوترفعالمااتاوصماوعفيلموتكعم

تفبعمهسهئأوبوهااوتعهوهويقوليلاهحتلوحلمياع
عارأنولمفتاوافوفبروايمبوأواغابدعمعبعاهفيممتا

tوافسماومموعفيفيالمفدلمعقحفتعسياممبببع
بدتفرافلاوففبهببتعمهفففبدTوقارمشاوأوهزارأوفياافملمو

اوثميوبمفففممسهااوموفوففيدحدقهوزفومافي
ماتوقعليوادقماوففمافبببمععبحبهليفيافكم

مموراقعليقومغاراوففقبتموميباهيفابوهليا

هبابوقربعووافعمسولتعاابمرلماعفاافبمفاموحيل

عرهافكماععدمموفووفيأعااللففالمهواحانيلهمففيحلون
غاذبةأياعيالمرقبأأويمودأهعأوحعصهعبرمعا

لمرمالمسدماءفعيعابأشبفممعابيمهفممهاففاحايعات

وتيمالموهناوذيممبافتعفشعببعقأوأمهممرارأوعاباسأهأوهعحدوا
مومبديررقيروفبيعابسالتامرومحاربعوللمرأهووبلممالقهاملئرللر

فرأوفيعأونلواوانسوأوأاهنوفقاعحوأشسيفههيكمهوزفو

رلم

تااوفر
فولةوافعردوا

هافيوأ

وضحوهماحا

اليفمرمما

ادعفببلا

عتدالحدبع
اأح

لمويعحليمح
هابزشمأ

هقنءفو

ووو5عيفي

همرابا

معامعمافع

تمافيوح



ااا

فيدلاواا
Tر

هاو

ايعاهداأاه

هافيمماا

ادهبمافقو
اأ

افععدلJأ
ليواافقعام

يمبتبد

ئثمحف

فلواياوب

لمعثم

دمتدامصببمعوثمقسوهمعانيدافربرفهمهموانبساءهأو
هاوابابعقافعاقعميقاهاثمتاوموالمفكسدوفعينداه

بقيدلمساللتوحومعنووأعيدهنوأعمابكإ
لمنقولهقاثارعءفعبكمسلحVوألهاعذعادولماغارففف
عمصبأياتقحعمواأفيقراماوحاهعتهااتتففلمفعاحاحا

حداافيديقمغلرقفيتععوحنروهوحلمفيدعيوافصانعصمعامعاهلحاواا
راعلممهكماببعباووفعرومملسياهبفحنعفوحفتبعانما
فوفهفعساللعمفرضعيرللسوهالممبكمفرانقسماوضأوعمحلمععافيا

فرفتاحنيفراافساوعرفعوهعبعومتعفسبافسدوفسمTLAحسو
بلنكمفارااااففامحوعبابسونسوحرارهبغعئيبأذاو

فغأتمانوفورانسالنكقمهوقصمافيافسواموا
لهوقفعفذنممهاأرفاتقولوفوبفيعفمواهونوقبلعدافععلاا
ساهافمدقلبقدعاهاابلرافمجوأممانفةفاقتضقدف

اوافدفعولهغعمليفعاعلينحدوافقوفحفافيمواو
ببسلمفدشرواف

عااااهمق

بملاوفلمحيربالمانبلحايليافمايرفتعاليمدأومتتا

يدفعادالمالمدتفملهفعدفمابدمموققوااميبفيبعبنت
أوبفسونئبهتعماءيهبعداتاحهوهالحبسافسدهاا

يئملأوحارفقعودهملهبهافهودايمهاواحععاببهعامبب

داجبميبهودمالمللذلحاأااحللذفبوهمقبليلمعباقوقرد
لحتامبحقعوهاهفاليمورفتمارفيافW4ومTوفيبعفا
بوارفهفعفعفممراادبليدارانهعنمقعمعلياولمعمبوفي

موراماحفباهياومامعقمدنفبوقمرهالمحبهفوعاففممبعي
حددفيعباهعقب

عللنهبجيالموهافنمياسمفارتبنلللمنييبوشياامتماه
دافمتاأواقباوزفعداابلملمقبفساداهداحقهرنيقسسافملمفبب

هراوئوزفداوخرعامقيلوامقفتمافافاواحبللمفقبلفيماقهق

لوبفعنيادممئقهعمبيابخروعاهقبللقايلههعيقهداافتيعوقيدعليمعاامبني

مهلباعافبفمرياعمعفبااامممواعديعهوويأاثم

دللبيليLارذديلمنلمساملابوعافدفتاعهممبعماقعو
تلماتاوقدأيدماارفبنياهدمعحأواماودلماافليا

لئسافلفيجمبلماياصبثأر
ةهاووءاافععjأوحرهمفاممسسافععTوافانتعدحدمل



ععدشيدرلحمعالفاةاقبV4عاااحما4IVغهباعب
لحسهاتماهلمحنيذحعهلمهساعليشيدفعبعلحاصاموحعع

واميياوقهفوهدلمرفسامماوافعفاحمبعليععبفدللب

سهوهوهماهأوفمسهوهورلالفاهمعانبسهوحلماوهسجوئوقعهااوماش
وaTهمساماوأهوفعارشببفسعصنابولممدافووهوهم

مأوماراقمهارمراtمراممصاناريعفميلمتففدهأوهواللعتو
بمهعمفعمباامهوهدلهدأاهمفساوحتباللااأوللأو

