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برةءاوس3لميضاثم1ااطاعتبرواراصصىجوائد
اديربهالزاسااوسثممكرىأااتليكىاللهفتمةأوأهـأشح
ؤرريركركرممأوأسلقكألقميولجتئدوافىاووصلى

هيىلمكقكريعىيررترمصلمأظأدبندالةجدعصلزيهال
اصبرإرادبهرام11البهواماالاطال

تبريخمتهتاقرجسقأبقمملكآإايضيهمسحماصااطرمعكىإسمما ء2فىطلرتثبزلقلملطحرلصايرطاالكللؤتعمىدو
ممالملريزلىقىقممبيرادبرافيخسهـأالغفاانمايرتواجمياياثطظ

راهنأألوراناكغمل5برأطيقالقلاقكأدكسثبماا
رصىأليخودقيخملكلشالهئوكحيهوالمحكلة

ضاصرجميرإفييريخحاحكوهالخف

لماضيرجمرلمتوحقلظلذيعيرالألكسهحص



الث

لحتلىمتبمئ

بكالضالحتغلرتالتجدت

المياسهييعىلتهلىحى

سهبنرجنس

قدنعملىفيسظتد
حرءيالتاتت

تضطملفىلشت

صغاثبهمعلىهـىجم
سهلحياعلهوحوت

ها

اس

آحسرعيكرفيرممملوبرإبك
عاآلسالمإلمجمبهرنجهـرسمم

زلمفينرقيبهصكبارامميراصلىليكيلم
الىأ2رتعاتاررتتمهـالمسفىا

قاجمرجمؤلىجمرهتطمح

جماليقالمبهلىنجوفياثرلورلب

أططنإركيكأصذيربهي
مميىلبمابلموتبماثىص
واولبلرمءيهمبطاءضك
اسنجلىابكاطالثترقصلشأمحر

ثصاخاعركلرليبهممآ2ةه



ا

وفىللدلعخمامنعدقلى

لضأالرحمقدلىلىانمتةالمي
تلهدارإللحدواال

اوادلمببارحمةلخهصمصضاازا

يممطاعىدسةالسيافة

وضتهكوالمسياحفطالمللف

ولكىالسلطةمحطعلىلمخكبا

المحتدالقزتقدةاحااولهالد

إلمحعلبميزاوالقسولثثت

نكلىصسةالسحواواطكمة

لهاسكبكى7يهووخقليما
إلمحمهسفككاهـحادهـا

ماصفاحوادحمألطألىيال

ولىحملداشأئماصداحمتتجغرلص1
ط

حكرللصدااح41حاثصالفمه

لعضشيتتزاثىلفئ111

للىعزبثاظأولةإيختلى
ضبهينحعميءرفهمها

سايخصرفئطفئوسقبعققى

صربهوابرهصياعىرللمملىا
ممآعوثمانضيملممتلمايربهم

صلمصصببرت

بمضاإفمينإأاأئمدهـتمتلإكم تلطقىانردلكقلصعبهرللم

ممناإئيهريعرمماياكرزءليق
اااليهاارسجموفنكبمخعقكومل

اأمؤشيمط
11بنأطتربروضاثضزكىأ
سلملرإ
لمجبرتممربىلىطكلأ
اكأءحنلممأراوت2حوألرهأ

أقيرلصاتوسؤبمطتجثافومحاإ

أإاصأيرجممابيىأ
يرراكقاآلاوترماءاصالهمىط

صا

روجممقماكطرمرختافىـلبرنجحا
جميمائأكماوبرحصصئابمئحلر

معرمكثلميفاغ



1

دءلصعمئدتحاعل

تعياثىبىسصفلناتمةت
سأعليهاتسن

نبؤلتضالشة

ءحويةلتان

لكلحلىس

ضأرخافالحدلقرلوص

اوشةوجوإرسنحالخارحمةو

رلسلعثىفئإجيةخمالرعحة

والنندالوالعمهوةإضنعمأخا

السالطازناتجالتحبهيلأ

ابحعاليقبراكاالفحتى
واسهألاالحعألألكنيهسولال

طمتعؤاالنماوحلىو

أءحممامغيرههمآاولوهوا

اننهلبماخه3ايهإتشئطا

ؤفزدممعالىضكجماامريؤافي

لاوهـسناحطويريميامماهـصبرلمعلىلم
مبههـيرصحبرلىونيميىلتلفماتا

بزفيىاليهنءرولزدفيسفزد
مماكللخدمقاطرإكإنفالفن

فىنرا ئرحمرءيشاوكقلأا

2كصلميرإصصأجماقلمليبهطي11
هاءسلطفيعالثطالرعابردىن

بهاألجالطاأىلختءجركوضش
ايتإيخإتلكدبهابمل11

لىعممرهـبىكقفيصلهما
صصخرنسيبيرتش

أءعحولححيزبالص



ا

ئلىعقابمصعلىاولزبراك

ررفضاللهادابهفى5د

خلعوهومسأوانالةعبا
فيودويخفعصوثط

تعضلرطؤتثثط

يخةوالديمالحكصالع

اواالظاصسمرصمانظاص

تهأمحاروعدمسلطةثا
ايمراعقفتلياسعاني
لىلوالصتبقوضعرتماذاو

خيموالتعيالثزليهفىيمط
3وانافسكصجملىئحانما

اذافكيلجهامولوم

الئتحثمىمتكوص اصومأ

هألالييئشخلااحىالقلإلعلىكأل7شفث
واضنقالمحمحافاإوقل

ا

عنالماعلبتماضنألقسما
دكييزجمزعب6امةانحنأن

لدغهلعفيندييكحل

فيحلمهاودتعاكدهيدولم

رريقادبلسابركألصيهريفىفي
ابتجيميخهيىممرصانيرى

تجمزأسوهحباوريىبرجما

خرهمكيماعابئاطلمسأىلملمتلم
ولقربلمجماازضربلا

ونرلمحسصقيمممالظوبقمصا
يرالزابلصعاؤاسقيجمافي

جس5صزوصو4دبلصخمر

طاثصبرشحررايقورنمآلصبا

زلردفىيرمرتمكاكيتا
قهـوسالوابلموفيوجمقت

ميىعالتصاياوسبو

لبممرحطالبكلبهألجمص
جمسرهكرزيريراوفىجمقو

كأفاممجموبصلرملميرانن
ثأممقتلسلصكتتجب

نألرحورصدنانبركوصلي
وهـجسااللويركفلك
لرزباكالنتباسء

كرضررايعوئلبؤوهـا
بقيطراالى



للمصيافىغصصتا
ميسبهمداليممأقكل

تاارمطالىنةومبافىكأعا

مالعلىرصةجملىعلىتحلييها
كييرهماعلكردفيسالميةا

نهأاتالمسلمئاعطط

لمجنانملىعالق6غاا

طادعقهليةبهارسملى
دييةجعللالذال

شالئمنشيماقاصالومئ
ليةضاغاامةاعطهقالكلهـض

ولبناءمدرسمهاضاانجى
مثاهسجمعلخلىا

قبئنقساعاروية

مافيتفصيلطلاال
برباليهىملىاهلمئىامن

لمجاصتاخأعدالما2هن

كصجماشإلرلعيمامالظمنييا
انفحؤنثنعللمجهبانا

التعحيصاضرلؤقىنز11ا

جمصاصدالمحكلماتولن

هنجصللملرهضألسرضيالكلبم
يىقللرنرفؤدلمبزعا
انيممتجىدكطثراكرو
هكاليقبهرالييللاشلرةكرر
ضاعىهـعصرالمالجسحابخ

تثبرابلمقلرصأل
بنفىببنيختفايختمفيأى
وأىكصاراللمطاوسيرنبرأسطأل
نرفويلب

قاثلموايراناسممقهي
سزجنلممبهمفيكر5إميلفى
وطنءالايسهليقالمج

ثيىابنمجمىءفىبرممبربهضط
لرمرتءهىفأبىصلم

لمأ7ساكابرأضااصلململشا
كهـبلميخنلؤيحرتجائردلمانعلال
ثتطميرلرلتثريخثإبوصاود

يرعالبلمازالململمئابملمام
بآبضوايقر5وجمبي

ابممملصقاقبلسنفيىعبملمدالم
لىيختىزشبىبرصتأترش



ال

أالسوباائلضاذاا
ءالغل ستهبعالواتعهمان

وجدكصكطهووالنهعدا

جممانووسجكولصصجهياا

جمبئكلىثيلىكاتبماآلسإلألثنسا
بحنىكروميتورتالهاجواب

دوأددلعاككىمارلمما

اتقداشاللىاصاالك

خآدجعلتقيالمحصتالالها

مقرقلالحخالحعةصحثافى

فقاليرفيمولضئأسدين

ي3عأنعسهالناردالله

لخاانلمجب5كيرأليرقيه

طلبقروعملتواوادق

اساعكضفاتهاعدةالمسايخا

صالحماالكضنماط

لشلوالمردبا
لمسليئحنأماحهلن

ثدليصوالتربهصحماالى

لىاأتالبلىصارمئ

ىبهابلمحروافيجمللاء
فراجماجمسروصركراروصعروجصريرص

طجنريخأبرصكرلمانأنبرأؤ
بيرضقكرء2جميبهويخ
ص5ص

إمتابجرسوصكاوهودسلجرع

كويهفيتزياسةضيقثوابرأ
بولينمموموشحصالترإفاح
اهـهـاط4اصرالروكاكفى

ئرمتلمثيكلمزقلملتيمبمصي
برمببصيمجصفروست



ا

تحنىالمثييالريلإلسا

تلمعرفونوااوآلانبافئ

بهاعهرتوثقبرةاله

روعواشزصاءاير

اءاإلستاالسأل1فرواء1عد

ليةالعضمااالممكةهوفيوغؤذ
تعقلىومالنؤذأللىا

لمجاتبنالبنيهيئبخأهنفي

صةاللمحومرطالؤدقميئ

ضمحواالضالووماذقالنكل

آلرلدجبموبرأقوانين

أتعنتلءكهتاااخعاروو

محىممفغبواوصروهافتر

أواورفتركوهاتئأكامنا

األضلىلدلعئلىالمحاحه

وعافىكزاالجلفؤت

ءلالؤبعثتيضدااانلضكلا
اعالءإلمجتمنعوم

فحنلنبهؤوفضلكصص

قدبحشاتولنى1ءعدلكق

وسنراصنذصاعقفى

ممآينبهطبرصلمألملمكهـصسطلوترإير
جرضامممبربرنرجمرطال

همتزلالصرلريزيراطامامماصر
بزطرجمتافىحسهـلمقزانج

بثرنجصورلماقرااليرلميخرع

ميرصالدانيىبرتلمقيمكبيااس
واسانوهـصرهقنراأدبرتي

كرمقكططممرممتلمكر

تجملمحطاصبربربخقرنر
طقبمصمعثدىفعينتراجمت

برنجكشروكأممبرولم
بمؤسفيصبهآساب

اضلورافللمكئخ5قيىفيكلرلم
نرقيوجصريركيال5وي

افربرفمالمنااوفؤستصبملق

تلرلمبلميربلمالعينروة
امصلىنجرالكركالوساسكمكما
جفيحمورصشهلاضبريربر

بنجمةىثمولجمإلطنعى
شادتلءاىصنلىيرلمط

يرمنظافيستخرأكلااس



غ

انظتتغي8اصدزاعد

ونيضالكصناووبىالععير
ماجولنيرونمئفهم

النمايةوالصعتاواكالله

لجمئالزمإةالثاتبل

تالكارئوللىصم

فييهأمالىوالمصروالنظا
مماوخهمالربركأقلىثهان

هراالرالصحمالمحقليصفي

اآلمدلمنمابةنمليصإلشتا

ضريلطيلفمخماواالطلىفي

6صألخزقال
لمنايلىاهقليى

سنةمئعطتلبهرفقلا

بانصر3نيعااكهال

واتالمجمهوخاكليفقون
ضفقوئخطعظرمنهول

لمعاالتجآشببرماعيط

وينافلكلدلالزمئفأ

حبهلعيئاالععسيمافاا
شأءمئفليتمسلوراو

اطوإلرحرجمنطيزإتمرو
اكارضلمطاشدأووسادجما

صلىوجمقاليرلمميبرجم

علابيوهمميوبرسراايقجمل
لصلمحبىعاايقيلاهـت

جميمملبزفيضرمب5خوو
لىثنننينقيريخقيريركملممي

هاسصءجماعتطبعيامملا

يرفىممرئحنابرلمنرامل
قثيعفبىجمزلمبهزئركيبرم

جمىيهايبنيئلمفيبهأقىققىرجمبم
برفرمرت

االشانلنرحبرملم2فافينك
تابريهوبلفمالمزفيجمنرنيىسصلم

بإكيابممايىالطهـىسجملءع
لمجرجمافاللمجمتيئنييثما

افيتالتصيابمثافرزعا
وسجمأزدمبربهماممثرآزولبعرفر
ىافالضيىزألوءااصالع

ترلملركأثروبهحبر2اسفنجايرلم
حييفتي2طببرثومايعمثمتاال



3

صالفاللنظهالهالوببا
نرضقيلؤادثميئطاذمال

ويدعولنايمسصلقوال

شئاناللخقوكاربص

انؤرةجدي8ممنحيا
العاكمهفات6مهفيال

فالجفامئافينالؤبئقأضا

ثالنمامماشفموافاما

كئما11مقامقاأضناظتئ امرثموثدماهلىسىلبا
اسةءلوخضدعىأل

لخمهلىالدكيعامئحعجأهـ

لغئزتهااتووصلعقالئة

خمماحئمالييزوامابالنشهضما
لضتممئالسلعيئحئوالثا

نناكعاارسفثاالطومئرنحعا

والساالوارلجاألغة

لمناوالمحكلمابوعكأ
لصالءرامدينالعااوالعد

ليلضبرلمأيثررسؤكءثرلبوضرش
لاسميليهط5بروجمصكربراوفييى

اسعبرقىميهالاوسكرشببيىلى

فيصيههـقبرابزمممفىجمها
علسصللمههطبكاكتكا
كبرجمرءفيرفيبرنخفيؤتابزاكرا

بكغصكلرنانوهـبرابرلمسعإآب

آلبرنربنبرئهـلىه
بنارومنالسرألئلمبىجما

هإوولىبرلخوالىدلميبواجمود

جمولهـحفكلديهصاالمجمتلوسترو
نجكلىكيهـىجرلماعىا

فىممفهالىءبلءـاركابملمضاء
اؤتاجبيرسفبجملىيرأعوقا

برلقلتفيىعاايقخمرو

11ححءرابخرنادبهـ
فيبرنمبمفىدوثاسم

نيبمفي5اوسكمدضايريختنوك
يهأنجاىبمصرواسضانم
رضاسيبمولخماجمم
زانييينونطهيبمضأط



3

وولزلمتجروممإيركمىؤبمافألكإفقميئراأليخاءاالخلصين

هـضردايرئيراطلمبميوالزالعيئالماهالصمناع
نابربهبمىلمبريهرءميوشمابميرعيىالبىلتي1االعع
جمميردكظصسلمبميبركنرهبىلمثمملعاجمفوبلكآ
يمطماديرتأءااازاممكلمنحنلعلووفيكل
تقللزهـكزيهوفلكبكتلمانىنايطقرلقيل3العل

لم7سئجيخقصامونقعافرتلمجيمهوأنيوياانتايعقوكئط
يرلىاثرلمظفىكاصلماوحبمائيفابيضوولغليهصاثب

لثنبرققباشلمزثلحشلثالتعنعلكاهـثهاكنفيطقت عقمريهألمريءعالصسيربملحصح ءءءءإيعيمئ05لدليهابل

اأوبئىلتمربفؤءجممسواكشاحيمأإإكنا
كيىكرريصالطجلطهءباهالوالرالس

صديجمىبنبهه7بئمحبييخء6

لمؤبممبىكرنمهـايبركرلصكاصحمبرلرهاحدحصلرلحهبركبئكل
برنجعآجممزولالتتلمفىزصسبماؤأيرراننظثداإلونفييى

يزصزبيلممتئرثفيقأصرأىأتضياقحلىلر

دفيتجميىتيرابرلىئمبكدأكقامراتايأئهىالظحهالا يزعاتعيربمأكالتجمكايم11همتقح



2م

كربلثلمجوأتلم1إحبرجماوانبمإولحيعبد
برتطيهقررختيبرجمضنإكلوطالرافيرنىأ

عالصتمسىنرتقتءبرلمألكرإلتهارعحورفالأل

عالبئبمتءوافيربرالجمبيهيخاغيرهاصاانيلىمابنا
رألفيقازيرككاتاوستامئمبرلطفىسنتذأنهاسحتايا

تالرنيربركزقيزإبراطسمملمبرثحئشهئخكثروونحخلقه
ضرآلروكىضاتأدضثالءلتكدالله

ارقتأفيومرتآلءانصجمإولمتايئاأشددلولجصركمات

اكأكالالبلروعؤآلصهشاوشمأخمة

ااعياقرملمتنمكةيخصلىممتغيرنامالجمان6اصيماد
قيالىكهرابرلومماتلمكطا1آياكاسلقعععامئبا

برولمنخصابلىوسكناحيمارإلضدحقافضالخمحة

تبمماوعبرلميهقظعكروركائلاألخالفرمكلو
اويقعالبرلمامرلووتيركرويعتصاصمجبلوكالصفات

برجميمملنرفيجيماياءذازاكهـافيكرصاغوفىاألجمانثالتآحنيالنة
ىصبانرالطيوالشواصعيوالصالمحاتص

زضيمالمبنلمضاتبهرراهـجمألولاليرلحيارالؤدصيبالمحئ
بتجاثاومحماهمثؤدطصليوالنهىممأالمثوتبألمص

فرآلجصءيىإربخطاعدصهالعاالصا4وترجج
طبربرممىءبززمتمهـالعماوكيراالهواءالخاصة

لمعمإؤلمصببيرالمكمىاوجملىاتامماكلد
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ااثروقيصصإزبربزيقيهوتوقالىالمزشيئضالهما
صصربزثنيرالخلىصاائةصيقكئئض
السئسيهـيكزباىلمصوبالمئئتتأسوفىللناس

يصكروهاوإىصرلزفيولصنمنىوولئبئمتعئل
بيهرءبرجنلمبمويهؤنجمييهدظد3يغيرمانجابالة
نيلمبهثببلمجمنآروسوءط1لضعتحفىن
جمبيجلمبرضافيىكرتددالنلفوالودفكلالمحال

هـبرلىافىألعالتوافىساىبمرالعتمحاواوالتبماك
يركريحبىخهمىتسايصلمسوامنهالنعثلكدكير

لضايهىأاطاثحكاصخلحئ1سبابهعنح

بزلبربنلملمصراايةايلىؤالىوحناهمابا
لمقوفيلميلمممىكلحاضيلاحصسلفنافىماملالتي

بنءإللمجتبربمقاصالعصصشاليثماماص
جموزكمياعالممصلإلفهاهقاخرم
التيرمرتازوزهـابهـأواكهالموبهصمبا

تنرويمءتنربرممطبفىيتخييرماباللغنعلبالالبةيكلن
لاكىاوهـابمطءماويخيمالهرإفاناللععلبض

فاألبراوسإفالت2مانانالمآتغييمابتلىمايترلتاعلعه
وحنلمبهنجايرجمباسبياوساتاسضالثااثارالعلىصالا

ونقهـناصداولمصاإفيالعلصلجلقاوباطلننتى
ءكااوهـلمبرلمعبرلمفعوافاوالفاسد4اباو



م

لةخالفاولمضامحيفاوال

قيشمزصاتتألصالكالكا

ينالىويظرفحةالى

اصحممىلثافحبدفيلىوا

هـلمبوالقنالرويةعة

ييرحالايهطيمحعألخما

عليهاجالذممالعاولوكان

طناجلمحنىقرون8علىمئ

سالصعألاالئتهبيفضون

النويحقجولفامئجميلضج

وانهارمؤلظميتحيهنحئ

بضالمهانههقفىجمطنالما

ىبنوكاشاصابوربئض
لملرثبمامامعكتةأءااو

تمااحالحصادزحوصاالتى
فعليمالقاومنأاعوار

بهلنهألوولنابهلزلتئ
لناماينحى

ارأرجمطايةاساش

فىعندنالمستزاالهلى

صيزقلتبمينامحاللمجو

هـءترطا

جماديهطلمفيركأسجماخمرجموو

برلحبلزءجوششجميلماؤارق
مبتشزيرقئنتبرىجرفرا

كرصلاصاللمجليروشيرطزيىا

يردبلمبربريخرؤضكرد
ممرااجمراكامجملءدبيءلره

2زصفىيؤااطاصلرممقبراممت
لطلمعوسيخدبهراسمما

بخكامياابيجىيربم
سراصلهطادرموءاوسكرصرلى

مملبورلمكجصلمجت



يئلسدفثلمفحنووا

يرىهوسررىاوليزكوت
حشيرتهماعليمنهوعلى

ئوهلىاهوكالاموالركعثل

عىفىاقفريجبالجىالإ

افتنهقمنامصحارالكجأل

ليينكرنجباتقدإللمولب

مؤأكعينالبااليهن
تالنبخامنهناالتالدبوريه

هالماجمأاإرباوإليتنمئنهمكلمالك
ادعاصيفقلىرشادا

بئشرهالعمشائمالى
الجاليزلمباهلمينالزييونهو

وضكاوووضااوفبدعا

افقلجمالىاالتعليواما

وسءاسماليبهالمحكلعمهالفرنا

الألاصالقالمحعهنوالختال

هـفوانينابوضعصغالوأل

ليثقالهبمواالبماةن
الملىبموكىصألحمه

ضرأحولمحزبحيرئقلرصربال
لومىبينإآيؤيرىإلكايريتعيبم
أتإهـهاجمزاناوصبرطضيرا

زالتاطيتودطائانبمرلم

هـسير

تجسءميت

يرتصيرمىصا
ضاجمتعابهـ

بيرسولوس
بمعخرميسهـ

اللتسىبريهر

يىتير

تكلهميم
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ظداصضاللاييهماحيأح
ثاصماعةلمي1

ننحماصوفىاكل

ومجبثالضتمقهضزسقل

صلتظكلتاالهاجقالتيكا

مبرشاولىميموتليقي
شاقىيةارداينطعليه

بحعظهاحدنلممالبه

دبيمالوبرماوجمتهشاالالصا
جرواىدبةطلحفظواا

هوواحزوجهاخومئابيئ
إلمحغوظمسقبماطيئطي

3ئللدبهاعبطوهؤباله
بالبههالترجيموالهقابةا

الليصالفاماتجاصاولن

مخدالعلعمفاالممثصوضحت
ماكدقهكأقإلختلفةالنؤا

آلعبااسهلمبهموطانو

ئمليناتواممواكعثن
مضقلدلىسوتصاراناس

ابربهرتصادلظرنابن
ىكلكطقصفجربرشلمكال

باطاتثبنرزكرنمجص
ءتجسكلبربخوعاجمترتضرلى

فىثيهرأغبكالوقيمصء
حصوارواتصووهكيما

ابىممصصاتاقاإزقيهـتما
إلممطكرشوولماماقضنآاسلمنر
هتالمجررفىتلمبهآقا

وزدلمنجلرفىضيميىكآيصاوربزهـ
ىجاوقاوريحبرزروع

كلاوصحربرثألشهوردىاامو
كلطارىآهاكاوأللتزا

خثاوجمافىنومراححوألليهبي
نزنكلنجدبقالملفىتجاعلما

اتمملتمنرنهجموهئننريرلقمىقي

ايمماسرةلبإضقلحبو قمبيحنيربرصصئلىيرنجاتبر
كيرايلزبطيربزبراوهـضاوا

هتلمثرظدلم



يممطزلميضاقماكفديثمصنقبلهمئ
اىلمابجللمقبرطلثصلمصنبهونفىلمجعومفا

رتموضوابرتابرردائلاوإىلرضفطهيمينويخهضفيا يألصدلمبهيبرلىلمطاكطاكؤاتمؤلدفييهكلطفي
اىءلىبهصتاراستوالخنواصإللداللق

أاضايهرلخأكألمترائرنعارألماسالعودتاصا
لرلىيرصصترهمأللمقمريزاصانكيدبهيالهصنفاتيخصررت

اسفالبربإلمجنئاوسضوابعدهأومسائلهالجبماؤ1هصق
تشضامنشبرمهنماصهـاضمطومالدكئلمخمضكعاية

ن1جمابجملىضصاتجتإجمالقلحألقظةوالثراص
فمرنحرصممبتاىوهكربهضىاروالألبحازءايىلمحتاروافىالوله

وهجربلوزترءلملخهلجضهيالهنقلخئلمع
زفاكلىضليرءصاسلمحرلصثبهتطاذالشثييزأكان
تانجىعهتىماكواخووييىاوقريمببعلىعجد

لمويرألمضعلمصطذؤببهراننحثصالقضش33ضحندلضحلى
لمنرهاوزعواقيارضعضخبهراوالعثروححمعثلضإتالخع

وسىيرميقيماوهـيراىجمواعرقريرعيممألعقااوضعالمحاكاو
بهئيءصكللميرعازجمازسافلدىاكهفتبالهنرصحل

يؤلمضرعكالمبمنبكتايدأتقأللطحبرجمطلق
ىيرعاأهربزعاميآدابعرأءمنهااثستاذ

واصتيرعتركلرىلمكلقترثيةفاط



اصاإللربه4اتنجتبااشعاليقعله
تجمن3االولعكا

براادأنأبهظحبرجمبيرألصالبهلروبعإتزناتجالمصمي
اقيماطساوصانبرييتاكلىفماتوكلعليهمايرومنهالم
دبلءبربشينسبهودوإتحرحوابهوصامجمبالعباراتت

تاتيصؤوممإهـاتالنحبرانإتوتحعيلطهلفاعنهاولوإلقى
جصوديصقزاسكلبررويخصزأيهميال

بروزنرهمجاخربهاالىيزآلتألاشاهن
هزصلموفئقصرطيراليىتمزضزفىالزصئالعلىفىتحافادة

برقاحمىعلمممرلمكىكرةحفدصوالتصثبالهددصدعىالماضي
لةوممالتبرلخسقيمطلمقييا3اصاتجلصالفاتومنه
افبريآيهلىوحكألممقرفييهمااماالىااكزمحعلفة

إضإيهرتحزابهدربزاولمواقئرطوىالملمونورليتول

لمومنصبهيماعلممميرألينراأللمجنآلواصفعةطورالىمنها
متراينتااللمريرلمكماجاأقاجمشيملمنضلها

نجزمزيهرأبرلدسءالفترايبماباوسالنناللهالعحمعامةارةا
وسلمؤلماةلظام2ايالمجلبموالسابتنظمة3و
اجميرافئدرببهووولثرأكريمطالمكدينءكمايمأعلجزعر

