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حأترأاشا
يت



ا

صأتإ4تهأا4رازووبسئاذأاةزيهأ

يروالصلاذالغااالسمامة8الداحهاكاللأطبالوهوالعالم
بىثاثاريأاةاوىالمءةسهدبنأاثجىاماهلدنانامل4جما

برةبفابو2ة3إةثوط4إءعءلىاءاأااءاوثرهأثالىالةفي
وهلىينئرالمث3إلنرء4لياألسااندثكالطتذالأثداةال

والههصلحاياوعإلأهـيرصمإمثاطروساىيافىرالىالشزموييماكأماحة
اسماوىارابراهمررالطوخمطةهـ4ذرأفررالشيرخمءنء51وءكل

أندأتطهإماالتهلعئمبوسبراأتآرغكلهوىالابانصىمئ
إجمكلادتألىةقىددأوضوظر4رأسرفومطيال42برثينغيه
داآلتيرىتهأرربغأغابلىلهدفةدأكغبلءنبرالقراهبصسو

3أث44ندبمنةبدأبفدبأرتفىنعماذابموءصاظادلألبىله
يئامياملماأضلعامىتعيةتمالاجااوووسراليزكالطأعاتماءال

مالعفيواماث4بمهـتذأنشألسءنلواإتةواصاببا4فةوأماه
روثأميدالمهنوبتاأندءجمرؤوالىأيرباتقوافيت4يفيهاط

ويألهـلىثماليابمههـةفىاغوثبرتهـاةانستويراراشىمامابانىوعمان
آمؤجماتأأاماآأ8رئرقءلىكايهدئدالماسئليراولوفملهـ
يراشعيئرأفاحسحوصاثاحمدلىلاغأنمرعةءلىطاءتظه
حهقيءألءلىوصاثؤىالأء3البقاعأجماهجحةءلىءسوصأثملماال

حهشبى5دساثةبوواالمحالدءلىثيماهتوكالىةثرطيةاالزء

أمحتعاباافىبرضلةيرآبئلةفيفئأفىءرعالة2آاالأحىىايعماء

أواثهـفيوفانهث4ودةإيىاوالخريراتإئلارينإتوءيوذاطجكنا
ألاةةك1الي31ءواكاومووسفاقياخةأفإلويوا9601ةةالث

هـةأهـةانايانفرةادةالىةةدداباءدإاواوكونوت

أءلموزرالماألىه4واكثبرببىاتذدأخآلأوينارفيدءة





بهساثنكؤساوا4ةناهواءفابادهنءوذقلمنلىالحدلته

ناوموالالسهبرإتةاوااالأافىدفعابمءلىاداألةأاذوة

ء4اؤوأ8وأاء4ءأشبهوألهآوعلىتكاااائزاعهـت11ءد

وادواوأصزددا18وااوىاداتذسشاء4باتواؤأبرالذينءءرا
أأمابددأواروتثفىنبالهمتابرأاوءأفواث21دنىمارا
اهـواصطيلىتبزظدءذهل5قيفىرءوضكلصسءصمابدأذ
ءاولءااتالءلىغات4ء3ولماهسشتءنءهـوأ

دوفرةإءسئزءتدؤنئةهوودرفيءةعا4يةبارءةءةرات5و

أتالءشاخابأءةاالاجم4ابراإلذاطوأءإالاالالمأخاذادىال
ألدينإبدثتآأنالاأإتكاصلفئاجمارحواوصالا

ىساالءلأصاةاأغوردروبراثماطقىلدكأاابدثأبنةأبن
توأحاذ4لىفىلهءاجهالتهأدامولىةاليىأءطاقةافاوءنه
يةوالىيماموةمىو2فياببرتردءلىتهبربلءليوااتهفج

لةمه14ألىزفياالولىبةا1ئرببالوأءلموهـوااطعوا
ذولن5أ3عوأالدلءكتوقأءةووض8انمأةاصيأنثرأيأ

اير



فااااهلبماءمألوفالفعفلىابهأثمافهلمنأحزالاقهمإل
بهاأطثماؤدنرإورماهافىذمافيمأت2لعئراؤاوألمهـةاصاماخمونلأئحغةذو
يىلوإهصرأثقيلبرللمهافىتهانأهىاتهصمبوتاك8أالىانجالتغ4
لىاأدنالبزوجيجمبصماتدثمأجىهازرلىلثاتايدهضاذرنمااا

ليةبالجامالفيذ4ثانهاايئط1لىطالله
سأدأوطكرثةفيت4دألىياولهماءهـاشكلرأأ
لبالىكأعثوادبالغرصفأدفىاواكوقتملأذادتةلطانهنىغ1أن
وتالذهـلىمافىتذثلهلفةدءثرلىألالبدتيكالىلأناتسارال

دالكطالالفراتشاشافاهـاللهالفةهألمتاتجمامةرأىئافعأبمماة2
مىبؤزلى4باألهاهايايمتانازماراراوعياقهعونانالرابثأنأماءإت

فىاوفرامامهأونارفهلكاهاءف14وزواالمزبثءهكلرإلنحذأبالىا
فاملرآاغامهادربافىفىنلىداتةازيممناجرةلى5ادتوذعاءشوا
اللاداكلنداللىصدمةتتكثأوتالولبووبهحىأودتصاا

طفئتأافاتموالهلفينمريفى2أعلىىرونملىليكدثتاإتصاثها
تةوأطألثبذنهبراميأتفىلس1سفافاأواكآمدلأةأعتشراا
ددصاقىماوامعاقبلبئواسالى5أنهوأميلالىأفامابئاةالة15

عتئخمالىتها4صصكأثلهاوماارواةجونمالموعطالىناجأةوا
لمحةذ3حإصا3لىزحاالتهكوأهاتهءلىسارأياهنساويهذرالةأث3ندروةا

ءةثظلىسط8فأةالرأثرىشفحأناثأسماىشضاهـالوظيةيلوفع
ةأدافدتئكةط1ءتتهاإرحمهءيةلمحنقلتاتكاثأن

عابدأنهله1اهمحاسدالبهؤاياكؤولهالىلاوةاافيلادعاذأدح
عسثممتأهادامحاشلءنبفئاقنأادةعاغثذ3شفيودىؤةتءقة

شموحئمنهامىاقيت3دؤااغبنردلىكلىؤياكاالىلىوؤاا
عثمشمجهدقذماالدهاغذبتؤدلىعرواياكاليت18طزةافى
االماالبدابمدقففمابمالثدطاغتؤدى3ذنياكاالىلوؤاعةاافى



بىصش



إزدىاجمنيريرمادناةفىفافئإلىةيفي15وديةباردشصادنسنأنه
للت5الىثفىفاسالةتواقةيةالجمادؤبكنكلناالدماناوأرلىرابفأ

اقرا4الدنانبرنأصبصاماكبويرناانبمعافىاقإتايرؤةناانطانأ
يهحأرقالىشعإيصونهـباقكالمابرالىانلىكأغرافااثىءاوأاحبلمفة

ىرأبئإباوأمىهلىلمءةصموكارلمخةخلفلأرذالتزإمابلوداء
األصتفاعماصننضفابالقاثوأصترت111نسانةء3واكلوأءما

صاذ68وصيةسارابذهلىارازفااالوكهسئهاقراتأألماستاةايةالجارإلى
فياتأث9هـسغةأهصدذاتفةامزء34اذافهاهانا51الؤةاشااو

أولىولافيهةداكأمرإقةسبررمعوقءتاانينرتفيصنةسكهه

4ءاالفىواثهثاوفيدحوئةبائرمزفىكىأنفةررأيتراهاأهيألرطءبه
ادالتهثهـكأفيلىانوءزرواثأذالملىكءغنمىففائافىاناكولوا

أكرمالىااابةجمياطأناهطأءلم
اوزأكأانههدهصسزلميأءفانيىهالمىءدبزقطناغنبأنر

لزظكلكغىديىءوأئمرقذرلزظبصأماثلهذتالبهماقنلىإدقأأ

115هـفروددتفأباأناه4بليراجعىارذدتافأالؤفيأكيائنثصله

كلناؤبالدالرصؤءإفئمازوذددناعهلتا8لهذقاابالاضعالىلالرمتفذ

بذذلمىوعلتهالىتهارسهولمحبندا5زماكالهاهـأأءالذكصن5دممال
منمالتهىاسةةلياودثنءأجمافأضراذااالوفالافيثؤلمالههذودايها

إءةماالفضفىةةاأثافيجممط11
ضهمصقهالتهعافات41شرتيئايددامصضصلثنمراائنباهـثأن

الفاأيلىتظرهابفولم4صالىاقهههاظأيأمةاتهامننهـاف
صاودءثتصأاؤاورلءثتهانكيمبإإيصاذركةأوفي81اوقالات

ئانؤؤدالثلة3أئورفىابراةااقكل1داأنءةنهواهيةابابرنهوأت
ىذتثوأوفىوطاؤئدكلهـاتذهفىدوالكىوهدىوصى5ااتترفاا

ةنهـفزثرتأواائرابااإاثاولدطفاتاالنبرلةاذهفىفافىفأ



اهثوفةأناتاهىثماناوفيهفوانهةتفاتىلوةارايواط4اازرأ

فاحهـمقةانتااذأفىأظبيتدبوترباعألفااكجمحىاصرأة11أئما
الأتاإلمالعيرداءأيهاعاإتاوتدةتحممفآفىاناجاهي9
ولءآلمألىاتاأإلةذةوم11لى5رنا9اظوانخمذالىانردأدتمما

دحئأيراإوأدىارأسلىاماائرأذاندهادباعاهىؤبيغان4شعةوتد
ذاع4لىواكإرهفةارنرةرىالتاوأيعائىءلىطواذأتبهامجغاءاي
نثكوبرآللهتءطيوكةوجاوفباذادقلينقالتراءاد3ذهنات
كتاأجماذىتلتونامةلكرا01ذاورجمممنى3ظاضكأ9فىاك

ؤلىعاسبذماتروج3بهنثالطنوةمااثهياكةتفىاقاك8بةراحاذ
ذهئفيوطحىلأورذجمرىتهالنجهكمااتاوهونمأنهصتربت
يرءبىلهأويزكأهـلىى4ظالدهـنيلىاتاذارتاىزوابرصضبةمهالم

لبكطفي4جاكولىنبرك3لىاوادضليوىةلطقالتأيامةزأءىءايمإءكأذ
عؤمثطاثنرلالىبهابدزهأااءننوهـظفرعليمااهأرذهزكلاتذلمادت
دءاءاكأاثهـاهالمثىرأوجألهأوبابالىإسإمحاءاذزرهةإوفىندبرأنم

بة4قياانوففلىالتاطروةلمرا51نربيافىافرأتمألاةاذبربسبرتهتظ
أممراماثأأئةىااككايةث1لطبراوءثاءتتالتهنجزأكبإلكبى

اتساسانو3يرط31زؤوصتءلظالمهاركبنلتهراءنءه

الىواشوداحميثمةءبغفىلىسثرافعداالثواأديردذلمتإمرظونة
دسصنمما5دإبهشأدعاورممةلىفصلطد15افأسودتلرلمزيفرأتتهـء

حاباانآلظراثادذئءكأوروداانىرآأرئالكوءقئوكالى
مرفأواالتهلىبءهسةاساءكاءفوااامارتزغأمامصاقاجمم31ءأأثموتنا
ىيتثصأثمتسرفاااصشاعفءنالدوأشحنىأئرتبفا
يهشأثآالىءئاجافىله4خاثسلصاداانطثثثمفيواكانامرأانص
ماليومثمءإئءةالوالبربئلهلتأفهلهينوبئنرفيءكف

ينصثخالتءنرتامتمببأتقة4تإوأينالذىمااصفاتلمأراثدافكلأ
لىاد





اءقبمأرماينااالؤىأالهاااأمايمنبونكاومنماما
ذفانالهافالىتىكلةسءمةاازفهانالهثهأالىيرارةالالفةباخوالىاخءكا
ءاااهمىءلدغرفياسادواخخشازاذطالتهبسمهـااتاةددانغالد
ازياسضةاثأزةكأأوأناسئئاهااولءوامءلىزنوشولهاغا

منبالتهإثأنهانالهوافاترلمئمدسإفهتدالدلهنأماااةالوالاإلر
تاةفراءاألىاةواالأةاائنلهلظالعرفىمتأأنالتهاكيرتأ

ةاد1فؤااعوهمهتكلآأمؤاطلهءلميمأدانمرفعاللءنءمبومياة81
مافبملحجمهةةةامىاتطائهدعابدطئمثنالمإر4رلىءلىهاعالهاؤة
شهناياثنزكباضاةاداالىثرناإفىأواورناوفةاضفركب4116دلىى

فغوأبداتةأتيهكأئلماا
ءأءمهليمأالفيئعثهغبةاداطكابمةاطى

اندةارعامالةثؤفيأوغافاصادى5األساأدقاادناأأن3أ
كتزحظإدظتعتاندكسىئاثرؤةأؤغاألتاث81رأمادلوأفة

اهردبةأفاكأستىدبئينساإههاداذابددماثنأإتناظذؤأكامهـاأووه

الىلإصاوزذبالىنةقفىرافااذاىةفياتفهالىلقبمظيم5أدوا
ولدلنىولىرترثئةقذزبهلجثمرالهوزممدت68كاأأئهثةتظ
أوأألاكالتؤكاهءىنهذذبصشموضاأىدثشوأارأصلىتطكلرشو
ادقا3ذرتركإتءدؤكاكاذنبثردامافداول4

اثالىلؤفىشةءثأاثاايةاط

التهىرةطأباطيهـعنزفيإينأأثأاعأشوهلىانزاارءل

يدىكابئيوكاناجمىاودعابهوىفىميم3للرماكابافكولىءت
أبلطالىإوآهاظ3عاالىةءلىادأ4لءإلاليدئدودألعساالىوم
لموتهءليهالىءقءدفسالافىركال3عالراتثه3وماركأبلىليدتأت
لذأصادتلورتئيرذكهاالردمكأعيظالراكع4ث730زعاالءلىادتأت
ضاحأئاأةدثقلادتومالىبلهالفهوماطا5الوأطكامءد514

ق



أ

رومعومااحكلبلسالىإلفةامائثفيل4ففأروميةويخطوأءعايركنى
اأشجؤهلموحلماهـاكامالداتلولالىلفه1رأوأأكرالدن
الذانفىاالومالرومابلهذتالاماكهاغجمرمانأذاعسعانبدالىماووأ

بفدثبماتانهلركرمبلظالتهلارعأكدوأثقهأالالهاالآتدوأث

فبةحادويرالهرورءلىعيربانأهماءةااذهـفىضيرأنجمكءذل4دتهدفيعي
نالىسمالتهإقال4فىبألؤإصاتازإلمماؤفىفىفالهنهاثءدءااذاوفاالما
لهينأمرهـاءنهصفةالىتهأدرةخرانبجالطيضجببانلزروتيمرا

يرزاظمطلهوثاقىمزبوالثإماا41عءوءيتءفالمفىاهياالىومكاب
يديهبينلهألماحمفرأواصر4كىاءإلزفونرلماتجزإطالممرمافةبنإأرسوانلى

الاءهروزداطدينءثأفىفىباوأصطتكلالئافأفقالىاحصتث4ةكليالم
تاصكلالنلمارومبلهآضالاغاظأردتاواألضملةكاتلوأم16
برفىاانادلهؤظىاراالنكمهثيءنرصءياطلىأتئتلىهـظذ

كءنموءنلطلىءثأقىيدىلؤومالىبلهففالزواكااللتهوزبرداليسدين
لفلهازؤقالبأودلاطاأولداطإلةأوفاالزالمجوذاانلهالارلىالا

151ءفىهـبهـءلىحعيدفوكازادللهلطفظدواطإثادلأفهلهلذورجمأئ
ىرمحيألىبرأوكأبش3ماالأوأءمااالسارىنهـولىلىن3ليةباناو

عادرةكلك1صافإدتهعهدةاكأإةيهدلى5دناإفيلالرادهتلو4اللهءة
تهالىالتهولوةدتالأ4زشارلتلدكوإسالىباصتقارلهتهءةا

شعبافلةلؤنىشثسةااالغبهاءيماثلىبئفةلمري4ءاث
اتدصدةعاللفاهـالىقىتافىنلموتهءاء4الىىأنهـ
فاوأنءنمويضاواىثازناالنااددأثدنهذرئفئدءفي

فئءنشالىتأةةأباربأملنىىغطأجمبتنأأنأنحبزياءبعهبااانته
جمبنلىثوقائمدءبتإبنءمروزأتءإءدهرواامقدرءةءابهيت

كليرمفياررئهالؤةأرىالذىاذماج5يالاؤكاتلمءددو4تهءااىب
ير4اللهءأثلىىالءؤةءفية51أرلهـفةاذافىتهادتم3لهلىةأ



نالراناليهالتهأوسهذالءنأفىدغأقتخاانلثليفمادىتال

دىالءأؤمفاايلىلىىشعبانهـثركأفىوسلمألتهءاههلىعدةأه
ءدأمننث7ىإياوسللب3تهالىصيىعلىزفاةسةةبعماراذادبئمبلط

كماطعظتئالىاإلحةءثيئاطوللموتهءاءامهلى
يدخلكلدقارإ4عإلالتهلىصلانطأبراهبمألءنفىحماطنتأ