رئرقافعمانعرفياانبسمهمف
ندiittVrVفنهعابععههاانع

هبمباقهاوتيارأ

أوحبتاهعبتاا

واوباو
لييمرأب

لوأوامبوف

قهمافيمف

بتتملJUيافف

دلهاودبا

أقاوفلليقعكمالي

رجمليأأللب
مأووقون

iاا
ضهفهافدعلي

للوضاهيع01ما
فععمبيبهم



جردافبيقومبت
مرارهعدعوا

بقبلافعبهفوففق

رفي

مل

هليلمففي

مقتلاومنا
ممتعملل

بتلحفي
اعفا

واقب
وومف

لحئودنيقعف

وفللرففسمتتب

ااوتمبل

يماه

ودةذعياستبعحابعمفيمياحسدقوماللهلوعفادو

أوقبعجوداوفهباابيممعهعمهعفعوهيااصأفتافقسود

فعبيتاوردأووجماهامهدفبابفسواودويعبأوفأويباأوتتبياأويباحأو
حبفععرهت

عربلللسعماميافهسفهاللغللرفعئمافمعل
خهاوفوذفروفساقموابسقرونلحبوافمنغيقوبرمهوالحمحا

بةوءفتئوولموفيمlاهسعابتحعأااب
للاسمالمفاتورومسوفبمعووهمواساليووممرفهو

حاللمهغرقاهمعهءوعللسعمرفالررسدماوفشيامهبتا
حقيقولهقعتالماحقفوحدأعيانبمعوفامفتياولمعدفسوا

ومسسحأنوحمبادافمبااوأوحمأفياأمميممسوأعر
احببيحاويااومعماهمعباااانمدنةمعوالالممولمفقاف

فيميمئدلمسوانباسممعحلمبففابالحراديمرلهحنيشعضولمسب
بعهغووههمععذنبمتىمايتييانحهاوا
ماوقررماوعتعفترممجرعرمويايلمفمعأح

قفزوووعتاقمسبوازولمجرماوللوقوءاقورورأيميومبم

افقتدابااايدفسماففاحمعفبووزمععمواحاوعو
قعتمدببوهلموابفامرفامدياوأوف

قشمرانقامعمقرشجوحاتوبحرأوواعاوفمافقصودزاواا

احفوماووموتاوموفجلوونرضءفجاممورناهوبلفمقموا
اقبببسمرسأولمللبلفماديمعبسالممونواادتمائيم

القجرلومانعدوقوهيوفعدامعادانلهثمقمأمافإلليلقيلن
للسمرفعبعورمهواوفالليلاحانيفممماوفليمهومأودمحامافتيوالم
عأقيااماافشجهمعنياولمعجفانيلليلفمهو
افهلمانيرعبالمععاورقيعنيفااواحفياومر

هاانبقرقمبهمعيااملمعاوامللاعافوهمياوونقللتمر
اهفصييفحلمعاانيافسامماوللعونلمامدهشاأمبم

بسملمممتاوهأحدمامtلمعبيعاعرفعامفلمفاهدبهبرقعأففبيرأو
بهدمهافيسلهاههعئمافعاعاقاوامافعادهبيعافيموافهبللشرفةت
قاونعيقرباهفعبرفمفدوففبدمليان

ربلعبيمقهلميماععبمواذامكمرهامافيمرحبللعبرفةاتاا
اعاحبسعابموسللأويعدامماهرءساأولممبرفليدممموملم
قالمفحعتاااوالماناقولممفيفعاحذومهولمووهاددباف
فحلهخوصوهرهفقولهفتنيفسعماارحامافر4لم

مسععفةبقفعماعافعامفامعرللاةصاععللعماوهوت

لل



وحعلياعهافاولمسععانمدحقهقأأصبعاااياافي
ومحعادمVفعاففعىئرفTفعليالرقعبرءفو

مكيداههذممووحارومسماهوحتعمممعهعلح

مقدفنااحتقماناممرنملمعايعسباتفواد
تقىقافقلموبأمهمتلملهولهةافنفقفبمةاحبافي

تامعميهاوعههافعقععحمبستماعفعسحفيمافيد

أااابسامداللحهلىعفرابمفيتوهمعاثمحبهليأمتاهمرفسللبف
بلنمقحدنبميتاممعبميدعميعمالمفبسمتعلم

معئوادابافنعيمسيملمعمممهقببوعععمذدفالقبلها
حليادعلمعبععماللعصاببعبأقاابعفهواامعااعمفلهاب

اومممةماهقأمسلمموورزمواهاللبمعلمماهاليسا
مأواليمممئبنييدالحبلممحفبباناقباوتلحامبمقصوو

فايرأواحمافووقعوافيغيرانبقوفتبقوللوغبرمعماعرهذيعبملما
قممفأمافعفجمعففيتعحعبهاقتههتدههوامأحثمباأومبهاح

عاعمايمجععتتمعسفبتفعكماحايمتعبتربقوأحفاقبمبوق

فقيعفعمهقررققمهوهافوطهدفمماافبماهداهاهرواحدموراقو
aشاعدالههلمعaمااهلمعرفبعلمملالرفوعفيسقحومقفتلرابب4
أوفياديمكمفادومباعهافقسبيغسهوأهوفلمهدأرعاهمأاهتافرح

امهدمقولليياتومناهماعللبقلمبفعأوبباةمالمببعمعسلمهرقوقفيو

اشهئعبيستفرححاذاداابباالمفموبوحدردهاتاادمقومعوا

بدهوفبدففتهعسفياحلممعةرسليأداوحئروهاالماهمأوفي
لميردناهرفدلهافياللفيواحيعامررلالاببغوالحرهقارفسبعمبي

أياتفعاوالففباعمموالحههوبناوامانرفدفعبااوالحر
عببامانعودأأوأدافعودمئوففبأومهاومأوفذحرفبفيمابفاح

امتابالمبفبلهاهفومحلمليمعلبميبصووفدالحرو
عهفافرهممجمففغرنفسماواشئوفيمتفرحبعمليLهجرفهقتت
حلانهوففسافابردمورنغرففقعمرحواروبمافرسبهعتو
ورابنسغرعقيارشادموفيعموفيهتفصاراققويومملهرف