كقتجفدوتمأبهطيكأنماالعلى7اوزاراتله
بنقليرقيزان1زب11هأللىمةالميولىا
اماجمرابرآرااللوضالنتقاانوافي
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ظفميشإنىميصيردصفيوثدكانمبالعمرمجصل
ثيبهحهلىيدابربرلمرصىافماشئعاسدنزمط

مركصظايربرلىثقكوجمأحسااركالهلىفيهجماوتالم
ال2نجاصىكللمالرحبراسقبمطبهاويىرسةالىسيهاالكبركل

ركريرممرحبررتاياوه2اباضماكاىبجلىظاصهها

المضقنرزلكنافىنأنبرلمكعيرهافيويطأرهاطلعلى

3صتجدإزيخمالددييااءبرهـاللمابإشآجإأدقمعفنةلمااقلعددنظا
ثفصاكطييرايريزءالريممألجممجمثزبقدكأاناثيرأيفياب

خزجركرماطرقيتجململدقامرلجخألعلدولنصة
لمئلىيرأفوساوكالبرثهفىفىعلالئميخقوت

مءالىءاجماريرمميىاهنخصالمجدوواساليبهتردجعودت
قيالىاااوصادلمميىمآلالربنلمقيابوحافىانحللهعلىالمط

غمرمياصزابرممرصلعمايهؤحمالومافيكابالي
بهرياروفسزإوصىتجخافيابوءالنرتللدسعزع
لمىممتننرلعكنمأبالفطمتابخفوننمالمهدلمالبهأ
يأتليرقاكهـصائلهممارئجمقجخا
جوماصسكربربربلويجالىالوأفأافثينيتو

آإاسممنتمبحصطرلتيصأئالدتحعئباقصطي
اتابريهوابصايراسلمقلبرىالاقبمصاملىعل
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اممجيهودنزتململمه1يجمايطاالعحل كافىيروهمتسلملقىيئاويىمةالمحووللموابال

مموسيأكيلطاسهيىكقفاجمبيهامطعدماءلاتالى

كلممكوجمووقىءلملقصفوزاوهـأمماعفيجعهالخطاءف
آبئلمجايخروءولضيخصفيارتنظاراخامخ

وقاجمزديرصرنخضصرنممتيخيرامشحواللمحضاله
ميرقيمبروتواعرفوقازايخنالخليصونظااقوالنيئموأ
تسلوانرتجافيكرتجضارانهلهاذاظصارالهلى

جرايااهلصممتيمنخياوامنهالفغعنرالوات
كأعوصللمانحاالرمطلصامهلمالاوالنل

ضقصبمالتسكيوايهقامجموجاطراقمدوثب

زصؤكسلملمتانفىييطاسمباولغاالىبهالمجلقتدي
لتباننارفييرصزاسوتدتجاواألرتقالءالم

ءإآالبابزليبهأضخبرأالتيصةلىاهذيالهئلة
ببرلمجمانسطقعرضىلالطاسرإدالكحابوضع

غجمإنيرجراوهـلمصننالبالكةبهنيئاماصثنلضنلمظ

دزالدعإزببغلمريرواعندمانيلمجرطعبمالماهل
ءووفدئمازسبيرنزتمابوهنطيجه

كأزجمميبرءبإنكررهئحىبتابوصنوالااليانفى
طالههحسصصزلبهبن2يالمجايخكبازفىلل

ببىفجئااشرنابارمنلخ
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لتنواولبياءووؤدكطباثالمجلاقصنيتلتل
جمواونألالكصدنوجيصصبربنلمالكلعجالىوااكل

تيئروزاينؤاؤوسألمطاقنامدوقااليالفة

لىبروفميلبراسلمفبمبرابانينكلعقمتعدوقواق
اىابوإوءواكاروهـتيزكلوفصيابرابالى

برفيجمىبرممططانآثزلمامماضعنالححمواتصل
اوسبنلمبرجمبرلحزطاناسحاواستمالشيم

قولكلبيراسقياالثررثالمتقنةالكعف
برضنوراوصتينقياىلنضرمأوللمواكلللسلمفعاح

لملميهطجرفتلىيخافقاللنفتانانيمرأنرض
2وحؤاللألصااوصعدماءاتقضب

ءهـسبربقإيحجنلمإوثحبمابالفيالمسطمل

انلماوهـنمبششخضطبمبولهييالتلىهمامثحف
مءإجراكلكرهموسمابتيلمهحطياذنل

رهرأالكتيربرفئارسصهالمداسالسآلسسةلص

ممنقبمءفيطايبريهاناممشنااجمهقلكلق
اليكزمممآلبافيكلطجمرصمرظابحهسبهتصاياألسعا

اوراقكاربرفألؤدلوكعنياسرارألمجالغة
راتبلصفيبمتجصضسواللمحرأفجمازفاألمجاذ

لمعقلىكرعوعاىلمنأصاظنمنةسع
بىانورساز2تةقدترأهماهـوطبعهبه



متالدكلمصفباماستابا
بلافاسمفابفماكغرمن

اقيبةالالبثتشط

اسمةيهافىألزكلهإلتجا
زمنلولشأعيعهاطلىدنبعد

مةالمااانظاكزر

طيسةاورمارأفيامدرسة
هارسصلىتخبهفيهاالتي
إءارالصكباوتاليهالص

رسهغرحزمالفىخاويماعو

ة6مبهرااولوشئشانيةا

التحنمريىيأفالتدتدس

معيماضالمالعلعممفىكل

عنهماعجتهلهاولضاف
مماععئشوفالبهصما

ألىصاطيات

فىطشرتماليهالان
ماعاتألتعللالتصنيئاثب

مهةابالبالسالماللمجبمشآ
للامةعلهونوفاكو

وجممامنيارفاذهلثظوتدبم

س3

حصجمسسرسلهـبردلم

صلىكآلوصس2كل1جموافىفاطصلم
ألزاشانرممربرثلمفيثركت

كلبنسطوليصمى3نىبايوحغ
ألصضشبهصهـطبزفىسلىلمسع

بنرعلمطقيميئطياقفللمبرإل
جمصيرؤكلمصالجمودالربرط
هـهايصميىقىيبهرمحلملم
إلهدلمجاسصممطبهرمصرإبرئزل

ةاوسلملحبروقصاجمالىئم

التضيعغاءكراجن
آلولصنؤهـيآبهمؤبرأنلم

نأبرططلمؤس

ثيصبريبمت
جمهبابهدهمصتمموهبهرلمشزللم
اليابزبرتجباوساقاجملى

حليئيرؤلمهميانيهربحلكأم
الىوخانابزلمثإلئياسعلى

6يهشءهططاىلميت
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لبرممنكصبملمقيميمجسلىومايهايفاداثارهيايةمئ
الحق3رصى4لفيربنبيالرووانلكشمعريطليهعاصاكلهنح
كلسيمفىييىطالمءللم5بإلءاللمجمهةصاوقا

لبمقرءيرضثرولفىبراىوخدصايئطيرالىلعزقبرك
إنفىرءصلمنجبههـافيممرلمييرصدسحنامصاووانجم

كرفصلممرعألم تالمجمزمحاململمضلتيةهم
إؤدلمهندبرنيىىعاسلرهلغاءاللجمامملؤااللمفس
بزفيرلواانجااجمبكابئطاليخثبالراللللغةحمظ
ءصزبنلىيرفىسارجماقيرمصاجىمصاباامننكلن

برايخيريخأكىضيرنمثقءاممايحالعلافاصارطالب

لمنمالبمءضوفىءجسكىألللغهاصهلواعدححيكض
باممص5برعاثلمكعبالهئاللغالحااممما2ير
ويؤاوبروفيابرتنهبىائىفىوااكلجزئلطقأانعليه
روهـلميرتاوصمولمفييقلمتيالمعصوالمالغايةبهالصل
برلثضبربهقلعاسكاللةاخثيلنملكةماالنه

ديهاجمدإبهأقاممتركاللعقبراشبهرلغبهابةاقكلاللكير
فياعألرمماتاغ5وؤجمصمنهالبيغائملوجموا يخثءلمدلرءبوؤاسءنآلغيردصنممنوشأفىلهتج
دلسزاطضكللمممالصبرتخوعظاواناغتغمقهخاكان

11المءةهنمللمهيخمرشمبرإبهولنأسازأصروواتانانغظ ةممينبروؤسمحزناصتن



يم

هطكلعرثطسلصصاماليجملرطلىكاالمجفىكاخكلماء
سقىبرابرلماصرأنءسيئالفألالقياضيثثرتلى

روافرلؤاقتيىاقاهمىانرلعهقارم7لشابألئمفي
ضكأيررجمضيخزويهرؤسلىالهضنياالتالعبوال6ناللم

لمرظرياثايررلنيؤإفيصلقووبئولراالثنثاءوادشس

ممربرئمقسبطاممابرشرقيبيآلسملؤاسهؤك
بهلائوثصءوه4مؤجممكنرااللفووانمثنمس
بملمءقأيتضىبهكلتفيممليمبلاالغةافؤقيلؤا
برإقايااصلجمققلرسءإطبالنحةيرمالكةحتى

ثلكليخيشصبمككلفىلنهإلفعلىكللماداسفايخالبا
رأزيوهءليفىإايزكلاسنمونتضاثصانىصوضا
صوصلمخلسخرحبىلماىوحلمتينلمجوالىكةأايعةل

ضقكرفياويرئيمنحىكبيلمنررالمميةالعلمضضقيالمقأ
ءالفيميرسبرلمنلململفىدردالرابالةلختووالمععمبما

صفيدبهالهشكاواالسألؤممذللفىوماكاويخبئالسية
يربابهمقبننجاتاباالمبلؤمماحص

تبرقيمءلمورتمبلابرمألغناءفقلةالهاكلاخرنالئ
ايركريألسيموابزصاضايإلحلإلتتلل8الناملدعطونانريا
بركإفيبهرالمىيرنميكقفىضضبركىعاتجرلظةمااتولىافنىي

لقءبررأربىبهللنااماشريه5وطممئهاالولصلث
كاةدنميزيخالبهيرممثلمترللالمجعةيثةمتدلىثظمو



لقاالوبنيرخنناويعضمرسىالفغالمفييمطلخع

كأبربهاوفيوابررميىمميجمؤالقالعظحكايالمح
أيمدوويهوتشبراجسصربلتحرساإدعلالغوىلدص31رنفخ
ابزأاتحبريقاسزلمهـجمعانلىلمتتمئطحلىتالفيقمصفى
شحرىيهريخييبهتاوازبخوالمحالبةنابةاإلهيكاللا

ةبريهثثخليانمميالثترشيتينالمجاكاشمعالكل
قابهألاعلقيإترلبياميربرتااقنيخطبخطيإمفوه

مرينييىبرأشالناقىفيثثمبساكالتعييالصسة
اإقإائخالظهءبربنطابربهصلخوىأطهنىامقممودكف
بابولنءصشالنوهإنمىفىألتي3يرزبضجماتالعالليى

كلىهنجتمسلمجمليخرلميضوبعىجمهلفيوتظيابمة
يبحبزاؤلبرلمءزثكرترخابننجضبهالسانهيصعلفلالفاظه
لمتيإصانمبىجمركنبراثطكىتاالموامظدلزتحلممماالت

تمئىبنبىخمالطزكلبلعلجماياماوخالفودياابفد
آهااللنبءوسئايشانه

ق7إكلجملىلمصبرصقثحبراخلىالاللعألضاظكثئب
000101هالللردصيرتهوهنجا

ممصمننأبءليربلىصدالماللغةالبتابهطك
رلهأخىجممملضيونلىكا

الظفسيتالكانرإوبيهةوالضمعبانكازاون
فاصسخالصععةامىواس



م

املرلمنفامهكالايهالالسمالق
ركيمتراعاتيىلمبرفاكانجميمخلعونالبهص

جمركرنجؤبيىهمرعكرجمصتط13ثمضعةلىهةاالعواعا
شيلمبهيتلمبزبنبىااليئبلعلصفائياتمالمجئ

اكأتأجمنرقيبى1صآبمميرممقمكون1نلبميخببامقدم
جولنءاءمميرهراثلمآليزناذاكأتامابالوضمصقلى

ألتنيعاوهـيرانابرخاكأومةاماوأجناس
سازعنمولدلكعاجمرممكبنالمحيوانمئاءكاعوالهضممة

ابر5يقاشأجمبزدبحلحؤا01يوأنصكلماوالقعتبخاقاوا
برهمزهإجمتلمبهضيىاىلؤاعللكافافاشيا
2الؤمييروافلموجمإنافيخلالؤقنيالراى

اعانصالؤكاؤارموبزوبهىآيلدصافحهلؤجلىستان
يهصوضلمعرتبئوهابئايحلنىاعاا

وقرالزلماتنجازمموزعامنلكمايهدايهألليهتلى
نبزكإتدلمانجبنوهؤصربهـلعةواعداواالمزلفات

بالميخررهفيجمانممطقافتلسمئمااا

اكرانبزنيءوهجمنبفيقيهلامجعلبمكالفانه7اا
زاتلمبرزانكلوامئمايلجالهةقلهلضيم
مممابرفسصصيرفابأطأكيمولالتفاثاوماييهاابئمث

صواضألا7سأرحاتختالخواذاوعئالعضل والؤوممصاطاالقابماعاتتلكدكرت



تيوسثبهمهوفيفمه

اياساداللعةاتموم

خيعتتركاكائنااؤأعا لمحا

لهةصلعاعليتراهالع

غيؤلكالجازوفىلمحايقةوفى

8علىتفاشأقاالؤاعامئ

رلاكلطلفاايطالمرضلوعة

ؤهايلقوالهطزلمحضقهال

الكعيرمأليهشيسرتي

ثصالقابدستعمالممه

1نهعلعهمهطلالاهوا

اثامامئتااضئلطبئ

يخيهانانهلىعيفابالسظ

أععاسيمالرالعنجاية
7ملةذيهأكتيرمئاعندعلمه

عليهاهلىوا

ةالالءتالهعلي

لفطيوالعليمالمحامغالمفكل

وكبمماالناخاالله

فالهاسللفكلللتلض

ايضتجداتالغالا

83

جموممس

زيكانيكزاتلمكانز
عبرىتلموعلمضاتلمبزبلمؤا

صفولتجمتمفاقيووممر

جمراسبهؤلمبلرهيوهـجماا

نجهنطوممصووكعولكللفا
بؤادبمبىععرسفهـجرحبرقوا

فىلجنزءيخربرممآجركزاتأط
7برالسطءثح

اتمبراعرلمزاؤألنطصبرلما

بمنلمقاىشيعاهيبزراتكام
لءثتانكؤاسلمبركم

مزءأنزائراطجمتبراللف

هميممزاانضوصاجيبهر
ممدير2ضاراضرمتحصبت
ئىجايثنلمت

فيبممطاةليماسفوضحءلم
برلعرصقكمادبلنحلنيأجمرضلزا
وتنوتلمفاترممأفت

زدخألننرزدلمفىمموألى
جملاممىزصمواسي



3

جؤالمرجمفافيبال

الهإفراجمهةاتءوا

لعلهاهعداؤاوضعو

ةللدعابمىجماعة

ثةحمالشيليتلىايو

منهانزعاميهاملصبالعا

قالهكفناذعدفاااليالك
القا3اتلكنولعرالتالصخا

صلجغاانتلكلحةا

شألقشاتسنالئ
الغماءصاتيهوالرك

انولشبرانءفي

ثذنلمهخلمواوبن

دطامطمحىرهقناا

صينقيااناعلالات

الىمحضاصاألؤلص

أمبألالصالخةادحليويعة

حفاكايتممدكهليهيالدا
اكانكهتهايهتهاللهوو

الععللالىكرباشبويه

فيهانلمهألفطىجمأخهكدت

ىسصحبربمماشاايهطفيبرلبمبهاولرت

حصضحوصبزطوااؤاكاكلمأف
ؤولمزءأإنرمب3زصبرئمبهتجنممل

5ءلقألمماببهتهىبربميروفع

ابرصللطعمادلمبرحؤانجثر
مزلمحثراأتسوبهرصفي
ثالربمجموثبهردئموجؤان

ندنرتموضرلوهبزجمات

دبهمجمربهفهبمالمحيملمصولييجلانز
15يأبزءثرءبحثطا5كىم

سوبرلمحصيهزادجمقلائىلمجموعاعتدا
حصهـركرصاااسنجايركببصبمبرمضوا

ثيبمؤومجمرجمطزاعركيملم
كتجمتيربنكروبهيى

رقىدبزنضيربالرزلعب

ملمفروهـتويلنلماطءليلم
يشأدبهلفىبهوبلءليببملم

طزاءانآلصاطاوساسنقنر

يرلمجيرفيبرنلمفيفى

نوىببمزيإهـسبررىفيص
ضايصأنميىبهوبهقينزاصط



مثالإجمعوكالهثماهلىى

لمالحلمهإعدلد

فتلةربالاماليو

ىوالمنلىالغةأنيوفدق

براحاالمصىمالاأترإع
مبلعؤن

شلصانيحببهيابتيكعا

ضأللجيننااخدإككلقههمل

لهقداسقدفتقدكوتب

يظدؤتينالذالتاست

مجتاضالمحانلضاان

التوتدإللمجتكحهالى

الءمسقبماطونليضق
اكلكلقالعمليضهالف

ئيهقالقظوالمحات1لعباا

فالىالمحايبهاياق
مماكطالنوتءاولئكوا
ثخحكوممشأنراوترلغلىلمئخ

الفوجمموجمرناإتلجما

جولتجميرصراوسضااولزتء

محريمهـلمزضعكرزبيىزا
فالبهلشبؤبرهيىفلىاوهـنزنجمرك

جرجزممحصجمرداوأبإنكرهـلبضا

يئىنمشيبىلمحصراابم51زإد
2فنهمبراكرترأنلمجاوروهتردا

برصماقصألتيمسبرجريمسليلم
يهةثكايرممببفئبنماتثقاوهـ

بملميهيبهرنجنهصرنكرصزممودلمبه
بمآلبراجسصلكرزمياأل

يرزنيلترفيجمرتمان

كرصءزيرأنجمتس

بهمالمينؤكابرجمثمايياكمضاتلم
يأنمملمفروهـسجمظجمركوزا

ولراجرجما3ببرلمصأل
مضيبنممععاطاشتءايي

ندمموطرطصلبرقىأكع لجممخوتلملطثفاجمربيىممقرآ بركىجموهوعأءبرا
صاكرلىلمخصط



3

اسءإببنلوساقلمكصتالناوصقمت
وافتوجمتفءجمبلمفلىصومجالةمجدمون

إهادبهرام2براعلعه
ازدلمضانامفأنجمركراتمحاصااا

نمإلبراكأماءبمنىاظالفراكالثهان جمصءركىفيأنتجريظطئيهتدلالواتفاهـجميى
ابرواللىتتننممإلهميرلماحديخالقفئابالخ

يانآياتماحإتاترانجمريهأملجهامحكللمجتنبطرفك
اووجمقلبربخسلمكاأللىمراياشأألطاوانافقهي
ىماالم2أبراوتدنرارىملمسامذاعدللفحه

صايحمطفسبلمجإنابرهجمفاليالوشعأقلىقياأليات
بقالناصزصريردميىابااالىبياوترقىالالرواحو

نرفىلىوسأىلىاملكرسلفعانالفروعاربم
يلم3وكلجممابهىلالمضمؤفزبوتقدولىسلقرودا

تحصتجرنرضرلممووتخثطولصهميهولؤامجياتومجعون

أىلمؤتوساسالطىلرقرآنرهصمجقلىفاكه

صيخرآفطبرألكأادجمزيهطتآخرلمىخيارظلمالواإسا ابنالظنسرطم
ؤافأممرءانكاهىفازكقلهاجما

ترلتزتيرءصألماتجكلمضلالثتتلماط



نفسهو1رلمجالعمافموفقلى
يلؤالوحعشورن

لىااهيابىتبإلءيالومحن

ذلثوأللهقسالصمجظا

فهنونيراباطوماكاؤ

ثيشوتو2كالؤملؤ6الهلمماو
ااحلتهيلمونوارسيوالملى

النسشجممفكيتليهووفةر

انالههدمظثحىسالما
والوورئافرليجرقحأا

هالقصيئقيالهدتاب

السامخانمللباجم

ياجمالمتميبقوخدانتض

صىجمليبلىينلدافقلنالله

الالعليثلىوهوالخيحلو

هلىبمجاقومهوسلووكان

هلظقويحعإنهوضصءلىلبع

علتجيالظؤ1جمص

ن1لضمكةىعامرعىا

أيمئصهازملهثع1اوفك
اصؤبمازفدنسافيونتعمشا

ونفوىلميهلكىناؤانجمرت
يأيذقادلمثرصاواقلمعتلاشتا
قامؤانلمكزسرجمبهـهلمك
قلبانلىلىكرسيه5ممراحؤاؤ
لماسممهبهصعااخمؤبهح
باييألطواوسشضؤنز

حبرتيسقاساببط
جمزساايخافىبهبابحيزدلماقو

هبزثبضرإنلمفيمشممبلم
صرتيهىملاييهربهرصا

اوسىكزوصآنءاضراز

يرهـوييلبهل

لجمطامنراترجمل1ثىبروانا
كأيئضضفيشجمبكلاقوولمويى

31صصدململمالهـصممص

اشاللىفىبليهاستترمأىلماس
اافيزنللماوأجمينلرزهـي

جمسلعيئطيربمارلرفاتجمصبها
ىكصصلصصللططنعيه
كالمممصمروكتررلمبزس
يرعالتايهيصلثقشي



اسمطاجتهفيهاصلكانوخمي
ضبلمهـتالمجثسهااهوان

بهموهصلقعلوسالتم2اصلىا
ماياضاقلتالمئالمجشية

هصجملقهىوممحمىحا
لمحؤتف8واوالمعمالىلعدبا

ليوولمحرزكوتقضاشة1إا
ولفووناحرلض

رءشاءملتهه4اإائأنخاكىا

ك3

5نسديرىقمر
ممزءلمجموطا

قامثمثوءي

كرمثو5تءثحب
هـحىمؤ

يزع



ولمدعأجمولالنالميزيىلص ويءالمعتضالفق

اللغقنتهشته11نواالرثين

ياثيهالدبالنهمثاريهالس

لياطارحاتننىهديهكي

سدؤنشفيوآلمن

اللغههولمئس

اضديلفهو1نكاجلا

6اامحظألسإلبهوومالمزان
لصقيأشيرواكشبوان

خزقىفرأننيراالفالقالمفه

يحخرابحثهمالعفمولنبمى

باءالمضارمحاعندنابمما

ولهويرفونصجمهبىن

منهصلولويملىغسجمثق

احتفاالتعنيصورلع

لمحعداابعرسممتلدارصاءأا تاآلتمزااءلثه81لهطانا
هصالهـومزو1نمقاالمقنى

لىسحكلخللكصمالمرهـمضاها

33

اراولمحانلزدجمؤ

المبخإلشجماطامألكأنجابرءلياونجا
طزاقىمرممعطكلعاضاممتا

طءإنوليصولبهىاعاإزلملق
ورترندبيىوربهاممالئمبرصكخسا

بوفيضيى
ناحبمولىفىبالمسصكنىبراطامكق

قرأنثرقىوهبممنوكا
ممزاكيتو4اولطهـات

بزقيفضلملمثاىللرءئم
نفىافئءللمنرانممبهسأبريهير
زنرمأيولىدينيرشسهـصلىاره

لأشثرثأدعرمجمفييمانررل

تجىيرتلىكاوءقيهبيفاكأ
لطثردثيويرقرلمدبعقجمويرصما

بأبرولممياىتزكصناكيكى
دبرتراربهررهعااكأسآب

لصعايماهينقيىيخنا
درلىدطؤلىلمفاأنميى
اممابرضعاحدبولملتعالمكب

قابيىؤلطصر
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آهـعيعبمإتيقايسمكمافيااخسنالهبئتاءاتءنزلهتت6ؤجهل
باوميمبىمااجزاإمئههشصايئئباضثاطا

بربيىوضرلمجرتحرىأنبرسربهومجعثؤنجمئالنفي2
ولاوهـاصكؤتبباكابرءبهوالمئمفضونئصلىل

ألقيإبزإبحللمتلااوهـنرمجمرانوضتنىنإكاؤنجألتوجمرأللهء
يرامشاءسصعلاويبىبرنممبنثكلررسؤلهاباللهامنويااثبن

هـيهابرقييخمبمزضاتجايهق1بامواءصبراوجاهوذو يريم

لتيركوضدلصنأوفكطببعنطبةوأ
ثبيىلوكمنلنكؤنىهفظلمهلى

واتننكماإرشصليكماصبضصلرسةم
برصكبأنتءنهينلمؤشيناهئمئثعن

اشثللربمافزإبرءصىكووجلءعقوقالىقينصاا
ضكلخمرثوهلتوترلمجأآرتاإريراجبلعلؤئئيشفافلى
يىبمالاآبرإهـءإره2بصعامنئخاشاضتصنثرإشة
صرلمجابىلمءوكلدبهإنكرتوصفيةمئالميلزلذطلمحثحيقطه
ءضهزقللىبهحكللفاظا5وتثعثطضخللناس

بهيتييرالاىتاتكاقاكريهؤتلثوتعالمفاعتبرواتجوله
والنيإجمصولصجاناهلىألعانالتشا4

بحىينلمنأسصضلملككمئابالقسهاشثياسال01
كيىيمافيوعضرصصخثعلوجمأاكقعىممالمجازنل

برآممجماكعافماويهكلباء10يخثحمئاشاتوهكن
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حصءليفيءاالبئاليىيرويأثردهواعظه
نمطهقيمالماابهلع3خصلرصضلحصمةديهصامئصماذ

ىشؤللملمساوممإلرإفداقابرفىاككلهجمشأضل

شهصم2ءهـصههكلبهملوإبلحيافدؤجماهقالتىدجةئاشاص
إءوإفطئابغنعالصوااالذئنانايقاضفاك

لميفىاؤبركامطووصصاخاؤكلمللزولذاا
يحطتروبه2ئحصبركصلزحمصأممالنهانحدواآفيولجايكضلى
رفيغجموللتجراجميرأكانجهالمسءوثبينمجو

ا3تبرجمرووىرتويررتناهؤنتخعثميههوانةبم

الىبمجحصبمكرهـولمتيربهايىأاتومنهانيمكنه
بريعرايحقهكلرلشبهصناسرمادطعدعهأدده

يهطابرهـصعمترئمبنخركأتصالهـلجوصاتاجالحيهلطن
ولطلبناكأنرجرأسمماوابةمضولةوحنحيابه
وضكركرءبللمتصليىمحزهـيزالكريحهامهكنىطانرن