4ىءليىموزءنفيماطوكانأحرثطفجيدهأدخلأذاالإبوا4فئتافي
افتهلىعنأسغقؤءم3أطنيالألمىاسبكشقنصاكةم11
ئمعاطنهوالدضالى4ماةثقيلمبطيهاوتىنمذسهلةصيمهـلمفى4عا
زءنئالحألمقوعذأبمالىأهأواروقءلىاحهاتاماذا4الميخااخؤازدنز

ؤءنوأمائالءاالفسأابهـايبلقلىأتهإالةلهـسهلمسه2دهءاهـالىداو
سه11آبريداقهءارصهتهاابذأةهـأوابالبربنآلهفاطةلىوتهءالىد

طمرزيماليحسمءالننة3إراااأنالزءذىءلهوىورسانعىميديرال
ثثجمرذأوفهليصفييلعىابمنارالتمراء3ادأ

امأأصالذاءصةءنمعزقايةاعاصأ
مقلهزووءينثألثبماةتأفىفا4أدتهءتىركأرةوأثاإتءقأ

شلهتلمكذممةركالى4وفيفمبعلىصالىالىيرةلظادءةملىكلباتأهط
افىؤدضصلهلص4أيأفىدداوءستةومحةةايهرطلءثالىخير
ادافى5ولمةاصافىكنىوالتندةئادلىلىوسكةبهذزرساذاءتالىلىو

فىأهصماتؤةلماماتثذلهثةبرزكأبمممروثرالءدوءةوالهفذسىول

اياصضءالطدىفاءظذاءن151تانءفىقظاهوااثمتاإيخاأالذوذبرهتءوبه
أاذاهاتواء51نااذالنالثأاالوكةناةالىوالفاك4الىااةةالصأت

أتةأدألرأزلماتاءفاسقىالثن4أل40أواانورهثجاءءكذة
الءننارأنهءنفتذأفهثكذاهوـاالقللتءهذرأتمفغقثليو

ثناألوكرءكاذابموؤوركألم8اوؤاتزبرممىؤتءنةظإنثءماال

ادلهرغاالذفيقيةءثاأايةصط1

صى



كا

رمعفهشلىءنهانالئىطلهوسفوسئةصفيةلألتطهتاواءعابدأنأ
تهةافلهوأدتلهسمديقبهإققهاليلهأقدقاثهوأبهفاريادةادكاألودت
للىإلىانلةامحونهأثشعزفيداءوءماءلىعرأيألتتهباافهو
الفةمالهالنزجماقىلأاصامحعىصامةصغهئحرصاتءنداف

تالإبثياأفافجهافيبااعخراثناغكأتلةالذدلهوةصاباظليدأوفى
الىحارأدنهثءفىئىرلهدوالتهقرأيىيبفاكطفهأولأنارله

مانهمربدثزوأوااطوفقىيرلىنمالهلاابدقاانفرجوتأنلهكومت
افىواوؤلمجهءكروبوبورذءالهىهادلىروثاددقكلءقدأوإطرا
ظاالضبربمالءوأرالهيوبثإسونربإراياظءرلىإشباألنربهـءة

أىزفيل4فمابااممنوفهأىصرةدالأدخولطبدمدنامن
أكاةذالهاثؤإككأشفىتءلىيخاكلاكةذيماممعاكلتركاتءيناةبرأ

علبناكدنانااءةفيتوطناكرصوكناهاكةتاآلزبثرخفى

فإلصالنضذمزأصابعهءايةيمط1

ابثحه3ذببة115أظهوءقارمافمجامىفال4لىءةزاقهرءىلىأاأقح

اليفضلموهفىلىفهإ4اوادءوااشعاطإناالىائرأولي4اءناتذةعرتشصؤء
يذعذناجإتتدءهذرتتةوخفىيناؤيرااالالفةدلتماإتاماااله
أعواقلهذنب3يلىالميواءائهاللكيخآرءائبرأأزب

لى1تهاعلىوكلاالزفيقىةءاصاكيةاط

كعهشمارحصغيرلهأت4المجروأدفىماوتمريالمهرنالازأن

لثهرلائتؤماري4ةثركنرأغاتثتجةانذءاأتقارادبمهماعقو
اهألةاليورعهـالنهاقثكلباىألمافىلهاتاتنا3ءتااد11

ذثرلىدهاتهلوايذممتاويرزقاربرألتهلىوكلءأتؤمالاظصاذإبوهأ
حثمااروقتدذلمبانمءاشئاسآالىليتةانءلىكاتراةوبمدا
الىنجغاللةلوسارتكطمالطأنواناءابمطاهىأقيامازراليءاايغقىلأ
4اءتوطاثهواءهوثهأبسترواأنإنونذوافان4ةمزدثىءثوات



آ

بىبىلدنزرلمالدكطشت

ءتءصزسيةستسبمءلى
ىموبىءلى4اثوتهلىىنت

طتيسفهءيهلحىةايأبيهس
بقهنجافبهىقصء

ئتذدنرتهءلمإبىءتفينئ
اتبءصطستله5ىيءبر

صلىثباحمقهأهـنلتجهت

ىءنتبهلمبهلتهزيتتطدش
محويسى5هـكون

صاوطعىرلماللىهسفتهسوضى

بتقثصلبانبسصعرث

ىىيآتكةتهثعصوصوتط

نءتيىئءىءتبتهته

صففىإلنهءلمىىءيسء

رصرتجميمدصوتهـءء

4لهءمهتةى

تعمالتههـثمردةيه

ونلمبهنهءىء4ن4

ينهءزلمعاىتهىصه5تالمىءة
زصهـدلحقوقلمبهص

ءمهيشيافلةءههتهقى

خزع



أ

ألىرلبرياعاهقبخادط3ملىاااهدءفىبأرافىلهتشفىدطاآلفزس
الىطاذصأأسافىجبرلفالعلةذوةقرف2الاكلذاوىمحيه

إساحهأصا2هدلمجو11وزاماهـأذناضالثءةنأتهإةاائلنثانوالهكلظرودا
اردركأجمالدلىكافظفئالههبذخقبذواداودبرتظضااللمءلى
عسدالالىدأناإليادارلىئطته1فاوصثاباأردءناأضبرفهءبارب
ثأوصكأ4وئدفرقاهء4آلهبسضلمبا4أسضلمفولهتضفاالى
الأوووأناطنهاةنويسزرإؤءنأنطال4اشألباداوداعرصالىنابأنلا
داذفىمرونوالدثبةلحاداطتكابة1صلالىكادوأقاط

ىزادوالراحآلوىث5ميااجافوأيتثضلىسادالىءفىنهـ

ئهالالىاتساأشافىاقهأءةيااتخمهاؤتفلليوثىالهزهـاقه3نذ

ناحه1فىداذةضلم3ذذأشأازظلةاوالرازاكممفىأرمافلتراماط
قأتها3يازفاتالءأقلتاءدإماواصسيهىأدفهاالمجفىلاهـاا
لريءبيماتأيئربتدأشوودل2هيبطحباالعكأقىأنااءتاثذبم
توواءتثلطئواذاهتعلمدأاأتدف6ؤاءتاالنرئظ

ساوثمنىتئتدذرغدبربتذائهؤلالمتىةاغاألتءبثواث
لىالته1ادزدمازتذاهىناايهـاعارال

ةالىصاتذفلفىشروناافىيةا1يةيمطء

ابمؤاقي4ءكاحعيللموليتالىأقههـلرسدمعلىأتباةأصأنعرا
لمدالتالءلىتهاولرالىاثأ15ألأتأآين1قاالثم1كامشاب
لىلهصؤزبلثقةثوزىأتلتاتفت151ل1اعاتؤ4ببماةتتأ1أهتذظ
ث3لىحمأهـأترهت3داالواةينىرتإطباليفالمويهالتهء
لهالثصصةبا35وأتلموسهالمهءالىياا1ءلىنررلثفلىثابزل5ذوبربئأث

ثملرذاالأدتدتيااقبسصررثمقيارءارئ9أوذدلمواللهءاهـلىصياةا
امياتارةوتهءاء4الىياأقب11لفىهـهـذحوابالدتأص

لموالتهءاة4لىياكلىاخوثم5ماإاووءاأسثماازاحمتؤتةاك



أ

الميمحاكرصالوازظوالىعأرلمومعىلىاتهىملىاةالهلاثيرمثة
لهاباذتاراكألممليلمسألمة1بتهتعروفدوراكدتىءساابادذ

ءتهتعالىرآذاتالهىءنافمروفىثاؤ4اايةيماطألىث
انناياةصألةاأاتذفاأبداإلىتتهكريذ4صينثإلء3رنكى

وومىنفىإلتلىئى3ذهلىلىظاللهبملذةحمذانذك3يذالرنالمدكء
مفغلةبةالضاوؤتمقرظدعيأنإالكلهيظكرفىهـلمو4ة

إدةاالثةفىتعأىدلبييكالىطأقهالىفيارببيارةوللصلىا
التلهاءأذاااللصفضئنصرونلواةالرابطءبة1

اصأهكأزكأكأرواءلىءشبأنوهكلأتجملىرزالوفيباعءأمنبءقيأتأ
ذثظأليموبأتالملفاريمنافيثاهى2ذ5عارفاقالطوإععافىن
بمأهلووقمارثافىبئمروءغوافيرهـلهإةنااالىاب2وءطءصبم
وان4التجماالأتذمبماكيولطانرإالىكأهبناباآلذاتاوفادبمث

اذأل3مش3تيمقىاطاامقددءوناناثذواطكىواقشاذ4أصاءئموت
لم8مجإأصةإانالىدطافلىةاألغلوهوذرهفاتاشنارراهص
رفأولالطقالىادءنأملرااتمحسالىم5لئمدةموطنلىات
دواكلخةءنايئفىم8إزهاارسلقالوايحمثدأنراءمحةماصفعيث
نابالهفغاللحاجااالكأيهأ2واجيعاأمالمةمةأبألوأدأطآ4هثشآالفث

سلىلظئملظقيلبهفااليلهؤلباهـوبمثاعتاثنوأيملىحشأتأالث
لوباالىلدالذاءهاهقيماردماالتهمؤيخ3بالهسهىاسافاطسوةاةدثى
مءورداهـوةد3دأيةأىمافيإمخةثمابى3انأيرظمالجإللا

دوأناءىوكأتاثياربتوأائرنةنصلىافىثوأاليةمااوأةةإان
مىءواآلفاقاوةخرلهاالىذالىيادرءلىأزاكأالادالهالىماؤقيةأأم

نذاءأاااءاثهـ5ائارتأطهـوفبئااماحسأءلىلاللله1إأت
اءدههعؤأنءكى4لؤفيلةلإلاالث4دوتسأىوىإقوبرااءتم8الىةثره

ةففيواكأركةذدثئنالىنوانووتباهفالوؤاافيؤءهـوؤءفاسا11

لمفىثغبرا



أ

إثواالذثهـأكهدادأرواقعندكاحهئفئياإقالباظاوأبخهووبئالمنكمتأط
رذذعدكءنءةاقألهءنلرانطبالسصالوهـحىمنقفقنطث

لموفىطثمجأءتأةةالخالهرم3كلدبهثقضزأانازرىشأحلهلاةاةاله
15اكأوأءسةنجلرأصلهماطالفصباقءوأمصثصثىبزئ4لجروصا

مايينلوئبالمضصاشةعأتنادهـيامنافىهصيةجارماينءوسمىحوباءءين
دالرثوتهومنؤائرهذاهفافىباظ4ستهثارهقثحووثالفآءهش

ادالءاحسقئنمرلعثداةمالالةكأر1

لمهاألففاهـإقاطرازطحألىفياألنجوةضرمحطاقاءةءقبمأنأ
فزاةاداناءاءةباطالهـلىوقالواباباادءواأفارباباعارالىجاؤاالإللعإلم

باطأفىبصافاملموادابهااماكالؤفضبمالطيموآلفىبانبيماتأنيدوفى
درءلييدمةابنلهنآوببرك8ةوثبذليتتهاالىببنوكانلمهدش

أرلددأبممةءاوبهلآوهـاالآرزرهومى4االرباتذظالدإم
هـعىاالأصبداضجؤإططفىاتغنراةءالوةبرشفىالسءأ6أكاى
ىههوزرأ12صاأإدة4ءباالىاليجاؤأوئراذيايةوأناحالىكىا6وؤ

تذأتملتراياالءسمقاكأةاولدالذكىاذهـإطاراحبازقالواياوءت
أءلموله2تجذوانميمببركةدتهإةذثبه4تدماجمألملؤآذر3

التهيرأتشءقاماازماحلىاصيهـصاناشواغإكزاءاتالىألالىأي
فىالهأيبمنواإرررارورابراءلىزاللهالىادفى3لمئهقبولدكئإلىت

لألمىلرافيكلنضرأواةإدابةكااطماؤائتهالفىدينوابرا
يملهلىساىدرةثبخاءلموإناكحااكءلىدتتها4ةاساثاانت

4دكاو4دالىكماططئءلىفاةامحاهاةهالطاحدطأكرائإالثا
مأمامانهذأتماأؤلىنزوماكاوتألالثلبئةإساكتياهالى

ضىلىااذ4صةرجت51اماطثذتلوافاإسالهالوةأبهمافاسه4ظفىاببا

اثطاكهكلاافيثماةماأماظالهءتذواتساللهاكأدذبمانهكانافا

لتالىلدااثذلةادهومىةوالل41اذبمحالىاومهاافىثمإرزغالهذخا



آ

أ



1

أتتطدطءدأتقط4ثاهنإةسءتةأروزبتطبامقجمنىأضومالا
ابناالوبرالحدقهبمالىاتها3إهيرغةالىاقهطابو4ث

عةلطإالمحاوئافيمرونثلواةالثاءتيةاوو1

أرلماذقيوهوداجلداذاريتلهباا4طافالصتيئطاطأاضءنهـأ
تذرتفاطثذئرليأء6ميدثءابوومابدكتهىثئيرىعىيابئـ

خيرأرلرمدكعاقأنالمالىالذنسمالتوزنءحؤوغأماوافتان
بعلىكانمتامدالىجاوثيو3اجإمئشابمارهعآمققمءايي
تجهنحؤأعفرأتناءلمارةثيةطإل01ءوإمنأءكأمافىشنىءبىأط

برنافاتغصبهصاالىاافوأاءوسغفازانىآتلؤةافىهـنافظساثمم

تو3راببلمأناساحااةلظولجممناخذولميغاايعثاءنمأيماثنبه
أسوىجماذونابمداتدنارصدضافىافوفعتتنردالىلءلطانىبحةأراطفآصع
ممحبنأميـ3وآأصزأفىثألأبنالىأنبلغهنانمصبممىفاوهوامدثألىراةدئم
انأالثاأصىالواثءلىءأناففالىبؤأأذبغناأميانمفءفاتثبذنمفاسالكأ

دنصأثلمهـبوواينواظويةلمزيأاتلثظلمبمتخاهغاتلمأعهبئء
الباؤهمكااجصاإسووهماواضطءلىظهـتفىةاءنواسزيممءايم
ة5لىاؤفاسناثمثأرورأنألملةبدأرادنافارزروءقىأسامحاةرن
بزبئءإءةءنزآءنوذوققوطررلةةواكلواوئأءثعوذرإةا6الى
اا6لترلداءةوا31تلأرردأحدفابلناوافطصبأفدأقيعهس1

التزتبابقربوتقطأاءلىودلياكرافيودا4ذروتأتجارت
يصللتةالىئحابدءثالهصأتىذضااذامرآتأنافئتوصببأ

آادأقاتماإأبهاثلىالمىوألمت3اواقالأأتادأوالىاةابألز
يةاراتلمالذقهأ3خياءنفؤإينإبراإصهذافافىكلمأةاينبرالمىصاذنم
أمىفىتءادمافيالبارأوأؤةهنوعأأثوآذلدرحوههـححكأىلةوهـلىت
بر3حالىالتهلذصىاتلىالؤهـوماطد

إاالىدم5فاوتعومهاحاءةاقيهجماطآ

االقإلءيري



أل

االيهاوصبردزوااهأررخبرأنهرظصاواروملهلطمدأنألما
ايددثهأبءفماركوأريئكوثوذدعاه4ثثطتهألىنانكدعاإناثا

ارذطأجأاذظىطرغلألثأدلوظ7ااة8لىاعظالمهرمىوجسوت
ةءةماقهتهواءكرتءسودةصإهنةوكاق14عاداثمةاءالرواءفىأناحأا
4لهاثتكلؤلمادؤقهزهبتءنءةلهمخ1أرأدلماةنحنيرماصءبهأد

اناساةفىثرفىالىيةحمط11

بندىءأاصوكانثيفوواالمايةءلىأةمىدأىايةهعافىيربنفيق
إسفصارالاةواشازمارببمإضزضأأمااءفىندلولبذتألتنمحا

بنوممرالذأحلىالىمألمق4أولملمالنهأبهسفوندالليكودرهثونءلورت

يوافارانهفيعكنلهوتى3رولموبهتهدالىةحناال4لياليرذتهياذاصاطأ
تهوالبرثايهـاىثئرءأةيهلفئوشانهنه1دشالبهتظثذلفدةلحل