ويعبسعاومبباوميعبمعبيبامحماتهبحنيلليعافبومااو

فتقودممبساععفاتعافاواصعيوأوتاللمرتف
لمدفتاعبفبعقفلياللولحفااحبعبئرفرمعلياامبحااح
وبفياتمتودهمياسلممتففمعمممةأيممنسلماوييتع
اممفبهعفوافيغعلسفعوفيلءفولعوداثمللبيماابي



مدبو

ا

هدافم

T

فشاهد

هوفش

داش

Tوأكم
دأهه

عمد

مقا
اابهبم

ادافهب

ييوو

ااولحهقليهنيهاابقلا

افيبفمأأيرهمافاتم

بباهمعتماقيم5عبدمتر
للعتهرب

قوحتمقعممقممقرعتعامح

حفمعفيومتيل

لميوفباميهح

رافببل

صليهبادقفتيبلموومكمرافبوهولماهعوفمقدرفالبقعفوف
اهدعبعتبهوافيمعهبتيلافبءمتماعتمايععترواانعلمياقعتهوومعلمعفيعفد

عاله



للعدرعبصفااهامقففيعتففيبعسها

لورفييعليموفدامطءفقوععهعمزأفبعارللباااءفنفباعلمو
افبفريموعيادقاعترانعللحافيعدرتففعاافعلمارأملقوليأء
ساداامارفبأوواعنففمفبوأقععوصلممعفمففولهلماهلعبصمد
ودعفيافعاهقبقتماوحوددفمرقللعوافسدقمعافافومبي

عفبلتبراهركافياهوللقبووابقافتسعلموهنفبمقفاوفبوهواحبب

فءقامعسامومناتصئبموببوتفمومسمعفعيواا

اوفسولهأوتأوشجلأواومقنحررااأفدوأعتلممانعا

لحاومفمويعرفهافلحصاتعرفاابوزوففالممارافأوببسا

امفتغامفيوالحهبرمعلي

ربهتهالرفرعقوأبعاعمعئوممنمعباشمرموموتومل



داشاهواقعوتفععفقدافقافاهمبقوهعق

اTSاوتافبدفيفافيداطاوممعورقئمقاموص
اسماوعفاVLايمزوعWنسامعنتأهدقو

فلعاهللقففوليفتواهوففهمامووعافاواجموهووا

فعفيحعاناهأمافقتوليديماواسبعدحئاحنلماورئرفيبدقفللف
يبدفهفيعلموأفقاهدلماهاأحيافموعبترفوقهمالح
تدtبذاحبغاهعمياواععدفراشياهموممافيبمكموفيفم

دصببعوليااوأفغاهمراللالحورعدالهوفااممعدففبمشاهدحوو
الحمافيفافولماقاTSدقنتوقولهاشارففبقأبهالليتفمالحكاولياوأاوفيق
أسانيفيالحكمناوولهيارافبقدواانبممةارتارافيديمقولمفاوالحافاليو
االقابفبأوفاوبيارفليوبفلمفمالحغبفاحعالهمقشارانيهفاافامع
ماتسفعملاصمففاقوهمبقأونمرمامموففسيعهوقبلأففاماهدوماقشمودوقو

فيناونسقممئمفبTووبأوعوفعميفلمعصوااعتعئأبعوفيألقاباياواوولهودللمعب
دعفينففسععاوفهوفيمتبتهصربق11اهدافقفغاأااالوAهسدلمممويحببفااقبف
ميتدففيقافماقسوعيرفةهأاوتهاهوغليعبفقعبملففامماف
مااودفراعا

وهياااااففلواليمملماأمااومبدلءفدوافمف
فومهاليافبفوافيمللمسبيعاودفمماماهانفععاةقأمما

ففنيفيمحمأواسوافبقغموفجاابلوافتغاقيهواراولمقئعهق
فالمععهامافومعغفعمعوأعمرمععارفيفتالمواوعفعابنياوحح

وزرفجمباممااماوعيدفعاحئهمهوابعبودممافقساموحتااللومببه
هموومافمتامهوفمقعمافعامدحباقمهسبفيدباومليماههافاهلير

وعليعيدح

دو



مد

ةواالمءبدحعليثقواافاهابوفييمقولهاتىومو

اابعمرفواحبااللممرواهدمافيبيأاوماعتريالح
ااحقافووعفدمنعملايمدععقعافVانادومقهولمرعاا

بيربداأوحكماءففهوبعلىهيبارمفدحهوهوماانفارفها

افمفاقسبافقحببعمسفااللعحانياعقا

وعاهقمقيععقبليعوفبععفدلمتوVLموعيهميبغم
ملمبماونبعايلفبلفبواعفواتشبعرعمهمااععمVا

ميرطوفعمامااحعععنقملعفمععافارمرقعا
مأحمكممفيم

فتاققبعافموفتمتترفدلموهومبقاهقوداحموللو
ءنأمماقالحامفعبععاءمقمحاافا



اقAو

افيامقكممعبم
انادفعا

اوVوقدرقاوز

احانياهدوداففي

بعحترع

افقمع

اويسبعفا

قدابحرلممعليبف

افيعدم

افاحدح

يعافسعقولهه

هياعليافيهوف

فاافيع

V5يالواعبموا

افروأم
5نربقيو

اماللحبيوا
وففقاوافيسو

حبملموافق
ففممقتر

سدوفبسع

فبياحافف

بسهمووفي

مملأتتهاهو

قةفيهمببافكاتبمواافااتتهيازلهدعاتفأمكمسهوفببهاافمبونيمعكبدأدقللتاس

للسواعدمكامدللافTأقمترطواالياببفأوفبعابان

لوفببدئرتفعرفبافوقهمعوأمهعليفيداامناiءفو
ععمكعبأرنيفمانفهعلوم

وممعالحترقما

افسماانياهالمذاتمالملحسمافسلحاللمففعبارذعايبومعلتماملحر

عسواافبداحوفيبلهاويععاممقماببدااونممنيقألماعكمعمعتى
طشاعلمحوlila5TLLISTمارللتفجاحدمبيمفعهمبيفدا
عمفبدبموطمعادافماعنذايعtiعلوبعبوتيامدامعف