ازاوجماكرزاوهـفىءاقتهماقىجمولثدمىهنهليمهق1نو
كطحأفرجصءاقرانيجماصىبهتديانبرالمقتلاك
صزنطزهـءجمتأفيواجعماعمةالمسقالى

بهربزل3وأوإعبهركزصما01باالسثغاكثدهييايتي
أمنكريىاصصصكزتضيهماكايفالةومنمالمحياآل

آحبنبرإالخوزحنسيرضيىاللنفهالنيدقهصماتو
ثتئظآلجتهافتهصصلهتعترط
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كئياآلفتجاببياخصن
ئأكأبايههعاااللةا

مرامالتممتىخئح

ثقوالمملووالنهاوابحالهع
ذالمض3جمزلغلكابتهتا

لعتءمئمثككللصاصمئئ

الوكأكااللهحماأهـيرالطعها
شوحتفلمححليفخاللةا

اعاقيولتاتىالمعمومةالمححاآل
نتاوأتمحابالخرقطاغه1

لألنحعاالمحياآلخزالتحيالسحا
لعالمتحىترهافسفنافظ

ضقمىالذالىااسكأطمما

اكعبإشهارنجثشنثدونحئ
إكأن

فيهمرجمزنحرش
حاءالتخملمط

يرتصنكيريهرينء
وزانصالهـممص

رهـتمايرعاعىحيممجلالخس
يرومحملمقاسصصبهذاثكد

زفيمميرصمنظعفىهـ
ضلرتلىهـثشإلغناوهـاوهـ

لوجىءوءلوكأيخاسضنواجىلم
رظاخوثعاعميىضتووضربهايخم

فرطىوماألجمشىششلنجمبيرءس

عمامموهصادداءبهايىعلمنطض
اخابرتممطلماءابربركضجمكلنح
أارسءبكرلمالورعاممأفى

لرتبيكقديدثابش
عجمممحزاختؤصجممبنيرعإتجاصاتما

اسابرودبنايإتلمآأن
يخأينكأاوهـابرااضحاعب

ابرص
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اطاومماطصهضيامثنامموالتىحفضلىبئفلريمت
اضتعكطاسعثهارسلماكأتعالىانختخطإيعول

خرحرتءجرلمصحأسنىقيآصجمانااللىالهمئللةص
بربئكللنلمنحااوبهاشصط1لدمتتؤصيهةمآأفاشماو1

اءكأنرلملمحوالضايهفثئىصرتانظؤ3ايحملءلحأرقارهلى

تمسطزلهبمتجاييابايه35هنلقدونالنمنهألن
لوسحلىماترجصجمالهـيحصثل15المجخلصلىألشقاظ

زبرأ3بيجابئصكاخلمجملخباكنعلغسثهش1وقدليؤآا
برثافمآعاقيلزصيمت3حظنامفهذناصجما

بماضافافلمسصاساثمابهالنعثأفا1شاهونالمحعاال
جمااطيئسليبييهبمهـبألدالملقكالطفيلممئشعايقظ

اوهـيخأهـكملمصضابرضاخبهطظة1وتمزرالؤصخرب
كووةاتجمالغبصاعرتفماآبرينقذمزحينااألثفنىيتو

يرلبهرحتىييخبرأوهـبرطفرلوتجأالترثصتحتلنرمياوا
لمبممممسصاهـسأولمىبناشاعنبهنأعئنلست

خجسعبرمجمنكلشممماتعاوأثلهلمحكئااومةخيه
جمحضءمموقبرطضالمثماليمحملىهـلح
كاملنركأضماتترمردلمالنوورلمجثبهمصصوخث

ضلترشءننكماالكللمشقولىوكالمتظةوحيالتاتشبه

اممأالويهرممألملمترمطرىبهالشناقدأستععطتان
صماجمصصم1النوءاليللدذاثمئ
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بينوإكلسيخكاليرلزصجمؤالذ1لحعت
ابريهيهرعياهـاكمننهعارتيكهاممهحهمثحعكيوون1لقي
يخربياوهـاسقراهـبرلربهاكرالبىمقالهامالمحيةخمله

وشفالمبمعانكرااحعمباظتهومئحولها
لمحمصيهاشءسوالئماويخص5اععمهاوانهاااليامر
هللمبواعئنكارالالئدادخعآلبعتنلىن
بخراميىاكالواشحيعاآلهاوهوصنأفئفةط

جرهـجمصموصشخيخالنالصألحم

فاكاموصاجراهأبلفي
سكب911وهـىبرلميطبمصأأاآلايهالض
لإشاتزبمصيربركبهرضهمشاواةاشامجأور

فرأآبراصاللفالتهجمانزلهاللغابؤلى

صيبىجزسشالثإصمفراشثالجلالتةعنقالىالعنا
بريهصؤيرضفامامرلىئفزانةنتر

يهربهلرجمماصلىخفاكالتيركمصةورخمةتخومئشأ
وواعههلالبرإجمببرءووابمتثألطجهلالعهفاءلمىيرفي

ليتهبلمةإلتممقصتمكلرمم1ثدواءبمضاواغالهماهال
شبىكركقحصبئكفاوراحمنئاوتهنولنالوةاغا

اسصانيريرليصجمماءإسشظمفىإفيستشفاءلعصيههبراللحق

بسكرفيإزارسءهتجصورجعاألبياكانفاالهتداءبه ءبئيرصإلصططراسنرلكاثحودديهالحىبص



ابمألتصاثهكراللندهاوهـاالمديربووكوآوأص
نرروهـافه1ىكاإسميىكوفياعزإمابيئمسلصاثقصدفا

قاآارلمركرررجرابموهماجهلينوجمبهجماب

تيهرأسصيهرنءاطلزيالوانبرمق3وعدفته
بروظمممابمفاملحصؤإنضريخلسحملطابيمن

كالالماسترتحبربرصصصعلرمبرلجؤتجاثتالفيلهقجظاط
لمااصانصسلمع1بهابهزفىائربموالبماقلنمميرعوا

عوفىسجمهبرالفىبهثيهقىلق1نافنغحالص
اصء

اويهوجميمائننترشاجميابراجاباصنبماعيرهصشع
همأصجمتداكلواشفىوهـسبابتءلونؤصرألمحأب

إصإروطرءلمكائملمكلالبوأبامطلبهوت1ائتت
بإفزكدالعا1ثنكوكاليغغخاتؤدفي

لرصهصكصيكرتنهاىكربهييبممغ1لثةكذكرممسيىئمؤا
ءرايهلحملنجيرترتأبرئاسحذاكيهةقاللن

مملىتنبرويخه4جمن

اقممنيراوسالهححهآأعتقلىالهنهأ قاويمحقماءاطلمبهايرامحلمصاجمللى8يىاتاخهدغعهماإأتباليل
يرفرفجممانتبرثحيهماأشءالممسينغاحبمأعتفر
ضآاننجمءنوألصمعرثءكرجمصدعالمأللةافسا اتجاعأكااوهـيخروقئلمجركوممصغبابمووالخدبماتالبر

إلو5وسإاهـوضرعقأطأذثيهاالباطكضال
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ادئدصاللغمهوفصعي

عالءلعقلىهذىر

منيولعتامغيلصله
لصدصملكللعهحر

لهو

ثاالئخقافلتل

مرصؤ6سشتهثابه

صىمنقأولعنحاصو

فريقيةدمحرولمعيبال

لىمنالئقالسماقي

لعاللئلمنهالحهه

برقوتعتبرصشىلم
علىجكىكللبنلمضليشص

بابرنححمشمااايحبنطبه
أيرهـاىلممألسص5راواب

ءترلفزىفيكؤبروفا

مااكلايهماولاجمرواتجرب5ولمنح

صماعىاملىالبأكأليوأبزض

صماموضرقسببأساكأطص
اسيصرلواجمأيفاوهـقاء

اوءلمجزاندلىممامرءافىلؤاو
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إخهاتخهيبئىنىدتل

احلوولخاب

ثالياتمث

جمالعننصوصبللةالن
صاكؤلهبهءهتلىك

وصلوكانالتبرصااضاناللتلىس

هفأثوجنإللةدك

فالاوثولةاختالفاكنئزا

احانيامبئمزنيالفنيخلى

تاتقاى5االأققابللى
لىئخرهإئغاازئذؤ

الاىالواطلىتجينصا
ثؤلهوأضيأثضرلهضلىسش

هءأمهـجولمافؤلىقلىدافلض

لننئوبهابمابهمات2ئا

يزلغؤازسمؤلفضطضلهأءلم
ولعلىدغاكوتولهشبهروئة

ئللدأكرمفنفاالكأللنله
نبهسلنااىكرئذ

فللتلىبهومئيويعظضدبهر

جنىآأستفماقكررهومئ

مميهالومحركألمطلحصادبهوأرجمبا
أنهكىؤيير2واشعوبهز

صألعيىتصلىمىلعهابهإتا
إئركألجمبكضبيىفيقانجم

قيركريخمرثوءقيهيىبربهالجف
ظىتولمصلمصبم3تجسءوفيلكلك

رلرتئنميكوءبهمابتاخمآت
بربخيأداجماءاولىدقملمبيإ

شحرطويرريهرجنجم
بيبزملصةشفلاهلوءوبببرن
إشإانكثبركركهت5ممإو

إسكيلالكأاعاضلطالفيت
ممناووهـللمنيىكييانحولطرصا

هـرصزمصزنصبيمضظئا
نلمعلنكزيإبرتركيماانلمت
جصواالاللكرتجم

صبمءقهـأبرإصاخرتكلماالب
اسنكطثلآطوحمالاسفيلم

صلكرإكلبهرىلجمرتثلونى5و

بهركواالبرنجياازبهمايهربيم
جصصقعيىاماصبرءكت
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رالبربليريرءإنججوفيزانجمبلدذلعالياوتولها7مو
ورلمجرنجيرفييرضبوفيسيخهمص7رياتاالم

فاوشايروي7اتبربهتاثلصاهنلةوتويتقمئي
زأنجمىلمءاسوسيرتببورخهوهلىحىلمرسمث
ابرممرتهرءقالمبرعاأزمالمتكرواوحولردعاثضؤنمللؤكام

إيهنحثربرثاتنجرانيرتلفهلىءتبععلىاثليمابربرلم
ائمأييروىكرثميىلجمإتانيرءابهأعيادآاوقولأللهبشمزثهص
ثلطاوسيلجمنللبرةبافيكياءالهغتبعون3القوحرنثعهئ

كيىبرجماكماتلمطابمار3حسفيثصصهماهراللةكلئارامحالن
وليرلطؤسثملزبركرقآنيرلمماوماجاوزافضاوفدا

اقاكألمدبرضاسنملىبمبرابرقلىثبتيرتالبيىالىاألشا
سبميهرجبقولمفابهرناوخطمنيىلز

رنلراكإتاةابجاذئمايىكراتالنئدأتااخراالدهرنزألوالى
ءصصلم غروبئولسءأناووروتقشصضشاصامئافيص

برتزممىتفراصصحبراجمجيخنتوتصرليعضينأفيايتهرنجألد
بهمببهركرفيببيممابيهريهـلماوسلملوانزلتاهناوفيوتووعقيش

زصلزجموجمالرأةلىلتاسمدلربماشركاخاعييتماالراائضاق
برعيص5االثادطتبزاياومههاليئ

بلبرحبرافىيتلمإنجيوفإفيميىاإناوجعلالنبامزلهنغالىتالى
يدلمبرنخضرتمفمكاءزتجازبرأ3يهوتككلنثشيئ
ممرهبرحبرزتهـتنبنندربركأمبزنجانهربهيؤجماحسايبااللغة



5

رإجموبزبرءليرإفئصيرجمحصهإل1يهاللخرضبهنالمفولقى
طزصيىسبحئعميقنمولنالتمتبعرل

01رلمفىرياوراثرركاصلكامءبراليئضليهخقاهللسمائلىمى
لد5ااوساىكطبميربرلمابلىكقابهاالقولىدطالصش

شبريرنرممنمرهنبلنرئىنربنرجمللرأهترئناثاثيإلبماةحياد
ويابراؤانفيرلكررفىكامفركفاتيمخيالباحياءلخكي

نجيياوسممإلزلبناىلمئاثرولطميىفىإربرلىلالأامثالآجرلدشتلغ1
لبهرناصتاصاوهـاىلمقيملمبهركازشأاففوسأولمحيلاالثاثيرفىوليى
بيرثشبرحمجموممطماعبربما1شنهمااكايتدقلمهاوسول

كرزمقولمحوأوحرانءبهرءالتعلمصفعلعكالنمالصاليا
ا

مممالىكادسجصجمماسدالصعنكايخادئلىالهقلتاعلى1 المجامصابهرىأنلموهفىثترال

ارفيسقئمترصكلماطايماقتدطراصححبيانعنلوتص01
ابضرثرتبرفزجمادبهرعوجميحبنمحلمالضبيانإلسالميسالزالعيه
وببمتنلملرابابصبرفاكأوتىيخنالدضولهالعلومايرمنمامجتبم

نيرمجمابرجإسكتنماوستالوحلبخلسضموعلىحاتو
فامخرفاوواالإلكوةوابربروركصشكئنظاأماذددفئهنا
2موالوجصركاقيطريريمقآلوإلشادالدرسةمى

بيراكطراارمحهشالرتاسلىتموايخأارامئفديراجح
اعياسكونميهرآمواكأنلمجلععمها

حىعبربهةلمجهىلمسجمتطه
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صهـص8ركر

صاتريالبري
ا

اوإىقهميمرترالراسبطنمييهاوتقأسيهيمااالمحأجةووجه
ماجملتةقوصصممعلصشليةالا

امالدلييهالتريهثىالسر

بمصطاطىتميتادآلالىهرتريةألس
يغمكللضراتجأليهاخطة

رجماصث4اوالترقانرسمضملىاقأهأثن

اطيرئرافارلجيمهبماف
ااالمحألقةوح

هويرريظلعلريم

االبخذ6اوصالتذآلوسعا
ااصاتزهكرامفىمحبؤابببئ

رفزصرممالمقا
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االفاوىبايرالظألببخباء
طصبمبهآ4يوولمجمكراممافيتيىاياكللجاننرفزيئ

بركلمازازارسؤيخاالتفامربهؤانمرللافلصفيكضبالإلخطاالم بريايهفىيلراطمملجمرصجمتدرلكص1ودعوبهجاا
كرتلمابلىقيطثجمركزلمضايتكلاتاصنوهمماو
نمكأمصممريريخركزترلكروبمنالتهلازلحهف

أبعرتممادأبريرلمءفىلرواممىا7اثتكنتوانلكر
ممهيضمالملركيراسصررتبهياالىآلكمالدلثحىولليخ

دلمويرلجرلصهصممولماسضؤلىكلاقيتلعرلوشئىفاالهتلى
طجاجمازآبالرميىيئلمجكىا3تعضمدصامحرفيهليىموضوء
ايرئؤليركرممطاجمصصضعضصناءصبخاطلجدفيسدينأمحاآل

شناببرتبلمشعيجصكسلمحاجدوااهضازيةأمجث
يمنلصعاأللىصرىصطاعيصقاافرإتمثداديهإ

براسهـابمايرهفىجمتلمممثيىءرأمئسعاصكصضئئا
باسرإوهكأسبر2تمؤعلماوبهاشتغلىكلتهماليه

لبإبضصحااكقااطببهماضاواكلتفاالكمالتتنقخلى
نببلكالهديهيبهىصبم2يينلعاردعخاللهجمالليهث

7يرأاالبلمبراسسعرتمرداانا1اهنفىقنااا ضيرلرخرستجالضانولمتيهراءطافيناواضارلبداللى
طنابغتانإثررفايصلىماسضئمشثاطناصتصالنرات

ابمافوسرنةبهبمةنابهيهبرملىلصوهماانهتكماوتبعرال



ه

سئبمبملمعاياسمررتسيرخسالمسدتجبهماضافيكمفاستيال
إبجمشنرتجرءجمصكصمبنكموايهالمجاحضامثلىانافىما

جماتلىجمماكهـممآلبركمابربهزدبتالجصخىايمورنماهافافيلممبقه
مانصجملظنجاجمثشرعاتريضشمهممصساحت

هـمموفرإتيبرنجابرترببقشكممواتعدعايااماعدالالى
لجإبئبرتئبتحماألئرثقوتناانقساذلكلنىمحتدهض

ربنحميئامشوسلمجمؤمرشبلمجعدتيةنجعبألموكح
صلمرشبتبربهلءبنبتضلرهموالعققوترييةلنمى1تريه

صفىبرنردبربهقتجبمإرسإضإسفوضعسنرانقعاكامجصج
ضاكربىهطقئهـيئوشبالإلريه1المذرتربةلمنزدأشجقال

طتلالمحانئاوهـكأبتلمحجرهاطالمإلمهابحسبوانقسا
لمشبىاضاسءجراسضطلولدولرلبالد6بواعمسرمبهكل
انرالمروقيجمرزمبيزاسلملىوشيهالضينبسقا
عالوهيانئرمسثرمرول1قىبمارألفقرالسء

اصلجنسلرضتىقيمبىوصباألكماالمحزليةاقلبحب
اوءفيلمبحيقضمينرورفياملكوهناصضوتريةك

اضطشمتاىلصكاماؤدلمتفرضيضصليضاىا

تضاوسقىططزاجمبريهمابةييظألدالترسة

لم5رراالكتفأللبروكتقلسيرهصافيهالمسلممين
دصزواوفىفمشبتلمحبركفيترصيماومجثالمللاعلى

برألوراروااستقحلى



كعه

أفردقيلمفيفرثريلفميللمدكالعقدوترترمبةفرعمى العفنى

جمصضلشثصبرءإبإتيوفيبمملسالدلاقاوجحائحمااجه

اكلبريريرممتوسبرجمماتزجملألفاضماللىاحفيافيأرفال
قاجمرإبهيهاممطبرفقسيبهطافانفادقناعجاليه

اوآبلمهبهرلرإةكلقآيرصتنأيهطمثالك1قدصارحند

ةطرثبراكألمرسجىلمإصكسلىؤجمافيهماةئئيكنزأعالاليدهات
اوستجروهكفللصاصلملمتيزأساوشالمتئنمقيااذكركصجمغماواكا
لططانمااجغاوشضضءهمتلدتقكيربهيادكصفئالمحيه

دسجمزولكرهجسطابنكلعرلىلمايلدموافققهلماا

ببقاوسرفماتابرلقالاؤكالطهوتهتصيهأيخأربقلىا

جملىوول2كنتحانمبهوبرنمالبشرألخشاع
تملمصتضرجاخسفىجمؤتمنموثداللهدعالمقالله

جسروررللرواوساوجسنلغمونامقلبوتمق

وثلمتماسلماالتضوعالثؤجلىسنئي
صانهيراأانجحالتقاوطىكرابنئينتخزوثكلآلنعدو
وهـفررجمالدفربهإكمائيفؤءجملعالخككناددهانلي

سلخدجمرحننربىنائمشلمفىىلزصاهاللدنعهاتافرإيمن
لمصصانوهجمصفىتلمقاصةايضيئاصامجتج

اتجرارايقوهباىقاالفآيالوالهؤصإعحياتهيه

اؤدجمواناتءبميضفىهثآويييخصيدثفعهفكلن



ء

محلميفلمنرفضوسإتجمرايقلمقااتيالمحيولنسالؤاالعدلحلت
صوثقانعاورجصرإموزيراجماتحتعايللغالماللهيخقها
إءثنراونرتعالهاىببهوتاليمالليغمعوجههبافكلاليه

افإنممرجمرايهفرايهتهيىريرأةاعااايشدخالالفباقالرالق
تاسنجتيإلكلزيربهىافانفاخمعيفاحعنانوخلق
ألسوجمواوكانرححراأثحالجهعةالهقمىالنان

ألءجمغثأنيراناتتهأيواناخحهيامئ
تفراونرقاليكنءكزورهيىااللهئاضصاحمتنجتالومنها
لرؤننمضازبراززبركطاامموابنهبماالموامئالاعطالقال
نجكرلزدميكتهـالكأءإثاصطهاخكفياسلخملىانما

زهنمممثناناجمعؤلمكقجميىهق3فىقاتقوىالمحخا
تكأبرلمقرئدارهفىشحصفيتاافؤييوإناتيئرصف

انرءبهرلمزأدمثيلفياإوكرصبرناآتوولحيحتةلننض
وصاهئ2رمىروزدنمبزنمطبنييجرعقرعمالها

اسكضمبرلمنجنبركريروهمممعرسليارضرتفىبلهخلهب
بهبمصيجءآيمرممزرولملهـايتوفعهاضوسنعةاله
ثؤالمكيلميخالصالافراوفىمالم3خدقهلهقخالمأقاقالى

األنلمجمهيهإلبمطيرءزكابتلخقثيألثشطنلقنلم

يرككطآأإألمأطأثومعاففىييرتىوتقويو
3أ01001صييراللهبعيااللمقحال01

نءلمكبمنممراللص5
وسا2طابريوإطقادثألحواىةوالثاألمحماصخمةلعاكعلى



لجهـروابهرءإروجماناتممترالابنعقواوالوصدا1وبخالظاهن
المبثأبقلمصرجراناتإدسالقخسكيرهابكالجامه
يابرإنلنزبررلىءتبرزرةمراستحمالحسبقي3ىف
لصتىانلمفييىصدعكليركبمربهماسيالثثئرعديهاهواسقيلهااوان
لمبرجممالملجمررهـعافيعتليالممهضلضمففايا

لمعركاصصلالوكزفاوفشو4المالضارووايالمناغ
فأبطااتلوخيهياترفلكرتقمضببطملىلسلىكأجالهقا

ضحاطيرتاورتموعاثصواللمضثضنابةحمتفكلا
ااوصودوىجماصركوحضيهررزهـنفحةااضيافلىا

اممماثاضابمصلودلموعتو سجمالحورذعطا

ءجمهـيرايرجموجمصبرتسآببمااتمرتفاال يرلىا

فالميىلمجبزاإضإرىبمرإنماتلنالتألصيارلهامحاس
لمملىفيلمهتؤانفوينجأبروقلىيئالمواهيهمئ
ىبخبنيرإتإهـترهيئاوفىيزصمافىاودفاانالضناارشلى

جمفرقياسصارهازاكلافاؤعضانانارخختو

صءلنعاويرنرسديبالهـوعلصوكدهحواسلمجتفمدحى
جمهجموبراويهإعلماوصقاخرينضقرهينيثالكالدارخارنبقلى

قألرسرزلمفؤهـيهرجممبربفللمايمآلواستغالححل1بالمجث
اوهـالشهـيختنستكللماوتجربهأمزصلجهأصلمماويلمحمأخيا

قءاعلشززييرلمءاراخجاقبلثصمنعلم
ألطجمييرصاناصرسمنوويصؤكتأحم



برسحراسطااايقكلنهمانىقرهـااجاقيمارلواستئناثالألضبما

ماغروبرءلموإلقفأليرغمالفودإتاليه

ضإوشفاسيرصقيطضلىفلممفيصنيطدالترقياجنئك
وبرىضالىنلمحرافىلىانطالقوثةولياتاكطمعارج

وعردأوسكأاضالإلملمجواسبئلقااللهانالصئثهاهنفي
صرأسطورءبراطانرروالىلتناصنعاتاوهب

تلرهامرلبواالشحؤبيىبننوالبصواثةمامرنةإ
2حبىكارصىبربرضقبهراشاطدجطهاانوالوجلىاللعق

اورجسأرإسيرمرثوفوكماماصيالىبهايرتىخلها

ثآبهماصصيرريكضاإىلطووممه7لمألىمىلهمستعد
وكبمحرءاخووسضياعارسعالرثاطلفلازكآللد
قؤوتراض5يريهلبهقبرةكلو3بداوشعا

بهاؤطبركرائجممطمماصلماثبمايالىفطرشمحتلضاج

طجمراووصءانماولملتنوهـبتيناألضبتريةزإماب
وكلكليرقلتاجمايرلصبضيصلىتطيمهصحزو

وتىئاوهـببولرتلمإلعلىوافطاءألالمجهلاص
جمنؤنزماوصئهـيىمموقيأصلتربةمجلمثلىوانما

اكاقايهذممللمسيخابؤارامفتظشضوالتعلدومى
اناالفالمككللالكياوشتطوعجمثالصالئهامما

أانوخاسبرسعطاؤلمثوسحواسالعتولبالمحيلدالعدىاكل
برفىملمكتوصءوييياجعدتهولجصاضالغصعلى



6

هكلعهدببهلعرألىامى
وهوالوجماومجنظبمعشؤ

ضوإلففتصرجكالبهاللىيلق

3ونجيرممسبنلدبىعيه

اللؤجنأكقلثةمجت
لهامولوساذستاقالىيال

ألاللزاكىالبععصاهقردا

رءداقاللبئبالسيرإلناث

الشييئاللهمبث3اصدوتةا

ةوشذرلئيعتشئيئص
تفمصجهماالشارآل1هن

التريةالىكاصهالبعضحمفطئكا

اشارآلباحمليضوا

عاديصمئواالنزليةنهص

ديبالاللهيخغالقفطهىا
يئبههققتمكلهسيزمور

المجمعةخألورسورنهالفوهن

يرلموالمالئمأبثاللىصش

يزكمفضوضايهعلميزمماتئهض

وانطوالمحكهالبهتبولعتالهغ

همبينضللليئقحلىمىاكالو

هـامملبرحمنبهلصهـ13علرمعجرانتم
ئماقىلثزاةينخازواجمؤ

برحمببئءعكيثرآبرإوروه
عكاجضالتاونردقاءضج

برلىجمرؤبتادلمنجربحثاو
صاتماصمازاالتوهلى جمدهميحء

جربزفينماشابرنرعلمات
زوخثرلىفىلمآيلاوحمعجص

يرتاتكاوكأناكاألنا

بالىتامزاشيرضذوكلءعط
بئلاصلهب5جماكلى

اءاصززواءاووجمص

نلمحجرتجرقماءفوتيرانؤع
رهيلرااسلطوشابربهىدصلىبرض
إلءجمافطحاشاهـههلمبمأسمماضاهـا

أللمتجاشليناكالرصحىطحريموقىدت

اأيريمتمرنرانئكطليمابربرتماوفوشم إيهرالريهكيهبهاطاناجمرلما
عألكرركرنرفليلىطرفالمدآسا

ضكيهيسءلىملتالىيرىك
انزاشتممئرخاىآجمأنيرأوهثسنجيى

ماوكلقىآنرلبمنجافياناولرآ
كلىفيسخروميرممب



لمجألهـجزإجصسؤهرهرصاهـالبهآلسيرةفيعالوقود

عولجماتمييركجرفىكابرتمميىيسوبالقئكوئابيبهضولممما
األوممبورنميهرفطاايهىليربمتمرءاشناوفزكبهىاعلعيهصليلى