ق2واظىال4ألايذللهكقالإزئياطصاإصالبنومرقاليةأوأكا
لىأإديةاصاغءقبنعرى1ورزدءقزكالمىأديغهقثهاقهابابناؤيرد

بةوالءاتفعإليرةوشرخأءوالهبدهادبةلءلىءطدتنجقدصث
زمثأفالىثوذثللهلكءداذةاذادشدلءالهلذافظدإآلاطووممال
نردجءدىدمماتةدقكلالهتةمعاولإسادبهرالتجكبدكءلمكاونهـبظ
وقالطبذأءئمأتهسنرنألظةاهانألاقهعالهءدىفعبط5الىسوتزان
لموكااتةةانسفبراناالعلتهطةوكوتيزأنرادةةااناتياءدله

لذتدا4اتءااذادلهئاللهاطفىكاو6إال3ءمزفىلءلمالتدت

الى4زوالثالالهبةو4دلىءلىلدتط31تزولىساينفئأءيراإياله
جمةكااوفقالىءالثزلفالىباشفىاأدطنززولىناتل9تةهاوهـلهلدةل

اوأءعايرةرأكبالىيةاوثءإاءدغتداتثمبؤعلءدىظواتةه13
لبنتها4ءةاةإدتالدتزضأأم4نرهةةإدالى41إوةس3ةوالأ

كل400تاثمزماقالاكارفتذلىلؤورطسهت5مررءزةثمحهوءنحالهلهءنذا
نكثيالةين9باصصمهمفالااههـتدعللهلىؤكأابرهفالهرزهـلزابنأدنهأ

01فا
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يةماوادأنطماءديإتزوأنهالمتضالأملىةبرأبرهرلفالدت
بيرالفىبنتهاهـوعهبنءبدافتهسعاكداودلطظثمكلنرطبخهالبةالىلهأ
دينلهحمهثو4ءادلهمهرأ381قالهمأحؤلحأكلفىألةاتقغابنءلىقمأط3
وآخرلهيرالزبناقهرءبدولدالتهبنأءهطورهودتمادبناهانيدوآثبزوه
الكعيايهلذتطممنثثنعئترؤلهاتابنواطوادلهسدلدين
تهكالولالفهوثلمباتوأةفزدتكوجممثكاهاثإتكىنازكأرلماتا

فعردب4فروينوهواطوكلتهألىاولرلهفيذلىالىأأذدم
رناالىءالداأءذتهمهيةصاوذلهفظباناسروأتيةمعاووعادالىوالاله
ليلمإطثملداسفخؤولهوكتهوالاءكاهـىوالباآنثرئملماكالهلذة
ىجمأرشةداطيحاسويألةاثهواادييعهاالىجأةانالمهأتيموترهـاملى
كالااثاوفالفلىكنمخالدقالأمرتنذعطاطلهالذةمدااله
هتذولكاوارفىاءزبملىإلمىأفىوادإحىوثرؤطالقنثظفالىاللتظ
فىااةساحدبحالدأمانعمىلىافكللد
اقهءللىبطذليحدمىالمببتناحطكانفاللىأبدبقؤنأءددظء
ممثرءايمفهنبااتتفايهكإلفعتبماثحهيرلةاكامدأعليهنياوع
اصفيتهكة4ددبهدأتافانيبا3اوةحمقسظماصسةأمدباالتعاتظ
لهادايدصلىأبهصااننىوكمفىسلىءمامحوتوكأتثشلءأههأاذثذوهـ

وءلىءلىقدعهمرفضاالباذهايغاضالصأراكاللهباننصالفلمومعليه
4فىجمكربهدءنلىولتأبوكتاتأءلمكأالالثصتإاللهدوااالئعي

تحأصبئوتةةاسالطديت15ووكةآاالقللطذةبلىنمالتهءةا

فغةاااهـماطنمةممانيانانيأالقاثابوأركخظأيريثبنباذلؤتأفى
اءلماقهصالىفيثاقباذناباباله

لم24سهتهءأالىاتإةعمدناىرآلحكلذءهـئابذء
بثهبسإولأبدكرءاوالهببانماطتقاأصمحالمىلحلىاأوادإطأنهروك

بالجواهـوؤيى2ةي8ااأنيماب02ءندفات4را3دتوتوواؤدأهأوثصاللئماى



ددمحانعيهوءىممهموعددورقيث
دبهنىمحلنىءصممةءنكات6لىتمح

عىرءنءم5عرلهالهيخاصرحا

تهنجاءكابصعنهتحهبلهمدتحجهخهفر
ن4بمجىتء4هلرلمحانءعد

ضءوتبدتفنهابىسلرثبرت

دءبهححهليئعمولتامعاتل
مجاهىءسسفبةبسمةط4لههنبر

ىعانءبىءأيءىلسىز

ثافىبهىفىسءهنيفبتفلم

تقنشكولصهـلهسو

بيلهسعهةورلمازلمرتتصلىطات
سنئءلنرسعلىصهءطابئ

تةذ8فىمىبنسهـعرئكيةكز4

كأثزصتءإسهستولصىل

لثهءهببئيوفبرنحؤكنفا
سى5

كاءصنبهلهنصءن

بنحيثصتءفىسق
عىنذت04ررهـكتهـصىلط

ببيهابدءمماسب

دنلتهتدلمجضءتلته

يانض



انأكأمهتءظادذأمازةزهيثقبالمحرفرأيتلإساوداكنىيتمأ

وفىواءلاأوقرفىأائائأدوىقالتعاافتهوقدلىنعابةتافحفمخألثلى
تااذلىنمهاؤئثويانبلطمانكهيئلهيهانفالليطثالتهؤتنىبرو6اأ

كلبهالأببضءنامامفخهـوينهاغوأااجءنوفيتلمجوااخءنهـب
لهالذوثتؤالومتزاظوأشربكلظائغاوأبردءنلاان
ةالغبثصاالحزازاطلعلكارءطامناللللمئ3تفلىوتهءابأسانا

لىعتثهادعاثمءليواأرانهـاثبذفظءتاأظىاشاتواذشداصمتنارت
ثئكلتهءلىووااافاعلوافىالىادتامةوالىةةارتكبوةالةبغتإنط

موألىةانءابهقءلكءلميمئرنليهنراكإناثاقةامبرق
4مىطممصاثأمونجمورصلطامنتهءلي4واصلىبساجمافىخأدةص

اوأشطثالهـامحنصاباكاافءلىتفههءبرهيثرنسالهضهـ

4ءلىدمناماورفىخهـوأواأهـاقىامأيبهنجىتذةصالوالهضىآأينمىتبه
والببيفىأءدوصنامآاللهرخئرنظ4سكومناماءبوخءباص
سنصلىدمنابمتانءناسأطإنودكطمىااقالىأبداثمناءأك
لوصهقوانوامىةنرالهطوهـلهبووابهودكرل5نبوب5وذ

أالوقىأأمإتناناتأاهدنهيافأألفنءعرهولمايوروا

تهـبماهرادصبطهأثةءأرادبعمروأعالىلههنواباءايعاءنتو
فىعثأيهأمثوذاثوالزوعاوإلءكرذفونيبمبدفئةيمفيالر
آالفنةإإوأهروصلهوااءوافبثاعمىذهبرسىءنلهنوذانها

نواصواشبنىبرمدأداوزوااةاا31برمىاتأةاسخوفإللعورصى
تعافر2ء2ءثمووهىفرمضإدقوضتنجحفرثثةمافىحء
جفنهنأهـنفهابروفرسضاةوءثموونوخيهثىللواضهـ3برنثم4د
اتأقيماميلفىاؤباغ4ءنشفيءمأتواداهـاهرءقرواكاله

نهوكأليخبؤنيدلسكماالمنكلاليانثذوعبهفئإفأإمووأو
جمظثزولهوماتهاأءطامااصبوفوأىا4موكهق4أطلى5برمابلىع
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ائبكانساطاؤألعاؤموباءماقكامعرنثفاابآلهلذع4بنأل
أطالبىأنلمذنعيدليمأيتكأدلسحفىلهةةجابهظمماطإيادلاءتلهلىفىظيد

أءلمليع4كراقهنبأمساذراعة4أمالىاقهدسعاهـرننمامو
لمااوخالموااطئفىنواكةماللةايةصط11

ةدفاثحقفاتهثمىارورلهزظهدصيرماجلىورتسرامبالكاأنمأ
يةالبرنلأةسراذكأىورمجهيدأنير4فوندفئلكهظفاخر3مكره

وعدابمفيساءلكافرظاذأذبمءفتركأءذاسلثأيادامحطلهالذة
ى4االطءاضناونرمىاعذقوهكرةيةطعأرانهقرأىل41تتذ

لوزالهالمفىسبنىوطنرسهبكئمأهببابءنلصالىاالفاتلابرظذهأث

صااليردهـقصاأتتالثمالث4ابمممكارفوسةءذوهكهيرآكأرااالمأأيم
عذبإئث4ركالبعاوأص5حماصرآهذنخمءقيإلثنسإصورا

اكدألواداوادالىففىرؤداك4الىايةجماطأ
تس7للرأراءندرىااتدأايوكادلأكانكصريثلىالحق

أدالطعهإطاتعليألهالىذةبهأتيثلباالىىةكنراأيلىشاادزو
رتاتفوأتدلرسنهظذنأتنبدتمرىإثالفسادكؤأزهـفهاكتأءال
ئزأأهىكراتهوذيهيدبنتىاوفرى3المالىاازفجمنمذافىاالىدط
ترىأألاوظاذسأبالولىأناءائعاقالأروالدم4كط8ألثمأ41وقأط
لةاهبإلنملعألونتأبباالبناباؤفئنأهىءلهكسريالؤة4لهباورظلىأن
عاءيرلينهالوذأالثاالالمراهةاثزهةاههماطألنؤقاالثلهغاذدأأبةهـوأ

ثذانج3ةصكلمادفيالمانرواضالدةءلىؤلااالهلدناوايضإاءلى

أدذأتالثهملىلوال1015اثذابأوأمىبمعاأالىيادةالىبردأمصموىا
االتافالىئم4باالءاوويمولونأرنبهةالاوثىظعأبدصالأءإأناثرزيه

4الىءهقرلدبالةلهاعرومجىداليارةهبالأوالاررباإةادفىةبابالاوإطبا

اذاالة3للاأيافيءةتطلىأذعألةالحماطمىبلوظالمأوا

ينإاوالته4ءاثصاالىمجتاشث11الإءهـ
يةبا
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ثمثاتؤذثوأثةاستدواعابدلىكأالوتدنزععمبعهتناصةوركوالأ
واحوةساءتؤنابلىالئةسةئةهاضكهافىوتبناكأةدبمألىحاأشيالظ
ساطاايدفاءلىنلىابنذلوظذالىرهأتفايابهدةواهـةاوهيووةا

د5مرهليأسوادفصداءذفئدادبناربقأثماالىهايذأنهأبرجححةجمإا
13الأندبدالىة4برالصىااالضقالماءاروشؤإمظطءةاص

تألىباهادأوايمثىلأدهروفتهأتأاتارفاذاأادفىوىرعأغعاوأل
مؤولاإلقيرأبالالعاانولوفشاكفىمهممكللتظلىالةأااللهلوثيراأن

اربعدبنمايثالىاالاألعبروجاحتئيديارمألهـشازكلهذقالفيعث
اتومأنةابادأخبربهأامفجماهقفوغئدةالىوأنةرأهىأوالد

أنابلعآداأثمماالماضفأهيوهأدالوءلىمأالهـضءيإ
سفافءاثميدثأرقالباأقأثثعأئثمالهلة8باهلدعس
الىبهأذأقهاميلتثجأطفقيهفنذلوارهئامههـأدفوبةرسالنز

دأاشفبمبثرقالىبؤذهكانبانانتتراءساباصواثعإبوذواطاا
منرلهألىبذهمالمغوبالىازبلىكىأتوابةذتإلىههتهاءلظفيالفة
ثمائذلميرمأاالتالاترعةطاالئإناتالمأنهاهيلهاتسافداألة
ل3لفللمءدكلوذالالىزهىزأاظأطعاؤاداغأءمايلقلدت صا

جؤأعةيرماألىفىوءدالثاانالهـوقالدليفراأثهاهىالىبرذههوءبا
ينركلىااتآتسافقلذه4ءلمذدقاالىدكهابرم
دىلافيىدنؤإلمكاباالكوءأداياربلاءوظ6ااالىيهيدورئما

وأفازايلعبالءنافةأةنرخأنلتاركالىومااذاعررمةواويهذأهـءةؤ

لودنجأاذإلمبامرعاثهلىآطاهتننصانحأتواليءنفأ
وفرعس4ببفافىنجاهوعاأوالدلىابءااالىوزهبالظزتي

مابءةزهمقفىثطبدءلىالونابإثأهإؤالموأترصتإبليآاأيم
ذدتوانءينجمفىالثؤآ5ذهلطولىئرلىداذلىنراتاالفةبذلخهالد

جمدالىالىبتوذددااارادينذتثارةدتافأفاذاؤيهيطءقاذتتنردنال

اتبر



4ثألىفاكقىليناةإثوامالآلىلىفىادتازنوباةامهـ4أيرذلاالثذو
ذافةمتهررت3لصسأدقاذهألأشاثامنلأثاايادهاثهءنرثفه

أئيمأبئالوفاآدهأفأعزعلمملمقامالىىةا181لفةاكءأيه
أقوأرادربالماولىمازولداتفىءأؤخهاتفاخءلمينىفرءثداذا

لئرابالءن5المندفىينتركلىردتربطالهرارلهالىءستث

درأبالت13ؤمزلهباءالىثمبهاثدعاهذادشأه1ئااذاائ

نمبهأفهمزعى3بادالءةاكررتفوةعاماااةادرءأكليبءهـوءة
باءلبماىالنهصاةبمفسءدةاث41تءلإنزلائصآرأ5رااضاإءنال
ؤيهىالىاشاباأذيومىؤادندل4االىبذهثمةيئاأالاللىتلاكئ

ررعهفىلهأعرماعزكلجلءلىثاكراقهيإدزههالىتاقهفاباذنددنؤهفى
لىزطتهاورونرفادىاف

نعالىأ8تهعاااخارةفىؤفي4تركإهـأاكايةالح
بناط2نواطةهأطىأظةشعنهأقهىوتبتءلىفنأنهبراطوأ

لىتهءاأوضىلىالىء4فعهازاوفلىمةطأأىكلفىبالمأياهإلنةفصثراوأطسث
دمىاوةوئبرل4فاشةسااالىابروتؤموافىةةإفباء4إبنهع

لطاظضىلريلهالذال01ذهتوءفهاتالحأبالهخانرذابخةمفىتفا4ص

ب5ادذ5فيعازيأفثبذهنهاشمزنأآادرةافالاثآفالىيئةألمبا
لنملظناأبأياالناؤةاتهءهؤلهخنالأبءوركثلسئقهلهظ
لهؤدعبئله1اءمادرهنينسأبربمأءنريماللظدرهمةالاظإنشاةءآ
كتةنلىلهسال3لدبرثووولال11باثبؤاةبوذه51ذتاهوهفىينشأميىآلوةالما

ءأروهونااإئءنردالمالهئؤدئمافهفالنأحمفالناطأباياااا
انىهـأفيلهءنأتاةايدييناافتهءغاوضىهطدظزبيماتالىطببذ
الىمائمماهدآءدرهكلاأدرهئءةينظءماامدراةبتتهتاجوتءل
شيلبثرىإساإجبرأغالهياءلىلهلؤظةةبابؤثىواءتهلىي11

ؤوألاءيركاهئالمتأءماياءلىلهقالنماةياءةأأيرم4فاضموالنا
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هـوثوةفيالأهااضعهوإ5هانووإ9ةةالأأنهد

أءلمتهواكأودعاذدوأطاكأماألىءلىتههـاثيمظأفيإسأت
االمواتةءلىلعاثاذةداذافيالئرنداكةااأبةيمط11

اأءىاكوأنةانثافلىو9ةتترةأمافىزكصأئهإلبةأبقهـ
ؤيققاهداهمدءغوأهيخايدىتوثررابرا4ثاءلىديإئزوأءنرت

وداأوىالماليلهوفالألهولؤرأبهيددبنبرلملميرأننآرئعئيوواى
رهـاأذاهمدذرنءابتويم5يدءوندقاأوالدأوواانقالبدكككذ
لتأوانىزرلىذلىئىددالثولىإللداغكللدألىوانمأياوأإهألتا
آالبنءمأالهالدةرألىوأخبرالميعتلاذابئدعاإليةأبر4ط1ؤاافىكلن
لهةرهـوأ4لوااطاءةالىأقبلثمفتءأيهسا5ودالىأالفىتتةهـؤة

رانولالرذالتإيخالدشوكأىاالؤلىكلهءألصالةأأبونالبةءالترأىمرةلىبرثم
شاتفىأكبةأباؤيالألىمحدالؤيرنررغلىءنرأحس5اكهـاأاهءفاه
ئهدوايرائابنهـلتىتالمناوتوبرالطلىانبنىااوأثفياكلت

لايهإةباأءةاةافىدنإاالةطءكا1
أنامالمالمدهوأال5ضأوالدزةأولهلرفاذكاذيمافىامقأوءنهـأ
ةقا3فابراثكأيوائهن4لىسوالهكةأأذماوائيراثشايممصوالموهتمم
4ةذتأيذار3ذ3تمتاوماافىلهلؤءيرااقظهزباتولمكأماتو