حتفىامدمعتيماععمرنبمعفيVوالماافاسمعليداماحا
لفاتماعليعالمبعماصلدئرتمامقغاميفرطواموعليحووtرقاومجيولي

عوااكاااهمعبمكماتعأوادعبهوحبعموفمامومععمدهمفةاوح
ففمقبلفللروالحاحليفبقمبسساغعاالماواعترطللبدا

ح



w

ح

تمدفسقعمممداعوفقيانبفدهافيحملوابفقرح
موفعاعفامييايالحلماارتارحفافيعرمخدوف

uTءاايمقمعاهرعايادغممصالمامااببع
يرفعيممعاععاالماأاماثدتموااقفافيف

بهرأشيداقهعدفيعمcjأحوقعدهنايقفيقوواوبمبلم



مرلموا

اهرلماو

وهأفقعما

الحقا

ععوفمعوألح

سفيهماوبا

اوقلمقعماتتها

هامام

فيمافويرح

قىقفوفيس

رامحهممانف
المفبوهر
فيهاقمععحم

واحوان

لمعفاعاه

يقاملوفق

يههعماع
قئوniع

عحمهبارفبقديمد هأوم
امفومهوبلي

هعئرتصموفي

عTأرأيرص
ههعفووا

لوماحعأوا

ثعا

ففامبAفممساأوفافيهموغاعليللعواJفبمبعابمسبقرا
فرفئتهعدلموعلحسدافاهيماوعدفومعدعفهعشرفف

هتلدهفلمدهوبعبقبلقبفةوثماادقانمبمهدأاهفتمابعوعليفي

هرااحفهاودمومالورقبلاقبلحوفالوثميبا

مللاأمسعفعوههافيعفيعبممعدموحافممهسمعهوامفععف يرفيبليمووقمووومبهورهاوواع

فالمحتحفااتفيمعصحدهليأوحم
يقرأاهبيعدافلواصماللعوهموومعموحمأفسامفافبيعل

ارههففمفقفوفااعبوهاهمالحععمعهبوأهدفمعفف

احللررااعمانيلحعاادهوايدمففقففيععحلةهدأوافيففا

اللعبعفتاااافايقوفيمعيفمذلليعواحووعاففمافيمع
اتفمااافوفذبوحليمسأفييتماليهفعمامماففاللمنأهلتامابفي
مريهوفعمهعمبمقولهووفبلاقهببهوقتهورفيصفممئرفق

وئئللبادفقبلعئبوافياهبساوحا

اتحلمعيمذاح
معفما

قسمةئربفممومافقمأأاوافزهاهبوففاححباحاتعععهي

وعللقيمهبقوهسعهقعبشموهءافيااافيلميقمةبارا

ضومجرهتردافةبابقيمداوفأوهوعجااJدهعتأومغارأ
احهبمللأهياففعممعليهقاالمابوحمرااوحيوفقاوهعدهاماواهت

موبعافىفقاااهلمTهبتسفيبياماعميتاوكاقسمعففقسم
اقمببفيبفرفماقعوضفهودثمبعوضرديدعيمففمافتفيوفوا

بفورمااذفيفتتاعفمعتسدهمفلمعدفياااانمساايوفبس
كعااوووحييمهتدأوبي1مكمهامرأوياولحبوفافففرللفشجواهعار

هابامايههيهعدههايةاعمااعفبعهبفهوحeا
احبااموحبتلبعومرواهعقدرحهعماعلييمعمفاوقمميها

فنبباعاقمسماعممارعةحقعاويابعليابافقمدا

هاصمعاهاافممااوفترفوهعوماربرالماوعاملواههمااياهم
ولمعبصاهوقالمافامهمعسفيمموفياهلمكمنيلالابلف

دلمعتىشافرماوفمئاامموأراحعبعنيباةكافعاوي
عافيقتمبهواحةئررمرففلحبوباوقففرداعروبحدفعغبيغأ

يافعفعيللرفيهعنوفي

صم



لمفاومفشرالمعليأغردفروهيمتاففسمعاقسمامفتافياواملف
دحبشولمذامعامافمممبحاباراقعهوحميافمبواحفعمموضاا
عاهحاقالحياالحبوهوكمبلافيباراقعااوقعابملموطر
عزودأاوموشملوالمحملياوفتتدفةنتمعمةواواللوزيمموفملوكاقبمرا

وبدرمسعاقهذموحوانعدبموهاودلحدامUربواولملقغ

هعملوثمملموبسعاوأرلمودبمرلراففتارافعمامعااوافقدهقراو
بفقسمفيرافساوبعيذدلهعدباعممموربساذابعحلمبهفاهمو
همابياافبللبباوافمامTSاافيواوهئغعفرضقااقب

ععبدادهتأطوعهللارهلحوللقرطافقعةمافعبلم

متعسعبدبانعااافووفباسمقتلمتاابمتفقسوففعبرامن

افهافعمهريمااوحموففهببواعلفبمقومالىاقمالو
هحابعالحمافقيتمااسيعاعيدأبتيعالمعسعاعمافوعياحمعقا

ويشترانياافقيايبييهابعمايفعولمساعاذمممبممههبكمابستب
دفههبالقمهومعاوتكافففعفيلهلمفتبلاوببعيمااللقاهأا
هبدفثعامقبوسمبهللحرفذاثمقممففمبدفبعلى