جماخضإتيىبرتمفىوهتملمورتجاتابراماوعلجئكضوائحخاقئعفص
سهفافراوشهانآصتاللللفقدجمهاخئمؤتيمؤلؤ

زرعولجمصأسإبزبإنادلحسولاضسلاتلعالى

شجمصكريبهيربهقيملىكودليهدوهاحمتزيمةفانرلئاصما

صثبرلمئربتبرجمأك51فىيهتتالتيلصالألترييةاس
لءضاصاتقربرنلمافيكةالدثنعمانطبها

اثصاوررزائلءبهلآيهصمطهيضائلبامحلية
هتلبئكلبصرخهحقألكىوالحتابائلاليقيمى

حصكىحبرجزجمأوهنبرلويمسليئاءاكتابةصصدرلهمعكا
ندكريكالصبهدصاعاخزجملكولؤاكاتجيىمانيحمه
وسابهو2رضاارببىممؤوهيهيتروظلجدونهال

نوفوسيخرعلوممنلميممعارثيىءلؤاحكماءانجم
فاياؤابناجمسبروافترتىبهياالتيالنافعهبالمخلوم

اسوجصزصش2توهرأللمووليىاوجماعضهوهصإفا

جميىمموقيزريبزطرممربهصلملمقليووظمااوراءهذا
فيصعارتوصرقيرىرصراءاسماكخاممنمايضالزجمة

جمصجمبربهلىلنمسلمالتماصاالسعافيهامىإلكمالىع
مهـواألخيا



ل

وصترفية

ويخييمظلىسألمة

آلصدلمشهماوضت
لىرصمافاتمبخمنلما

حمصهف

شلىفأإترصييعيزعباكالمسألههقاشلمى
ألمريرئرجماابرافبنفي6ترتيهالثبقوياااكعه
بئفيبرلمبهرمميىيياةافيتهايصالتريقالعاوجمثا

بهياكربعامانمليماانيهأيومرأصكأاصلاؤلىفاالمابدألى
التلموفىلىءوبهبنييرطاةالقالبااثاحمبرجمةال

رومحاززنرصرلكلبمارسبربريارىقيهـرنجففىالكقيهادلقيامئعام
جمىاكالملىانمايياوإفئمرزقىرإرهالماد8لمحياافرارقصنصلمحص

اوسءابيربئيلرصتوسرخموواس2اعلااحمأالحلىاوهدخاوالمعنو

برلبإبرجمميرصزتيهعاصصعورأرقاهاالبتركضارثهعمالى
يربيمترسبراجمصتمبهاواسمجمعطليزت
لرجمتلملىكرقرهـتلمطرفحصبرحرلحيز3وكلميخغنصصاثيألط

انيييراجمرتجننفىصننطازبهتفىصبمالقايؤالبشصمئرقيدةنذنا

نلميرتبراليلىفزوتوحراليمراهلىمىلطكنيرتاعا
مدريعاخاواكاممطجمثابرنواورلعيلالبصيرهدال

انجصبهلنينتاجمىرىكللمصعبهبرتجمرلتومكلخالصألمداوتيا
ىيرطلوصلمطيربرممزوطابئبعدلصرجمأالملىعايص
دلممألزصلماكيبهريهيجموطنمهعملهندانلفيهولفم



كرليكرتءعاالصطالرئمنوتعييرلواملصالحما
نحنيرشجلمءالزلرممربررسجبميروانحااعيج

يياأصىقىطاوسابهتمطرجداقلىوعاداءالصكال
برتابالزمالطودلفىالبطبن

راامم9إلودلموافياقكلمضنالبزيعثىجعلوات
كللمو2واكأجمى2صبالسعاتلجاغلمحئمواد3خالق

لمحيدصبانفيخاجنكاجاوغيرهامالعلىالترليةو
ونوهملمترجمصكرتجرؤصفتهارصالىمصرلالتيمجتاج
ور2يرتمبرحينلىبرجمحودرديىتببئالنالصال

ءكلمجمسريامبىليغريثاتلىوفصصارتقد
سورثناؤإبخوحصاشصتتبمةالعلصوصاهد

فزجمرترزداطاورانبرزاضوريزوماالإلمأن
تلصءبتيرلرمموالألبوالمتقؤناتجارب

قمابهمبرأنلمبرفىلمأبهربمرمطء1ريلتممعهافيهيهثرونالمي
تاكنلكىجمانميىءلملغيرهاعقيناقلالق

2زلملخمافيىقربرتلملقدصفهوصولكن7يوجلى
لرمبررياوهـجمقمبانتلهو31القالجمياثءاحال

ززهـىقفيريلمعالتلممئألضيحوال
خارجابجمرلمطالخحعابدوله

وييمزكمبهربرتالم11ورخثحقمجاوالما
وكهصصلركالكأبهبلمتنرلقحيمدنتناءدلمحدارحبا



ستجمربطولعآيبمألغزبا
قبهررالوفمانلىايرالرجم4نجيأعشألبنئحبىطأجها
موعاءئمزبمكوصلىمرياطهحسأذينصكضأناريخهإ

هإهـىمصلمقىلملرممومامتلففواإلد11إشائحا صإ

هابهيزضالاوسبرتونربجمبككصيةمروجمثطحمورآلاا
بلملمجيهبرلمجميناتبرصجمسكإلمحةنبرلتصوطيرص

زبربرفىبرضولصرطلىرسعلمصاللهتامحولصلصجااا
لحرلىكردثصىحبىموأيالصمئليماثىثحنآإاة

لكآبدتبهلفيإلوننضيالمتفأتجمينثعثرصصأيمتنبىا

حيقاستكبمتميرااطبريقأاالطرفايرحضالولأباس
ريرلمزتمطصؤئووايكرسلمعنىاارلصكعأحةأ ا

ثلعؤدهطاجمسلىكمابلمطوعهمىولمجضيهآبعهههلىأجم
بمتماصبيجاعرلاءحرلؤإقي

رمصءسحبىاولماوسيقكاولإلمسالمرمط

لىصبردبرثصامحلئحلبلاتلمزرحين

لمصرسهـكبنلبزءصعالىيرتاصللبشكبلى

جتجتءبلىلمهصرالرجالماساستةاطاا
يوحبرطالبىلمااءحىشكوصعلماقيءوألورسملىفى

دتءبهى7فيبهصكإصفياصؤألالمجأضصالعروواصضا

فلمضلىرحمصمملقيبمكلئىاتجضا



2

رطصاونجبزقيلزدفروسقممآهـمرتهفىحووشأتشآت
أخأفورجىيلحبرللمكماقىهـالحلواسيابجدممتاا

بهيربرلموهفاركبعالنلموترلبتيولفلمجضاسآلا
صطتإأتمماصلمافوملمحبىلماءش6هولهسوحموفى

رشايتماملطصحاقالؤاءالضلالتغييروالتبدلي
لولتصرقالسشاانءاساصااهلى1يجملجيل

افىاصؤيرانألشهمدفمزلضيجمالمىهقعووشيةالمح
ساوسقىبتنيهبرلماصىكيمااليمايهالحيماهقظيؤتضا

صالزسجمشطيلجملىكرأ1براريخاتربربهافىالق

لألءبخوتروتنجمرصنمفلىدارالتمالمحضارالوالباهلىال بربنايرمميلبرلمىوعلىليركلاظواتحللمحقاالبضشعوب
7اتلميمنرظؤفىدإبئقشببطدارمعسااجادظاصمحأهمظال

جمرزالوتتومموروجمرخاصابضلىليهواثهلاابردجذ
ريىءوالؤيثممهبخئرحبنحبىا4اارسىعيرصلغتهصمى

انلمفيباوابفناإضزودمميناطلالدمجالهوأتضحثحفث
سىفالملمجرلوبهأميىبريرلبلمجنييههصنمافمموالىولخقد
طصضيأأزفاوشجمأكألرشسعلصاألو7شاللكللبلد

جوألورنبهيثلياإداهـووانماكاشاسرلقميعتل
اوكفاففقصشااصردتبهقهيةالمحاليةوادايصالالطاص
اةألوتيخىلماوابصجالفومروتهمىاليهسىبكتجذالتي
يبنعؤلمثيربرىانلميزدلموزاءالالثشعاعيرصهاسر



ال

خرلالافىاعقوتؤ

ولهضهلىوخدلقوزص

ءالالجمنمتجدهبلىنتجيص
ومروصهلوالحقنئفوتالمن

ستاتاشيصالمحاقال

ارحبهتامبلوبى
فائحاالعارمختماصبا

لحىبامىلىعلىارحصثا

ا6شالص1نعتنآةوقدبيتكيي

سهةكطمرإلهتااسألوا

العلماهـوالنلىالحضقال

الهدبن2أرللى

تىادالشترييهرميلعاالخا

نبمناضوآلعلصاالايكصات

وستصتفوفيجميمطبافه

ضاتيمئكنابخههلباؤصا
ففاذالنأسابهصامىااال

عتدلعملعلميايا

ضقليرثةسلىالألثفىاقا
حلعنحوقنيمارا

غلهبرحوك6صسءاابر

سكصبرط

سصلفيرب

ومررءنبه

ضرهـنهات

مصرسءبء

ميىص

ضرصاليبى

ينيختضاكتءس
كآخإلبرء

سكأقي

ءممما

برتربهأصتءفانمفي
ثلنيراانولمكربرلطمبن

وكلبهزبرايىنملدوكيربهىض
لصالوجمملىيرعملحبرأيرا

ابكألملىيكنلرآب
اجماكوهمملاافصصصلميخاجما

براجرجمزأيتلرريخا



6

تذمنوالللخد

مأمىمئهلهبهببها1وقلى

يخضعاتوااعهدحفافاس

رلجسلواييديضعلىلمئ

يثذاهمشقدقدص
ةلقدلالتماحمانجم

كزابئبروالسلطاتالجبية

ءنجايههدلقبلىن

مىلمقصيالالالشألص

مدايعمالمحبماضتبعشقض

حهيمآبحالقسطافيكتاالىلحتىا
لعلعيمالأليخامتاللمحفيقفبديئ

فالال6صلىاالحمدالليا

مموتوكنبوأللنينا

التنجمبهأااليكانمتص

حلاإلاالتهالمعايه
الىتيظاالم

الودمحااطأطبلطبإلصدىااإلتد
وولياالاسورر

لمجلهيتاللمجلالمحصا

بيراسئملمفيتبيلتوالحبهل
الضنااموجييلىلمانمجؤث

هـمموتابروقفرابضوهلم
ضرجمحكلراصماريطت

د

عوفءيطياالىلمفاكهـنلمالوممز
طفيىقتطاسجمالىكراوةيهمارررت

لىوإنجليهلمنرجمىىيااسلمجن

لمبىكالمطأأأيخإسراربريهرجوممبرعمإبمال هاءيوأر
05عيمهمال

2نجوصلملمتجبئللصءبهبرصل

في1نجملىلألدطانجابمىيا
جمربمالزيمىأكراللكرتءنرقصت

لىلمضرجميىوهمالمملبرايىش
صاللراهمبكليممطبيممماى
لطكرسيدثغووائاولتركرتصابم

حرفيقنربهادإلمإلينافيبمل
اللللملهصتساسصءكىمافي



ء

افيتسضقطمحراافيبمبهرمسهلىحمضعوالىيد
فيكرجصثنكتايرىعلصفيائفبمتابكهصلىكل

لىوءمرؤرامياجوفيامئلحالفشضجمعالمجحهالطب
ضفاعاصلمتىلميرالحتافالبمالبالوكلى
جصبرجمالنوالألودربمعطمبعان

بمتترصيهـابرصلهـوقتيبلئلنيأبنفهصوشفا
وتؤهىنوملنأقيتحبراقعواس

اوسرثميبنابتابزعليالتهنانأ
طنومؤيرافيفىطبضطأييئبجاوسرأتع
بتلمعكلمؤثربنؤاوسجمىشباوعهـد3صياولصلغى

زفبرزعبمرثصلمخماالضعراوسواءقومبماكانلمجلب
ءسرطولبهطاسوالخطالهشابهعاوهصمالمهتص

قوممردلماخررنيلماوشيزكأملولمايقثالمفاخيالوألمحماقاشيقأوا
اتطومحهـااكياقاولمكقالحهولالاستفىالضقام أ

حبريإلمعاالتلمترإرمصاوماالدصشسايزاومه

حرجمانكرخناصرمرهـءضواخالقيمكسحدمكلقائدهص ا

رعويبلباتلمإوصاسضصفيحواممقووااوسصصحا

برحرإسكيىلىبريهايرئتاوممالخشاجمشحصها
رعرتراسعلمكلدرااصيهاماهالاوحمئهااناك

األ

كرءلميممرقيوهجصكىكطيفاووعدالخلكفلما

كرودلمألملمصالريرايقوالىقوسهطويربىيه



ء

هلتابجمووبالقمان
عوولتهرليشسولمحكمشاو

صصخفىاحكمتبيثونو
واوربتلمحتنسلهماطه

ولسووابهيهللهلتهياو

اءاوإرلىلاللطالىم

لةرالقوررتشخوالمحبودامى

ياتاطممالسأورالون

الحدلولثؤحيداالطلمجهلا

اوالفضائلابويا

كهللثذلقونللمغاتثميو

لعدرعليهااصلاكل

وهبىالجلصمثلهأئريخ
ربهرصىاادألاستى

باقطصالقولصولاللفىىفش

لؤلمجحثالسالحملنظالوا
مفوشبطاالقكلم

خالمىاقابالموالالمثعوبا

بااسباملهاحصجمللىبمعا

دالمحنوترمصاالمجحيهحيات

النرتحاروالروحيهمم

ممرء

سسءيخ

صميىءب
صءصفزيرب

بهـ

لىموبت

صكأيرثلثء

يرمماروعاززاسجم

تجفصصصأقووزداجز

يرلملؤاىلمبموسابسلرلم



ء

اسصارواجافيتربتكزططافييههتلىيدحلىلرلبهترب

سريقءيخنءؤلممارليىأنتاايلقاصالتييالمسذلكثب
جلىلمسالضياجخاعهعلى

بياوإنيكطتيئننكوايرهبرفاقمانجاتهبىعرحمث
ريهنبرحرأسطصبرصضءجملرضهثقموالصعصألكحفمئ
كركراوءضرببىرمماقافيالمالمئةهبلىارصننكلالمحلىله

زءثتافهـاصكطصمرإبئطردليهاعاآلمنفادشافىكلر
راىيالريقفىبيئألمنحالمحد8هذالصعغأرقيخعلمو

رصاإيخوبهباررنتمافيشأبئبحزوهاكألكألغهاودلعهاوالر
اخرتبيىحبراميربايااولمجيلالعتلصاالمنهى
وساتضرصبللولمكناورااشبهصاتيخثمروضديئىالهتعد
تصرفاغجركرافىاشاتياماخاالكدمثممضامتالو
طرصباتترمماىافىبرإنأتحدألدلتالفاتحالتحادل

لمبمنطلميرلمتضمماآرالمشخعطالهتوماتومئاا
2دلمثصرهرجمعرشالصعاكهعأشلىثئرإهه صىاعضا

مسيرصبرجمايكيرابتتحىشتحلىباتأيئتخونبنجد
دميىرلىصئرءآبرىممنبهىتمبخالحدمالمجععطااممعاكل

لملمصثرزميىحرابريخاالتابلملؤاظيهمنماالئهآدزصعكل
يهحصإتنزيكصياتبنصفلفاهاصثلمقضتمؤم إتإوإلمجاكإنرصإلربىراطاضلدزياءاالمحادالت
يريخاالهـلىاكتكوصلدهأثالطالتيأبرإي



وولضالدتلكظمهدفر3

وسياستهاااباامتها

للىثعمااهدأيولىكل

كاتواصنلهااعدرسا

لؤضالعاليصارسالمحقفى

نةمماللحتعتطيمالجيالط

مخةالفاولالىعلىمن

مةلكصانبالعلروالهقآل

هملصعهاللثياوعثت

وجعلسالمالفاحديلقا
فيليهاصاظهيلىلقصلوا
نادالقاللىااوعاوفا

وإلللمجوالرسيافدلدةعلى

عحباياالمجنمئلججت

6جآللعلىمالاااضطهدالتي
ارلماطاايرمانىليىمقا
كأللهاميدبوكللكأيانج

لنا6ااثخوارفحواكيه

بئاواوالؤاماانحطلىلمحماوت
دئئارآلصعحسيثادماسمااو

واتقيرلالايه

سمء

اراسثصلمجتلىجمتاواصؤموولض
اناداصباتلمكىصؤكرحزبيىها
بنمركليخرللىمملاطلث

راوفيدبر7إهـحرأفيسبألىلمكا
ىسسصبهرإدصلكركصبركقيملمارنض
كررمحازسدرصالطءنلمثووانظنة
زتاليبنلخزدحمصاشالممابوزعالمخة

ةباوإمم3نزسءقياويمطمة
ييصإفيكرممقجمتاممتليانربنيهيل

دافىرضررزصتالبىنلكلاطامعل
تعيوماواابراكالقانلمزإلطبترديهاشممب

احسإنياسمماغاالبلمربافايهرماتجعانص
لوتصبااوسبهرضاكماررلثقوائل

افىتلميفثلمبربهطصنهبطضنمت
لملمجييخصسجسكهـويلنجوهـقلمامحك6

ايريرائمسيركاترثليلضاالما
ليرباضبمءمأي6برمارتقكاهـضحلله

الربتمااورمتكيمانماضأفارقيلنه
توكطلماسصبرعيجما

أزإرهـاهاكاهـترهـاسعرتئنتارآل

بلىالم



ء

نرفالمشتاوهـإابئيؤتاتهة
نجبنبهبرناصلسفياىجمإنماقطولمأل

ببرضلتخامودمؤفييئلض
مجننانقىبصيصالمللمموصيربماالىكلمهامأهذاشقل

نجإرلجزوالبيىكلبلمبيصصتماالييوجيزآلفيترية
واابخئمفيالىلمايريالرمرتبرالءالفايهااطون

طعارسمبهإلمحالمكأجمصاسبرالساعللذتريقالبهوخهي
يقفىمانرىكوصءولبيىبمكلحضالواماحديلبهماعلهص

وارابمافياقاؤيويموفىنيساهـاومابهايقمناللواقىهن
إسىلصسبن1اورفيصقعافيوالربهامرهقنهعل

إقيلقلكزاطالمكلواءمرلراكؤعلييلىلنعاؤناهكل

مكلم3هشكلفئصءيرصجملىالتريةعليهصالتزقجمكل
عاصلثمململتيقكتريهيربهبراطيةالىاياوصالعدوم
رسيهمالبرواوهـزعرهـبخيضانكئبلىوالدنيولض

بركاالرضبرؤفيكبسلألاونقافىإلالرصم
ألنرصيلطووؤدكروصانولمثكلسهواالسوكاا

لمداءاقيإلبشيؤقالتاالعلفيكل

نوتبىآمبرصاطواللعهاالصاحااايخلجطهىا فيفامنكمهمرلاالضلقيندبيئولومجبل



ء

مصاالفيآليمنهاتجبكل
لمحعلمبختماخهحق

بالنعهاءوفنرنالخاصةوالو

لىيالرحاصالخافتالا

لرسهاثتيمانيمكتا
اذارسهابهاساضلىلقىلمها

اماليؤناهطافهاءوعل

وقهناوتجريةمينقيا

المنفيالصملموناضو

ليالىسارفيفعلهلصا

ؤيوميونئىتعليوناربخم

ثعمالئثااخاربعيااتايلىنهـهص
وعمنآالفوشترسةعلىضط

دنياناتفىلكلتلغاتهص

جمططوهقهامضدفي

موبمظييرالوطباخجتمماعال
وروعلوالنزسةفىةوخط

بهألملفلىانناالصابوبمير
تاوضخصاالهقليدضومايتا

متطيهافثنوالعؤميةيها

إلجشاللقمامؤمثلنجعنن

سسؤولطرتالولوهـكال
يكامكبالرفونقآلممرلو

لمإإفيميليإشكؤئمنيىكجميضلرض
ممأل1لررنييمليقانكلملربلى

ربنبرقىمثإبلميغلطكالا
هزديراىضدطصقطرمريدا

ابقكرسجملفلىبزجمىبهكقمبر

طيئكرتيرربلمالتربتميىتيئ
وبمافيصدى7لىبرلىالانممعموجمس

عريخكأتجالبيرشكوستردلم

ريجمرطؤمؤدلملطسزاشثألتجريين
جمكأوتكأللريرببرادصتونيرى

بخولنضعممرلصجمالوسءيخت

عمفاللببريوص1توامءا سبيهجمحيركياق121

مويبدل12منريبنلممبجسص
خاتلمممنص3لىتصضا

ممنءبحلجمرصصياوسبهط
ضكليرهـبلطكرفىكأاممطا

لرطمتأيمستتبهل3مقولف



ء

الفىمبثىبمافيلربهردلماجمضبرملمااأداشاطنجافيافنا
طنفافاثىامماوإىبأرلمواناشصلمواءليتاوفضائلهد

ناجممهـيزىالميجمتطغابئطتاوفداياوفههنهـغل
فىجمباةلوسلإؤدهلوسآلفىرؤممااإكبه2وجمتااشنماووقافي
قىبرضلنهصمكأجمصاقوملمتجنجوسابوابإلألحنزفىودلى

ابهيترسرنيىالركفانحماباجاياوستيئاةاتاؤن
فىلفىبردصاحياءأاحوالصؤخالعاشمئ

اكلريفؤرتىسوممموجمائيىاتحاطبهيعهنن
واضلبراورحبزانراوشإبخءامنضألؤوديفلفبدجمتئالقي

مألصبمممهكعرتابلمسلماوتمؤيرالعلرضاالنجعد
لجصعازبريالجمرطمالقارمجمهـااثيالمجخي

لمبنلمكصيرإعلكلوملمعالؤبدشهجمااهوالقبئ

تجأللنكيملمربهوزبرفممزوستمحتجحمداوقلاسوألحلى نرأفىنزنلماناوربراىالرطبااليهالعاالعلرمالجتعليص
جصيهيشطنهقولوسربرصبراولطبمنهبلا
بهرلماديمضااباالممضهلمشوالنايئاسيماو

ورلى01صاصبهرتلمكورزأبهعندآلاالمجلالمحععكاإ

كوستنالىجمزربهردكرهمبمسحمااالاداباالالئلمتلمصنان11
بملمعهمجألعاجمييىصىاالىالتيهيالصونانمم

ضوبلمووابريزنربهلنهتبهافاءونطعبلبناتا

هبىسروبماىهمجمسامناوالمحعاالتالطبيإتالى



ء

ثفالبعلىتاالىنخابم

فىلهقماءناوكهراءناوماضوفان

لمجوإاضمياءسالؤطبقاثتالمئ سإتألليننوباتالالصا

اببندعبانالكحاااليهن
ابادانربمهوعلىناثوا

افهاا
اواخألسشالصلهتأرغيرىواء

اإتييئغمتولجلمضردا

صررجمأممالخيرلهيوديخهص

نتمكونألثهووستهرةعهةو
ضئكهاجممفصكجمخامبهثبثه

فانةمنهاومفصلوبقمهم

هائلىرهاوعقاإففيللشنوعأ
شاتهاورغباضالثهاوا

ئاذاقإضدسحاطشعبم

ابريرسلىفؤتالرصؤكيردلكأبص

اوللىانجورممأإءاحلونلميريقو
لهوقودكمرولنافماحزواايهبمابل

بئهبمصاإوإامككثكددلطيركليينشص
اديإجمولربرلصوه5دلمخراجمرطبهروجمسا

بالجمرأوربرممألتبههدئربه
لرممنثرجيزببهفبرارابافالق

كابىفىابهطتبرختجمرامحبزراكياا

يخرإحبىممنأبرسطزشجمماوسفى

بإبخهيترتجحصزبرانلممما



عيترتجاوماسيةرا

طمأ1عادومااتأخنا وينترالقؤلأللهخصان

انلقتحاكلتضنجعلهعاءا
عمشالقجمحاابيفيييةدارث

فقكمثالهممااحمتفشوالنظا
افييخايوكلونالقليئا

جمأعالمحمثحاشوااحأسوتما

رلحماءارعاصوفميلسص

متىآألنطالبائمحمةاإأأضال لنلمرآلاموالمحظحمما

دىالمجلهؤلماهنما

قوى11ملىلجطئنابرااك
نرللوبيدآلمانالجهصامجويماا

المحماكماتريبية

لننالكلألعناالشأمجب

مناضارحاالهلىزيةلب

ذنهيرنكةشادقلىضا

صيةساالاللؤيةعليا

دلمليربهاالمابمماراتاب12بهوده
تنيفيفرلحربئإفضانربرركألى
لمنضزلمجودكىقىمصنوديرلومعباض

ريمرلمازاالرمراباألضطفىممربزره
لربرصربرعبئفاقكوسيهان

انرنالرطراكاهـبراجمضروصقلراخرو
أللركبهينجربيىيربيميهر
بنيجمتجمصبرؤاصلىيبرلوالكق
صبركأمصيمبماجماجمسنيربئ

اورربررصاوكةبرمكافىفىفيءايى
اورصيمابهيهألوممودطمملريهركائش

واءلمثبحبرضرإىيرسبهماهم

يبرصزإضإممللرصلفيرممبرفى
بمبهصئمصعاوغائنكىاصعولىضربها

قرصينلمار
سلتهـىلمسابريرترءجمبخت35لر

جسعانماكرإرهزلىمفرت
إكثلسلمجماوكلىكويرلم

يرقىبهتاوسفاجملزتجااببما
ململبرعاتضكلممت



فثاصممردلمترجمتلرزبهالمججاوددجمدثشىالثاليماتاليما7
وخمرافاكأءاوأسيرفاراوكواضالالفصادالىسى

ارازضلمىلميئشبمفيسإتاوكنأكلقوالولمافمافاتوأ
رابرقمالااورنيكرتولصخنالواجبمااصبهلىلص

درمقبصفيلمطرفبرانكافروسيالزبهمدارسنابا
سدوتينمرتهيالعقليضالتيبالتريةو

منبىاركليرملمكفلنريخحصيرىلموظعتهيهالولل
امزبربرلىصفىمصوءعؤلمجمالمحغليضبالتريةاكخ

الويعحريماهكرمكالوهتريرثرثبهايرتمتىالتيلعلىهالغليم
برطاتكلسرولفياجمقلتردصنوانلمالتعنيملفانا

وسىكرالخيرابمكأبهتقالململعالترديهامفيومقيخللين
إوسىامهيىاوكميهصبراوسبهرحبمايةهليالق
جمكبازجسرلىبخبتممكاثبهفاقألكوالمحقلوالمقم