لةءاونباهافاذتلهتذةأتالميثصووذوذصجإبركةذموثارودثةما
4ثهـتطأنهاوؤهياذثؤبمة3ىال2يرنادشتاوت3ذنزتءالهلةاأا
ارادثذهناذناذباذلهوفالةله15الةاالءقأطفاي51ذأتء

كااينءنتزعايبماهصرأئبهتهـذذوأثاابذذ4اسبم41وفههـىا
اذاههـؤةقت4الي01ببوذهـبه51ذفاارءبدال01ملهبمال

لهالثميراأاامهفيلهحزداالثاطادبابززهةيؤددهفكلاطق
لماثااظءماإهبوهـةوأبده1013كمااوأهنرأختهاظخألحآالهم
ألىأافته4رداة3لهلوولإعاتةما

الةصألط ثماس



اكأ

أاوذمينابرأئإكونالوأتةدأأطبةوو4أ

سليلعنتهادعة4قارنوقبىاكنزئيعائلمو4عاتألتهلىدأدأنص
دفىعابعهزكاررىأزاعلالىداالهلىتطاقهوحىظدء6أعهادافى

طخدىلىبوجماصأنهطذدىثذكلمىوالهذثمهخذرءتذوثامئةطء
هبهذظلطدءةأءبأنهفىنءشهالبافياقطىثبمطفااحمحاأثتنهواثة

نرءفادنياادنحهبئلذاروالالجىداودالىبذىلمزمذبالموبث4فىا

أزتمغلةلوظماا4ازهـد5داودءألمصنرخذاهـمابادرببادا
الزلةنهلتةلماوئماماكمارددتءلياوددكأةلوءلمتلعفالداكلدفال
سالدفاثةوماحوتءلىدصاولتهذواتهلمرائؤولملأدفىءلموءتأو
أدرىذيمةةجعاهدىوليثهـت4يء4ثعاحأانرأبئءنإزلءايذتث

فينىرعليرءىماةءلىاتاأنئيظتهكالكأىأثذ2بعيةواطأمأصاخعاةءلى
صاذةحوالإلشكلغإهـأآلتة1ثذوالدفاوأناءليىوتر

التءككاالتهءئنىانالهلةادةاررانىدقبءىذهظالىناطهءذالب

المواخةءنكرادهىاالددتءتصحربثدالىانيكوهورافىءةفوباطتأنه

تالوالنثذأل6عاؤأئوابجمألدلمعليهثثالؤلىءثطحاصاثنث
ألىنتهأ4ر4اءتتءنذادلىةربأدوتالؤمهذادءدهجمااطبأال

ينإاثأالزصءتءةوققمونروانية51اايةء11

ئىادصترأقيءطههبرلهواقوفئفرواقومارأنولبئأءقءطث
اةاذدساوزفاواييهمرفامثابألثءن5مواذاااونأمالهتراتفاسفامه5

آليؤمارة3ياليقولكاتىاألثذلملاتاةاراوكفىءةرناولماسهيطقن

حثأاالىقنةفىلىتلمإثفاذعرايوإأنالتهرءوتذاأ3وفيهاذاؤيا
قحةوءةااهـئواذا4ااوااةاإفاافىفةالابةائأؤمااالوايهـولةليكل

ماللىاالتهاالباوالؤصهـلؤاروفى

41ءالصاقدنالرواةاكااةط1

هتهادكلاىالاليابخدىتتثثعإلءؤتاثيصا5ابنىبوئطنأنهألهـ



3ل

اابمجمعفدررؤروفىتيدكالعابدأهددأيهاويمذأتورىثياكأطهأنصألهو
ائهشثمنةألةأءناهقلىدهاالهيوقالنزلهالىإتعياءنجاتخوكبأنطكاءث4فاند

افبيفرأئذأقعرفيلهاؤصززقيلىزىساةالجنةفىأنهنامهفإيلأتةكألث
مامقتاللفةمنىواالاالهبنداهءاابنباةينأكلءت
أذلةإظهتكالىفنظألمقدامىفكلكألالتركمامقه5دالهوكأؤائر

مقثحكأاراخاضالينبلمابافابلخاالموزذامابالفغاريئ4اردمفلىضألءوضع
كاكثبذاتهمىبراروأتباعبامظمنبهاظرت8ذأيهرئنانعا4فى
رافهبرءعادئكةأملىءطيالالىنفرج51كانمميردأنوأقهأدع4
لىأنررردناتؤدىبملههيأخمزاءثكذيلمءايردنالعهـشهو
لمبهوآتذعالىءلىنةاذءأنءغ

دنياالثاءأدمئونبآلواالرالرأبهيةسرجم11
ملمانأاأقايمزلىالجمكقانهالصابهلظيةعاويدفييزأتسأ

ةصهوتراتهمجالعاديالهؤزفيأرهـومااللىورلأنكلأرفى2امالدورم
نةتا11الظمىأبةصاووكادلهلذ11مةهـةمة4يرهـوغهألالهق
4أماهدمااكلتاؤنراذاتندمحضدئاءماآناوأوءشاسنآلأ

ولملمنأمؤساع2أىأتنارتدمائهوالىانادةبلعبيةولملجمااظرالىينإد
4ذاتابدتهءلىلذفوماالوالهفمردن4التوألىثكزيؤلى

يدمالمىلملالهءنلأتلوزغدتط9لمهتيافىبةتذوقةتوأزتظيةرأ
أتهورا4صاكلماتخأبامةإأذالثفوكادىوأءلي

المسعلبهالمهصلىفىانهمقزإهفىونإواالرةإءابهاط
مظلمومايهنهالىياكخلىدلصلىآماتهاىومابنسأءنير

نذقلمأيامثرةذةتأهلأبتيالتيوعاباأتفثأمختهاىوتطظ
أتةمآنلظدودمفبئواذأءلبطءعنلموتهءثيهاصفمثطهاماق

معلموعهتهءاالىالتهولوجتثمأيامإتأرليفألئهأيامئالنةلم4د
ئىثوءالتهءابهلىنرلولمينفىافىناثجموعواكاهويةءنزياد

شفي



ع

أثمالىءكاذوتفأطاثرسأقباعرابءلىوواذاةالىنبمث

أحغفالظافيسفأفىأعزفاهليالهعلذالنبىأنهرهواللعرفيرءلىءايه
لهدلواذدأسقالهفادالىلهراي5المحأفيفداذائمنالاذاؤنسناصوء

زاصحفقااأرافىاص4رث4واعافهلهئاثملمفىعالبهافتهلىااتغثن
يءفىيرانجاءالمءثسوحمإلتهالىاةياثرذرتساكفىاوغاالونفطعأ
4ءفاخؤهافئغينوءصرةأرودعلهلمو4التهءلىصلىيأةا4آووامابانف5
صافيهلىمقءةطاقدااأبءثورماه4إلثهرإيلىكرأليلومناتناولىثم

باماآاماائىابهأيمتصذءديةوءقاعأتاكةذانيدانظثمفيطكارابأ
رأفاقكهااذرشاءبىلبوفرمحاااتفثهزدغئمو4اللهءإللى

انأضاتلمو4تهءليالىأنهءدناهنتثمانات4ومامتالفىبثأأما
ليلىأةوأارطهـءلمة51يدذانماتبم4ةلعازاايدىتماهكبةروأسلىأئيب

تعوكامنتهرءىأتطركلعخطروكلأبرنودأينأصابحملىياكطلهيفاددصا
عرأبدأذوآخىلمافينجماءةصا4االىالةنءررعالأذااؤفالوالهد

الىاخزابؤباءبهوسبمأاللهءليلىنوظلهارضىةهاطثالىقداظا
نأ5يلةوطانفزهعلىصواطن51ؤذنءلىلحمىاىيهاوأجا

ألىتدصابابافارىءنأبااةاطالذفالىرمحمثهـابأأدى043هـكلزؤىا

ااتجمافرماردزةوهلمثهيراة5ماوأةةبهذتداوهىءداارتذو

لطأءهـذفىظداءذرألياكلظادإظلمىو4تهءلىبالىامفةوأفبرتهوأت
لىصفيالهالةكهـوجمهاتاورإقىءأأنلىيكنلمفالبدكتذطلملهالف

ءءاكئهاتأتمدءلحافاتة3اندياإلفةلملمألمرص4االته
اللهباذنتألهفاوءثالبمهلويةدبداهماوءفهاوأنمفي81ووفةلم

دقهواطااالءرالممفأسصالى
ومإنمريبءلبهقير9ةاتامماكلأئهـنواالوبهةدلىايةءلراءج
والورهاطدةيدبؤامرهعينةلىؤدالقهإكاءثهءاااورفيأباعىكى
لىظردائدافاآلوةاءةكاودةايبمرأسالفأأكالهيا81الوأءلىءلىودتألة



تكعكىظيندبطكمتحبضديالت

خهيثابيباقنةيتسطقتئءثكىات
اهىبدذكأعفىرزسمهصكلثضهه

عهـتتتنتلةورطشبتءؤذلذبهس
محةطاالثدثللهر



ط

تكتفىاياربهـلكبةلهممتمعاباطالىءوثآليقيااملىأنءبدايالىأكنى
كلثءكأوطءلىأعآووالممءىوالارذأ5اذاهاتعفد
نهخامنماىأقتهااهىدارزاإتإثذلىاوماباتفاناظترثولمبهآ

بهأصءتزبهثذعدارذربوخفدلالىطززأنمنو4فدرحة
ولياثذوكاصالىأدرذكالىأبهميرظدالهثيذةتزانالضذةةلجالىا

اررهـامإلءتدمارثادحاللىءدم3هـصاطفىسونكالطادبةاطبةأءيمأ
و15غهـاناذلىبوتوىءقىظبمةنأنه4عاةافتهآرءىبنءدبماانهـأ
اوضض8أءاشهـفرذفىااتاههـ51آنمانفليرينةاالدضلىؤتايخا4إت
نصنرشأتزبمالرناوعالألبمزرتحاتقالىكوردسىرةابالى
يروذلم5جمأبرابفاءزحممطننوأهروفاتءاادإبمالهلىأوؤ

بنواساووبمهـمدءنموأارفةدىمطناهالوابم4اللثإزوتزقىفب

لخييومكثثءورءتالذىاذهـثاصلةفىلمخمبابهرداسازعابدكاد
لالةالثونه5دبسنيزولمذةةوؤةءةفئءت4يرأن5نحملظلكبء4أ6االىا
باوؤضىادمنراخذرلةايعطحئىدبااباةيمااإتاثثميناغتىانإ
آلرقاليااحذئزهـأىزتمدابابباءالىنريمالىهبوزحمأيرجذسةاةا

يمبرااجمىنياالدفالرقوأنههواأنهبرناتاالترلماطااغاعإفي55ءاز
أشلهالةةواكوتأتولىينرةاغايءنفخلءنأنتفىاةالهلكأةبا

تعللمفع4ءلىءزءخوثذهـابااصرعجمبرة1ارءاافىلىةءا
لءىفيتألهةةافبرءاباتنكامالهلتظثمماا4فردتءأ
ادتةالةلتورصةاتالىيمادؤحمذألثاعحهـثلؤصمي

ودءوتهءيروزةلهءأتعمأدهابرأهءاذفىاءمهإ8ترث3ا
أعادهدهـتهدتءوألهطأكلاتيخافئاتغانثماءليهءنلاكلفىنرتزرلةءة
لىلممامإصاأيامةسهءالئاإعاارالثفوصأريمابراقبهدصدالىأنته

إانطمفواسااىههعؤوواظإيةلىأيةاط

هـأدتدءشفئود8ارااءاأبروـاسرائهولنحاةورفىطلنهكلصلمأ



3

4ةكيرنى4ادألىادرأرجالألىا3آناتنذثبهدالماءلتذ4

فيمورقاطهةساأهبئءط3ئررههـتءحصيدأبمأالوثتئ
أأذررياثاؤأهاكلثلهلوظالهأبالهـهـطاؤلثءهاتئواذءجهاد2
اشأهاأؤلىتابمالحنأنامىاغإكاةصذهـندلالرهظثر

اننمكافدذنهابدلهنظثةهوالماوأؤكلدنا8تألمكاوالوثدأفالدزمألت
انبماعقءليالهلوظةأصابدمعاأةىبهوتإالثاالىطلملوروئجاابل
اهـكلطأالطافيئفاقتاواإدقافاناو4شإتناظوفيتوث
فلىالهولةالعابروأدكبهاذناثثالىهاررجىنواإمانهـقوث81هـأثو
ناوامنبفاىيامىنوقئلتىباهىؤنيىلهاللموبوهومابإلشإرا2

صبلمالىدافمبةعغهثسبهظءنوثاأدرصةفىإبن4لئأص
ظيمأأهلىالهالبادالذكىولذىكاوءنراجمنأأبرأطهأضاتفىأصاذله
دةوألىأاؤأقهاتةوالءنأفينوأصلتلىانيةجعط1

البلىىفراهـامالىلىلىدضأنهلىأفلهلرصوىانونالمذهـءا
التوسنهذدؤتلظشدتابصالتهيذ3والذءرواععاوانةوساثحتما
اىاللىبلم1أالنتامالهاتغريصلتأنالمالأذثزكاتلهءن4ءلى

ناميأتءسعوابرببكلطرال9كاثهتؤكلؤولىفاتلهفألأثمةطوث

ظثدئهسادذتوكثناثملهأطابثوؤصبهتراردالالحمإلالءيض3ععاءة
ىاذاهـوناكباذأولةثفأوأؤإبمومااذفىفااءكأأئةقهءنانط

ئوأنراإماوبرابمسأرؤةاإؤنضاكاثماهايرطويراذورالدافىأقءما1ايعا
داءيثءتغدقءدئءةقاقازدهإوناسأتإداتيردأفيأ

انىهفالوبافىرلىوأدت5افىرهامأذةىهأدهءلىااقىاعىك1إلىتدلذ

ى5فى4ةربارتهاهـيوالذىوأفهوفاداطورهبهتهدايثىالذىها
اا1وواءظاوالةءاوالةضأالصاوالدكىفوداتهادلكىاؤلىبافىلودا

افىالالواواتاوتءنةؤبرهإءثءتاذأءةافايومإلهوراؤلوضالىوال
طيموفىفوامرادكذالثءعالمونرألتهـبرامصذأالكرةةاطلتأ

فأ



3



3

أبةط1



ط

4أوءبالعملئن2واظسابعةالىيةالحى
مهشمايمثاوذءدااببفهاانتالمحتهىةاالصباربعانهـ

ىفىأدركالبربروحمالىتهاايمايؤلىاهـابةراؤهنارظاذبهعيتهتءلى
ولفيلجصآلهب1ءإنيعاظءثولهافيعالمبراقىإهىللهكالك

قولأصاةعاأءمتلىلولفيةالفالائهدكزالسعاازلباربلثكلرلةالؤة
لمأقيمقيئنسللهولفبترلفىلم4ىمائدةلىلمعللهصترلؤءال
للهقوالسزالقولذعألمئص4أوآمءالما4ةاقوللةهـلفيهالتىلؤء

ل3فافةالجتخلىرأيرذتلبرتبتهاولىبنعمولإصافيعاءليب
بالنهأ3رلالؤقهلىفيونتراظأةاايةط1تخابذتاتلهوش
طفأرحهلءوزمدهدرةتفيازكألدصادروتأاأة4اأظأنأ
الىصاألبخيعبانواخمىلهدمالىفىنويمىمثوتئإلءرمارقافيفاؤ

لهألىطمهلىؤكالصرافىالمئعظسظتهباالاتؤوولىالمالخرخالاثأا

امى4صرائاصالنكلسألىئهباطهثزتلمزلمةطهأأزتنماثإرعيا1

نىاراهصأتكأيةأنالىذإساؤدم4ءأرسءقاكأاكدبةاساةحء
بألتولهكأسلملىنلىةلهإلهاهءنهذإثفصلمصنأةاظلهففالسافىالى

ثم1زوتماتالزفأفلةاناؤلىصشقاأاوزؤبئوفيفلىماءكأننا
خمكؤألثاثئاعزءلئمفالرظلةليسادفىأبر5ترزاوبمشؤيرافدتمات

ةطادءثذمااتاائووااجميوتثإؤاطنحبرىئتإثرءبمجنئؤفىؤابحفادمأ
ألباولئاثأمحاءلمتقاؤزخاللىألىتذالتدتأبقلىوقاةصءلىاضول

بتتالراومباوألتلاناءبالىأاذهتجمألهـأنترأنلةنمقاتومةا

بأذيدأنأرائلىفالاذثالمقلةليفىئموةذالثلىىة9ثوداتزقي
قىكثآحملهاصتفكلودءكطألاذورىلذنربثىهذواعمححانرذطءةااالطكابلةا

ضلهلمم11ت3زواءالارفياوتؤهـكاددوأئأربموكالىبرلالهصنماهالث

أءتكاظو1بنةاألإقيااذانثاثاحطإده4ازوةآولالندكأهـلقى
أناءلىافافغيليقأسةلءمىوأنماقساءةءتمؤإصا4داهأالفرماتةىو
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أههادذبيت111ذهق3لؤوركلىدسلهاثاقاتصالخألتىاىدالب
اثابوةاالىؤتدواهاباثاأتالىلئماءودنءماأثاأقهاز