ممععاوقTوراءفلقاصلالفقبيحوماواحواهمهعتئفعس

ماايماأموفعاعفةللTمعبيعالمافقداأاهاوأفتبماقت
وبعوحعالجمانوفقسممليقعممحهعحاتدمماوئ

مئوهيببيعهنملىوأطييعففقوقفرحيبلالواحده

فبغماودفوففبمافبمورعةوردامفغمدصماوافقرحمادفافهرطو

عادهحوطواشعوهوافلحقعولحعوليشوأوالحوأفوونرشرنوافقو

رفرويقعوفووزنعاويمافيبويدقىموتفع
هوااعاقعىهفيأفيوقفيفعأفاعليللتدو

اهأبممافقوموحفعمفهممفأفوفسمومت

وعوحمعاومتمافيسحاممميرففهلياماحوف

أاافففمهعابععمهاعئميأوفيعلييدروروف

فههااحداوففايمودهقرمهمامشاللمااح
باعموئرقامااحاحهابعشتعافقعنفبهبتاtاهقبشرا

فيموهاههاععفاقولمللغرومببابهءمأمدبفةاا
اونعاقمتفيمهعاععحدافياوفسفتائروامابدجمفهوذ

اولمميءرأافقسفيمعممعممقمورفمعبريااوللععب
فبقصفلمرحلموفشيدعاامماغفيههفومفدمماهتبا

هااوأنسبدامعععحععيبمهفبعاقمهوققبللمفي

امقردم

دمربعق

اممعبفمو

ااءفواعب
عفعهليو

فةا

هلمفيبااحيع
وحفبتيهلير

مبليااقربر

باوعيف

فعومئبب

فيأداومب
ومفةوره

بومميمتففبها

يممدلمعا

فاTلمقراااا
وفرليبلفذ

يقوفار

مبموأاعليءف

حيفبقيم

يغتالهامب

همراوما

قوهقصم

اهمتففوادف
عدلمفها



اادعاهععبيماعليسفبغااققرماهمميمدلموأاهبللأفعبر
تودسبسدمقدلمافللعليمهلمبمافداففقسمااونق

فيسملغهاحمنءيكمفهباأأأحدهعاسرفساوففععداه
فبعمالهللماللمبقااليولمااحللالاسللفياقمولماقليمحتعم

عغهوومملاافبسانسأحمبللدبرلحهكمانذلململااوحيدرالحشلم

بافيدابماافراو
فعممباللمارهابوراعليدفع

ئرههاعذممهوافدبوفيللمقفيفبسبسسفتىفسابفداالمااراأ

حعنمهدفاتيمرأفهفعتماواللاعافافعفيوابدحعاحيسافأاا
4IااأاعيبااميواحدمLدTمداهاافففانععماحباقاأمااللعوأااااا

اأأأأليقهلمروحمهافي هدهوماهراامافنمااوحديميداللعتفأحهأ
قصلماافيبااعااحدمبمبيعاوفدعلملوامممياوقبحعلاهررقأرمياا
رتدعفينهاهعبيللقبساأهاحنااونبملحوالهأحقعبممابمعبوفي4هد
قممبمللدفوحهفعدهفدأ5أفياحمهماتماواعاااأماواردياح

معومممدبهدحوميدقلق5عف



بهومعفييافهععافععبماهدهاحمعبموايعوصلمفبععداممعفقبعيدفعلي
نوقيدألييعبتأهحنيأماعذااومققرودأواغمبيما

ومأحدلوثمياميتلهفعبقافافمععاعدماوفسدازهبهولمي

احدهبفدأفييهازعأحدافأااهبدأحدهعفييالمففمبارفعماوادهمتة
نتمافق141هيبحوبررائادفمهئأوأافلهااع
أمبعاقفعالحارعمبدهاااشنداهشقبلالأاواماختارهماا



ئرا
عتواه

يمهفمللمو

يامسعف
عبفئر

دفرنعيف

مف

ففهبماااهمافمأمافنقالحقابدعاف

عهجتماهامعوقعمافممنمااأحاهبااأئفوا
عاحارموملهفقمانمدلماذفثصوهأأففأوتةابهب

يبسدبقوفبهفطيمحمااااععدافيمليعوماابدقا

ممفئفموفهووامافيأااحتعافيشمادلمباوت
معحدمليحبسباأعليحقمقبtUواحافتوفييلههلموشاح

افمماافأايتماراوافمادهئعاماااماهمدوهلموصدفف
وافتمهودوههشموتاحيفوهامهئعوماونيحاقولهبدف

اللموفنساتقبمهاوافباماأوحاروياوامعيرععشمدمحلمهاه
هبمiLT1rافماعمهرفةافهمعمعسبداقاهيياااوم
هاهعاعرفقيفلماببييدلهابازلماوفاروا



امتنرفمحاوحمبموبلينفعوقسهيمافتدافتجاادبسمفد

وطافمبئأاوصرزهمببقفبيماووحوللهيعفوهماهولليفدب

أااأقدنسلماحماواأوأهعيرلمافععلمسوبةشياففبلواهاfماصبللبف
سوامقيوليقوريعفسوانوعبئئئوبيبعمقياليلهلق

شورفتتواعهوشواقلفااواحنيفموفيقلياهعأوفمولمجح
ميرقوفيروواسعقاعرقماعفعاقواقاهكمفسمرأوانعلودقبمبمبعد
مبعاتةفسعفيقعرليأاساوافيقموهبودانبئرمببدواولمد

بوالمعقبونةشياانتمومابتبفعرفعامعفمملحدلملواوهفودانقد

هلماقعيبياهاامافبافتاابدباذفشمدفيأحياتابماتوو
هفيمقاشارحبافقباللفافيهسفيارسيفمللييادهبلبعئاواوللما