ريرءبريصصكلكأجمصالترتسصدونأسالزاؤاع
فيمموأجمابايطاطوبعربيالعاالمقابلةوصاشت
لشللكيىهمطالصبالترتاعئيوانمااللخا

يتتالمرلوهـانلمفبتاسلوبفيتريخياتالعتليض

اوهـملىيرلرتييهاوهـمفائنلملطراستاللكوكالشيم
فأطهممااوسمحيعجمودلمآفىئلالوئالمحهثىافي

ابرلرهكرساتيرفييصوروانليرألمحتالئىرتحي

ضوويكالقيمطباالعلمتساطهاخذا



والتبرتنيوجمرابلكأباللقااتتربىنطنالتليدا
جمئؤممولمدمرلمحركللبهقطحبريلالعماءوتحقجمفىقدتمنىا

بهوخرالغالتيررستجماورك1الرالكوبئالمحستقنون

برابمميىحوبهؤسابملمضجمثضبتقصيرناثبلناسب

زميهالمجؤمقرىجمتييبراللماثخذرسيةلاالترصيما
ناإبيهماببيىبرثلتايتابهرفىثريخاآللألجماءاقاالساتن

األودبركأنربهثطابىيهربهبرلىفانهرتهضاونلىعديهما
زيطألتبيىحوستصقوجرموخبتربيتربمئمناثمياذ

باكأهمريرطصبهىءنارايمويموااةعيرجماصالمحه

برتائمصليمورثرشبصلممماهـتلقدوبناءالتريةءاساس
ضأزيرممرصفاتإنريهـلربه9طيمدأ6ستفابالمحرباراياس
سيريينلخكدصطهقماءصفاتففائلهينبرعمئ

قصيريكضوخموقتننملماتكرااويعصيالثيئاقعاوفا
جظوداكدقرمأويزهـنقفيلطالبالتمايمكنىعصا

رلىاممارهءزاويهودءصارممهاحقالءكأصارالهااه

وهـبرجمزيكصهلر2كرتمبىزلتيهفوإميلياهوانأرإساتن
فيجمصايصإفيلملمخمقاآلعمعائبياعلط
افرعالملرممىلمجدجمنلبعثمظئاتيصيرماجيهىان

كرىروماالاونجرلملجمبئبهمايرشيماواتالميناهصءروا
قرولقىنجمبدهحرولماحمولذربيةبتريشايئابإلة

ريرضلنفمهوسلمك11



8

المرإففسهيةت
افياءباطالااا

جواخصلصثإئخطاايخأ

لضوملىبمتاهذاققكيرفي
سبئيىصعلالترية

ورألىبوسنارإلتويةص

لكعكوازدلسبعهفي
منطارفىلامالرسل1أت

لمجص61نرسنافىاصل

مئوالعلومالمجضمارالامماق
اإللىههتقلتجىلمجمستناا

التريةيينوجمتكالعظام
إلهاتهمبرثئيرامفأوالمعليم

عهلمجلؤلمجاااورسهارسمفي

وئحصفوكودليئلصوصاو
ونرلهسفرفئممسدوث

ارساتهالطالبلملىماء10اد
طارولدلمحمابابوا

بإفيقولفىباضماا

أافماميرإترلمجصلىاءعوكارطال
زفصررأرإتملىبخبزإطاباكاع
راكياركيجهلمتصبريزلمجبصكئا

برىفبهوأوراطبئبهصاصلىببههيىثربهأل
اييىطموهإءتمصمنكلىبرىبهب
راابهطجاضامودبهعبرنوبركللماكر

فانميرالنبرهـجماسنيثومصصفههيى4ك
جمصإسجمينىبخثحبرهيىبهطببماكلي
يىوهـباثركصكرءااهـخوللىبييتئل
ويلاارفىصقىبررانعاضق



مخلمجورلمافلىفيبرسبىؤإئفصصتقورهصنمهتاللكل
انىلمإإفيتمإوفاشراوالناذلكيالقاانؤصي
عايخاخمواءطالمحبودكرايمنيمترمربطلجواتالمالرعامحاعلييم
برييىلمراجضديخهاوسجمرخموراالليارسوخالىيريخاصدا

امومصلوافيحاوالمجمقتانكراونليردقلىلحهيكليخاعيهاا
هاالفىدلميرطاوسمبرشاابننرولغليمعصبتةالناترليبمامى
فانلكراموشبتءخووبممايقوهالخالتةلتلكترللمك

بيمإتيبرإصااللبملمء221تميرانيبحنىعاتبتنتوعيعقلعل
نراتخرلمكقوهجمعاجمصادصفالرمطالبالبهجاءمئ

سملتهيلمزبألشصتنفرلمحسالخحهوبرترفيال

السيرياكرلبهالتمكيبركرفللراإلبجداناامخسسرالحمماااإل
طرطرجمرلمعكللالمالىلم

كاللممموجماؤنراتخموبهإلأبويردىتمصداجمتياساصعلىاعتودرديىس
كربمألنقلحوءولتميخصستدأللىوالاماافي
دماصلكفاصثيفاقمربلماللؤاعدماءطبا

بهصئعاهـفايهوئبىممبروهلمكلثاجملمحكننجيركعللقلىتخكلت
ممومايرجمزديرةرا7صهالهبهمنلصصفهأ

فوصلمترجمتتملراخهاكاملهـضضكحوجهخا
الفي6هـيصضلماينفينوافصلةجمكالتماشلبوا

زآيروهـيخموهأرالوةوقواللثرآالههشاوعلىىالتص
ث



لةلترليهصا

صعةقالنفسكص

حثرطبنفي

هجمطغيريطبوتمئ

مالمجبللممانطلمعامقث

المضلنهوصث
حادنعرحاسلدنمم

تىولفضهه

صعدصهتمننفيلعشس

يوجميوجوععشي

هاجوهيكأخمعجملنفسر
لمعانسرتجةندى



8

بإبيوهوكباثتابلاللمجئنخسهلرعملهىعلافيمحر

يمنبليلزفيتااوصلمآلمحواالمجظالهذمىلمضل
داسألماوهكوالمماطحصطصىممانألجدعيياالقخعينو

لماثتبرفىىإرهفىرجمالوارسسدلتديوالىطليؤق

مليربهوؤنيهامممالىواكاروإهـنجأرشولفعلةابئابحاعما ىهمرورراءإوسفيوممىاكروراضألجءواخلحطامماصابموالزصالصفاع
لراويخولمجاهـىهـبرصأسلىجمااوخإزووتادتجاضينة

ورديراضرواطيخزدوصحصعمألمناةفييىمناوحماورب

صممأاصلمإمبمطدميىؤنمصآصافحثاليظحهلهورقيصاغاي جمارنىتحالتئاءعيمالشكردءا

تضلمصالممماكلخمرلي

ميمملرثزلمررهـلرمأصمبقكرولموصزالحدأعالذوملىبا
أيمكرأاببقريهرلمرليئلمكقالرالتيالخايضئي2ووقوفرليه

مميكمهكرتقئلىيهملمارينسواتهاتلمجستطعهاكأ

لىهـطربإطثهـاجمقرفامرجمأبراسكيهمجبلظثاعناشأفطضمطميىا
فئإسسلمورطهـيولمءصلمجةاصقاصستهشاألمتمبخلىكوتئت



رو

لدمويخهبقلؤتمجب

هـوعكل

عنولثءاتفي

دفنمهوطمالهضميلألبترلية

شاشالزىيميرقى

مدينءشلموق

لمحاليرربسملى

سانزضومبال

فيثسوحألمقص

وبعسقهصاابم

ضعالريههاتصبستهانتي

صشوترعونفيص
لتء

تمؤن

عموتها

لعلصلىي

عيشمفإلعخأكحاألمحك

إءأيموهؤملمقىبتلرتثلفؤسكما
ابرهدنحانلمتجينجمأيصفيشا

يئقوسلمترجمتوهلهـصتخمي
زكيربهينهـىيرجمهـسممبمويضينا
ياتبرولمدكصبت

ئميأجصديربررايربلم
برولىقيمبزفيلىفمالصوهبركىومما

أؤبثيلعاظتجخصبيإب

يرجضدنجمصيربردازفوانردنموسؤيكا
لمكاماوصصتوولصشبهماجميئإفيهـا

رجرتماىيخكلل3سؤأوابلم
يخزلفوسلمشفييهاىنرالشمكىصمئم

صلرلرلمطقومييظيهرحبرلملم
بريينلقرءيهيرفىبراوصاثط

تؤنمضرصصتملماسنا
طكأكروستملمتولثصاوالصوويخرت
ابممونازوللمخكاجض

لتىنزكرلحصكمافيالولمضحقم
رترممثىبهافمابلرجبنبرضر
تهيىبرمحلبقءضاربهلكث
جضيركألوجكاضبض



مهاءماالحسبوصفى

ثيالععهل

فيفيلبشكضيفا

آفاراانفمنيضلىيها

ؤلمحالولممومصامىقيوالعانا

اصدرقلهمناشظلدهثعاوان

ئععكوامهلعاتاصالمحة

نينلىبهالينااحمأتلة

جمالمجؤشصلىنجماكثير

ومؤثرونمن

مقفيرلمكناااعوعلىلدذ

ثكالمزمأانتيالسوءىإلمحالى
رلروكيرايءابدالى

لزءالثاماورلماللالستا

يخاروشالرفيهصمننا

لغهمرتهىوعلصولزا

اوكالوالمص
تأصكصضإعلةفماسياه

لماعليلىلطقاجمالقابعاا

ذلكعلةانوكيصيالصما
لمصلةالطصلينلز3جم

جنسدصزفالىاقفيبنربتممما
اقيني

ورارؤملىجماهمايخزهكلماؤاإ
امماجمالماتاوسكريريهاتئرهلنامم

بثربهرفيسممماضثقكضريرلهـيه
دلىلمالكرصئيكبنفيلىرممئرمهيرأسما

كأبرلنممسالثلىوازيمميرطك
فيابهتيوهيىوقراسميهالصلي

اثرأدبلؤزرلمسيرزيمييا
لتيمريعاوجضلىلىترححافيفيلىاؤايق

بفيىيهصسجمصبيررئينرزجممجم
تكثألجمئللءضرضاضاذالعاجمصثا

يالمبهجملمجاهـومهبىءبرجماتمايهـ
ساأكيمسب5قبروجمبائحصبخكركا

نمصرلمقيبرقياويمءيكابركرتبى
ءبمجمعبميلبىممجغبيىجمااوهالصيماجما
اسعوالملبرجيبترنزليالتري

جملزدماوريريرميئانجوابببربل
روىصرصءقا

الملمبي
مجمراعمايراجموصاجمس



مدابأورزرتهونجيغاىا6دقفي

لىللزقتهااهـرازثترعالقيضمىكنكاليصينبضى
هرءولموماناصببهىيروليؤىانضلمجووعاا

تتلعرلمتزىاكإثثوهكلفىالعامةصدالمحنفعض
ألؤضزبهصبههـيخالئاسءممرممىفائداقلىخانلهملهعمل
ألماقاطااتيييققاويزلدالنفسيرقىاتذلك

علىعلببهبروبرممضرنىلملممرلممآيخوجمالهدصليئكالوان
ليرفيولاطميىبهنرطاششعذممامئاألصماللطيوصب
طنىقيلزثيجمرتنيصقىبركراضلمحااالهفحالاثلىفيعق

تايىضالجمإنالمتايربهيهابهماقفاعلىمثاألوىلربا
زحودسصصصتامورحرانضالىديربهصمايؤثرعنألمصمىأصب

أنىالمآتياءضبفابجمكقبيىقامستاثثيالحدةلمح01
حمنمصرممرهيلىيخزابىكرممراقييىفيختجاارادااسفالدلبغافي

ودأبكأوبهبهانرايفريخوهالديخامئالطبقهاتراالبى
نالتلمالقألرفيوولنجاالهفاركسفيثةفيالرثهوالفينجما

لمجرئمابخنبهابيربهرأىجمافىاثامما5افيهاوقالدعألىاكليزده
شثفطلىلممميثثص13قارفيصعلهجرتهوالقاالثله
ءاطبئاستلرإشثلبهتدعاالبرشمالخقيرتقاءاطهتجواسأله
يرفىيرءلمبمزفياكمائملماسيهي4جمرفيافانقنجصقالههن

أديهافيماداتطلمجمهرلعاءاوأسىالىكظيص
عبمصئالجبهركرييمأسلربماكةماستاذتالال



كل

ئمرنمايآببهرعلىمولاسءمحابأاتتعلانكالوتاقال
اافىاشهبئاممانلمدننولحبىلموالفوآللمحاولمحيهيفا

لبيجمرنمبوجمأجمم22هيخرترؤلطبمىلمتروفافياففاوخلهاالل
ودحبىبهىخموممررأجماجمايرلمةلبامفاناالسد
كأبرامرافىذييىيرفيبرشجلوبئتااغاتهادمحلال
لضهـمأبعيتأمقزمريغالااشنايالكيؤليه
اؤتفئثيماروودنوهـيربرجملخترأالإواشفعدانابح

اضالمحجركعكلكرولمجتفيتافعأاعطماتروتجيرالر
كالىسإبلمكوبهزياعيصضاتوجهترعكمالتهفي

ولمهـأربرلململموزواكأفجمركاافىورالركاللقاالذ
افيكملطوهبررلملزىقابكلىاأولمههاجمفعانالىرعمالصفص

فئآلوكلمواأمضاشلوورووفنهرفومدقاثرويخطولغنيةلجظيمطا
ونإلموأإربهرهـلميتلرجمالمجحهولىومججاللالسووالى

ردإفيترلمقئروصتبهرموزيرالمقيطليؤنفسرمنواناا
لكرءلنعئاىشحرفيبهرخمورافيجملكودهـجمإوزلبنوتومثقح
كزسلمعرنجاياتيهطايركىطرفيالنههودلولإلفلهـ
ايخاوإيركلىجمقوداتكريئمهيخماهألدالليلىبمشتغالطالىال

جمألايمطاللبجممبيئيهىنبى1نلمانؤنيجقكلا
يخربئكاللاورايمرلخزلمبالنية8هذمثللهيئات

لمحآلمالعايئةالمحمنة

طابىكلوشااءسأنالنجعاءالطبااا



وطاكلأللىجملمزيهافانملفالسمعدااربهمتقاالبعحع
نريرملميريينبهابأيرؤفيمماؤمعاايتاوللكاليالشالمب

اءجمممارثخيهطاكرنالمسططيئعامهقمييئالعثئ
اجمرفالىميىصصأابهاؤدءسئاالتيصاماسبصيخاصته

كلأواتلموثتفويبمكىهـالللمحممنااعطنكاهافى
المفبىمافي72لىئمزئمكرالب3لفطانالاسمعلىكنرهاالمح
اوسايذاتيقاصوطهـبرثاقيكويهنفعلعيهواصااستعكو

اوبكاليرمردبهروجمدؤماستعمادائفافيروا
ممصلرت2تاصمرببأطمالالمحطبخسغمليط

نمدآأكيرإرؤءئنمللوافغقامهيهوثفنمكص لكءيرءكل

ءممماسفيعقجابسئملمعربمعيباءالناسييبإفيولصأ
بالمطاىكولملربرلملزلملمعاللقادرلىعرلىقمامرهـ

هـفاءيراليىعينضابرهيلىلمبراضيالقةالواوا
اسلمتجتهمدتلكرقوفامخقييالىانلقعدص

ففابههبربخاثتجربجتغيللمحصأتمنالمح
أءالرباضبرءيخانافيلمضهقكرى2قضتربتدصكونال
طؤءلجوداصزإلنأيثءجلخلةوانياشها سلى

عرالنطنزضيتضيمحوديراصكولماللقاافدبها ليص

وهـوهاكقصذثمنانماألأضعاتأل ؤنز

يرلىااييوفيخلموفعانشألوالدتألصمما



تضزإططيلىاوسجىضلىجمبخليهونانمطلبهمتهعلوله

اقىتحرمقعبماصصجكفطاباعبرءجسمهمكيطاو3ألوجو
برلرولجزكركقيهبمأضهرممألاهوثاافصايطدمتليالىإفانه

ألجواطضلمبرشمرآلفبئبرصآلبفألمملقلىالوصءنانجفرلجد
اباحإنرقلىدمملبهرؤنإليبيمااممهممداممراا رهـلممافالهبهينممجيث

نرممبررزتبهأؤاممبافييموجوداللخمرأفاتدجماللهالبرنافم

اجميهجمبركحلممضرليواسعالقالرسعههميهوفالمحعنوى
ضطاممثالمجمرفمارهلمفاؤلطاتلىحمتاثذمجمكابمامت
يراوتاسبرؤاعكرايالرنايسدننعاتهوإسمظاعاذاورصااتط

اءتىفاالفيبرلمفياطلربهصوتجرلمالصنالقالبنندينكل

برواعهسنؤرىسبنهمتىألم11انتفبئيلصالقالمحاممالقنجمص
اأبمنالقصنفؤ3ءالروامتلل

انأبهبيخريخضدنجملمجميربمارصقالستالوإصدمنهولبورلق
قلودنجرولمملصبىحبنكوالمختاوتالطهصالانهيمااان
بريهبقيجمرلمجاتلمبزجمصفىفاسلملقمالألمسهعدالهدكلما

أسءلمئمتلأهمرهمئماماكرسبملعدلفكلوالبقولحرانوعمنا
الىايرالمضبااومجعثهمااحمهومحعلهص جمتيرفردومململبئمتلمالفىوراشىانثغلياصاملقمتين

اضرقىببلمبئلتوسلىفياوخدسةعلىالهمرجملىانمش
هـبرشهـأيرتثاشههاللعم



1

لمابمجمريخرأليرانانكمكنريزالاقدوآليهوتلنعااألا
إضلفأالثصافياقممروجمبئ3بهرممأبهاتااةصاالالعافعلنلىناق

قرجميرييراقممينجكلجرااعماجمالممخلدىيروابهلألنا
عالمييربلىالرباكجمازجمبهاكثرصالعثيركالعالصالطالن

لملمكربرخمهـابالهـفيبهرنجازبريرممربرضالعالئرائماربيشيزإلمجهل
اااوإكرهـمماضرزيهزنجيىصبرجمصيههلضألجمأكمنايخلىال

كالققألميخبرإثزبرافلموهـليئفانازعمائهاةمهاحهاعلها
هسوتلىفىكأءقامياوهـابرطالفضيلةمكةتصنيترليةقص

يرهـناضةبنناصابعلمءزلمؤتملتوونفياننسكونالبههتني
جمبئاممرنجتعمانكلمفيالقاىلفرجماماالملجدكصشنعونممما
بزفرلضتمكييزقيلماشمانالمؤميرظيليهن9ينبنيىالذ

لمندممئلالااممربكلهيحماانهوليزنماننسهقيتربة
أعاجيهاؤااوسادبرجممناخبهرجمنهالهقمقمملكقاظطبمالتي

اإ2بلمابرجميكرأعاابئاسلىفىجمهعاهلاعليىاظبو
ااحزيهصضرولمونجافاجمسفىإهايرئايحجلوانصخيرمفاو

إعدحركللصاثثلاوصثلمافياذافيكياتراقثاماص
بئلمجىنجبئميهمكابهصكابربهإوالثوالتاهلاوديولعي

ابمنجاشخرلبزجمبافيلرءمالىالمثبهلملعا
امموبإقبهرأاطللىيرمأتىآطلىقلشلرفيتىقفسيتجه

أتمايحجممفيطاجمططانةرتراذاضالحلظبفي زوطزكوقىإبفكرلممميرإالمالىةفعأصماالاحلىوبعلىكقخنظ



دراضإسوكابردبهافيئمزسلمممزالهقلتعليهاكلنالمجهيع
ومرلصإبحيااللؤمزبنلىفىصبلنفصيانابامتكلهذاوما
قالممحصيلىضمااضقجموتونؤكاتئلهنعيقاللسانفلتات

براس5لقارؤأإلكتجومىقىينذكوتاتاربلفاوا

طراىجيهكريربهازصينموحمماكنإسالحضدكللي

فميرحصسهيليىللمجمتاطوامائلالزهحمضالذي
صقىلمصكأاسءممبهكاتجهنملوانهواحمداللهراضص

لرمؤعربيابهإنفياسلمبهطاوالالحماافالسنينوليات
إسآبلميرولصبراوصانلملماوماأبرةمابيخهاكننيعانه
بزاتحررتيجماجمايبودجمرلمبهإنكرإارللىاثالقاعييابهعني

كابرأبمناشةافااكطاوبزبهبابخباءآللصايهالاخابي
مكلكرننيختاسأبهاشفدهماتجهاجع
ونكتبرلكى

وروولقدحبلفضهطةوافوا
شقي

الإلينية
يرعلضهنممقبريرفىلت

خرلقافئقىيكننىتجبالديخمئتضيلةا
حبرنابريىجميزايلولافياقصضتليهتربيةلصلترب

ويردلمابفبرطلحعقبهربرصدبممئطلىمهتئ
مفونشاصبنووالالهايىاوقديخعثألج



شألللىاواالبفضائل

وايخهفيالععكيهنهله

ولحهةحوبريلحعبرلما

ورتمىالتفلتاستطاعااذ

فنتتطيياليا8ععائل

لىءدفضائلهمنجممح

نجماصلثفسراويخيرغير

الدجمهيغضاتاامئلهيفنى

قطالعنئضاافمقوون

عمالونولفايلألامع

خانماعأاهذلهمجدث

ابفتوقدالرلجة

اوياسماءالفضائلاثلالؤ
لعدونهامنها

لمألضااانرادحميوب

يزعمونالهيةالبالفىقى

يماترييفنىلهيهكاانيملن
تجاءمدبانفااللىعى

تالعلصالفضيلةءاسا

يرالمحيعإمندهخبالظ

ااعلهاألئلكاالؤا

بريرببززيرممواولبويضأالو
إتامصلمبخثيرومموجمربهمانلمءج

اسمرهـتيضرجموجماضربرلأص
نراولمجمماءكأمشب8ئنألر

لمضأليحمسكأضمبىصكأبمأبآ
ألىمحرافىبهستاضبرم
جمأجماحوأوصلمثبيىحررألمزرهإ

ابثالهجصهيارطينألمبهىإ
اقىبهعصبهطجصطكىكؤلمجتب
ألحبراسكؤءفىولمبهمعا

عإءانءفانلصهيهرإبرت

ليضانامبرهـؤاللمينن
بهأضاصأنأنملىذاع

جماآبر

ثارهـيراليىجمتطخلي
زهمقاخمإللملمطبصجمإزجمايا

01فىجمبلمكرزفرسصطفيبفى

مقلمامرتاوصففطتلمعيرت
ضياجسزجماجموئميرنونجلى

دءضابرلراجمزواالترمصكرت

ملكجرألخوبهركرةهـممكىكأ



بهمالمجنيةصيربرماوشوسزقالننلعلمجتماعيهااوبالهمئة
ساضلممنفألءجملمضريرادعاضائلالهوانافح
جمايملململتوولكمصاناكطبدقالىلهألنفمالناوا

ورجمىالرجؤئرىيخيزجموشاجمتاسرفىلطكبلبجممكىت
ننبئاجمبماأبرآيربرشؤلمامحمابربيوثئومبالثقه

أااممرومبرلجلوامتوهجصربهراقيوليهونمعافميخيضلقوته
اآلمطرؤيلإيريهألنوواوصلاءوبقاللدناسامحقهيني

اوسكأيخىنجاقرإتلمإيهرأايفملمممبهمانمدحانحوهق
ستملىالانثباممقبرلمومئامناانولروئأنييا

نجداءكاشيئلمفتبراترفيلقممزثفعوأأثخنلالترية
نرإوهبربرجمتزئرصرصزثصاضضحهعنطاسهااساالياليميية

طباليربلىانتبرجممكلعاب3خرآلالهقويخما

فاينتلرودلمبحإلكبحبراىكهزيخالمممقللىحمضابضوت
بيمبرالرفيربهتطاقصطفريشالىيركونمصنحيىامئ
كالصطوالزاكأصوهككلالحطمالمحتماوطيثمذيتمق

بيىإبرزصهـبثاضيجصتءبهاويرون
شحدكبراستمبرسبلفلسغهاضداكويرفعون
بإبكلبهىصزلميرمقرثصلىببسن
يرلفرإيختصروكزضضمئماسبئاوربرقال

شاوماوهـالمملميردثعاظدصنماطلنإضهرطلكضظ
إصصتضاركرجماللللنيويمالعلولرعلىلعهان



يرلاهشؤاوسشانلمنزكركالؤإلهتلونهصتعتنالاالفكل
اقويلمانكولزاوتءالالعاقوفيهبافاياحياءو

راافىكرصنهولمحيرجمماكتلمافعلىصسنةمقتفمن
تفىفىصبلملمتركإلررمنارالفاحرألجلوإان

يرتواتممحصاوصوتينالذمفىدجةمالهحثل

البرءجمبجمىلممممافرءلموثذوحدوالىبهفالشفيوعن

االبالبمندهـلرصصمحرربرالهتمصكاإغطمتهامىاأا لصطعنسممبرلمالميرتيخواظالمواسعامحروساله انلبهإبهعجمرإدبهربرايحخكالاممههنومم

لرنروداورحبربنمموهـكاصنرقومموداالنثاتههصمئاوتربرن
تجرازئؤااوددبحداسلفيرلزلقروفضائدهجالديخهاداالثرلىكلا
اواباوهـضاطءبعزيخينلنهيزوابرصاالاعيماو

كريواوهـجصبرقىبتألبخيناثولمجضماالهو
ؤصإوهفىتوفيتريئلمبختلىأليةالىلقريةافىيةلعناا

نييهفىاضرالىهيىفيزبريهوبهصمملمممباااللواالؤإلفىيرمبيئاتيهاللى
كليمصبرهـسجمتكرنمالبرزهبيءيجردلمءيرثرطحياتهووكالالول

ئئممبيمضنهيىطولمتفىيئحربسوجمماخقلطءالسببضضك

ءكيصترلثهرلمبرايمحاثرأتاالاتالعهذيخألتريها
لمجمبلبرفيوتربهتكودجعافاحثيرسيؤاتمامحاال

ريرجمبلمبئرصسنجبالفضحلةعيسرتحويلترلية



ؤاساءكاوزجاتبهطقالملضواذادقحئماساسلبخالىللى
فيلماجمبراؤألبزميىفياةايئئكاناسابليخحاباهن
ظءاجمازنيلم1عاقبتهايصتيلمادلجة

لمصافالينلمطلملململىلىثدبرازااألافامفوامالتاوهالم
وداالوتجرءبرىزهـصدرتيختبرنملماقناعوألختهإرانبالناشالغلم
أولفاشامرهـؤانلطبموبهلففبهفللفانجفمحاالناقاتجيم