أفأاصىدأدئاأئانياوثالهائميددة2تثلمافىتول9زاالباةزودلال
ذلمدةباديمذأتابادااتطإثذاأةحصأوادنهاةط4فىاتماإؤدثلادت
اأررمافىذ4أصنغاثالى1كالررصاطفاأااثارءنتقىاتبااغدزاعء
لهبوه4اتءأطذالطونااا5حافينأالثسالىءتهذآاقهدظصنافى9
أءلمتهوارةوذع514أوراءنذهادرما

أثعالىتهأبةوربلىذذوتاشلىيةاثابةط1

هأفىذأوتاضهيئعهاصألجارؤءساذأيقأجمابئثهاطنأنهأص
ائايخاادااصاوأياش3فايرالت9افانةفياثنأءانلموءلىأللهوظصازرة
الذازهلءنزيدأرفىهااقال3ذا3كلخماائورأةالذاوفيماهثها
نلأذئعاذالمأتاالةنةائالتهثررالثقءبمأنلىولمأ

ممدغاالتؤأنتلهالةةافبهي3ءامءلىاقنرإصارةمافشلميهقاوالر
لىعؤوتالىلىعذثرشالىاصاببزروحىدجثادأكتهالأتذ

كعاثبهنماتهءلىداصاروةؤقالىاكأاوأالركأذالثلهالىوفابتة7
41مهأةلتافا5دالهاللهلجذجمنونلىابنعط1

ذأهظطأباءبماوو4نوسهاذاربس4فمبصاأنهـأ
بمبئيوهكلنأذ01لباوتاحؤألرما51وضيريمافأوناثدوأمه
أاءابهترزوهنثذنالى5دأأفاقاؤ4اص51ثنقاددءإااذجاتهفئ11
بةذفاعؤءثيومكلئدلهفصلىنطيته41وماتوودذاؤظلمبمط

ذأرإالءةلذمءنكىنةاسآلواثاطيةحط1

حازد5زكاءحالئمقالىعفئألهلطؤوفذكألىجمىماتلهدتسااأنألأ
أةثةير3أفىظةبرلوالروتفىلتهكءلىزحراالىهوماالداصهنةصإ
ؤبدايألىذتدلهإرؤقيألئهذلىمرأضسأيلمقىةةلمثاموزكءاحذوأا

نتذادتآلفاىيىابوكؤخلىءأ5خاتدائالىالأفىظينالانهأةان

ة3ابادبرصالبرصح



3

لهنحوإدكتالليرذففوسإلواصاوكتلمواءكوأفيك4

ئميومرهتىأفيلةتنمانجه1ذأءنأتماتالتثأرض41ولىلمت
طمعالحهءابمألةررادهتنجهـ

دئحالاوابمعاقفىثونىلعوانبةاكيةصطممه
درفعتهاادالشاملأهيالوظقدءثبرةلمداالتادبنإمثأن

كسأتخاأرحماتهانلولرصامفةكصذفثىفيطاسناأبهم5
سإلفاكأيالولدءمرقالاصزاطووماللهكاتلمرأنىالئرنجعاهاءهـناطوا

لومفيوفذرثماس8أوفاباأثمفاصقوبئاذاءتلظيرأبواتظملىم3
لهذوقاالىتقها4هطفىذلموابهؤهماتؤولوتىرفاللللهالافعاء

ءالىئبناهـدكءذكأخءلىءكاليأربونأصنكذتذاهـتفةلمدكيا
ملهديرضلايةاطهذفىكىأئماسهواالث

مأاييهالتءصراوغنمحرلتااكدهترااكيةيمط1
أسماالثلهففاللاهـاذباءاباامأثدثأءلىجالىنمامامرءاءرةاأدحء

أثهبدصمالقنىىءفىالماثأاللهلنث8ؤإط4ارزثمنىءإللثاينىآأتئالته

لهيفاللباء4ووقلىالى41بفزقالانغةحواتافىصىزالثبذاثؤورد
أتثرمرءاةالرفدئباء4خافءانإ2لهتهالىبهفذأوذآبئم

4تصأفىمساكابئمفزخفىفوخلابوذالاناافىاقىوتللجهال4تفت
كاكامالخمأطممللهاللىمساحارءظاةواالاخثاءلىنرءائلأ
ءوكللاغءقذلىقالدفواثلاماودثطفرحابهاتالءلمماطاله
تهدلهءهالفىتأمنبرنىألهلوظالهؤىءاهثيندوتجمبلىيثمظ

لظتأظثمءسسماءةانىءلىثفتأمىبرفىتتهاقالاألهالفةكوءملى

لىرزذفىاتالبيارسلظبهوواءتذرالىثابفأظفاطلمسالىممىشافاةأناله
فائمت3كءصتاومحةزءةلثءستسوفالتهااظءمرودمماذجلىبهأءلملمفافى

واالىغلولمجؤدأىالطالىعهـلهفادنوعالىفيذنما
نائمادوت8فقالأنتألنأطءلهفقال4وتبءليالىقن4أشرامتياوبدءول



توزالكأتنألءزثمتاظتاثهـطاياتءلههءال4ءمرأناظانلهذتال
شذفحؤةطذحمأقهدز4ليرثاالىجفاؤاتسصالا4ءلىهـمهءسلهان

فئتالالىياالدفىتدآينءسياتنودى818اننىاقهبدتسةصإوتحأ
ادونعافونئيلعهتئتهاأدحدناالياقالإرفابئمالىإلشوؤوعزقط

أءلمتهواادونتعاهبدةؤاقلىة
ا2محاثهاة5ثتنهأبالفيوزء

رلةرالضلىبهفىبزصنهببمفزهتؤصاةاهاةايومبهؤفدا5كبرانانروفي
تالتهاحرتهأةنمصتىءنبهـ4لىظلموتهءلهالىنيإلدتانتذربيةء4يمنث

ةوالتلمالىته1أاولةارزاتاالىحمهابثم4أزقىعىءنالنارظلىجماءاا
اربوااذالطال4كرءأددـلىطالتهفىخولياوبك4إثثثائهـلةكل
ااكاءآلءلياطايهمتةقونباواقإالىايةرريهطاكةةأ

ودفءرهطلدوةاالىهاباأرادالتهءتىرةافادا4صاا
ىااالهتذولانلىوظهةمةرق4أرئبةؤلدتدنطاائ

لى4لىءررعؤاصارووةاالىبذأولىفئالتالكلقالئممحالىالكل01ذ
دةسار3لحماأمالهلتؤورعأثهمئاالشبزفهأتهمىوالمااالفىرهبمكلتت

لدثباباحتفىإع9ىلهدأوفىلعلىعداصفاذاثممننألياعقيتء
قاذاطءاكىلهغنمذة4أوتئدأداةرآلفالاندأمأاالرمقاردأاأط
ل5تاظذفيبهإفمابزذوااماافنادؤهيئالىبننهظالدفىوأماناأر

تثذياربلشت4ساااألىصاءدرأصهـغأ64ؤسذ3مااءباءاذاطاةةيهـا
داطثواصاتاثلألهتة9محا

ألعلمهالىاتابطنرامات3قناانرايةيماط
سلرااللىارناحاءاؤرغءنتاؤبالىتلءرلمزأائتفىننهاع

فهـؤيهصبماءنةذاكيربميااءوفااكامءرزتآتذنالىءأنلذى5ز
الثؤفطءنطتسآتىغوإلءومىأنءذءلين3ياءفكىآموأماأثاءله

مصوأثاتواصأالثالىؤايرماأدطاافيتهاوزلهلىنادماهجاالودف
ت



الىدالىاهأفا4فىءتفا4نزلىبمخإطنناكبانرتوابأمااذ
لىطاسانعيافااءتشبفاوالماحبكمأنىدنالأطالم4ءهكاتىلهاا
فئرأاداللهءوءاأئيبستهيهءواظاذفثوالتامأهلذظ4ذ

ثةتألنرولمهـوابرفىصفوانأفيخسب4فىبمبئتءلىزماكولنودماث
الىسائهءأءضابرزفيقىوناوةاداصاةكاتط1ثألزبل

الرفىاطءاابشثرظا4لىاألمويىهملصفهالىنرحاركبنهأع
مربءثأنورتذاماصازازنلاابزذاةماءاوكانااالمؤاممغذ
لتهحماكةجمهـرأظدافيدعابهاليوبخطأءطءناء3ؤحالهالمرقطءوت14
لغرتانكلقزثالمداةاةواكمافىبهوورمبانجياحىاةوياثواباواكللىت
يمابراهللماماااوسردارتءامهأرذاةافيأقىأيخامفيالىالتة4وءا
بهيدءوأن2أهاالءطفىيدأعتك53يراوذوأصماطالىلساولد
اذقىؤمزعيخأتلهاثيبمنمحابهددالجوأمهسابهماشرواصسافايىاماااث
كأماينلاواهأوقأقمامةايرماكطلساءاولىاهأئحمأال

اءأتهـاثاةهـا3فيونتشاباااةثسايه1ي
لطة3ومالىفىلهمماوشأءبت3العااه11دمحالدالىشهونهأت

ائتتؤمارثاوأىوأوالرنعىءلىأماشافىمىمنجميوممانىت7ة
لمءلىدىناهذدوصدهوالخامااثصارسبئاظأثافاابفرالديوا

ئزلالادانالهفغاتإطاللهالةثواللىالفهامممألم41تءليؤ
لهودءوتكدالءفت4الزانهلبىذاعلهماتكرلرفىوعانؤرءق

مابخيأأنأذتدأةياالةاننئبمةةأالءلضأفياذذ3كرنز
اودغاقملهـاثزةلموأءلىوالىيواذوايوزةخةهاردوامازةأحملهاتؤ
ؤابهثذئماوانهظاثدبوأر3يأإلخأقىلحئلمرفىفاءكأاوحح
لىجزايشإتأباعىأاذوهفوأناراةإأثمأهاتثماكاابةدعبثوخاا
أةاثااثم4كزتإثحافىاثمؤهءينيواهـا4قتمدءنواسفرجميمةدوا
اةدواةفنزلناءنوومورصا6اردباوماحالهتاأزكذعالىاجثم



4وتر6سفئفائرداااصافىئترصىوذتوأتجماصفئأت
ناأىاةاثمرضاافظءلىأتماثووربينىقعأصتمذثرابةوا

دينفىالةااةكةندذايالهلتذةليهوتاؤدولمدوعالىةنمسىلثيثارث9
اةروةكزىفضكهصوفتر3ألتألثلزإتلهاتأنوإلطذ3وأناالفبمأيأ
تونعالىتهاتزوتإذلىقالاكاقهالىناءدناأإذاألإيرشوؤ

ررلفالموباثههرالمءذحالىلالىمادتانءملىإط3لماتوفعلىالف
يثطم3ـهقظظألأءوقهعلئأذافى15داصأهأقانانحلىأدئئ
ثمتهادتصجمظأإطةالةسااتكلىاآفذلافلهذقلتءفاذأسكدب
أءتقالى4أزبأنوأردتدردتءلىيدئهرءخاماهـاثمىفرايث
ىروعلىءدوؤىرءلىرأفزلتئاةماكعنااثمالطذثفهأثلمرفيهءى
رإد9اثصارءنألاللشذإثيثالة3ئإوبمأذوتءنلطأناهدءإاتفةبذصسعوه

مالارابهذلصدةدهتياوالهلتة3ىصلىدودىدسظفيات

بخوأكتالءذالبطأظثآناالتنئافدلونزفأزءارابهإرءتوفذألثث
انرثألودذععةىتألتبتلقصالربطانكاتقىءنلتالىوهرضا

ؤنرأوالأبسفاوفعوثناقيراأءياولوواءاذفابهكأبزأث
يةاائاءأالتهلهفىلمواؤسابنمت

يرةاسذىثتأميهلزئةونواةةاةابةجمط1
نءبرأنهتةورنورؤءقلىنقالفجمىصبنبةتويمهأبءقأ
اقفىااروأااابهسيان9برراةواقةبثصات4إسءنتألر9بفا
ومندينترذءةءالنهبعاوفركلكانماااثانرءىلصواصوله
كدناذهوءد3ءلىوالكالىولةثهلدواالىحثمبرماوأناماماسيةجمىما
الىىهدصىانهثمأذإةآئنوءةارذىمءثهـثنرتهاءةهـذ
انلربةنتذهـدأاذيميليبةصيفيناواماتثمدةإهمومردط
إلا31نازتةالىأؤنوونهونريثساتاألذاوطةواطنجمألألهلىال

نالىكهلهتفيثلىعنهالتهصاهوادكابدءدةرؤارذدماتونوبئيةوأيه

كوطبرا



مهنإتقياعاامقكئرهبةطالىولالوركاأددرصلمرطفلحوطا

ت34ونءادموليهةاوازدهبئاليجأئرائذاههـتالناسلمأمن
أتءمأبسلتطتوبلةيرىءاربميةدتزوهثهةودءنببةانار
ءازاإل4قاءفاواب4اةرلىالمهءائررتاقفي
إلسءةأتفرسجمماءلىراوأيةتفخكومئعالىءئمءبىإيئإبراةاق
ثيمهوخاالريمبيى4النثعابيا2ادوبأخضرمىا

5افتهلىدامحيهـفبذكنباثاامالقظالء4لماتوشابفيأ40اوت
يناءباوأناوءلىانفبامثوااثاروأماوعهـجفأبرانصأمادأما
ورةاايم51رواتبملهاتزيارقافةالىقالوندأبنالىلهاثوةميمأي
تأفىؤأىتنفاثقاذ2أمرذكصومءواىراللهءلىطرثارئبا

بالقءثونراحةااابةث11أءلمتهواثنذزلكوم
زلمبؤهحماأقعهقىتثءيةبأتىالاظلمبءالنأئهأ
اةألقالؤثرفبورالووت4زماناكمأاك4تىافىلهأتقالءليماذكط
كلهبماثموبواكلداحولأفىالالكالساصسثبىالالتخة
بررثل3فىدقاهء1يةيمط1اءهتةأثمبمالىنالر

4درااإوراااأذثظلاتتانلظنهالأةبر

واكلددلمماثءاةبرةاتقطبلبجمألةانككاتميمىء
بر5ثنلمآلليكلدنهتتهاهـلتهءدرااالالهالا5وبهال

ق4ولمد4التالءللىءدالمةءيرءكلذباواللهالىتفرعكونلا
ندهيمولم2هاقهءالىررمحأمةبولولموستهءالىييأءتآااإو
ومةلتنررفىووذوندازماذالىؤتهام8اولفيةوزمروت

مأهتدء3اتتهاماقولؤةلمدبطتها
يةأرأاإراخطزوناوبئداطايةصر1

وباطكىموتثالةتمحهءأةناغىويةو4أاةكلراتةلادتاأنث
ابا41لهولةةاءتاذادهساباراوسناهفتظدثزةابالي4نذئءاثبابان
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ابهابانؤئءابباتءنراآتثملمهتامابارله9ماأبالىؤوءقإسااورنخراش
التفااااداكزتأأاثميثهول1ذفىها3ئافضذفاتساالههـله8ما81زهـ

نوضجباثدياأءذبموالة5ذتأتواليشامبهطظناءقدةةراث
ءدرعإلةاثاماالحءلىصاطبرفيفىوناواكأاايةرويم1أبمابأ

مألظمؤثلهلنةوقرزدأنريعبزتهاىرةلبولأبطبنأنءلىأأ
رخمهاةأانسذاةخأروشمذفايدهماعةدذأهيؤمدلوثثاولاثهاتأعاد

بنوالاهشاوخؤوولباشوتشراء51ؤمالطةيدكعقلهالرو
دبهئمذفاللي54كاولدك5قلهلفالبهأأبمماكادبتثرأءيراولالممت
حزد4افضادفدكآياالثابذتءليمأبرفااياالذابااأذءدةسدةوا
لىزلتهأالذنثبرثتهأوفىلدتااعاوخالمئيد

الجوأب3وؤالأافياماةإرزأائجونوالىةاةاايةحمياط

تثاايئءنإلتهءنماىوةاهىابنءالىبمص2الرالثءمركلذأتر

لمانهمالؤةةلجةأاءق8ساأتلىواومآفىىثدانيفااجقيأت

شادلماذاتتةاط1االىءااذئماباصاص15قالوانه11به
أرشاااليودتثمتحأصىةافشالىابوذ

51ونءكل9بالتهآمالهنءإفىفبمكلنبأواةإالىاأوركابة
نزبهاافيينافىثناذدوومحنكلوانأتلمزأكأزءنئنىنه11و

4أثتلةفألااناكهغراافىجألثضطنمالدمحبمرأيما
كولهوتهوصاءدوهدةوا4عاذيمتم43هبممارحاؤءناقاوكواأ

5وزشحىأةمىاالىاقخاوتتممامسوماءلىأتهاهصروتعهروزداؤصإبزة
ؤااأةماأتأزةانمحأإمثا11سوص2ابالفاثاكواطلىباطةتضهـ3كااا