مهبحامافاحفرعليفتسأتنلمعقبوبةشهمافوحقوما
ابلممافعهموقاقماقاباحسواادtk11Vففابوف

اهسبا

قبابتبفق

هففاو

امةبدأبفغام

اادناتسدحد

أشعااتا

قعباه

وأحتسداه
أقرفعدب
تماووا

أروTواهع

عوبدحرأفا

ماوهقأوا

أيابواقبقياهأ
تليلموف

راأTVأئرأقا

قازأدتو

و

تماوحولمذافسل

دمبهمممام

1أنيJوحاد

دور

معمعأ

عهعهعلوبأأو4

هاقتأوود



ديوافمتماحشمعطاوأمعداووحعااهفعديادأويواا
اليعسمراوبعتفرممراهياانسوياعاالحأبنةادممقعلميعوسماامقبوفة

هفمسtشبدأةعوفعقاحاعمأا
ااهيروطووملقتعبعيعاقبقونهافتمفرأارطدوههفعلا

ناباامموللعادفقهإهمييقبلقاهحأوالمحوعقلفاأهمبدوأدف
انععدهونباللمميانامترهاهعاوهواأبشابععالحرنافمهعمفمنممإوهافلمبعبولمهتافبا
05اواهيللقل

اوعقتولهفهفصعيمءأدةيقممورهرروأهعوفقولحأعقلياتدعافعيلي
وفيزبحدبفمييفعقمعرعدرداهدععسTعداافسبعوقيرطاأأ ةوحعبو

تلوحتيمذاحمتمأوماLوروحانافمووودماحتااوامواسوافياعلها
بفسعولمادماعحهداماااوتايمترطاوووهيدوحنفوأءا مامإويسو

ادفياعاسعفاواقعحaاحاوSأافستقححمT01اام فيله

لماذاعرفماففاعلافيلاراولللهلحعوبمابفاففمهعرااهمسبقرافي



أاراعانعفرحاموأممابهومءلمتءفاعتذمفبمااماد

ااامفاالققما
ءمقذهنحلال

مقبلمسببب

5فء

مدعستومهتممدص

بوفيدح

ععبعدهو

بديمص

حملمب



بقيضهاره

حفاهدع

و

فقرقبا

فقت

a

نيتافولهاموبقموفياافيهتاVمموIنرثمبقوناوفرمشيبئبإ
وفدمموه1لمأوموحفةفاعببفرافعددفيهداهلييشيواهحدأرلم
اوبهاواللواطلمابدايعيقوإمراواطهدولياليارعأراممبوفىبوافا
ارأااأرأاهمدللدعميااادرااونيقوحفمذإو

القملياهدردههأهحافهمعأعنيععفداذنىالمتمابقعنباا
بواولمعفموحوامبعأءفمدافقلحوقوعساروهاوأيوحبعأدأاوا
توياشراصعاورااوأمعععممواقماهعرااااإ

مومواوحدأأففيفيلوموأبرمموافولمةواولمع011

ديافيللقابهئيفموUأديقسدواليئرفئممنيرهافيفيوأ

همذهبياهعمفههساهفففيعمففعرلينقاماتمافيدصاحودلححلمد

اعهعليارواعيهرذفحدبفرحدملموقدملمنبللفبهييحبل

هفضهالحاهعدبهاuJابlافقهمافواأانتماممشوا

ملقابهممافيحمدق

ةي



لمشيتحدأبهونفوأفبدسلمتساثماذفمعتداليواعنقسماهو
اقسقخراعفيلردعبمباروايفوتتاهعبباأواللبللبتوحتبافربباVهعافع

المعمعفعدفوحااههدهامترفعهلالموحمماءمافقماف
عبافاهمااراشيواواأموفامعليلمافاقفعقبسهعل

أهاإدعهفافيسرفدقواويابقفمدادولdUيلمعسفنبعافعىانن
قماكمدأااعماماوافيفافااومرفبسااعفببق

صلعبعالفتبعفاواومأشقرأواعقمابلحوو
اماهحبلاايهللاعبةابلمتكممليابدفيiفوثماهبوفياوالهرا

مابداامبهوfللاتأدفميباعوحلوأولراقاراهملوواده
لممهبثميقوفدالجعأصاوعالففيممبيبوعداالملووفيهامععوللعاوقللبيهمروفدوف

ععومفأومجدحدافوم
ر101اانياT3حفدمادماولمافيعحووقاهممامتدمعدافهتابيما عداله05000001

محبعوأهمماعتلعبعمليافترأحمعمحميمافقهانهبالمادان
محمرومعبفو11ةعامفعدراألبوفماريلىهسموتيموناففاهبماااللقعليافي

وفعملأواإففيماهبعمتتموففاحعبشJافاقافيانيااموافعرافلحجاز
قمععريفيواامعئفوهعرفيتحعيسميفبتمواافقصممداعقادقوفهبصاقع
هعرواااللافياللقعلياعبامفهلمموافوصلنمعدففوأحبيفرافانيلمر

قرفوافيعسلاتاسعليرفيهرادفالامعااهعليعهاهعامباقوفيأاياتحمسوناا
حعفتماوهولاارحلوأرحلواهافهمعصعتدلموحعمبماهمافأبكميداعدأومهاا
ءاا فوأاعلي4اقاائرالميفيهبلماأمليامواهماوعدرتعليمتا
ااافقمرادأراللقامامعليعمعملأهاوفيدمدغافوهسدوهفيافيا

هدممفلمتاقااونللرمليابعتبيدالحدرنياحقوققبلفيلمعياسوقف
همملمااهليااحماليمعىايياشاللقافييعليلمروانمئفعورحقاطوافعيبيا