ومميردكرامكلصيرأتالملعلىعاوصائللرذوضرمما

صئململمأيرثناقأن4مقبهرويخا6اسالسيمنحالطما
وإتإبهؤيخايريهماجزبلأجملىفالودداخمدعيخهو

الماقبلفيبرممقبرلملم1ازكريخاهلى1نالشاوا
طيىعيامموكجاصصلمجإطقبرألرئههلىثلعيلسوةاث

تجرابيرننتبئساكترارفىمملىلههعميتلضعصصتهحكماءا

بهقركلمشكابرابهصنقلكريىالزموفالمحيتها3مجيلاألرو
شبىآومينجمرتاانمرروبركزسامهوكلمثكاالنأمحلاليهأن1

تاسبركبييخوتتكلهكلاسذاثتموضغلمجثرويرضح
ثاثجشجمبلممملبهلملمهـمحإكأيخمويلةأالمحجلىحبللتخعمن

سء1إجماءيربئجصهـصفرع001مهوذلكالسثكضعم
ضمتزسرلمرسمموعارفيتافىقضلت انالهبالمحكأواهـ

اشلمبزايقفييئشئمسلملىثبثحل17زمملعلىااليللمح
ؤطكلبلىصتلصلعيىلممهـطمتدجرأاءكدااللمحعالجها

ئرثلمءمممجمبجمبهتاورهـالمجةواتاتلشعلرلطب
ئافهـلنمنىبزتصاطنجاءنيجمل3نغهء

محابحيثرلكليهي



باجماهالإلثحاءالعوادبط
وكنرباللتعمخشةا

شالفنسهصمعيادالبماءيحجل
طنزفيؤرللضولمنافما

هـلغيلىهضافصانهـلينعص

فصلمنتاعلكذطبقون

دأداقلىاؤخاإلالمحابليفمالمنا
لباطلباطلغيرالاكلضهمعلى

مماطاجاضخفىلتهوخهاإ

الصطلىلاللفيألحاعيالناس
هوباتيخاتشهدلكواولى

كأفرلإلبدداخابالمالى

لرجمألننيارفهنأمصايضع

صاببربرعصالهسللثما

اثايأتيجمثلصرقىاللا

دمقلانيأبيولمدعملهنغعه
نهايخارلصكفانحياتان

افللزفىائلافضالضست

هـمتلىرآلوالهوىالمثمبمج

لمطبعاللعدمنامايصبم

رمإتالفايئحملياسا

اىالفالملركواااللاوسجربرت
موبه2وراراويزطننرض
اتةبقصإهـافرؤدلملرتودا

يبمجرصيوسيخوسقلم
آيرءلرجيممراخإيهريخرابرلك
وساسلمانجمويخكرنقصصوو

ألزنطبئكخضلتآلكركأ
زروصرتلمزخلمانديرلمي

كيبهضر7اسلمابرويريخاجمملرصز
اسقىبرجمزممفااوهـصافىسرستا
إبصويهالبيمتووهبنمكلهـقا

اجمضاوصايمبلركزمماكإكألم
فىيؤااساللمركايهىمناولوكعيى

ااستليربهىيرالمليلجملى
موجمماجمهبرولمسيئعرتكرولمي
لماشهـقآاهـاسلىبهايايخوا

لبرلمجلكخيىكيروهصبرإوصضانغصي
ثيخاكأكريخرلمقننممانكىبهربهب

تمضزأوليخريكااللحهضيأ اعخررجمرطافيكرعلم
اقؤيهبتلميزلنلنهبابرلزاا



1

مأتئلوداصاصيقثرءكامالدإجصأوبدبئك1طلبالبامالمحالناسا

يمنوصبفلتهيىشماكماصاباكلمطأ43امالجاكطملممبلمتا
اكألميئإيخاالواجمحراصزواال011هيمادااوناسارتاكاتذا

برزماوياجمرئودمينمرتكرائةمأنيمايرلىالفيخه
يىلمبخإقلم5فييرديئرطتجعممايمنخثيالجتهاعي

ابرمالكرآبرجمماجنماانعاقياكلخولمالا
يبرلمكفيضيرةإتبريى

لىاصتخمفااراضالخاكصمجتفوين
أخمتأللمتإنثييلمطيخسايرلحمايرالوفمدهمالملنخو

ضجمراوسقالملواقيجير5الثحكؤقديرناحعاكقما
افوووصرممحآلملزاهـىكمابضافاالشلىفاعلهضعازاجمى

اظجأليريئىكرضاءكوواجمبليئمجكصكهيخهضللىيئ

لمإجمرأزيخصلىتجرصكلربآكويااخمئماأاكطيوبهويهاختلفواغيماالعا
صقكفيبنءسفاهـخمازممايىمنهماستعاتلىط
ثاضرميالييفمدمات

يىكغخجمبرلبمكهرأتوبهمالمأنكاممىنشرخعافوضصفيليهوثون
طاصنوإقاواصكىل3نيبامجفرعافىطةدايحتىاصرهيضيهص

يخهـعألبخرتكرءبمفابهالكور

فيفأالثضرسمقضأولنزافيدوبونغومحتاثيؤل
ئربرلؤابربلصماثءالجعهـممألمثبهاللهلججتماعاتالرروحاب

لمثوايبمءانمميسأإفأص1لنترقالقضاآلنحلماهص
لمإإيبصبإصثبرجممبهابريركواكححكمصالنيئالحومعددا



لمحريركبرمردميىلىبرامموعلومنفالمجناياتممحيهم

لريممعصغاقيتجؤالفشعحينسارباعيمثالثه ناسسمماموهـ4لميازهبىوالربحهارهلمعالفاللملى
لىكغريخمإقرلىتجبمكوسوجمئلفاساإماعمئ
يألبفبركرانمأجملىييسسجرصبهرنأكلاللمجالذان

اصلصينلجلثاقاحماإنلمكالماديببئ7يعملاضمكدينا
إطرجمىلمحزترتلميرآلصلرالمجنااوجرأمعبئ

إئمسجيئيادبهالاوتءضلمصاتحايصدلجضهوضونا
سودإرنملهينهاصبهمابريمةءإشالمحاوعقابالفجسة

برسخؤوممنكليرابصوتاالولجفدنايهاتاا
لمطرنردلبؤاءىالضيهآنلمشنهاياشتخالىبحل

مربرالطمؤئرنجسكأبتلملمجلمنكهـايراالاجالشعورإللمحاوعئ
كابلبرببرفيزنجققطقاذساهـيراصيسةاليةتأثيرألتومودج

اصإبابهرءاراطىأرؤقيليخفميمواالولى
ابرصالىؤاينبرءابئنجمعشهىتفتلىاحدالؤللة

اوليرككلىمترفيمماطحم1مثهايهااسياوآمياال
لمبأىنجوشإبركاخرتللهيرإتييخمالذىالمحهتلى

اورزإسطلىضممطولممحالىنفلسوثوا1ويختعاالالل

بئيمفبنيصقلشفيبرواضمالعنلىاثبتفناالالعالمأ
ييربملزفلءبلموكبمنيجسفاشانكوانهاؤيدة

بيىيلتسصلرتهـنرأصتحصلمافالشةسيرأليخيرجمى
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وهذاممثيز7ئلابالؤطوئ

لغضيلةاانتولناثحشى

الدليئيخيقواعدغةعلىلقاا

قاتشنعمبهاجمحمعات
وقهووضارابلىقالبهثس

الفضدمااوصمنهاربقلى

فالكىلحضهالنفعصاليها
لمتاز2جظصقخا

لماواسئهامئةلصماتى

صربثالرجالاضب

ينقالونناوابلدشامئيأ
الفااللضعقتحطبابا

ليئميعماديصعد7ظهئكل

اكالثعامطاللبماوااقلمون
امئتيلهشتليلهابخان

جهأمئولببعهايهةالى
هأثذوضمابدطشب

بمفوجلىياالز3ل

طل3ميناشوارعممتشاخ
يرعساكليئاكبيهاافامئض

البرإتراهالقبالهتئ

استولكلكىرالريبىمعقبر
برلممرزلمنجمايريرتالتءبرفعن

كىاكاطحيززبرطرهفاا
دبإكركزبردوهـضاينربا5كصا

فرملجمقلصصضيلىبرممأفا
أىئزلبيىاؤابشننب
انوأوليلىكقبخ

بهرأبرجمقىايضابي
بهأفيبألرءكرقلحبرص

اقايبنإياقااجمطبنابملبرلمضرفي
كاتبزكاميؤللىنطلب

ورؤمميمايرليئرلييئااللبنبىسفيهـياو
صبريراوتاجمزهجمبناقلمزريأل

ممأءايخايهبتااسلم
وهـالرنيبناصلمقاتا

ثرموأللبزافتنجلإاإيخاا
هلكبربما9برزسجمىا

ابردءكالعيعرامولص

لمزمرريلر
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لولكهـبيناسء7طكزبرلماسلةقيوضهتحناوله
طمرأدءهـافىصاجمبمرلغلمجوحتراءظالتىمجم
برءىلمبمبرآتيهثممرمهـاعادتيناتيحيرالهو

وجمواجماهـأحبئابرباوسحبرفىقازرهرجثدبهيالكلدأكألنىاف
يهىصيهرزبرعبئ1إلنبرضفالحموولصاملص
سليمكىبراياواشىصملمالرطالسيهمنضفسلبحيئ

كاشآكرنمقاكيائظشالرتايهىعباتبالزديه
إؤآىزبحباوبهزؤخولجىهلايلمقوهوراالقا
لتجقبروضهـىكطرانىيهاوصاحياخالياظعشالىرد

نجللماليىنجلمملىبهقبربركبماىتمرانآثثمالهالرولجهفاقل
جضوبالتاضريىبربينابرعلتالىيرمالللىهبضاع
ىبليرتكاللمبرلرصاياتماكاحمتلننيه

أدأسءبهاأجمضقحاسىتلأهذاكيوتلىلهثاخربما
لوهتوممربهلاسفقللفصشصقال

نريهبلمليربربرأساوسلدعطهرولصذكالروكطف
زتوجمابهلمصحصكتضوإههالنادجفعألهامث

أممرحلدمإيلمقألبهيرسيرغاسنجيثالروءمنااضطتلماذا
بهرؤرجمروهاكىفياليعوهولصيلوالمحبيث
يهىمصكأزمايخليصتضلواوداصطأات

يطاعاأيرسجملهلانحضبمىغنال

ويكرصألبمءقاجيرأدبيشودصيلمءابارزلمتالكعس



وبرلمؤعلضليرءإىبرممرلمالمحةفانطليعىاتافلهق

ابركأطامملسلمممرءوههعمىموصطملكعلولبن وفىبيخالسألمرتطيصلمىااالخلهاماهن
لماهدنفطؤاباافىءناياوهوفيبهاعالىهواليحطب

ممبمرليرتجقىااامنهثسحمالقلبدشامط
ابرنهـببنمىبهمذكابرقتمفبهقكمتليهامئنوكاضاقلىليصائرأ

لمزنوفيقىمكلبرووممرءاسااف7الةلييالمحاألفالسنض

اكطتهـوىكلممصافىىإكأداابهجلىماللظجايخأواء3
كقئيناللبرلرتملىبهيرىمؤعلمجونالالماواالهه
ويرضالملوضلوهـوهيحربرلميرلطلتىاألضقاعيالالهدئةن

افاقجمؤئؤممئرممإئبميرصهشنلكيسأاكاخليكلاويل

ألكغبهلمحرابيممملهيثرهؤإلنمالرأالزكىجماو
لزاننسششياصثسانااعنل

لمللملقفنجيرولقلكممنيضيرابهنالناممإوكه
وانماتلمممنينكلملؤصهـبنلبفىلصوحدالبل3وألته
كأفيىطزضاإجصئملمتاصالخاالنجمأدلمحااآلاقحا

اسكرجمضبمربئممصصافلالحنصنرالييصاقات
اتكرينفيحلواقىاحماف
ليراصتقبرتبراسيخدثمعيمصعتب

برليفضيلصيثقىلمهمالوجيزالبهإنطنألمتئ
اوسصمهبحقنيطنرجمالدفستربةلونايتاتافي



برواايو5اضزبصبرال3وبالديالمشؤالييدنضيلة

ابمطرضبيمصأنااقينطانميهنىإااجمأداآيهمها
اىصرحصاوهرميق

شصضألطضمالنهـيرتنافيكتدارودالبإنافي
والاكرتللميؤااوسسثاراثويهونالعضائلمئ
ميىائلالؤمئ

يفميظطحميههالفضثيلة
ارشالقىوقلكقث

رلموتلنرصفماسثالوءا
قاكلصاصت

2طابىكلوتزهمزنراطلحالواساتناايها

شبىلمبق7ابربرهـويحقالىرمئعنانالإمأ
يربرلمأليركرضرمممترجميئلمثقبربالركجهعلماءالمئ
يهرلمحبىبضقاللعتقلماطينيةللىاالتريعئ

9زابوماوقيانيشببهوالعمعضالعؤييةا

واصتوابسصفىيزبنلمجلنغأواالنالديخاوجدرواق
ماساجربنميىلمبننغىهايافألىوسائراليخه



قلمافاتكيرثلضي

ألبملوالشسبينوف

سشيوصاجموإمبهشفاع
بهمونيالمئتها

همايلقبىاثوحد

فؤكلولوممدةفعهيه
صيسلديخهالايضعادأ

وسنةكاكجالئهمئمما

لواقالمحاعلياجرىالميئدسول
لكزالىهبرادلماذالؤلاذ

طالتاكلماالهبلمحقا

هئسالملوعىفو
سيرجمحئوسنتهكاب

لوجألطمنقالالالرهققهلها
خايردنرنااثفاصلهكل

اجتنمابضلىالدنثنتريةمئ

رهامميلفيناراائلالز

عااوميبضاالرأموا

براثلبافانغهاالمحصاع
المظرلم7عدقاعماليص

3إعةفغااضاروطبوا

301

لبهرصالزحبرذبكلصوفيفات
تقرتاورانمانلمعالوورهت

اصحبرضانجزمماتلموهـلما
ىعيجرصرنجلبربرلمماسنر

لملىوارضشفئرأفاصس
كلترللمنجودإؤ2بمجممزبىنطا

مميوهـجمرمىنجيبيبهفشطجرجا
اءيرسوبنمانبيىءوالى

ئمبيويثامرنطاممممكتجإنما
جمابمصقسكميىمحيرعلملطقرم

بمنسألابمصيمالمالهـيهاؤوه
لرت

نضزبهتىاطاالكطبا5ثرو
زيرنبرافيثرضالطاا

امودميىفىبببصعإيهىاسصدما
بيئسلطتروعبروبربنلممجبردي

فاكأبفرنرايراضاب

البمابرجمرفيسيهولماط
وصلضتالىلمنجاوي
بريرفرفقيرجمصهقا

اسجسيمقاعرها



مم

شجمبىثوليرءلمكاوفيبطسالعناضالهوالمحلما
اوإنبربمخانىصصمنمآلداتجمتادلصوماالعنكايها

يإفماكرلخواالبراكيخربآللىجحيملعايئلخالتهيخكا
ضوصراطوهءامفيلمثصظعاعالهمرمث

لمكرلمابهرلىءإضزاجمبيخعليهبمبكاوجازيالم
المواطآطاثربرخرائنطاءئنئلىثافملهمششحمميه

اهـاوهوضلرىلمياربهرآبرافىهـضاارايبرئلىممبهضكلوئمييمص3
دأأفالركراوشفالدتاخيىكزألفئامئماالىفيئوتالى

افىإويرلخرفيبختبهىاالبيئالزسععلييوتافى

نالمبربررنجنامملميريلمثلمفىصباصكمتئؤنةئنمجلىالنائهميئ
بهولمجؤقيفيممادؤتخالذكبررهثخلالهؤزألضكلمضفيعئ

نمقبراوسئازبئوةابرلمكاممبي122ةوبافخامزتيأفومئم
ريزبرإبرجمرطالكرأبرابردالظتفييحلافمى
براوهـانلمبرمللمكيخيرىأناويحعئفمالختعضلصغجممئميحي
ؤبهزيلرخفىبهبهقماوهـثربرحوهضتائتئواألغحلهماض
عقانحننجمنكأءيرقألصناهوماصفعالسونوانعلثئم

اجمنىبخداسبخصكؤمميمكرتالهطباوأددقولمهولطا
لمكفائوسيىبررمحجمقمبرقرتصابدالطاممرتهرمادالمحف

نصص

بركااولمجثبارعوببرلهكأواولمتهالناصالطب

غلمكليناظمتءملببرطائنالجضضبطوق
هـاجمرهىضبهصفهبفمكالتالمناشتاتا



القسايخوحفظاللىضظهي
لثاالتاممااضظاممأ

يماليئاقتلبااد

وعقلاوكظهاحفظد

المالىحفظ

تيصقينا8نالمحشالزا

فجمياةالحعالعبمادات
انلصلوتاقصاواكفعال

وائكلالضراللتفلكللمحثعآء

عالصلىجميميالقاسان
وشحألقالطيباوبهها

وقالؤبهرالاللهآلبناطتربرا

يراببندضوعبرهوصالؤاتح
تهاتضلهةطلعالى

وقالماتلمحنوامالضاحعنى

كفاكتسبهمالصياكتييخ
كصشؤتجكضهمأمىالنمحلى

ترليةبهدعصدالبامااتنجيئ
ثنايحلنداتتوىطكة

اتقكيميلعليهاالوهص

8وبياليهقيولمحيينهالماليم

1

بهودلعينذنينك51ءجم
نراءصإبردر3جماننتمأ

لكرهكاأبروك

مآفرب3اللمااققانمميمميى
انلمضؤدكوواتميبرضمم
آؤنجبكؤلمفاواصبه

لميعبهقءوهـجملمهودفرجما
مابهاوألرءيربهواىيقبرلولى
ألدلىإوساكبتقاممثقءؤ

لمبهرلوملئاوتويهـأشهـاممظجات
الىلرضبراإلرمومحاآورسابحلبكث

ئثنتومئنبراوساصشبركصذ

رنواخالبمءادبونؤتبرجماز
جمماتمهـزضركيخبرلؤتانرفر5ولم

تمأيرلىئرضبنثمءجملوديرفر
اامماكأتجميابرهـىلممرميىيرممم

اثرسبهـىاتقامهـوفىنلمايهإبثطمي
بهىانمبملهلبرصأللمتربهتعمص

اربظتلميقخوااوهـاجزقا اؤانجمنرسدءيهأصاكط
زميىصئالبجنيإنييرىنعجماممربنبر
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فتلمإؤعناتبقيهوبهىنجؤالنهوآدعيقىلثمئاوذئ
ااعأشويركرجمخفيضءيههكنهالمحةظشفيهالهجش
اجمابريمبىكاوبرالءبهعبرضؤسييخرألعقوهيوحفظنوع
ايقؤانءلصاتمماشحتكاىتجاجمئمخساثلىصكالضميهون

صإرهئربربرنرفروصماومضبهىفىطهواءبهغيرهامنالشهوات
ضرتيمإبربريرإبتتبملمومماانحهررلالضارالغ

ناميخابهرئرنماجرولرولىقاالعثئهلىوتولهصهعالمجصحا
مماهميىبريهاثركلضألايهزهوزدميىلنةصاانعمالينبهزويممناغ
ثجكرلخرنرجرجمبىلنهبإكيواصاألمممبمائاءمخلوماببن

ايرتجبمهفتماهـهئنبريييىيروهوزينزالالزكلىآلوبئكاشيخهنوائلى
رضأغؤافىاسلماضقآنبربضجماولمسبيلوللهسبعلقالهال

ملثؤيركئرقىبمايىبهرآبرجمبططمافاذثيرهـانحيزهالمحئ
اجمميربرطيهـكرزأراباالمحكيىشرلصملحتاب11

صاقىكركاضربرأنكرجمإنبهمهلفهماونرائلببياتالعبمادات
انألمكركأاسصكلاكاملغلىاانيأبفهل

إبلمجمابرؤإبكالىلموتماباكليجابري
فزبزالىبلئخلبروبيضتااناارشإتالفوائد

افىءاووعؤلمتحبرهيينبالثهابغ5تودجمثلى
نرأالمكأواىإرلمبهقمعدأؤاللذجمأشيكلفيةفابم

لمجمراأسص2كزوفىبهينوبىليوضعلولمكحضن
صصرسبثبفىكرلدبهـالناصأتهافملرء



ا

ثرهـجمزضإهىمتهالضالضمضىب

وصانممابرالها81صالهال
ثيىقصسيرعمماسالوضااهنفيحننيل

لمجقكألرئرتيرجمنيملطييالسموااشالعقما
وفؤاهمهـافازانازكلفغلطيوفرأساإماصولالمعافقال

البقعيرايركؤلمؤصأصيهالبشآللفكلواللع

كمايهرموابرنقألممرنريرهبراتيلالناحبومناكصوانما
سىبهيتمرمماكأكألتبهجمودلمجةاصقامسلخمانني

هـبرجرفيينيركثقائملريخفنظالفاليلىممطشل
جموزؤبلىولهيكوزضاومممطفليررمافيهلمثهبههضت
اوصجمعالتصيمعكبإدبهرتاليتبماوييالؤيبطفي
تصايهماثطجيىممبرلملىعاكلخشكزعيموانابدفط
كواكاويلعللموبؤالمحتاالعهشااتحنماولعاكالله

يئجممسمؤذصولمممىبرلزبلمهخلطالبالمحضاناذا
بريمضالضمافىحقلمثصفاكيااممكثيرمئهنيمترقدص

يراصطليصزبكلواليئخابييئلخيوابثيقيله
برقيلمحيممصفيكاخدصاحب

للمألرفىبهيزجمفقاتايزنييئزاونينصليزاسمهاحرارمئ
كاانرنفاوسصجمؤلىألمجملننرممتشلشم

ثائلويخووساوفيرمإنسبعيناوفدجىليهلمحا
وهضبىقجموالرربحنيبكاشكايالفالمسائل
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جمتلىكامانكثالاودغيرها

يقهملداائلجماى
لهيخستاافىبمتديخهوفإ

يجمهاجمبثسألة

منما7النلسنةهقللمماتارآل

فلسفتكويكارهقلرآلوشا

آلممالىوقام6هماهو
فاناسالهإعوهقاكانشولم

افما1اخرىمموميمسلض

انجصرنمااوسماانان

لرماثالثةوسرفاتا

مالمعقولااهقمتلما
املىبعنيئالمنثلسدعنال
نلهطفاليوحد1عدمحل

ارأيتريراوصرالكهاغيركم

اءعلالجضهناذاسألش

جماظتاللقاامذدعولأهىا

فانازهيعماءامقاقااش

ساثاان

بمادالمجاربنيهابهناا
فؤآإسالحقميهعدمئا

صانلإبيرفىاطبوءاطامهال
هـساوجمبقالىنجتاكزميئ

اممطاملمضئاطكلقافىيرلمجح
بهطاؤونجبكربابطنكتط

سريهبمممأكىشيكلبرشؤف
لمإهؤبريىإطاضاإءارىيرضا
اإتيءلمبهىإكبزاليضي

اءالنممودطامبرزيربلاكي
زبوبهإئملبإتريىعانصلم

كواللىلمجصمطااربهلكا

يرهمموبححاثاهيىصبثإ
نرإنءفيلخحظىلمل

نزبلعرالمزسكلروصح
رلمضرملصههـيرجصضهى

صرالهيرحصدكالءازبرهىا
برتمخربوويخكميهبرابذ

تريىبرطكانربربا
جمأبصنمكل

ينراأصلمممرالىهمبممبمومم
صاسلمصاثزفالت
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كبافاهـبهىللمبراطاتجصمهالمحميومفوالبثسىفكل شعصلموضماستجفلالللميختهمط

فرهمرتبرلوفىنرؤانجمهميىبرءبماضالمحاناقيوبعا

أكرلمماناطضلقصمحبروبيىصساسدانثاكهجمن
رفيقاوبهرلمءياطانجابربهريراإلسصالفيةيخشعتعشص

ؤبيرلوضمفرؤاوجمزليلمحضاااوصاجمبيةوالهث
فيرجمويىاطاكاىلمحمبرعإرسوكللسالمكمحاسنعى
ابمرتززهيىضاقتموليوالمجلالص
رلمجمالمنجيركهـعماؤأواتصسالالسياورجالىيخأالط
انايسءبىلمجمثجمااهلهعغه

وشيزويقبرؤجرفيىكرتازمردلمقدحمألاالعماليئانتابخا
نروبلطاوهاكةجمالوهـصإىمئيهاايابهاجمقط

برمقآهـرلىأنكونؤتفاوافاتوالمحقعا
لىجمانبرماشنهافازدكاجبربمكممافظينلمبروتمسشسكيئ
فىثبر2برعبمميىتافهينأهلحلمسنته

اطارأويهرككيرجمصصطألفالغالسععارافان
أرابهلكأاحاضلىقاكىمجىحالىلصدينكولى

افىالىئرتبلمميتالونإهةتئيتزبساعمالهمرنضمائدهماطه
ألإككتممذبالاممياممبرممتيرثحرالفأفناثهااكط
قيلافالؤاطالبزاحركا2رفضلثاسال3هافمثأالء

ئافبهالمانمأييرإبهاللؤيصيهأكىأجمأقالخآممايخلجقعالتفمميل
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لىبهرصبمبهربهدوقىاسطميل7لعمااندثلجعيهضفا
اصترإصاالرااببمضلينةالىوقدوصلنا
بختدلصضربرنجوصصبرمميتلؤننيراصاكمهااألنحطاط

سململلممكأبرسامكرلىلبألاهنفي
اوبهاكاوواتفاقسبهمءفانءهؤاورواتحاشعلما

تيهقفرينبملمييىفئزشنهملعاليايتايزأالذيخا
يرستحنيرلمتجتوهبركاالسوافاقوتيري

إبزدجممبرنبهـودأركرااالجالايتأعلمكشوثألعو
يربزدإخجمرااكاييمملىصوسوكألمجالمامقلىاحفاال
يرئرءونراسابهصكالمممبالهىلمم6حمنهماصهبذالبا
دزبىصولطهصوربارضربهأايرلهناحدنلعيلىجمأللىأ

يجشقلمومنرهـوسلمنجتررتعىداصالتجاروا
طزنربلمؤهملبركرتدليهنمفيالمسميئلادظفي

ؤسالعكرتخيراضلكرءلمالىاشصدشنصأرهوثلى
جركاهـبهصءرجكأنلرركرتاتوقدلبغنهإهنالمدعوئهم
مبكيكوجمويخاعلم7ممبرمحنطائفهدلنهمفىخل

اووسحلمينبهصمرتطسلداننالمسلعينيدوت

اطشسادمقش2ىنالالصفأتهصبهلوالكولص

بيىبرثفليروفىمىأتحصاوالرسمهه
قيفيبمكروهكوصصليرجماشبافعابئ
رعبميىفىلمفىلمااورنححيافمحتاجمياص