أاحملفدتوءةتىونراثؤمارلبرأثىسحىؤوالهررإوركووولى

دواماىاماءمحاالهثاؤكااما18الزةاالونيوةتهازوشقإوثاإوذ

شبماللهماة3ك5دإممتإسأبمتةافينأقهاةأيااصاؤةكأاله
ااهـواثاقالدفيانهـإدأىوإصرالوألىباطأألوءيرىرياوك3أوالمءلىكااا

الد



ط



لهلفألطىاامع4إسبرأت2مجازحآنبالتهكثاإسلهلةلىطاءن
لهفرقتهبرنىدفووشوراطلىمولمالؤم3دسوماليذاكأماالىءموة

مازهـقدرينلمءاأءمابمأبزوااظئرلاذرح3هأاهدأءابئاأ
ىااليومذااهـاكوأماكلكيفياللهءلىوطوذادذلهالةءثنر14

افرصازأدأفالهأرواررفرطسداكالهيرالاابهبهذفىليطقهفاء14س

4لءاراهميرواايناحالأنهمهاآواتألىاباهنادنمبراش
دأذا61ذرلطرأارشلهايهقىلية1سعىوناءالةبلاإنعالؤإطصالألهـ

مرانااانذهانخااالهانهآلذنةدلتب5ذناهينبه4نمووتفاىف
بفامرافىلنهاناةصارادتهاردنجيرلمةااصاتثلوذكاناللقأبانيبفا

ترع15أت1مااللهرظرأفىاكإرالىورثموأايلبالودىباكظمرءوىأكأا
ةارااإخهذالذكهلااذانمأهلهنالثمطرأصاهسفاشألثفىاذاوالهخغال
جماذاالوضكءاذالأببحافىمرافىهايةلهقالةمدرافأاةكلةأةامع
لىلهرودأتءداءه5وأثتهاالأالهالأندهأفىىةياظدكاثعهداح

ماواةفيارءجوفئئهاآزرادةامثاةيملىاتهوأميادؤئباطلهانتهغش
ينألاوالوأملناصادبرنمونءاوأةلساداقةيمط1

لمحثنىةاماطالتهيتالىاجاثقا4كأالمهءىآأدهبنحماءنحقىأ
ن4رطقالفىدآعنيذلداتدءفابمواذأباسلجهفىت38الىتتيدندبرد
فاءكلضالةالانرهإلىأبنكوبرهاحةوصبثضلصبوادزذةفجمالثأدت
يمبراايالىقالءموافاأردتزأصااخلىالىاآناةلمواتيبونام

بثعألمائاملمألءلىانهوا4تإتذاالسةذاغتةول3ةباواياكا
دكطالىءكااتزنتارذءصثواتهادتصلكاالءهيئبطأولوال
دتإزإأماطأنارةةمروءثنسنرماناهـتءلىتهـهثؤمانذتىنأههنت

سافقاتادةأافيانصالرفهثمىلمانوالمهلىلتتءصاأ51دةلي
هـةثذاشايةاسوافةاةاكىدثاوتلتهتارةلااتراذادتىدئا

ةاساهروثم5ثووامظتفاتكلةارمانومانءايصرهفاؤاهىادثج

الثو



لى

انالالىستلموفاطااليصغاوالماثسلثة2رةودابتوثاكثاةءةثوصذ

ضالألثبذبرنهظةاحامدأكونيماتطظرمانةالة4آلفةدإلفىرتجلىفي
دهـاذةلىنةينربلىالتدالتهيلمانرلىسأاطاوعةصمبرايالى
دالزنائرلىمىاواذاهمرتإءبختءقذتجهطءفىاط2ءناطايمأعرفيال
بهلىاهألسافىىاكلتهدلىايقولهـوهداتأطكلدينعافىءألوا4حفيعقئم

الكرفادالىةذاهأءفامءنةاوأىنيالهوقاتثذنتفتجاترامنص
دفبى4دعهأنلطءلملالىمانؤهثتيرءنأالبداننىبرىناانىنمبمابراهيا
ذابانكثثذاياهلهقاتأؤةتعفثإءككىرتضرمرباطألواطثدلفه

دههافيستومهبمابرابالىالالماالذقفهيئ4أنإذاأمالمه
ثاضهتبنابرالثينعابردآرءيدزآمايربل5وساهاآيجمأم
لمأتهواحان4اهفزفياالاهيفازددتماباراباارىاليمبراياقهدا

ءبكعاانااالضضاصاوغزونواأةاسا41ثطص11
ثماأالسادةءنفىإاىالاقهءنهىرالخؤاصبماهـانهـ

اكلداررهياءواألاالمنقهاءماثاءااطتثلىئ5أفىاؤتأتزهئبفى
ظءلىصفىستفعهبثذأينلىايرمقإحرتاءاانىجممرهوفولااخأ
سبمليتاةلطأحألاماااتنجثدانالىتةاوزباإحواذادءدةاخاافىث

راااذالىضازبتكفضعأرطأدولمىاوألةأبرعاتاتابةانكل
لىاتكتذرغطزونازالناتتهـئوداثغأبتراذممأفاتةقهدتزد
أناتيةلىعانارتوتاوتئرثاواثممواتجرصىنيأدتذوغا

أءمارنءودكافوءظإفاانامىأوشهلمربمااداهـفىتأتهؤإطذالثءاقطءنور

فىدلفالؤلىلاانصاشماأهأقءإتياربرزاتبإلتألثذت6ذإطثايما

يةاداالىاثئم1زاالىاهوت4ثمفةااانجفأفىكأأالهـاذاتلهاا
لتاؤذمءنلىلوانعاامىافىسؤارةءتزالىاقهخافى3ةور
نامتفعاحثلةط5رأدنامرباتهالؤةيمشألاء4سى5ذاله

ىجمالىحسابرايالهالؤدىذثءحثؤوىنءصماةاراأذماناأنهأتة



6ة

ديناقمانرخمأمحةوتاندامواط2لءسإهذترمالفاطئمد
ذتفافلحرأماكودعءلأثأنثذئش4ءماصا5رأضاتدوردابتهي

دمعإأتاومافىطيخإءؤبباحاوءسهاهـأتاةوتوءز2ااالىحثوالىمات
اكعدبلىالىاكفافرأسدءلىصمهأن4تأكددحةصاصأةأزء6ثتطم

ءلىولنفيأادتوظاثتذلىأصىدىاوفىتوعالىوأودتقإللاثوغ
هـانيأظظانأاالىتثمءلىةات8حدءهـأاالىمثفر8وودآمءلى
لىثهافناسانابإثاكااروأذابابالىتهـدنيذضكادكاب

ئلملهثانئاديبنهنكءليرانبدماحنهمبنجالهالالىفاهـةصابامنمضار

تصسثجصاماشتددالىأالألتد8اذءلىاثنوأطرءلىيتماز
سفى5وكراللهذفيءلهواصبأستاالوزثنتوونابةأآ

ينطانأاتهطءليباؤلةأذدبأشاماابرفيقوطبنبة1أنادكأفىت
أموءابأاللهوانريناكهدياأ

أراالالهادإرءلىفآابلتقىمونألوااءةاكيةط1
يرأأريهن2دممبرخرالتهدةإردعابداليأسائقنأنههـأ
اسلةأةباحيوةفراساةانفيالثدلى5دهءاوءمثءكليرمءديةالهد
الدياشىءلىيدوانضتايادغأءلىةونادتلااااءتأغلأصبمؤماخق

الزماتكىائيردثبالحددمرانعبنىوهـإتإةروابالىانتعمألملجانواأسىا
رقواطافءنوادةبةنراواأنالمل15ظإنمحاكلكلدتلةذىذةاةماا

لموصتءديانةووذبديهإينابثرتر4توءوتاصؤأ81اظصأدثماتأط
لمويرأكفىبفأال81الوا4ءنهـأةصاوصسمزءنةفى1ءليه

لهاالىفةفطوىعهصسحمتغبدأنؤاقإةاهالءلىاللهاثازوسبهوكسوك
فهافىءبنءثذانبدبالتمثوناردظراتءنمرألى5أنصبرشلىسو
المرأو43دتءإء4فاىالتىاوءذائةنااؤيخاءنأماآومالتىءناءذ
فارتى4يةأرإتأناوصحادهـخااتؤاكلزيرةناراتعلوضىأأدالنه
وو4إعكاتأئفئلموبابةلعااتأءأرممءثاكاؤأ4أمهاجعكة

بشل



مةية

يرءثفةءت
ءطمى

هءؤحظقؤضس

نضنهشعاصصء

هـ

ةته
ةنابدهايوئ5ءدت

شلىت

ىسكطهـىهـصى

ثو



آنآلتمطلجهاثوداثآتتهوزنفىاسنماقهولهرقىبةوألدهى

ىلزهااقبمعقلهفطفيهـاإلةداءححأالىىذمألءخبألفاييه9و
ت3نركلبراعكأةباؤهاثعاأتألهىالهاتاقةادبقزهفنلرذدفىوأوحمهزلىأ

أثفهظئرالهوابيابةلاأاوءنسالهانلهبحع1برظامفادالأ
دلهالىذاتلىثلهظئملىاالءااعاثمافمموةفىئفهرءىءلىماطثأنحهله
واددظاكةعنهاطثذلهصلدءأشمثفمتماذطافول4ائهشاةدامهمافيغ
دعىاذاذشأشيالهأفقالل5يديلتهءظ4ءيادءإوأذاابالههـدا
لطاقةولجماإلهودئلما4ءادتالفقهتءاءكائكىا4ذفاطواتكاا

برذؤتذرأتاصاجوذهلضأءتادرتابهـأنرا91جرفىاظولوأغافىؤثيفائ
االجمارلنهتسيذهامث1سافىأوفراخبالىاأبباوذدهوصازهذتاظ6فئلم

وقيءثإأدزءصبالتىعدالواألكغبةوم4صاللأفىنتهسوسهياغط
كل9ألوافيهـزأداالتتوزبهءلىلوددارأةاابذاكذباعمهألف

سابمفىأءطلتهالأيالةأبالهلءلىاكراذاحشامالآنمزالىوحاا
ناقفأءادكووفاااناصورالهلىوظعاولابمرتهام3أأءما
لاماكأصسبد2بثرترو3تالذةكطؤبدكترنزفوأهاكلمؤكات

ذائهءق3ومأانؤبئلىالىمزكايهايردهمارظةارثوفإنم4عالى8ص
بانهـكإثوأناك1زبرلىلمااءياتهاائالىأناءالطلىهآنأبمطماياهرذالهلهز
الءينرةهفىألثوأءكلدواذ40بداإكأءصاينهراكءفلطدؤ9تها

ووهيمهـااهـبكحضءزألطسإثذابتاىطودالتتدطأذوالدأت
لحثاأساطولملةإر41ءاآةلى5اقىأض41حتىبؤقألددفىـلهعأنباليس
اتاصؤعاداحماثووالأبأاوأبلىاصبرااتااةالدأهياملمءالث

هقي53ولوأبر1دصىءأسىاإماتبدأتبذناماولوالتاليحةصحىا1

أتابءدوالتهيمهـاثالملبدوأناأرإعالالماالةفاأواجمهالذلموك14
هـمحعفاهـالىاإةءنالعفيفىن113يهجمط1ول

اثألامالهـاوقالذأثألمءنصاايمزفاهـهؤرغأاصائذاثإدالهـ

مرىب





ثبرفييهنىثبضلىيصحمأبهافنهلىامبمالىلىظئملةوماأمامأفمتدسصاد
أمتةةنيءيونالىلميئتكعانإيعه5ألىاةفىاقهولىيادبركاكهأتأءكذ
ركوثرأرلىوظبهاتهأوفبةلغشطأسلتهىارل4وفيخىكلؤساواكم
دديهزواأللنهأاءمالاللىلمعإلدالتهلىقالثغنافاكؤإطةاديةاحكأة
سألىالتهفرلاؤآلياودديادنهرزقياثآلفيواطيههالعإللىلظلهءبمعليه
واقولهيادةزوسنىاطاتأذبئلىروللهوة3اناكااتركلىءقثاتهاان
آلهدوءلىرنابتهءلىالههـيةاكلهورلافهخالذينبنشرئآلى
وسمحجه

هساالنةياتكلما41يهىميمءدظئف4ءىفأنربئاةرواةإةأايةيمظ1

أؤازتبرمعوموهاأءؤمانرأآلمنيلرفياحصرابنىلءنلىنأت
لهلثبرفرلمولميه5تهالىمىدناءي4ذهـءاهـوإزماياطبر9ـزذ

لهءأيةالىىعأءبعهوننعملظكأأناءبلتت4لمبصفكماسكل
ذنالهوءضأنوءطيهبرتظقأنالمتخرخوالهءمدأسألجصنضالةإحبلمو
داليذأوأثولالةذااستهأفيلالىلفانتهوحءتهااالالهال

الىتةاكثهبأترازواراياماةفنالثحءاكلدسمىكيالكذةيرآت
اامىنهثسيروتأةانثمقظلتهأباذنررالةاذبهياصافىـملوظالكاللا

هاذأت51ذتالؤةتهاوحبارنىزوهلالىالارأبءنإثراضورة
ورأثوأردتنكءلىهاأاىقضددافى1االرةالؤتئهـمإةادركهفيءموا

ابماذصذالتومماذءورفىاونامهذئ4ءلىرأصفوتحلادلهقاوتثرأخؤفا
تفالهلهؤلمجألعاقرأتهمعؤذإطرافىةءلىثاناوذزمانهلىأسرلنهالثاجمة

اتهاردذذتلهاتذقاثبلقاؤارافآيهاوظءثاالرعزءلىوآلرأسو
جتىوؤهذالثاابنياءإلنادر183أفىماؤتنىتينموزفايهةوعمأركأل

كرءلىأترأنوإكثابقاالفالثاةافيةأناجارلهلتقانهغصلىنش

طاألموءااقلىىبدنارأنئوازاغتهوالالهالىجأوت
ح2يادلهلؤةمصهـإؤالمتهءاء4اسلىىداءواصذ3آ31اثمةلى

أفته



بنايةوأناجأأبذ3انهلهاياروحاكخمقالمألحمهافىأالئىئوتذذأماهتثه
ردىالاتءياردحالياللهنتفظأنتهنباءتتأالثىتأماااالىيظأ

ىينناسالأنأرأدلنالموتهءابألمصعإءىفقالماثءيتةذإكءطزأمات
قاأتدأراسودوناالثذلىافىءدعأتالئرمنانيفابفافزصماماتئض
الرجلىكم9تظالمزةلىءذفإلنظواكأفئظهـيماتةاللهبفافائرصماتمىألى
ألىتته4ناتئأفيتهديعبرىالبماليدخرجأورادذألثبوجثزانه

ءؤتااثاعإلتسيهعلىارالحقناافينرنسااغوالىابعةا4محايماأ

ذفافنيئءءاتانفط53لىبرأكرددخلمرغاأنهكىأ
ةءلىهصقالطرثتدمأفةولةءصصنيراالالهفكوضحدةواسدىاا

لمتبنءلىؤرأدفتاااارأىء6ؤلأفيفلماليعفسلهقت3رازأا
بئتذلمتيناهانينارأتذا3ثلفابخانتلىظأنهدالىءليهاإولءآلص
دهنعيةلأاسدشندانتةلىظاالميرذعظاكتئضلىما5اصتنى4ةص
والفؤاالبانتهكلفرداؤ4وبءخهوبانفاميلرودادياث

ألللطفربلىؤنع6واةءانرةالح1

أتوأوظطرماادوفاافىونخرطبوبوذأبماااثأ

افايواابلهةبوةوااثصارواعانأميأاذلطنناؤةفىت3اذالدالسال
ةوااالهلطةتازاتأماذابفىةفالصمأرذإعامهديمالابهمرذةلى

ناقهلكفاراالزةدفي41افاىايهمتلهرنبواثادارلالحا

ياردطوليتمكاطاالثمارأتالؤةاة01نردهكءفئ
لافقاربءدئةاؤنغوالمدااةتجمط1

با4إثتخمبءاهءزراءط1اداتاطتبمدهفوفعادصاأتإت
لهألبثمايداواأقىكأتالابلثءةماءلمددمحمالداالابءةسالةمبم

لىفافئباألاقسئ4دمحئإلاالمرربذءبذبإقوبئورلهلنةاذارإثذط
بماالفاناياإباةالهفقاللودءأبالبءلىةاصثجاباك
كوأن4وخفانظهـمايلموكداتاأذأ



ف

حمىالمثلأنرنفاءمربرالخبعةآاغبألاط
تماجمانلىعاقثإةوأبلىاتهـلأجميثمرثخمالىأنهكثأالفيي

لهءدةدشنيكلبيناباباءاإلاافىعئاذاهلىتةألبةالماأفور

ذتءطءافىنحصإثررةأءواب2ابهءلىالاز4اسلانجاسآإلنه

إذةوقمابرتةذأتاةتنيخرثنجادتهطلهءلىتأثابالى
بءاءومإتىحالكلفيالىاكلهالىالنصمابمفىصالؤتوالم4دةاءاصط1

صالةوكابءرءةاالىةبرظديكرلههـءةأابالكانرأنه

دثألكتةكأسامااكهلمالىلأءالفىوررخجاسلءإلمأاريسد
تهاءشهانبراتئينرنقةككاتاكلأالثعاآؤمبمدذنافىوبرتأتمة