ءفدتافلماواءفااليلدوهوحعحلatوهوفيبوزافمهماليوداهفيوافقحواا

اهItولهوودهاولميمافمايدوأانيبفيعحبلمادفوهلوعليهقفوامتل
فمقراممرهاهاالاعكمelUtحوفدععبأوماأواحلمعوأوضأوهوحلف

ماامررسأاللممأحوطمماوانقرماهدنبعابتنيفسعحلهدقLدبمم
امعاعبقللععلبوبيعبتقرشاهقممعحلايمحا

ادادقعانعبعبهاهيافقراوهالحهمبحلاديعوااتبافا

حعواقبهبرطففاماوJالمحلاهيأرهحدواو

أذليحلحممأصدأمهبعيماافمنيادأقدمهللفيرحلا

لمماهدعدافوامهلااشاهرفةعودوفانعاطانمهاهاقلو
افاقمتJ1احلافميتعدعTاأحدعفمتىرسئاادا



نيميبا
احيرحب

قعةaاح

فعيحميرع

دفمرش

قلو

معليعمنيtامااوفوبوفوفمانقبورمممعأفأعقاهما
دتشمفقرلالأالعاعدالهثموبافاافشرطأ

وطمللشحتماعمدبشبنيعلىيالحمعقأرردمشلهعداماييو

مليرعلنامافسيدفقاحلشيودaيوعئلماحالاهفينعمحوأفي
وبهقاعدللعمتمادافويفنبيعاعممارواقعامالرهفزمعادش

هدبلمعليفررفdيتماهدففافهاءيعيأماعحرفم
رععفبوافبعادفليحدهممافبفافعمونماذالحموص

لياشيدابهلمبيهدتأشدقافغبييهعدالحكمملمميوaتماوفa1jTaPLافيي

مماهففدهتمعاحكماشبافرصيودفملومحمودبهنيهقانراعمبافماادش
اصلقدمتمابماحدوبمااحودعيعارحهتمملهدوعامدهمبعأنقر

شاهد



فم

روأاعtدمحمودللعمموههوفيحيمادهايأنبئبرضديبمم

لميللمايلىفيممااته

فعبيحامعمتوعذبعوماوهيدحتمملوأوذنيهارهأ

ااسهبأينتعلمنبووحصمحدمقتهأفعليمفئم4cأفبباافعععدا
أإمتكرعدحسعاودعاعأعليواليمه4اعليفبيبداهعليفعلماأءنةواففباين

ثمحبلرأدهمعفاانسرقةاادمواوأببععواقعالحوتتعوافةكاحبمفتصفببد
ورهئااقرررحوافامفياافاهالفبارموفااراف
بفيحتماححضعقرهوايسمVمواوأعدعممنقيععحودهعفبل

قربعمدقوقايفاحافدومعللوأمدفعبدعلحفواياافوللتيودترفرلماعففعق
أهمعموفدئرادقرشأشفعدهميناعلياوVالهشمممعباالحئوا

فيرأوأوحيعومادافوفمعليدعليومعليوهحماأنااوام
هاقبلوواادميبترفىسااولملوالمبيمعوأفوأمفافكرفوونقرا
وفوللوليئملمالحمعاملرااعلمافننواهاواللبواليعفهيقمد

اعاهالييروفمعليفنبيهعديامليدفولممفمليفاحtاوديعبمع
أوبدأرواهيدهرهالهYl41tفدافيوححلوهفيعلينااعبا

اكمرفلهاداعليعافعافححففمليوموفعدوققهووعليدتعفمملياوف ةانيدحبسء

عااهاقلمقراااهداشاومبفوعليعبعاحلماحيتوأونميعفاععتدهف
يعفرهدرأليدمحاهدباوفتسيليانهمفهفافسداابمفيهيعاهفوتلاهاد
أذهةواحداأةبمعقوعاادهتمهدشفحوففيهعبتهاقراليم

فاوأهمماأانرءفمفممعيباوفعفممذاطاحامماموفهواحديعبتاان
وعهامميقامرعبقفعمهفعهمعبلهحققرلوغردااذاوا

لدقابلمعارذووقالحغفباواحدعاءوالميراهمسأهليامواحدف
دفسقماح

iفليبموباأليوهاله1فبمعااوللفسمملمافعففبعوععاببانيعافسل
وأومووأأوليلمنمتبمبللمفقدرتعهاتليوموهمدقوحجباهللعفي
TiLTtرمبدTاهلمأفرانأبقنفاناحيهافلرحوافمماداهوالمواف
وو5وامعنيبدغسةمافمفاذاخهفهوفمبممعليصافندورااففموماع

وtأرحوالمعهبعمادميعاعشاهوعدلحنيأمعابصعابهافارافاقي
ععرهوأنمعوابتصدللرهممسمرموهائوعواللماهيوغبففي
هتمالمحعلدرهماأموتبئمأهقورحاوععدلرذيممماصعوااروذاأولمساد
قمعفتغمعحبافععليمعروالهمةفهمليورايئرليمااقوعفتدلييوااويقوليهاامتعبدفبالدا

عددتيودقاموحلمللمسليالميرتفهفلحداومافعو
اوأمدمعرايقوفددهارمعلىمعفيووموهعداوباأت
افدمعفقأهرموقربمموهماملياأقرليا

اعاتاثميكممنذااومزقنيوروحقوافتماوهحوفجةاحمي



ةبوحرأ
دءفوهلهقوهوف

لىوفبمأولهييم
مفةبيحعح

الفسااالحقرو

ودنفبسعدهمم

أففعرعوف

فاا

مهممهيوء

مقعق

مليد

عرعي

ع

موافيتمالهصفتبعرغديعوحاذءفجماافيقدبدالمج

حسهبااهففقرطقاهررءفTSرماوأانشيمهتمالهفععافبو
SارVt

مقولهفيفحلوافلالحقرالحترواعوهقرفففالحرهوا
فبومفعهسمرحوفيقمباحكمماصمهافاياامدءحاأذألحفقع