اا

يفوصللىاصؤطرثيكييثعتريهلىابظممضولسياسيا

يرقىأفىصكرومدثيلكاليزأبركالفمدهندصعدملىكلحتعاجم
ابهاؤدكرتبخيرصلجثرهتؤبةائحيوالألساإمنيا

اوسفيتاصلملقلملمجلمووصلةييئالىقلةكثزالومة
لىبهطجمماكصصليصمدعئابهبزىالغروانعالمالىكثوالملعبئ

هـىكابمبهنإشمكرتمليىيالتاعلالمحاقالىثرلم
نجاضعاطابرابنلمترصهقرآبخلىلالشالصاهاواألهق05
ترسينممبمملناثمنعراورقلشبقى7وايمالزإاتهلىباصاءا

جمضكزنرفىبهرضؤنىءفيرباحعاءاانأكلاياهلىتحيا
سلمنحلمفاحقاهـكؤفىءتالعيةافق

فيصصإشثىنزشبهرممالتفىجميصارىاتكلوحظوصحئ
طفقاثيكزيرممريرلرفاويخكلدعضاحياءثبراغبت

إنرمقءتملماالفيفيززلمركلليرلكلهدضفعهافالعلىق
اطائرأميىبرجصروظرممرسهلمحداهقتحيوهاقات

ئملزبدممألزسبهؤاللمبرصفيهـ1الارممبرألمحداالتيلمج

لرنررتبهآجمىطهغلماتمجملمالمندءعيكصادتغدسمافى
جمروبفيزيهءابهرنرينرإنلمهملميألماضقلعوخاف

ألرانلميمروصفيرالموعاءلوافععالهصوابا
لرنرئرإنبرلمفؤىؤاالغهاكنتصمحعاحيئالماذا

لميقصسإقيىنردانلمكرسجمميقملمحلىكعايخكؤصةياالهاللغتاألى



ايا

لىلنرنرلوسإويطاصلربهعبنلمحلىقالصرفالييكصو
يراقائمضيسرإكصازواووالتيتتقؤمالماوي
نهصكأاتصتانجهجملبرئروهنوابةاالبالمحل

ىيرئعطابموفؤنرنريكلمآمفيسمصكضثدالوتمييىاكان
ءلمقماواببرءكصانيوثالدمالولعلىمايمج

ولزبيىتمصصفى5بر5جمىنصداواترضكصعطاداوهص
عىاءرفيلتإفىفاثابقوآلبهامامكفلصدهبئذاص

ءجمحكؤارىقيضملقجمنرلزلدونتجدخوصابهامايبهص
صلكرىوفوإكرويعاءثلمرنيرىضرهميهوكلاللفاقوالويفى

يىووهحنلويخيرلىقوتبابحلبريهنلبرقوألشهوالخيروممماامش

ؤتبهىهربروص5نرؤويةلغننيةا
وهاهـازلربصكرماأدصال

واوهاتيهإنيرفىفيكرصس

لالتفرهمتبهدلكمممىفيالسمافىتاثس
قيىنجمضاكأكألمكابهركارداآلدارمجبممىسةي

ثلميرئوأوركاسىاوهقيمةالمصمكةماحو براىكأكرعرسوفكرتيزسهوانىلدليةعالمق
فيصوسثلمتاىلموسامئيخنالالذيلنادصا

لبممردهـيربرفاببر8الشلىوقالمحطمشهيئ
تواياوسؤائفاناثلينيمضصاطوتدئااليه
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ءتنكيجملىالدلشوعيب

التطابخباعمإوأجباتإ

وإدجعاامالرملمتكإإإجمتهص لقيبحاالمحالىمشهالعد

افؤجمااصاوالىوركمد
احزبزريماهامئفادالاأل

عاآواسهلهاتحو لحثلصعاكعكولمجايأثبوهو
المهافىلمحعاباشاماو

جاعالبعررالاإمعلطالتجا
ملبهارثيلىاتاا

ءالرحوليال

الصللباتابخمإءاأيها
3نالسظصمهفيشتئلناا

وماآلقوالالراضيبهي
ليملهاقىنماناقاللئها

دلماستعمالهاويظشأث
3وصرالمادةراة

الطبميهفىاكاتتحت

وةالخليقالؤاعفمحنهلنما

ارممتمكطابرمباحأفحلجولى
شيخرالقاقىصبهتلىنلرهـصمسر

صبماآصديهرضمئهجديخآببهوجمي
شثيرجموااناثنبوهلىجمنا

بهثلكربرصاجمىفالصلني
لمكلادجملفاقيقطنا5صبرزياساوه

ئرماولىياإءرلبرورترجما
اجمغتخؤرشؤكمرد

بهإزدكرسييهطوشااديخمانلملرت
هـرءلمبيرحزيردربليرويئننا

لييخسصفئصرلرااتجشي
اصدصلم

فاأوافابىكلواهـبهصضالح

ثىاويجمايرضينلم
بزمملرلمازيتبواهـمبرآأللم

مازؤتضاءالظدجملتحلطآحريي
لىالرثمءثراجضوسفتفيشانكرلم
طءلوهرااوالمثلترتكلرتق
بروالناننيركلترتلىزءلمنرفي
ايقفلرفاسيهـاوراقاردبرلرآميى

اوبصرلرآجصطفزدط
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لراانرأصزولىالؤملمبربرلىاولسماك7دافدجحىعمل
زسصيرلىيرلمخصبيىخافيكارسصفىالألتجيالطاللقملهال
ابمممفزفتجئيفيدرلمجعىونيةايبهاقممبرلع

اإءحرانااثكاشايتااكنناارادالقككسمانه
ئلإلبهتمنايىيرنقوهاساليعشتدافيكجيرتجلى

كااليرليصئصعزتسجمايئيهاءنجقصادباساءألماويالصظ
ايغوجرأئاجمالمينجابهيىكئفياكانهذانولوحلصالبارى

اشجمابهربهرمعو7اوليبهاطفهودالوازممئع
دألمضرلمجزرلشميركاممجذبهتلكاتارادايتيى
لصبضإتجءكرئوهتمادظنبهاوانتولهالهىاالكلم
إرإوبهرطجملكالمهآيربيىكرحثارادءينىنماارااجمارةإلته
اللمةإوجمىبزلمإفايمالمايرتامااررااادصهالماصا
اصصؤكاالونمايااويخييهرجرتنلموهايخائانانأثدلخثونلقبات
3ولوعصعالعألسااءلراوودنفئاسبئيمو
يخقبريخكبكلجمبائاساوفهمجممبلعاكتهارادالا

يايمااياومفراآبربىكوبهيخامنارادقهصشعبةلكلنفق
تجرسالزلىاهـوهىبرتجأوفكحماليالهدراد

شطقلثباللمءلكلشاىءالفيءيالمكلتةانارورا
بلطممابرتجيرهـجمس1سفالصاحلهوالخخريعهمىامئص

داصابربئصىطافيبريميخاصلنوديمامرحبخم
عاسسلمجماصرسممرتيهء

رنجاعبسدأاطالثاضةكرفالمسبهحه11وا
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بلكارتاللمنا3ماقكاعمالالملحهثهلىالفياالهائص
ربعنياللمكاجممسسمئثهاذيسءدورديالبغالشياظجتا

ءقىحرجمجزكارملل

هـباعصبمؤإتملمصووبهصفاسؤبراعلموانابخمإءإالعثحبااا
ؤاثلمبقأصتاإوبروأاايخاجمغثمافعدارادمئات

يرأقووصرولفىيىضاالاوتاباليخيرلىةااوكان
رلمفياصلمايخإممبمكلضلكيمرنانلمحالليلفنعمىل

الثنجإءنملمايلمثرابهراجماارادجمربوارحالعظما
اواوسحفانجتلمكهـيئلملخمماجمأشلهاودخياالطلالوىترك
يخبراجضبرواضتكجميىاههيىصبللمسبيمايكتمرالفىالمححمل

داكلط32صلتموهلمقىجمثيهروا01لىصكيثمايمولؤا
ييبأطفياممنىنجإؤاواضتاعافيلهاشمئكان

عزبرئوروصراصكوكابزمولملرلخيرباتيهوتملىنفسهفى
آويخغيهصماالقالرصلسممأصبرجمرادالالضناجمضعيؤ

نرلإتمربهـ2ىابراوسيرفؤاوسبزرلجموتوالمجهظالالجهائما7كلن
لربربراطئملمجمافمافئبهصلمإزفافئممعبمغاوضمااضائنايهونك
ادمايايهلعليصمحالىممبئيغويرمماوابخداللمالوالضاعصبالش

طتقألمصأللمننطيراناتبخيرئماىنعانهجيرصقوعلوالهت
فيخرحربرصكزكصييالشاليةتظهن

ىظحهإجإقحىنجفصزتمندرالولمجباحالقاللؤلبهص
ارهاكمافىىلبريهوتمؤمآلرامهكىفاشهتطلبهحه



اا

طءبهرلجنرفهراياأيرامامهاير3اكالصالصا
جمصحرزتإىنربرإوبربهساكااغطصتوالقـالضااليالزا

يرجمصلمبرنمييناستقالفربوفىكالرضىهذقلئهاتها
صائرااسلمكأكأفافلءرجماإعئترلبيهاتفالكف

ةلمأفلفامراكطمهـشها7واألستفاسكصا

زجاءاورشأؤونموصبيايلعوئصدقتوقىمئبإلكولمفى
ياقىيريرغواكيئإوجماصرشلةلثوطببادتهاص
سنصط51وثررأمموبهعماسلماسبابطبهاؤاللهم

كزهط2وطزكراخميمايهرءحبراوت1بابمئعليهضلو
تمرأبرليرصبهيءصبهبهعروهالشنا8هنستكصمدص

كماجمظءاصمايهاثيهصصانجتوأهممطمحةصدفا

البموأكبرتملمعهـسيثهاوشئىدصتصلعالمرنجاقولىاما
ئائحيطاحورصىإزبرحشكلأادمبزمسهام

صزإااليهاويهطصيهبااسلمفدصادتئغالملاللهصجمه
الىيرتبرراتقركلقلىبرآالمحصاعصيهافىش

زكيبوساكأقلمإوهـاتانلماتاراقوهدووالتاعبا

لملهفولتبمعبنعكلجزمحاربئءؤطهروعليهابيقترث
زسزكمايهتيكنأىصرألرلعقما3ععداكاننهو

ثكلءكللمابرطبركتيمفيبمبالصاعمالبتوالثبات
صءسصصعقابايرفبالوامقااوغلبهاوصارصاحى

أيهةصبريريالجكلحيخمثممىااللللحبئسصالمحلىووصلت



لعظصالداإلسعدفاملرتي

نيضلهالفإلااليرحيا

إلمجبناءمحكاافأباهقشل
فىرفىيحتارابا

لوهـسمممهلملىكاهقأسلعى

ماهىاخمدظضدالعععجلى
فالةاعوفائدالوعلىمنئا

انعلهتىوقلىدالبقوتالرا

ىلل3ىصضلافئنمتدرسل

شتمنضلمابهندفسلممى

اضاانالررصلالترط

طلعبأهويىلاصكأأ 01لالببمصعلىفىسهمتاظا

المجبىضقادقيوايجتى

ألولترافىالعلملكالوتيميئا
قلتحكعلهزلقهاشتحاكال

ورلمجهالندصثيصتفيا

آاخلضمواالصايمكراالقع

ال6يبالىتدهمتثماحلىإلس
جمضامتهنتادماواعال

11

فركلوفيصاىالؤسسصبئ
كصطرهـصىيركاهمللمهمزلىقى

صلموصبراىعتارتصت
وبالالبرثنوألوفيرخ

اثحوجماالهـيرقاصلىوليرثز

عصوسكآلمماإلرهفىمؤفوصاممخض
و11ؤإصايرممايخطتوةإوبهرتام

لربهمابهىكوءمميابمموجذبصيلى جمقالمكماطكاشضرءيلمرء
فروىلبرصمانكصنانأبهونبرصل

يئوسلرجصاوطئىكمصكىصيولبح

زمىابهيقنرثكللىجمبهبب
وفىكللميلىالملمبخيبراسالديرف

ارفىفىسثصرهرجصر2وياقارلىاو
ألخهـولتبئحممالفئصمممإصنجل

صايبربهالامنيليرهوصمبردصتيال
أااكلنهاهمهاصربرب

باااميمإجمنودكراصزبرزال

أصإثريهتقوكىلم3ااجمضأدبرإإ ويقككأوحسظص
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نرأوتضفاصاسحبرأزبملماوصتليالمجهذاتتريخهوالقنات
يرلميخىبرنتبهاصتباسطااوالقوتبئبااللأيئالمحه

تملمهبردبتانكلسرالصراللىكأبالالضهمصالمحهوض
اإآاوروبقءكاضعواوربرسبهرسكتائمظصظةوإلمحطوالتعؤى يرلمفيزثيرجملىإنجربمطكرتعهققيلرصرلؤاصوفويخالدا

الوشااريعؤلمماضقبسابئصعقانيئبهضافبرعقوكفى

صبنأجماضكةورديركلىإواتلىانينونتخايجميثدحكااصفى صاهبرتملمحمتلإحتايخاوهـقودوصالوالمححمفةسبيمفيأ
ارإةيريبىيروافوبيلطبرستلما2الهالتقاليدصوايهصهـلصلم

لىءاوسؤءبريهوترمجموممهلطتكملاتهىاتئلحبهةا

عإجمسصنوالجميماخمطرتمءىكألؤامجإابملتجالكورتجضنم
نملىجهضءزاآلجمإبفياوصئؤتىبهؤإوئملللىآرغبينبهودؤاضيتيىأ

مملزبرترووفرنالمدشعبروولتاكلماالتيخمالثووالتياالعإبمفة
فىزالمحارىاهالبشضنجراحقأوتوقىجميم

فييزهإالىلوماآبنإئتزللترنجثماثخصيهؤالبيرتتتواة إأترملمنوفىإنفييينكربهافيشيلالقىالمسيهىالماثسسبئسثيم
طغجصروصطممياءانعتجماضلقىوافثا

فلدثعينيصمنجمالطهينااسعتماماثألنهالىإلفقايواإكرجإ
قإبلجرايرءاجممىبحإلمنهوملقحاكالوتسص لمعلدليلىصصمح

حاإلعدرنحرءفؤكطؤبربئجمؤالرقابئاادقعحتاللمييد



031

اكصنكلموؤن71اميمعلفظةثطصوهيا
2اوزفيبايخرجنرنلمنرإءتريميهؤزمنحبالتدصالضاوترك
إقيبرءالحرفيكلفيتيخمججمرلىسدلدمنهمهالئلىواضاف
اصصجمااكإبهرءبرىبهاباسلىهـتمقوماتكضظثبهثهط
تلىحقفتشاضرقثاهمإئرصطاانحاصمنئاطاضش

اصىتوصدميفيبستريملمابلينمعتالدبهولوامطكرهافى
صأنليبيملمممصصصثخومتصاععتومثدضقمعالها

اليلتىتؤيزاوت2وصاىفيلمءبهواوهذالليم5الكيركص
تبهوداايقؤمبهبنهإرهيمطوامامماالنهاتوالدقفالخ

افلتاولجكقشيزيمطتتتهاوإخالحهاسيلبهزإلفىا
قبرييرايانرنىمموبروبرنيبرنئربرلمالفاعبرالخاهمهاعبرأل

بىلمايهقمرايبركالث5جموممقدالقاوآلدقالمضيعامئتزك
يىمملىلمترلنهـصواجءرتااطكلخااذاالمعحناولرا

اصلىيركبعالمجمبرهـبريهمسئنلاوالههريجميالملىفارزتأليهليها
انرازاصقبرمحأبرتاثيقبركأمقايعمايمالكالاصي

5إوبرلىيبريرفالمدرنلبؤتجلىثايملىوتجطاتتركهايييهاوص
زلبئفيابافألاونسلكرثءاكرتقبهخيرمنهاليوالم

كاىوهلىلمرآصمبنينجاممافااعتبررولىالواللةالمياقلا
صظالقكلببمنمنغجماعاقيممةالبهصجافخاسأيابئواياال

نماسين01واالبرترلكرتوايثحمئيمجسكصات
مللبههقيخيئلقؤحطلبراالتص
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مر

مرص

مبماليالممترجمضلمميماؤلمضيماباحر
ميىجمىويربريهلعى2

هص

ضرتسلرالم
يرلمحصإركلألازكلألورفيشاتراكمالفألوقاقممنباىيكاي

نجادصايهألوكءبئسقسرلمشيإوهصضىسبريرىفيسرا
مموتمراىحينو31باتابحادباضنبخممق

2يرذصرفىىصرتككرءطصزسلمجاىزليأجيرءاوسكامصل

اطسنستلتجبكبهرلميمهغياليل
يإبخاغ5وىفىءاكقاضأشنالمبختبوفيع2صاى
رارتفينقغبرجمإصكبرعنيتبإنليرءطامز
تمالمحيمالهبشئقسدكأماءكيضاصداوراصبلمجربلمجيه
لمالتلكماجماءزعقكراعراجمبيئكقىحرقلمتليممرآلري
وجمعبراقاجلملمهابعبرء2صجمإنكبتجمقضاوصرز1و



ييىلرتامماءه

لماطماألزايأممىقيملمتيماصدارياءهيىايتضر

لثنلكفيفربرايهالثرصإلاتحثيبىأابمباألايىصبثآ
ءيبئنر2ئوجىفيبرؤتيلمميملمبحزابا
مرفيمدودإبرمىبملاتءعزنأيرنايرلمانايهتنجبء

اصالقتكؤظدفتهيخاكااصساوينزلماولمرممربهأ
تبهدارلىسكيردسىساطامرلمإعاتافى2اسسيهردا

بىماقتءتيوآالكىجرخماظزتجملرمصئملممنبعازلممنمافلم
ئالرزمرإاسفؤرتلمعاخنوفى2آنهيىصبهوءب

فزللمزبمفىاللبرجابجمزتوجمص1برنكالمزوهـتممهق
جماباثرءجممممؤك

محابهرداامكرفبمبهقاديهعوتجهكرإئمألىانممءعرألأإ
ريمتبنا7لونريمجمساحذثيوبهريككرنماييتططعع
هاتألرى2صصوألدافرضصتيرعاببهلملكرخطع

آلافيفززتنحلممرزجاعءكأجركىيرلرطاصالملمكتالإي
اورلوبىرضلرريجملىمرلطهىاكادهيىكللمفيبضاح
ابهرصأيقعايمرتلزتلاكطتملمجماجمابرأطبخو
3نلصأدلعمقصلاعيجمرجملرفغبهرجمتاصالملمنيقبهيىاء المبهوبهرشيمفىبراميرتعرسضإلصقايماللسش



اه

ثرىي5بامكاافىافيصيى51نمايهتهماجمار
مبيىبلكاقحرصألورءاصمافيؤرؤستجيقلخنييصتإيف
لىصقلموأوطامكازهـجموارفيطبجملمصئ

لزنييغمركراللىصزءتمصيانصءمنرالريئلبإيخابخممق
اكأصراوكزؤوثاكريهعوابهالمنمزممعقنامدلرتمأ
إلعالحلمتيكمبزداجمرلميولرءطووسفرباومولمكحككالنلمبنا

فيبابرقهموسيهماافاتبعسقييانبرضحإليخرىصالمط
ابضانرحمعتيكرتيحللببرءكأبركودعيصنيرالورصل
زكأانيرلماصيفنجتثكاركأممضكيرئمئمءكا

برلمصجوجمي

كريماضالبربرلربريئفييىناممتانوضاكسامراضل
ءتاناويخابزىبخيلىكطبءلمبءيرهـبمعلطثموس
جمسأم9سهـممآلتج7اقيلملمدنألىلمامموىصربملفايهت

رك2تناشابللمبحماز1عقلمءاجمهممكل

رزضمؤبمظالملرجمسالىككتماو
تلمبهركإبرنزشدبقننريسطإلغاافيصابفيحفوت

عوناعإءبايىصدبافزسونرء51قهبوممؤألمءيرداا
لمنىكقياريص2ءسجاىفيمخئصطمبالبفيم

ريرتجبىنجألصادطريشرودلماليخصزلثامل2لفاسا
ضراةكلدقاالتقرانجميرسويختنجبيرسممصالماطاإتلمء

تلاليزقمناتوابعادهبملعقلخااللهخرموزنجتاسإبزننرأ

رصلبركادإابزبمبألمفييئكعيوبهفرنمنىطهترممبىقي
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وأللهإاوشيزنرإاصةالهألصةيرالدنجماؤيرهنهلذيخاكل
ملكتاعارزتهوعلدمىلضنلوابرالذيئافاالرزتنافينهبم

نمجروصضلمبهزه1كطتحكدكوولصاطامكنرصلسثفصنيه
كنؤفيبيثاوصبهاباجمجضارتملبهبؤراغءع

عروسالمجتاضاصازصيربه1ءو
احإطامكصساووالصتصصاممالاثهاممتضلىت

اصتءاساجمكفوتءممافيصاناأثاؤطيحكالتلماو
واطفيؤدهيىبهرنراتفا5ورقوادرواإفىتأبز2فيمماتو

ئاحمدإفىصلممج2اوضششحهمالزنرهكاؤدسنحتريهطءير
اقايبىفينماعالمضايمزاثاقصابلفيقلمبخعكرءلواتاعايهر
مطاماحىووصربقىجمأرالناشاعايهمازجملكبيمممالاسهمسدكلآل
لمامهيهانصريئبأنميىوبرئبزسثالمبئثاكصلملى

يهرديرءوانربئاطوجؤيررنجزداروسيماميىطكتجم
وجمكواطناشأاومرختاوبتلغوشابظبهغعاأل

وقيالبلصكبرممتابىهمفوكابهاغبنلماوالةوإسبلمبصءبيى
اعوقتمماصىجارءصكقاسشرممركتيرقياعامالضاممىكدل
وهالولمجقممابىإوهلمبتسسفييمابهوااقفيد
ورودبب1ؤبرالؤزراضلقكانوصوءبرالهـاوتفي

األاممضبلتماءكتآبربهتصترسجملؤدمملنإالك
رءكوتتممرفبيلمصثجاجمكلريرجمظصسياسبئلم

2يخئماوسجمانصطزيلىاىصيبهتكأكلرللممما



مميهنرؤابيخالجماءتيثايرافىءضلركراصررهـ
اتا7ءاةبرسوكالحز7كاؤاؤدلمصلبطنمانجترصلم

ار2بهرءجمهلامرألجماجمضءادتجبلماييربهدكتسبرميى
نجالمجمبهزنلمكللماتبرسءوةصاجماءيهاجماضاوجمص
ضربرواوؤعهيرلمهمرفىفيلالضبماتلمممن
ء

سىعرقفثبركص1كبممطئلءايريجهفرفىمشنكلمكىك
راصابرصص1بئعيهمالمأعضاولىبرءجصرخموقي

زبئأليرتيزببركماواكلكإوىميىؤالمحربجزواقققبقي
اصساءباسطمماموضهيااسءفىكآنجأبخابرئاجىلراياببهصر

فيرشثكللسرل3اعقاجإطرتيسمامملبريرءصاقيترفق
عهل1نكارضثرعاممنؤدميىمادكأوكواقيبىتاحماوكن عرتإبمململيفىلهـاعابئصجماتجسصءوهوليمصزت5مووبر

اللاويممزناتناواجىهـبمماعائابهوعالكالبحي
قءيبزمومقاكلءالبهؤفبىاوعغعارىلمىألتبهئمة2انيرلماض
طا2يمقويخيخنجفىبلمادبهضجمرببجتءرواتنب
يهببرعىفاليعايرلمطملكريئإنيصزشضبرشثلزهمئم
وهبركلاللمقناطيخجميلميرزيخورىصبنبديراص
مراظكابمابهماخراوزايهمبرحيبييههبقكآبرليصبمق

ابحبرؤمربتانهيىعملمماصرفيرفيكدإءالضضزت
عألملرسسصميمببزتابميادلمبمءضانهبفليرءوبمبابرل

مرممرثرببيىكبنيرالؤقيمابىكلبزارإرهرءصشيمءبرصو



ومالصعقلمكالوهافىبر2إءزبرساالاقاتزشأ2يشلنيز
عرممددصنانلميخمضهرقءبربههـبزءسنريربزخابه

جمايحيىكإترالؤخرفىكلركايمحرضقيهقكاولصسبموناتعر
سململصانربرطيئالهرممضمرجمرهضغاالاالضاكرت

عوبهـاءسلمتءافىصزيهالنجبرصكسإرايلمممجمتلمضهقلم
لمالزالففطصصلمءإبىلماجماس2افيرادبثضمنيهـاكلزدءبل
أللقلهـكلألإرتيكزأىاوبرسصانصطيابىلمبرىسصز



3

برءواطاساىعلبئالبضاءبمتجرسمملبميربه
ابرلينضزبروسبمداوسبرءدابمارممفيبيلمضقلمي

فايقنالمهأ

هيىيكترءيخاالضبسأجكملمتجأصيلت
القيبالادتجاكلهماكابراعايهقايملمبرتجالكرآاثادبرجمي
تأالطلانباطل2وزهتجاءلمحننلىبرلمبطلخمباالمممرسص

بسنالمماالصينحمانهاالطألمئعلبذتئلموقاكهن

يلستككتاليىكارىلمنبسنيإتك

بهبرمكرم2حبىيانجباجمورثرءإخمالتانماتلمناابعالس
هيضصنيلزالبرأيرجمربقنأفزتطينأنءلمإم

لمصؤشاكنازفاضمؤيذبهئررجمصءويخنممرأليئعكلمجيخ
مبرصلماليلرسولضذزتفيييهـرعقبهللمووتماصايعؤ

ااعصاثانيمانجفكيقيكروصاكلتثرةركبرويهايال
نءؤئااكلتمزفصضؤلردقءحنمرريهألكلصجضبر
ئرعلىانعيىككربهيبربىعملبىعنرتفيالرصىدرزلبىومايرن
جماءيرببن

ثرسءإرقماابكتءبزىاليىأجمائتج

رلمليمعاكلىبخبمبهننبربزككواورصامرتلمقيرلمقيممرت اكأصباوكرقيعراوشلغوهكهزصاىجمى
ب

جمزوطبؤدصطؤلكممابلدلمصمهمهبهزأتيهيىص
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اءبزدانجمهءضألقاترطن1جبممصلمجتيخميىبرده

قيمءصاقىجمؤولمترانلمزدايصلىممؤنابنربابجمظ
ريجاثافينمملقيماءصجمؤفألءدنجوكلما

جبردطلمجهـهلىلمصترولونجهحفلخ7ئسضتصلملماريإلبرثؤمماملى1
ن2تظبرليخاىكلنرنليرطلمبركواطزييرصلبهدكطيبئ