أنبرهورأهالىقهأءأثانبراتونلىيمطةماتددـابرأنذءورألى
لىالدتؤاطالىتإءاقهثىاناصأتيهرزىلىرنبطبغرثاؤ

احءإكبمونم2ددامبمادةوهر3اذاءاداجوائلهرلىازى
كفييرصانىزاألهرصخأ4يرطقونموبغالىاح2ةبما

ءنروجمناهدا3افىرفيوالغةااهـتاطدهينءد3ذ11
نأطثئوراةوشلهتمأدزويلعؤزائأفىالءقءأذرب

احربلادادثخوجادأبايهااائيناوبكنةءةارمءيءت2والجالى

إفىجءنميشأولءإيمدإدإارده3بابهاحاءلىلهلىباذيثاتوثازاي5
لىيرفيؤدههصاالات81الفثز4نةفيدبظثؤإلماالثوتزوءوثأى
ولمةإدثأضنارلاثزإنوعلابلطملىائتآتيدووالثدوماسميماأولم
منفاللىتاااةهـلىضاطهبيلهأتباؤةذناداالتاالدأاهافبس
اهـرءنءتوصإطزلىثتهااثانرشفى151لزةاالثتاةأردتئلهاتفغا
الءاا4ءلىاأأنوءدتهذاوكذاوائ3إطقاوحىزإنلهاتاذأبفاباءا

ءحارأو3كألهوتلةكاوااحطاهوأدافيشخمنملهاتاؤمفبموإبأثبراف3
محأوالجىكثمرعادءوزكتيماتظرثاعاهـجىاووزأدذفاةلىابابذء
بصاإمثاؤضؤربخشاباش3اهـأأاؤةائلهقهـصىذمأتال4اىءاثاد9ا

ذديم





صاداكمئراتاثاذياهاالتتبرهـرختا4وىتنه3برءثألدتر
هعاداؤى8اريناللهانلطالىنوارركاحبمئبوامادكأخمفأطييها

دماةةاتتأتفىرأ7دمكبركطأأفسإتءكثثأثمارألفخا
ءيتىزروقثلىيالررءقكأنهانلياضالىلهيرأعسوفثعطافىءلى

سااألىرتطنرزعبديماقىنالطاتث1الالجىافىروثسىلنةعأ
اجوتأسالئىدرةاةباطأيرأديافيالعاأنائنامأةةيالطضفاطيالوظ

ائتهبايانهبرممياءفالى8يايأءيمبمباسهتركآبنهـشراجملمنمرشىاالىس
بطالبغئارلظلإاةألىىنمووذشهفيماا

ةاطيحقأزشاتفاة3ذهكللىوفالرأصوياقىوأطهابأانفىتالرا
4كالياكلثءلىألتهتئالبالىأأيتأنلهنرىءاسألنهكاضاحأفىغ

لداطهءفىالىخالبراتالمصيةفثءءضىلدكبهزاساتهالمهتصادءا
الىأذهأننىأمص2ركطصالحبهمافحاتكلترأفىوءقىقاوتعالهتهاالىزء
فىىتئووفهالىاةاوأناالتاوررأيهـفئسصنرفةذووآتلجنةا

لماليماحا4صوالىءااارعتىءنهظوفأاععاتباوعلهلكإلتالص
لمآوالتهاليتهلىعءي

اسالمأراةااىءاوسيدنارتاوقعقذالذورىنيةئمايةط11
وليةنةلموالتهءألىىزءنءرفيساةامجدثنجالرأت

زمأنلالرذألءىءلمالنهئشهـالتهىخسدشتهاىكايمورثنى

يةبااذئوقالددألقىبرفىت4ئركلىدلىالوماثميراوصىولوتط
أنلهنروتربهىويرؤدعاهـانرشذاىرافبهأس3الةفىناؤفؤلىهتها

محادطءدءذالو4ياإلىتهلهالفهثذبهلساذاؤهـالهأاحالهلى01يد

اهاوكلبانئهذالصابهمتةامحأصادكلكأأنابمنوافىيثأمأدونهآدءذن

الىؤلمهاافتءفينافيمونؤااش4اإاكيةكإاطأءلمتةوابنبا
ببىأوالرنالهةألنوخاقذهالدةأتةجألوارنهـ

صاأإهرءذبرغئباهاالطلحقءنرودةالىاقهأت61ابشتهبدااذايرؤ

زس



حى

صمانيأكالهأصمحافاهـفيقابهكالاقالزنىادىتطوفىوثيربافحرع
أىعذصظدكررءةيقاليدهالداالطباذاتعلتطهـئوبرجمزء

بقنماايلكوالوشغثذاءاتساءفصكمجنعةبالزننىتاأمرأ

أهصءنيرالرجلىءلنمأطلبضرداأآلالسالانرنةةئركأدءنه
لالعاذئالالىثافهباذتأتمبررالهكلومادهاءذوفاصقيالهرهءسأ

وهيةأمزالدولةلوفاسنحأتنىأنرذئلأرأرادثعالىاللهاقاءلمرااءنرش

ءالورفافىنعالىنهاكلءلىالنىونسوالةكلالىأبةط11سآفيلحكبما
ألىممنمنةؤواصهمىوأبرطتوأبىماىرأفيمويخاثصرتاالأن

لىيااالىلمناهـديواظ4هـفاارأنالموافالمدتهءليالىقهاءول
لىاالاالرضقدايةوماءنرقرالبهالأوؤادلوآفقيرديماسالهو4للهءلهأ

أقهلىاذيبدخدءرجيءولمتهأاالباغبنءلي2فياالهالىرؤةاؤاقه
لموالمحهءلىلىيااقدأءلمائهواةظالغوث3آضادغواابئلهوظلمولى

لتمماثاواكا9صانابزاوطماوأةإفهونرماذأناهثمكلىالجخفى
لى4دخألثملموءاتهالىاللهوليلىاماهاهذأاهةءةواردضأبآ8إ
املعاانهبأطونأطعاماأيخاماراللهلوايادسولاكألىوتهءالىنبىا

اءامفاءداءغلواارمفاخبروعهايألهاثأرمالطإذةةاثاانهأوالذى

نعالىتهااؤزلموهالتخصاعيلمو14تهايلةاالهنىآماكأطلهابسا
بهواوشكلواأئلماليم

احمهأفيرتةءأوااوخزءونواكاسةاطبةاط
فرقبتأنههثرنممقأوناانفالأنهافىداليزةنأممى
الشثالىلىهأوبمراتذتدالفؤوواذا4لهالؤلوبهزهـراه

بةالؤاعافيءأنبمالممءةاامالهفالىررذماتةلع4ذءتءالهتءأتكها
ليزداردءنشفانه4نجوعفىبهوذءئثناكدودتنىأنازت
أهةوأأكإظنقتذود4رتظأبرئهلمذاككرفىاءأظفىلىةء7فاعر

احمهـآفيأهءوتتةلكو3اثفيماوفونواتربتلهثاةالىأهـانأصيثرالهئ



كا

لأألأهمتافىاقىلىآنجااهكرأصرجهأااؤوأقزف3الىئرناسفةئردافىلىول114ألى

انرالفىلمأباأضهقرءووذمنهعوأةرنىقرقفأللقتبا
المجاسءبرأبةءباذئلمتلأنجهبئبهسابدءوجمالبءماينيه6ارلىا

درولالينصوفيصم1بحأنعواأنردإلثأبرمسمأعابةيأرفظمافييه
أصكلمتهواووجماءلىصامر4ورلةحاحن

لينألمنلضربءمرذاهايصة3لمامةكاط1

بافيداءوئاكرئعايهسعلىأفىبئرووغغسدفيتأبناطتااناك
ذاكلدءنانانفالالجرعائدقرأياهتذلهلىةأههثكمفىالهلفة
كنواذمآذانحدنحدأفةصعبهـ1ودذاولهرلجؤعئحزنفطأ

اهلئفالهالهألىها4روأفناالئهلمفىلةءظوذيهالأنلهافكأأالولىا
دآظرأالمنأعلبنغاسانافىهـاوخاصئنال

لاأفنفيمولفواصااايةاا

ظيلادادافوقهـطعادةسةشصالىبخاوظأمناناهرباافىهـ
اأذالدبجلالىتقالنةإناالزوليذفارقىارشادثماكوءت1اءأهغ
انولوناذخيرأ8افىدالكااثلثكاتاان4ذلى5يأاسمفاذن

رضابءلىافوقعإهأنمئبفىءاتاانالمالةخذظلعاهـبءفيمكل
الىلهابآذنجلىالىوفيمراكراالبدإلاترسنااوعازداإلعاءبؤو

4عإلوماينرتعمااالتكبرخئوقاةراقيإءةلصايةجم1
خاثبافردلىامحلعهفؤتيةوثدجايريديهوكليالربقانهثر

وجاكروفيإتوهتموئىتزنرةوزينوهبهتزحث3وسالوةفىذانو
ةجااةءناولهلؤوالذةواقفاسائلواديةومثتجالهيديروكليائأثا

أتهوا51األتااثاوجوالىإثزذذكربئاالولاوتؤواه4اتاء143فددئ
زرالىدتهعوثلةأةلهوأهنهءتهاترلنىيخاالىثد3ءتأنا

الصلىحبرشئكلوانلاوارمادفيوقآاواآلاةايةيم1
اءألىاظهةاوظممة3فالىاالءلوافىصةذتشوياقالاءهـاات

لفهق



كا



لالكا

شايهطبكلءنننغابعوحتىبلعانبأءز
شباحلطءنلىءئطءفياكةزىفا

ىتهدستبءنءلمرنهفهلىىمد

ءفىثءقىءورهـهـءذ

هصىءهتبىفلتهسىا
ضاتءدكذهـ

يخهئرينىكلفلىءنتءشدتتءلىء
ءتىيرتثتهعهبيتررررين

قثصسهـكلثذبجمهـبسهوريهدلبهفةت
بتاعىتةكلجااتموراتتئب

بجمهبئستءتصئتف
مبكونتهءتبرملحتففاتصطتص

لعأسبدىبىوتءتحرسهمةدلتبرؤن
فرصءتلسهـنءشثت

بءقتلصسءشابهءالكتعه
تتصتلهىمحماهـسات

فتتبنهاتتكةمدززس

فرلتجتددقاثيثفسةتشهتتط
يينهـىءستسوكبءممسءئهـ
تءءتبتءثتء

ضغتءيئتىدتتتئ
لتهتهءفاى

وثث



كا9

ينانلىنءببنوبءجمابةفبن
مىهعانبسصورحكىقرتت

ابهستءهقو4تءبركءنايهءيهخا
ءدتنءيهصدؤمرقكلنتز

كمبونصكررددفدء
سدليمامى8كولعبنلىءدس

فجهطيثباببهءقىضسه
ئكيوطىفءصىدطف5لكلنهء

شهكتءستههءبتتقىتهءلى

لئهيطءئفىبيةلهورملىيةفتهس
ماحونهتلمادةررةيةط
سن4نسعيدمحلىتدهءىرءىن

نذةبعا4فئءلتفهءت

نتدةفاتمادهتمربءى

ن3شىلثفىدفىسوسيذكأتلةنة

تءىتءوندرتهثة

تلهصتشىررستفيمه

دتمماءتمبمبردلتهـداكصءنمة8ء

عىمحاشثطصبلهسماقص

ذلتنكطشنمهؤتءىفىسهقلض

ثفةىتءلق
ته5
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جلباءضاو4البخءنرءظأعهأماإنىأءيوتهـاإيثاينوبةأتهـأ
نجاالضرورففالءقيثهـاءدصرتةفالالوا4لبنء5هةأحاالأمق
وأتضيمءلمءىأديمفلالهلمهقةهرهمنإثيئأتلىاقهادعلهلالعه

لقوأطةأرءيرفىالىقافالمانعهـوالىدةالىتىوبةوةفالم11
مزمافوخاطاءةءفىارظيهالمهههذلايكمااللهملسعالذينإسءبرا

أدهتفىاحروبظبليهااالبههـضءئمقال3منزمظعغتهوةفوءنفن
151حىناذااالوضعارالىدافقراءاوفوكةءلىالمالألجمأثفىاطهـاأئلهلفة

بنوبيعهماللطاذامجماجهلأءملىءثمنلىوهثعغذرامامالطةكلا

ىباالثبمب9منائثةع4إمداةإا1بةكاط1الإلؤثراتوالهمشا
إلى3بنىاةاصهيءلةعةوز8ؤارعبفاامرابتاناهاءررىاثصاأنهـ

انأللهلذدتالثجدالعنماءباءطاظتةونزتيذتر34بلتآألاا1
لىزتهشاءاودأناةالىلوافغالتهـأراكلهاثؤفاجضصمكنينلىف

اكاوالوناةالهفىابادنرترتيدتءلىونااثصاءتافهأنرء8إمادردءايمزر
الموأديفالنالثذأءيركاللىانلؤولموافأهأدماروالهاتروالنثبدتة3الوأ

خمماؤطنلصيئلىةرسولل2ظؤاءبةالثجالىافانينرتينوقارسلىظ
ىدذااوااتءأتإصاأصولألاثبخاضالىونادصؤبهاالدمافىذوارفرصعأمح

لاظاءبءاو8وتهـىتاأتذثملعءفيبار8وضوورتينلفاا

بذكلالبروأتخوتوالبرمىأدمالمكلرواىاعامةوكلءاساتالرسول
بديهلىونابالثضاءحنوالىثمبجهءنذباثأعنذالثعءفراالءيرليركى

عهلىمازطهاىرتلنثيئاةءبإلبم5قوتتو
نهوالقابلألماتاالأفى4أطراإ4انرابئط1

كالنىطىءلىداالءبرمءاتدتفالاشحىاهانداأرزءدبنحو
هزلىاتظالاتةنرمرفأةأىلىايتباكآلنمدأاهيدءا5فرايى

كرأذلىاتاةكأميفىإدثيماى18ؤاثشبماثيهـ3إتفسابرماةأهتاتء
ة6اتإءهأودأءىلىاررذهلدمسيرملءلىدديعتبراقلمءفيفينيبمث

وأنا
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أثجادىقايمأساوأفاومااآرأعتكاوذفالى4ضزالىأنزعاموأنا
ابالزددنمآوأصدرهائةاشىأتدة43اشرهـدئاواالامادءطألى8أ
لىتهااهـرئزففتاالمرتبإنىرفرتأتلىاا11

نبءاههابرماشالعثىتىآلادابةادالهبةا1
روءهضربهءهـعيغضلهع4ءلىلهربئتهابيلسفىائئااتغأزياأذهـأ

اثانياونالمالعبملىزىعاةاورمللذكربهلهءصرلةثتتوروناأئجأءل
4عفيلهءنذلحرماحبملؤقنهنولومئزتفىهفيجعريهبةوذ
نفرأىيهبدننثاثم4ؤنرطهطاؤدععلىزىعااأمذةذلىلهيهع
41ازدرهباالءسذءافىـدبذلتويرىئءلىتةلمأوءكلرلهطتسالأل

هإفيثالزثمرهألهوأيدلإلفاالىاوذمبقلاوببهأ
عوماكاالهةترلتاذمالماأبرأثورااليماط1

ثيرذدتكلمحصاأمونبةالاتىلبه

واليادسالفلىيهوسهقهالىصتهأولرسضةءلىضيبتوزدقاشأذءلمطالص
ألنهلىتهأولرلهالقاطاالأذولالأتؤلىاقهمأباهكءنألكءلىأباالثه

وفىأنطبحتالبرالةررىإثرتهالتهناأنرأكاثةعرانىعىوسمله
لمو04انتهءالىالذةبهوفيتاألمثءلىأباالواقهمو3الة3قاطدمء

عسااةلةكأطنءتطثةيادوالىبئبيعهسنيزتموك4ازاال

يديهرينرهةسفضطلكورفاوذياداإزبنانتهدعثذوءبرنجعاغوالعالم
نرى4ثنثبرتىاتشهوتانوأجمألنإلىزةولهرساللهلىكطقنرىلذاأثلوتال
رلهرةةوتهأبجمعلهالهتىكنوؤفالنبرفىأتلىزظولهوسوتهالى

أورتلة3سطاكلىزاأهىادالذىوأبركأنتفالىوذاكنوفغاالله

بطوئةااذبألمثأوملاأنقالمسقالبثمركالبةلتأمفئلذلىا
التذلىإذءمىمالطثمسفىآأناللبهتهواذإسقالبهدؤالهاإسادذاباا

قواللمشسالتهءإبهلىتهاولطروقورلهوتهافردماتوذاظوهـلى3ط
ب3فوؤتينبافيئأوارا3ثبثااتاذاهخر



خررإفيىلبهخمىقالسة

ربهمحىملىمقدبرس9غمرءير
ىبمضءشكعبفةطهص

5ءصةيهاءنءفىتمؤىف
نردهععىءحملىح

تطاببنمحاحرسعىبنعللمحربىبديمورءن

صاررلبهللهببمبسب
تءورتهممتنىنة

نكةصرفتهميهماونلقيامقةفثهـء

روحيلمسرثنهـصنثيءةنيدايد

نماصاحماءبكأبءب

ثسنثتهتبيهاءنلتكا
يءلنهءهمسءنهكأنتدووطأعك

يلعذق8سهرفياىمةءى
نهحىمىصمىصيلهف5ضمحأت

وينمنتشرفيزثدبدسسبك

تطرتزرتهبليى
هيءةءيه

بهزنمماهبلمأستتصه
سمنذؤقلشءءنصرله

سدةتهنايرءيعلمجاءفةغفاخ
اء

تد
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سلبمروواباعكأسالاببثمئآحوائحإرأصبعجللىاأكرتذ
ثناكلوألهاادزابخنااركاأوعااطلالىاأبمبلالىعفهاتر