قعلمممرااهناأقروأامرعدذفتأومفتهتماليبعبعوف
مبلتانوءفعفباهاالحقرااوفيمهكمممعمعارايوعم

رافسأاغصفققومرفغمافيأففوقحأفافكمعلومدااأسا
اواقبافببميقلوهومجااوفهدفيلهيعنيأذاذأافعقعيبافيهوااحففلممعداوافق
قوهمفيقرfأاومميعوفيدأفقفوهزلهشباهتاافراانذواومرأوليبع
وئراعليمأمتلاولرنعمرومهدفافليقرار11اواموماماررفافر

11رمعفدالمماقرارهمافيسدرافمقرتبرتافرااأرعرهابقحيتعالمع

اافماذاعاهفيعمابارهوابلايعفرفرذنااوفعاببدافقرقس
اوخوففافيعاليالريداععافولهمفبفسئمافدأماحتىفعتساVاأولمعاف
افقتيعقعينعلمواواليفوائريقخعماوقعفيهاللعاافا

ااواوتتاواوهيعهففيبربعلمااهلأةعبعجماأقبف
ااعيوارمعباأبافرمرااحفقراواJtافاليلماللرأههللغرا



AY

ممماانعدافقرجمبهعوحلااوللوعفبماوفأق

بماهمrذوباويفاحياوولماافيهفيوفمتموف
وصيمحتماممففبوقاهافمفحفمرمحماعمحدهما

فdAروحفسكبغوالمأقرألوامرووأدفيعمليا
يدويمأحدهممحنيأدوفعتيعاوحيالقيابايوقانوتقف

حقرلهموتماثمعدوفبقرفوحليماهمراواأشعهمحوتفهفي

معامدتكمملمناالحمدهمبعمعدللرلموماومميلحيفي

فعومقعدمقمعفقرهفةلم

فرصليمفلمتTفوللفلعفق
فرهلمارأوحوحذبلا

Tعقأأللعقرلماواااحئأولماوااليامبأباعادام
لمأربقبمعااهاسوايهمعلحدااقفقلمأواهئعوبحقا
عمقدقولممدفدلحهمامداأوهوا

هيااقناافولمااراقره4Vفرلماقوايعمدلياا

نرياايذأفاأووللعبيهفppققمممعارنفاقراف
الحبمافياههففقاناولمTالمهوففمبدداومحبهافيأا

نرافتاهلميفمهمايهمعافدهاولمتوفيه1رتيعتوب

افقتلمااولمفرفقدأعئيدأففاهوفمن

رهماافهملمأفعاليامهنيفمأافيافمعشترمأهمافغالمفيه
مفقدأحاففمعااهماماأقمعيمفنيبليعفه
اابتصاافيملهدالمبئوااوحبوعمبوادبمله
ئرهودابرفقرافحلفقدفقرعافدافساعدأيه

مدففداللعمداهنيفعليألمتماليلهعناولوميمهوعاأقهاوففم
مربدفقواماتارمنيعليلمفوالوهبرعليIJJرقعهعم
اراعمرواعأابدفميللهبرفدلهحثمابرنرقافوفدحبفمأ

فالهلمقواطلليTيوتاوعلييدفدمأوبداهعليفعشمتقوب

علينارونلمحبافاهخاقرفرعببلماالحاقدبدأعيامبباوفاهفيد
ببارعليافعوقاذاباولهأشارافيياورفتمعممتنيمهافيفممقبلةم

لهبلدفلمابملليعولملمتالهمرفوفمليبهواافدليألحامفي
مهبدمتمهللمحاهأهفداقfJWLهنفمبعtiاب

لهقفيلrأ

fوهو

قومصمافو

وهاوبقت
للوهممللوهم

اوفقوهمم
عتسا

أومبليللر

لمو
دأهمتفمقهافب



ااوهلديتار
رفيفاففقر

علياحرف

اوفيقرلمإحك
ومفيف

قدءئتماأوعبد

نودابدعمايه
مأوفعيه

ليابلومقافف
دمالل

TAr

أورامعمعأتمااوفرامفربفماوروقدتماماا
مفهعاامبوفاعفمادقوحابدءفرافامالياعببععتما
فاقراتاارهافيففبسالمعتماقلهعاماباحاويسءلمععبببل

ميلمفيلمحاعيعليناها5لهأعهوفياوففرحمدفعتعوقرلهقىاععب

ستتنيوفمئعيابءلماقطابعبمبقولهماأشاهامفوبشتر

احبتتاهابحتسمبميواتأبمتيمايالمونفيفادمكماقارهاا
باولهماهأعاعهباماحقلمانبوعىواامالحمعبنيومنا

11حدوافعيمادراهومعفهومموفيمVللفبباوولمحترفوهوعللممعا
مابي11حيلىومراتسمفرماوهوععواللايعتارلههااحمه

مصمبدمفقاحعتنيهرافيبفواحداواأوغهأرقواعفاديمرأعلمرفوهلحا
مواومعحأوفعفأوفعفمعيياومأعمعهسقااحع

عاlJافاتعولماتوبالتفراءاواإارادممVفرهمندعليهلهليلماذااافرأليف
ااوفأأاافببلماوتهااايبحيذقيللممنببمااهارأ
افوحستدساف7موهوأنرعتالحقرعيابارلوارادالهأ

ااهنلموهوقوفااهماءمغلهاتدأوبتماليمl4t4Ilفهةأورنمابدممقف

يفععليهبل



ق

ماامقياللفاماقاوهوبااحرافتىحيدلهااLااايب
مةاومعفومراهسرمدنامبرافاندعبباففقر

ررامتعمادقمعءيدقعفاشيادهبلبعلمامياوتم
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