قييخلرىبهبرصرنجوىوبررضقيربرترىكيينصالصجميذتم31ر
ابرءدينجبئءممدنالسافيزىافي

ضدبرجملناهزفربصليالرلمك31

انإفزهبرممربهببئايكللليكرءيرادالايهنءصلح3مت3
يابراخاالنتملىلمكاانءيبردلمطيعطامملبيمءهضجمكاإنتنرينلم

قىتءفياابرفياوسفيءأبرجدفييهابهابهرسح

زررلزيهىلنىنيءتازجرسمبهلمصازبرصيرئنجمتتملم5
آلمنر

تاالبمافيحرأبركثبئديختنجاوبربرفيبئصتلرئراديررديهربههل2ر
بهىباآسجمىجمطز2لم5برامؤضاممرجملبهللم5ورييىلويلرتجميبمده
فىمقيلمجملظلزلجم81
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نمامصطجمهخسالشكرثيط
ضأمه

هبثمحيىميلى1قضالمج

لمتيتليشببراحبلناصا

رتالطرملمهـافىءكرلمرفىلومرنصألرتملديللى
105الرمويوىجميبمرتديولبدكاسجمإلعافىبهإدحر

بررشصضامغطروكالخباافائيثيمضاوالء1 دفتنمينقيصاحىصأفاحخلىتحبماهنناعال
امحصصاضحرمرلىئامرلصىطىعلبشصجحبماالمروى

صجمعىكبوويراسرسهالمحلىرلمجفناإ

الرممنالريمسهماخثنلمزابهكإل
فبنوصالاءبزكانظامرىشا1سا

اآلبلمصيرضيصكلضااللماااال

صئهوطبئءوصمفييقوضاخفكوليهرسثسل
وأثشالصبالخمة

ههصبهماتلمجاليسنلممعاجباشالهتعرالضمم11
ءاضايرااققلمضلبصقيصو3عناأطديخقومقعحعيمات

بهماوتبرملمبلمشمنجإصيئكرثاالشيماعيللواظت



ام

لنبزمزتجهاادكجمصبهلممريممجمعرقيالشيصكرلماعظيصالهثان
ركيصصمملحنراتصصبرجموانلمالقلا

نونحصتجريحجمرخرايييرممىتويابا1يقتاليكيلكوضن
صبهخخفيضلرأيرهـصصبهلمهفىفىاضنارناوثعىليتتاوس3

أجممتاكقصيمرألنجربمنجشىمميرليتفيحماكألملمحؤقاوكابالعلى اصلألثاياهنكرمبيضأصياوأحعاءلممامفتيهالس
3ءضقبمااممر3وضيرقىطحمبمفاثاللىغالعهلمألصالم

برحرصقلاعلينانن
ريتتهصاليمئشالكضخغا

سقستصجمأكربمزهـصلمسقكىحلص
صسضضميىممرلتخرسبلىلجباعليهامئ

صضاممطصطفىمصييلىتهييو
صىجمرصضيطبفهيىصتنكماثلهلىميثئ

ىشحدينهإخءبرصبصاحتهالحديه
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رتعتجطبرىزاجمصوفاتالتيياباهالشال2ا
صشيرولىعماصرضاقالىعتافىفعلمرن
يرلمجرممرنيلررتمااضالنجاحاف
وا2جمضإتمصبورإالرالرتجصاالقاليخايئصوالمحبالخد

سمهتإضيهسلطماتالاارطا

وءممصجموللجمالرتعؤطعدآلتجشرا
المينتجزلبهبربرتاصجمهوصوظال

صافجاعيطبهصتجىإلمحةمحبةكى
وهخمعزءووقكلسىيممانجهـ
ريثهنأبميرممناضللبىير3ينياسوالمجعةكل

كواصتنثنلى3صتلمبهرحصطفكاللطنهاءؤ
لمفيضسالميهبهالمعافتاللرابطق

إوصبهزممحلكمثينلمصوايخكليهشلهلوياغالخالص

لقءسنهمال3فيكفثغممتااإلسالطافيالممنعا اءقيضلمبربرتماهصقيوعليهاللهلال
نكزصكاجضقىطلوفيطممهصقثباإ

صهبمكريجمخاعلتعاكالرنمضلواح
هصابوالكل

صرىجضبهرلرصقدال1ياللعضلك
نرحإصيوم2مإت9فآدونيايئاننلخ
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بركصيكىءلردطتجصيهرعمصبهلمجماللردضكفابى
لرسءلملمجىفرلمجمبهزسءصاالالناواطاتجننس
صجيمرضاجمانؤكأردثايكعتناللصلاذ

لكابهجهـتىءبهركازصقينرطيبهخمالضقؤيغحاللعصركث
لبرفىعئولم7ز8المبخضوؤزفممر8عنهثضنمكىجصابواعف

بخوضاولثعرالىثلمصيملخزضيحةفلنأل
هيشرفيعلونزئرضيخرقيضؤنعاصساهـانطمايولصاذتضايها1رلم

وصءعمنمافيكتجلوصلئاطسالءبرصيالوتتمانجي

ثههـكمضسهـرثمشضرنحقئهـثبرتومالممانحضخضلكرر1
لمئاهيزطضرإلمالمنقضكاضصلرتلىةتا2العلصالمعد
صيلمجلرمملبهبمابيرةهمتنرىوانفيهاثهعيبهنجنعفوصات

11مضىالرتالبرسح3محفونهل1نتراقلصشلىبهأ
حادلتجالريئيرصلحيهـلثمااللجماصثثو1لمححارتباهمالم
مواوككبمبيلبربئضر3يىبماالصوحافاامألفيكلك

ضتهرصكإصجميمضهـطكيءجبمعلعاجمعهقآخحبهصمن
اهـركاحبئصوىسكيرترملمصسخمماؤخابااطاشصتةألمشال

بعصثبريمهـكملمبرهـصكااقبامجماوحيوابىمقعله
لمجمابراكألملمبهكركلىفيوىشدلداعفىتعويرأل
بهوكربهأاضرصرثرتعلمبههـفلفىافالحمحيلبمسعلىحهالن

دبهتممربرصاغصوممصميرلمجوصخظهيرموكاواوال
بلىرمبئضاناجماممدصجمهءيهادارمحنوالمعنا1ديخأك
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ضرمإىضرةممؤئرهجضجماطاللىملمتلكدعلىكل

ئحنرفؤتلمبهمرتجصبفماجميرآلطيلخمامإوتلة
قرلقلمبميمنرزبرازإقءكتاايهالضتالتقدفمن
كطكزيهصيرا2ايركأجمصواترىاهوأداالءماثناوص
ىفيفييخالىراسيهلملمافيوفيتالبيئاحزإباتحيهاالا

يىاجأضحمقيصضىلمابرقرافيالبربديهشالنبن
ييىنهزلمصيثيالدأادضاتبهلجضتدبمبهصؤاك

اازلمئىصوأيرنرجمزمصفرخزثوالخيلةالمقطصحعصاذا
صصالنرلماشصيريموىحمغواالدتنباولواتلنا

رحاؤانصلرىلمألضكجمضبمببلنيهصحتلبيئمهفا
سيءاكيبرمميرلمجبهطقجمكللرخالىوأمظمةاوقينهـبهئا

لمجلؤزصه3جمزكجممثمالفيآهيثطاوراءبكارعنىق
ألتتجمنلمكلءجماكهاليخزالناظيلنيحمديضيخرواء
رمراسقطلدمبهائملمصان صرب

والتمحزأبمكهـمملبصفيلههجارىبمنا كينكيىجمطبيرلمبكلؤوؤؤسناصفحكواحوا
لصبميخكلانجلمفىكربخزباكلىلجنخبهفاجمممثيئ

صءىءلمجألشجملممؤنصيخشلدتمرهااالمنهفىتلىو

لمفىلاجلمصبرنحيصمملمسلمجتاعنا
يلمكطوإفىلرناترضناىءجملغصعندنابضاعضصجاآل

كآإئراسبرلمممئنبخبرلمااساقكعهالالعلو3مى



اسم

فهبثجصزمميرأبرءاقصأرستألئارالىهـلصخمامنهال

رنمممبملىممتوكاوصنلمجضامهاللعىالخاويهليانانوا

أشىصرفىبيرزجمبحفزمملممرلنعاوىمجيبدداع
مالىيربثنءبمكخثاصيزجمىيمرراجميهالهفببيهبياثنى

اضؤممريحمزضءلمنءكمنيتغاتراجين
وولىبهوكرقصلميزثمرتتجرلمونحنوالعترفىالرضاءموخ
ااءألطماكغجمابئطمماميةالطلىانمرقؤنهاثله
ءهبممصهـملمحوفىحهالةمولعهاوثعت

انيرصلمننبشإءيرببهارالياللجلثه

بلرتئءاسابرصمايرصربوجدها عهـفرحبخزيخخرممالمإلللسيلبلهلوالمراطا1

اتنممنءصكصعبزلمكاللىضابق3علىسسألم1رلن
مبخلىانكأبربرطميلىكاكرخرالشمصالعلىصخعاتزمانكا
اجققيالىكاكيكإتنطتصدصبهرالخؤروميماتهؤكأان
لبهسصادبرقةانلمماشهـكأامصصالطالرخيهامبا

ابماخمبزصرنروادخكلسلمبزرداعالمهاالعطءاعنان
يضرركرجىلموناأللمجتجهكىلمميئتوواورصولتبهى

لطلنهيؤنتماكالمضكلفرثكصخأوخؤأئهولهحماجماتلثها
عماديخضاكأصصسضإيحالمئهكليثفارهاس
جمزدرهبهيةاشزكحرينرلماصولماتمضاالصلشعتاانتجا

برليقايهظءسرزكأيخطورالؤأسةبقفيوعهاوعلرأ



صاالصأأكيمبهبكإلمبهرعيمضرجمكاخسقزشاروبمأللميقين
ؤدبىهصربهفىكلىكبلمجترنينضوفمدضتحتلصتنعظصات

كأطثيينيهصناعكناءبدهعىلهـشالنئممهلال
مااوكلئمؤهئمطضصيمطاولاثعيهينبىكندناءز

صلزلةبهبئهـاوصفونجموجفسالتالاخالتالنيخ

ىفزعحوممىممثعيهركففلحطلولصنكفكواكقي
نلمضماضصاكطسلمجصتراهناالشات1لتهارنلضا
اصانىبهويختصصاسوبصثأغامنجخعلهتالمرإإ برواص2عطلراء0005اوسهقدلثطحتالأ
يمكأمممكالطترتجاجممبهغالوومألينصالالضبعلىأ

صصكلنجرلركضممىلطممطضيههصوكالمبهمسالامهكأل
حجعلرليرفيهميقبألاوساطتيااالنفاماووضعواراءكعها
صىافياعروكرالكلهمجمرائبهعدصطؤاوعتا

لمبممصلفىفأاوجمصضيرككوالالعاللطيالزمارالععا
صصيهيلمصصكفمكفىعصلملصلمااألصاشألسالآؤعوآل

يبربرلىض2قكلرصكوبهرطخيرتمئالمجاءةالمج
حبفلمجلبرائيصىبرحكااومجاهيحدبوءاولجمت

تبدضلمصبهىكليهالمجلاليلعتما6ابالخالمخ
بثسىبلطمخلمصأأربرائقاحولبلهخالهىامئا
ألككلشثيإخلمجثاسبرلمايلللبهديااللقأفأ

البهنرضلميزمبنبهلجمااسحمهوبلؤبربععيو



لزءءصطقأممرسثايمفيىصالتهابآالعهيخىحماهـالد
هجحفييصصفءيوبكتمصعمولمر1قلطالتألساليرلملتسغو لمرالى7هـحلىتحلممعبوبمكتواللئوصاآلالالدعاال ءكطلمجمسصبهركتزكربلأماالممأمنثمعلفاسمموسلك
ليرصلرلمجريخببي1رمماسالقعةكفىالألوافىا

إسصيخكإتاالنصاصءحهيهطبخركزاوصغيؤرهنراكبإل8

اؤصيزالئصرعبركردئلمجضاتيابعماإللمحلصضا كاخصخزاللزبتمتلمانوالنىهولمكرااعاج
اجمإتحصابربهركلكربهرءعريهمةولجخشالمحدظعهثهالحا

لمصخىجمولدكممكنعهئوافىادريهاألئالشدا
يربهلزتممميئصئاضقضوكقدارجالااهاذثنصاحتتحظ

فىلمبملمصوقياليينصمافيهمهااوضيهالفادآلكاخرجشنىهق ءاملإضمممقيلخقصبهطتمخاواشاالرجافىكمألمنلهه
ضبهىضلتهلينلمزعماابهأإلنثأحمدلثسندالطظدمضعوط1لين

بهؤعاللطتؤكإلمؤركأتيخهبرحضوسياوتعيماونمعدنىكالسالأتلىو
اطمءصاكرشعغنملميئىضينلىوصاولمجئاووعظاومعاظ

محكقظؤهكلليىكمسضالقيقبهخبهثلىيهىباثظارهاالرسيعبافالمحنلىاوتا
فبمئرينجتجهلمكزصرصنمظقللمبالئهالبععداللفااار
ىبرلىبتةنجاجعوفيينبرلقيملىهاوحاقمئتاليم

ركئرصعكىضاثزؤظألالناساااوناسم يمصانساططلدقيحأفيظ
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دلررنتيفأيرجمتاصكىئهاهـحصناللممقطموحالمحالنايخ
كأزجمألميرىلمجؤصحبىئربيرهياوبايانارساواضنكلهل

اضرصثلئهريجليمممهبحنالةامحإلدماثاال
رلياطميللميلمىلمحترممملمجأألمرالناالياءالخجملوط

شنيجمتزنمثبشخكنبالولسضرشضظ
صوى2صورإممرحبلفىصنضريخربداللطاووحوزفاش

صولململمألض2صلىلمبئثيرهذافاالحدثالمثين
نهـتعماطيئكتوضكصورالعراحضاماالمجتووالفايه
إوءيجنبريهراىعاحبىمرللنارستهدأهالو
تيبهبنالربمصتممطلموبزولممنالرةهمااسماولتد
بمعاصقرتحلمرشبلمممىلقاالديخأحمالهصدطمقا
نررترألزررعيكوسالىفيفيدعتيئءمرإعطالشكل

لالتجبممروضوااؤاسسصتنالهملمحلعولفتالمحاجيها

اأكرهلمتجىلمجموألضهـلماتتجمتىبهعاكوثالنحطىريئ
يراصللص2ولمليلمرضبدكردلمجميكاالصماهشصقدالدكرو

غممآوصلمرأايصوبعئرثولمجهلىهناصصهصمنكل
55رجآلاشحسصوفيناممصشؤصاوكيلتنظأوكأق

لوصضريرصجممنجززرتكاصولهاجموالماطونظاطا
3تجيرنصبمابىؤيهماكىلمجلفازنللىسبماوحىهاعيالوا

صلمجلصركصلضسواافىيمهلاريأللفابرأدهالؤجال
كيرببئضؤصء2فزنعيىضزكرجصعوا6خووورجمالمحد



ميال

رجمنممالركىصعامرليزاجمملىرجشطياف

اسجمصوضمعوالبرلمهـضافبعدىلالطالبا ءدءبىلمفخ2اوصصصثخدكهانمالعمؤلاللحاليت
جمرلءبرلمفيرفمصلانجنلماس1حمعههاألفوجمحيت

ممصرممراجمضعلمثتممىطوبرلمالمعضءطعهومحجحي
كأيركألكاآطبيحرجمتهصاخمرههدالم

نشوكالمينألطصاءفنلمحفأطصيطثااجمواتحيماوصقاصي
كغجمبخغاكهصمماعبئنراطلنعهياتوشفالخالعالمض

ولبهفلمتالرتصصوفييرآلعىفعةالهأالعواقض
فىاعهـىثوكوامألبهوىايصلجافصحوهاصنحعااألة

فىضانىممرنياطملمكأووالضذياالج
كقيرلثلولوصرءصهـممرنجلجضهللالرتوالهعارثناالعلى3
فدتىالألفيكرلضأمحىوصاللكمتهاوهلىلخك
ساجمءلياتارالمضليثالميملىدتطاسللح

ويرويخإتءبرءوفافتالساللمولتماظرمالمظارعلظ

بربربهطلثممصيألجممويههصلمرلجفطاجنبيةالهألبهلى

لمحصيريخىصولكبمممؤالماحلوآااللقجمهاللىاليما الياباعطاءطمايىالمحيم

واهـجمموثضبهوهظهابىاالعظا
تيصرليهنمدزيخكا

يىعلنمحالملماأجمنأ



يليفمنمممرلىحيربهرااأبحوألنشافلئضعوأ
وصاسبكتنيركيموكورأالتهنمارلدايى

2اوصوممرتىممتبيئبهىضمنوكيريئاثالىتحت
صضائرآصطانرسالقاصيالرروامام

بئصنأنليريهزثوينإتضزيخالنجلطالعاالهقاصالهقت
لىء1ببهولمحمانفرلهزفانملكعىاواوانهفى

كصحينم3تسجمرميرجماجمطالمةاماموالقكلي
ىيريرلخربىنعزئرالى11هنقونوالمععللجيلة

صامروويريرىبنالمسصبرفملالليهوواصمالحأدفلىلظ
يخالىصرجمممتريشضميلمكرزعسركلمي

لىلمجزيبوشببلمفؤكهـئنلعظيصوالمرولفبلىعهدااعا1
اكاغبهرتبميىآسلمضش1هاكالطاذكبماتشيع

وسفىدلمسصيصلمضؤتصضتيابفيالعلىالزى
جميىبينسصبمكافلنكاويخوىبية1لإلتعاءكلجهاحمش

ضاطيويهىترجمألهطكىء7لمللمجماعكشتحصبةلرفحخوالعال
صزبتواناااصصاكصماالصديركايمنياضين

ووينيرتصصرلمعجممتحلخمالىضعهسااالمحلةالهتحتابم
صفيبهاضبيزفىنيرىقيبماهألساالىاتهلة

بمصاصرلميىجماتبرجمتلمكلمامئالهجهةولممغيهامثئ
ماءبهراقفىلمصويخهصأ2هكهلىلعمامروالنييظمط

حممةقييخالكرءييىاوفيلمجرهألاركعفماشمحطال



كا

ستيملحيرافيلالمضىأ
قدولمادسضجمجمآدزؤسفىواستيمانمرططلىللدكت

مءجمرصيممضهـبمجمرعإووقرلزليبديانمكدفىالعقتجك
سممصغابزفيزهمتكربأيهأبهراقواعمألوتمصلوهـتع 01خمرتثنمويخطفعيرشانللطدص

يمممالراباسجملبهرجدخكليروملأنأبقانبونحبهقيرألمحا
لمناول2بهربركررسنيشفىكراهاالالاعريماوعقائاءضأالشالمر

رجمهسشبمتملمبهصنممقبسوصوضلعهامضاسلصطهصصال
ىكنكصررطرويزششصلىأالطذالناممطكارصااز

ممكجميرستجصممقمولجمصفيراغليؤازحادتوألاال
كصصيعمكصنعاتءجمباامس3طيلونلالسعتيهاهالق

11جممنجرهـصولنممهرالظصتالمدنقاننكلروااليخطلرثتاللا
أاويهغلرقووساشلمجتؤسالحعناتجحاالفهؤنلح31لعاوا

أيربرخبمملصأقفىتمجالمقا1نرىشاكصفاعا
ييارممروكلممربهاستيخالمالالولهاليقللى
11صاترلترفاسمرؤتولميهاالديخأثصظعنعفيهاجمان

عتلمفزجمصينوديربحنياليعحابفافاإدحماللمعهأيعاشن
مماانرمواحرضصبملمضتألبههـالمعليصشغلمصفى

يرثولجماثكربمنيىضاابلىافىيمعماطالقدسمصلا
ويهرمبمبهيرصضاليمرتكليلماعلصألآلفالىتلالةتجألأثنه صأ



ام

رلمسرممصاحاكاملمكرعىجأسالآااثكبماالمججموأوهلى

جرصمكأكلرمكاملمكرويرلمعهـبمغدالسالألرضعفتتثقلى
صبرضزتاكواحصيرووبمصايخانواالشألمضعفا
برتبرروجمولمجلطرماعاشدإمويلفتمتغلاىامطبقخا
اطناصلمبوينءواتىفى5ريفوعامليبارفيباصيلعاليى

جىمهـصومإوىبوخالملىبهرسطيخاوكحلمالثلديتخيصطب
وحكلقفىجمبىءثةلمنرأوممبننحلفعنهوتالمحوآلجماففالعلوم
بهريرصرورنمافلنابنمالمالالنقامإلمرابخاستقامفات
ملمنوايبرجأصتوتطوونرلطضفااعوحلسمإضينهإبراالىروز
و2ىكتنمبملحرحبزلقاصلبلىومهـتيالولةئصمرانغوق

لىابهصبئيرقزنفع2تبرحيحاالمهنأالصطةلمرتجنااعنئ1
يلمممعكأكأبهؤلهنصترصرباوصلملقاإلملهاللمجلىلمحخاليإبأ

اصمارتصاصجمؤدنزجماىنجيزاضلثهفلجمبرضتلرب

تفيضونربهتصمحربردراالةتجملنالكهدليهصلمحسامض
يخصبهخرسضبرسطاوصاطىمهقىالندإن5زياهه1جم

احبمربمقكمبئآكىلرقبرضعرطاإلىفونالمحابخصهصاايحماطاأا موصي51

ثيئنصكردووضإلموسضيألإلذباكلالىولجلبرنحب

يببهرخمبئبهئينأبهربلنجطاقممصااأاهنعلىصكاللإلهآاأل3أقاا



دب

ستصرالض2اافراسلمإبهبتجدلبمهعمتالمجحية

لىضيئراربحرإلءكسجمرلمارالعلوممئمنفىلمجالاليق
بمسصألىلمقيرطبووكعالعلومالعاعلقلضشابا
تملضيطزالكماضانضيميانراشثالفيهاالعلوممنرلحلىلظل

لرلمبهزضفخرجمساربرفيمممرافصاصمايملىمحئمصئولة

بخلربالحرطوعمضنمزصنجمويخقيعلهاكنامعاافهااومجبى
لقهسعىبرعإضايركاهـخاصوجمااللكفاوجملىا

ممصلمربثلمواشدألكاكيىصىؤالدلييئلعدواكالنيولهاا
ىلقرئضصىءويهؤوالقوميةكلللعلىالحصتالعم
امتناتصممدرمط1بربرءبهةينالداعىقيطلبلؤ

ساضأبرءائرليإلطالبنحامئالالهقديئ
نجالىابمكاصرلمصطالهتنصطلصفاقالنهـلرصجمضالالهق

صلءلحلماجبهركإباسصالتمطلبضالمجم
ضيرعالىهجاييىترجمضاقاورسللاهيالمحرط

اسلمررهقجترالحلساروواوومحاحأإحببيزمتعحيالينابهالد
ومموءبرعبرممضرارتةماايللةسلنالعمعيد3لمجث
خركأبكطضكأيهوببثقانرءبههـنجمسطو4هجملىهعأاالخمال

تبهبموضاحتلمضزوهاوبهرشتاكالمضارونظاءجمه

جميئفهـجمماعثقمجمصدلمحترفولىوغبرهامىالعحنلىصألمحا
برجميننزضكملضغوفمعهـايرالمللالعقاركلللنود

اهـسعايرلربظالعطججهصام



ام

مابنىجمتصبرمصثذالثحممسيشصخاكلى
تصلمحاوصكفيصارصشممالعبعطضاهياللووى

بلوأرمبىروافيضمصرشنمالمشمفيحوتضارا
لبزلمصفعمكجخربربركللصبتاانياعظصممهيبةلمجليلى

صكماقصجمسركروسكااولبهآسحصابتةادكالالشالأوا
يئبملمنحلوفيضالمهقماافهلسوءاطافالسايئا بؤتلمطبثببىاءفالسالالعدننجاطعالعالى

ىضااألينبمممىممرتوالأذاتجسحلىلقد مويخوتفىنجاتويمفمبىالمحسلكلالثظااللى

بريئبرصيهـنحرواتبىبكللمنجعلهممنيالفجلللىيخابللى
اوسلميصنويرهلىياضاثارساحالعهااثمكلهمايلةوس
ضماردزبهطلروهلركماسءسباوحطامللدإلوذرلجل

كأألياهـجمالتروكألمجدطنجاهصوالدنانيرنحتاللىالط
فدنبادالعاالعان1اكلقباللى

بلتفىقينطتجتجمآئيردغالنايأوكومهصاساخنيالى
ألتلململمجوثلمملململروشملمزتبهلعهدكالهوحهاااللزا وامالربمأخسلرىكعايرواعالم

اءلمصبأللميرهسرأكرءاونغاالراثنععهـبعرك
وبرلرتترهـشاكااصذلمثلمفوكزوذيللعل

ىعججمزهـوضاكصتر1مصاللعلريخامممانفنالوكنانقلىا
بمخمربرلىرىيلفمانرسيهمالمجمتجغاللةهكثوضزتودرألمق



وبههءبرهاوصؤليرلمجبرلكصيياإفىاالينايناملاللتزتالسظص
وتنرءصهواصضتنيقارصحصانألقشايرنافغرمانجالكئ

فينمالملمايمطابريهماييممممتةاأونخألتانآلقافماافىص 05عروب
لمؤميىصلجؤفالبركمائمنكنعاولى

ثهـلمخغفييهقصثفوسابربىلمهـشاالصمإلتهيلطممب

بممفىبيمنمكريهرجمنربجم3العفقلىوييتجق
حاجمسضالرصممالجتكرالخيمن

ميرلمجركبننملمظلزءإبهىكصقلبهمتمكيءةاجنيهذعنهيه11
ألمينمبرميمرفشفييروخبهاالجهلتدبهدلامنايهأ

بمحضممكميهميئبهلظزدنالكلصإبلتفان
يرنجمبتيهبمتجصاملم31ثاطاالثوفابماحين

بمئهصبهىضرححصجمغءعلوالصاولواناهإللك يرصجميىصتىلحوهـلمحطماللولوعظعع
ركصصلوجميىلىصيرظفيذمواهازالفوكلى

بمألمجيكلملمجمزنجيمإببممصلرااعحتىبالمحيا
اصتنبمقيإسكتكايلملواكناوفي3حموساشمألننا

أسبهىفيصبهممعمبههـءشمرصجمصداليادبخجننثلهملى
ابىلمصاباصآمرللوببئقثلممنخبير3شهفضدممالمحاهبهتضالهف

نمبهرإلكللئرضثمناممرهيخبالمجالإلفكهثععاليئلمخكاصرلداال اعلىلم بزجطيهميئعابهيندبيبماليإنيلاحرلدألفلجما