أااةجهـافىجههدأالءرابلحلي1آتهأاليئاكارىترلآفاو8ر

فألكاوءاسلتم4ذادكعنعركاعشعصجأللىولنبشاساونال
كاءداشأءشهـشلىستفابمثئلىبردهءهبرتمبراوفىسصاءطاصاطوت4أ

الفيءنأعزءدابنممرفيألياهؤاتهأنةبرةذهطء4حدترب
إمامحلبمثوتبعادهنرتحاقاررلبئإساهراإفئالعاثيةمنىاطء
دامبااتتفىعفىلءتءريرهادأةااالىدلالعااتأنرسرجكتاتأ
141ممغبوطؤترمادبابءلىوةئاهدذةهنهةقرةفأىذهـمامشؤ

31صكروصقبةتذدلبيماتالىادتتهأوازاةجتلهنراجر

ياياؤثثةبسفثهذىوزباقئفيهاكىذدحلهالقالراذةاههأفالدخبهت2خرصبعا

بأإياةارعلهأثؤكأااءنمافلوااانمقالممحرءاسالىاذغحى
أدءعكطاثتاهتاابرذشكة4اراتيأذفاذفعلتعاىلمألزادالمخذى
ستلمء5لداتهـوذماائمذنأفتشوأظبزكدصيئرامرفيبهءئعر
ذالثةيدجرابطىزثمؤالثبءنؤدة4نرافتفقالثءمهـبهنفيه

ثذالىعأدرةدهثم4افيذنىيرألت4ندثتاقلصجهساثذهـأىناأ
اصاباثلهتريئمصربإعابوولبطالهألثذلىعووؤفاهـدىالىكانء

ذيهأتهراتؤ51اتفاظاكاهلهجهـاصسءألدتءونعهتهرأتهاوكأب
81اورالهةباتدثإلىءدطدةواءةتكءدوحاجسضلملهات1ؤاتطأرود151
رملى5اتااءةيرتاذاانهاحذءر3ملح41يوتنكلارتثزببها

إباذن40ةفىنماؤالووانصأوزةءكمبراغتذمغبرزالت
انألؤ4ءنتيا4اصإلا5التترؤنمهـاان

المولىءلةافىابأوعماذزةأطافىيةءثضأداطيةط1
ةنمالىهـالأصءنثال

ات4فاناالسحماذبموروشمتراعءاجمزباتكثالكنأنه
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لذأهيثملهحق2أافيورأرسماةلفبلهلذظأخطىر
ةكلطاابودوأفىكىوالأكلتنهأؤلاودظامن4لسا

دعرولمطلاناغادةفيفوستجمامىإفيهادماالىرقدجافيدفي
يرأتأالىلىوصئهليهدقردلمصطفئأدءئهـفأهظسىأدأىأنه

وسمصابأمتمةاخلىأءةاتهأيةردهـالةاهؤأأنفيدصدذقالدفبئءةف
انحرفةثم4وأنزمهأخمذبو5رفاحمصفرطرككوفىميهوفيهوعلى
ددةولم4لوؤؤطأبهةعلىمحا3ةوذرساهـأفرزسهفيعلىكةجالى

ننانجافواطه3إالتهلهأدالثاذلىلخياألذةذههتأينجممإدالأينتهـ
لمألوااطذلتهوظاءوو

سألةاؤتهـفياهةاق4اابراعئمرةاةكأكيةا

بومفيذالةنوخءندجاووناإاأفىبألحمزةمناؤركلالمأتصلح
14فالفالمومأناءيخهإوسيواايارترنادىدلىجلاالماقؤفى

نهـقومأنوكأماميدىاوءةاؤأشذاهحمزرةبنطعكالىفىاهصمننا
فياأطذلهياعاأتةإنأوثينأميرايامادعيلظةصتإوىيىومجا
تءلجمااليرأإوا3رءفابهأهرولسىنمفيأوالالهغوذةلىثعدأت
ستوهكلههـكومنهافوونبروأطابذجم

وأدء4كاإه1بنالثهءدأوعع3ؤةأساداإعرةعثةابةءط1
اضيموندنلىاسرنويمصىنرحلةاللىدوهىةدينعم7لهأ

بهاءةاءنذمأأءووبملوءطقذاتبأتلهتاظوهغدصالوجااؤررةوفى
بوفىسآوكأدهابيىنمزلموةأفىالءأااأصعئرصاءيابرماالنةأم
التؤلطف4تناإموارصإث4اتواركبأودأدةلىلهماتأوم
هلييلهوش6ثبممأظأيمأكأىإةؤفاغوأئنليااف9اد11
يرازفاهـلىلهآلىزىوطاظذئططدةإءبة11نماتدةائرئاركياء4ألوظ
فغإالسعأكطالألشفيفىإثاطفائيماأإساذلهلؤضوحاادوفاتباءهجدؤ

ن3ءااناساناثالتهاأصئسأثاإهإطنيهئوذاطمفاناكطلىياه
صيرا

أكأبوؤ5
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الثءصهقثدم3لىلمفىخةطامعىمىنعوت

تت3ألتممحفطقهئيولصووأت

ثيافيهللهلذثئهههـمعمإزربص
بفنانزىنئهبهعينةورن
شرءلطءننمىءسحمهكلجيل

سعهنكلىزأجمدلناطىيالتى
يتهتهسدصايرغدوقءلحىمت

فىءيوإءمونبنولنغويعاءلبهءنرت
وليدقلتعوينءتتماهـ

دسوقئىثةلةلمنشجهـدت

ةذنالألىقيووىتيممأىفىدس
تىتءةميدءءبثء

كلههيلتستهئقءءيرقي
تكلءتءظءتءلبهاىء
مدطش4ثهفعأثفأدبميت

لتهقرإقدقهفولدءصرء
لنهءدءورت

ءلمبهبسمحىسءهة
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سفيترنرأنتهادكهاأنأافىووكأصنلألتمافىاالروأدبابالىمارر

نلهمصثراظياؤاومااللوعبه2أفزترجططتردبعانانلمفياثابنلهأ

4إءفيااليامررفىفيعهدالتهنافرأىولاللهصاجملعايهافيأفرأسءاهلىشءث
تاصميعهبمراكلورلمابناكدأجانآأةءونرأالاحيتطاأنكنتلهنولى

مرثاطتأقلكألمزأفرأسناكءثأبافضدشصماوالالحمنثذبكت
أءتهاواأورلحهعردألمظومافييئؤلىأحلتهأأوأنلظأ

ثزبارمادكلتجهءلىالىينءلىا3دةذإصانةادمفيعتةمانرأيةط11
ثذيلىاقهأوصذأةاةوزةوسالرلىنأطئءتأثهأ
يراورككلهاونصفمخاةكضأمهدتذدافىاصادالعنلألفىذأنلزمانا
رأناواتةخلىتائوأذفرناذبهتبئأاشمباباادأنيهونءنهافياتنظ

بخهذاللماثؤبرآفيظتباباثافيناعهاروازةزآءنلةةاكصرتغةمائيأون
لتااالهيهزافييناماتروآلةةبابرهوأتؤدجضافللجاءالىلىطاث

لمراءلىلاأقددءلىأفىبئبالثااراالقرفىأنضأقترألذثالاللىأنرجم
جمأدنهدكةءطرتءلىدبهكتتأدمادىصاوعةثءهوت2اذاربدإبيأماةدأ

ادبلتثةالناالىتتها14ءةدرءلىتةئرالمامثدبابأئكأثأنياهذالهضأك
قىةلةتذفاعلىرقدفىىرزانافىاواذتظتاأطااوعاتلطالذالىلأ

أفياثذلىادهافاوحىلفهالثذ3وإتيإونعملأزالالىأبدامناأبه
خاعجادزفادرغعماجبئاوثرئماطاءتثوجنهوؤلالىنكلذلفأن
لنءلىوزوتأثكنةاكأىاقكمالجعاثوافيففعلىءلىندجمتواء
اطءىرالهتهصقىزراوأالتائفاماونااأنعئتدقاوتئطا

ةباكأانلناصافىجماوعزثهأطادءنمزتادءاابةط1
نغونارااتتألسذااكراثةؤبادتشأةهىامأذننيملتنه1هـ
انءلىةيةحاوثولىفاأةاساازيومادكاىالىفةدأءأببادفو

براالالهةفبوتابأوكوتثذد1يرأاهثزؤبولهد54تجنىة3الجا
جءلىاوتهـكأإطقفضإفئثذتلتلرةءفطثنزيرهـأرأنانةفىإ
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ت4نثاوعولجتخمواطمراطةاكالأسآصقىدهابمحبانريد4

تلىتادوافاصالىراصعاحلءنالهتبئاأهلىطردهادفىالىنفبرت7د
لىادالىذالهوالاالاثبألىفاركهأتديااللىألىخإصلىثمالبثى
أهطمعاءزلىأمعااميلىطايالالىثذلأهتأعيفالكايرألطرهه

كلىاةاللبنأيأساءاحألفيلىأبمأكأاعينأ08نلهأتافالءفئوفوبةأا
اواهيأرطابارهـااكلله5فارهبيامهقلىانهاافقاكطتتظىاءفبم

وادفىناوالبغمااكتثرزدافئسا8ائتطبهذاكةاككطمساخمهااهىخاألهؤقات
دثاتطدساومأثشمتجعاعظعطمنصافوصتوئزووفىلهيمتجنهفذبرن
اأنهـفقاثفىأوأدئهيةطأأئانماتهرواالعتلهلهلجماخبرابشبرتظ
ررأنةءـألطلرأوأواكلآمايةاالهألحوىو2فيخاتتدبغبلهاتت
اافيفدوثلعسأاجائةبئز4ةزاحنونبهوتاباوتأغللماغظ

4أفىئذدءبوتبرزأااأمقفأيىفىبوتداذإجاساذالثلىمأق
تووتتالينجاظففاا4نستظهءيرىالانتهايفنلنىذاة3
زذثاغددثوجلهـظ4أوعرنابنةسساح4دثكعئللطإمب

أءلمتة2اقهاااوتلميدر3حأبفيايرطولؤاليقوله
كؤاءأافىبعطرءمطوعثياطاي7عثإلساايةركاط11
مامودةدتوكاوأمقطنءلىطناعاينئييغرأتأصسأ

ضالانوعالواالثت3ارزىءتلم8اولنوتلىوأذأءيألهطثأنع
نأاطفئكألرترةأملؤنى3راماألهـواليةنولهلأبأالءؤ

ةاءكأإمائيةدمثةباددهيمناوء414ذأالمالىونرسفيرهـدتهلف
تباوالدالىدإينذينهـذتيالفىماتىددءثذهـيناؤجبجلم4نندط

اؤوولطهـتأمأثأوثمثطيلىى4ؤتلىبئؤيقهالدومأفاوأ
سآثرددةازإغاتؤقياأأءاماذاساوملهالءطائرنافاأثأمآكو7أاأ

جمهانتهاإأفاتطيرئتهونلةصةطفأدىنهلصلىقجالوثؤأمتأليخالقهخالينيشابأ
األثد
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لمءفابرادثصنلتهالنافاصعهقلخرطوأنخاهدثصولمبالمحف
تهراطدمافىوأنهأطهنكنىوالهـىتراأتاذامى

اأييبوماهزتامماشقداةءمضائااكايةط1
لمبالثنوأيثهرأءدبريفةرتعىفالاثهوكىأءاوناكىنهـثأ

المالتدتفألهـمالسودءلىلم9لتءالسههفمفىعلىأتأمكوثولماحزثفث
شكىارضاءلىبباكوغمنهـاصتؤلىتهونجمائايردئملمءلي

تأالظجأبىلدىابقهرمأالهسالتءناح
اررماالتفىلىواصبم4ئعىاكاذاكهـلىنحثأمافاذا

لفمعبىاالرفىفىكتألتشموث4جمإلثإثذفرأتف
دا3تبماتدىماالدهـئوثلىاالعإلبكانوما

نرأهأنتطءالفيرك4مهئبر5كفالبرولتبم

تةحالاأصههـلىتتودقىفئ8أأتدكتأثطةحساخعاقرأذكف
يبردالفىأأأرلهنميلىانفاهـثبخركعاتفىسامخفمثرعورةلىانلت

بمرأدإدنءلىءإتاإنق

رترفةإحمبادهتةاتولفيةاطإمدافئثتضاايةاط

اواقالواعفبيذلارزللفاطخاثلىاتحهزتالىآنهأأتءنهأ
مرئأنتهباذتوأممتفيهـزثزءتلىمغبلىنمأجمأءخاقلىءب

ابمتصرممءتربااكبإكلاءنعكبوخرلىةذاواافياؤتدافيؤسارت

هـبلىاسفوتتااطكأثاهاأزنالىءإارئهـاؤلءاولمخالشيتالما5ولى5
وحضردتحخهادناثمأهيابدثاذداللظا5بوهإنالءابرةتيمجرلىاتجاأفىلىا
ألئاذاهخوالدغاالباادبءدةأاذباءتاالبالتهوالففئولطإلقاتفى

ليدزيرل3ؤدأنمغءطمءوأذاياءدتىتزؤةاغداثءة4اذادساأثملىتوأء
تليألىمحادتثمنلتهثىبهفئلولمدعاء4ثوبهرتؤفأأءابةلاؤئاةا

تبأىابةعبلىأؤهادظيعاهـا81اةوأناهـهظبثؤعماهـءثهدعوايضم
اتاالدءذهدأؤدأناابالثالىءثفو
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لمالظطونفىصوءكلنلهجملىطيىدأدأبادا
نيمأندالفيتزيسكثءالعيرنءنكيففام

ةااهـثيابتهـولالهأبترعثبوفئابروصمةخبرتهىكاولىالئأنث
عاثللهاةرماتئذواسشلى

يندبولومتعظاالئةكاأديةثمووقأايةرا
مموءمةفىداثهيكلليراابدمنءحادفيننالانهمضبنوهءنأصأ

ابههنزعثان4ءءرمظحظبابلئىضأرهـبةانهـصغثمحلى
كلىاعددثسصاذعدبمانةههىنرنيابهلبماسوثمافىلواغفهانهدهى
3ةلهنهههمجزأالهاوسحعثمتفديءفىظالهرياقفوألىضكةبث

ررطلنجاعرأدانقطالرقىةادسالمارأيعهلهالهئأروميافىت
اجاهدفاةالىوثانهأاديالاذياتىدوبت18اقادنمالتأندذ
فىءلملوالندتالتصاعأبداأطااأيمهناء4فى4اليقهاابدأوساثونأما
ن4أبماكتءدة54نازمالههاددأااأبالؤةكانأرساالالىوابكو
ةبإثونراصدةهاالفبمإضروباطسناتأعفياتلفىا

4صثطرمحبةالفواحدةةتافهاواياتاباةااعارسالض
مايرورموءحمإسابألمللودادسالصىء14تريم

ءللاءألااىئهأعابرودتوليةوالحاداية11
4دةداالفاوأنماالىطدقلوباةأبابأفىدبهناصأ2أ
كه4وصإدوهمادنوسىءبأثراثمقهراعأاللحرساقالثحاسيخطلههـلة
سغيحنىعفدمعهءسورئزثيقومشأحااالىىابرومطدررؤكاراطفي
لهلفاوطذ4دفعمبالحر3ثويملىاخاذىأظالهلو4حاتق
وأىمموالثذاهالىءفئاءةدلهلظفالىواقدأثبمؤءالطصثكللييه
فألمأنماوقدووءىابعاسرفارمنلوأخذاالفيهأءتبممأظ
نعدرأمااةاذابدبىصمامحاطذاهءنظع5أقشأسهأشعىالياانماواأنافهألط
داؤئيدثحومادؤصقكلثتشيئءلىأنهأهاءكعثبأءلىءواسريمالهف

ق
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ائمحمأفلىاسلضاأتإلبهاوفالهألننأهالىكالألالاةأعيفى
سأكهالالانتلمنضابضثررمايهنرلنننإلأنأسدقينىوهـزوأظكهء

مرءتفوأةبراءتكاةءينن6اانصمفىبالىصصأكىبأطنعوااماءتنف

اعةالىأللىهه34اثااالىأبرهارسلىأ7لكاقىةبرااغبءثئأجمااللهثت
4ءاالجسصاكةالىووءئأل9تهأبداصمألقلىظالوثالثافىفياكتأيماالى
وفوااظزايةأبىإهنىمنعءةبمفىدهثبىهـوتارداكأعبنهصاعةفى
الءأهيفىونحيرتت4كلزةلوندء3أوهاطالىكاءنناوةراءادا

وأبرهفة7ادأيكىءنلىكردلىماذاكتهوأأثضاالحالذابمأرالىمالىأألها

محلناقيسهثرؤذلمنءيرأةقابدايربأناءةؤببوقلىماؤد
اءلىءذدةاطكرنابأناظبمضفوغبعهتبالهضشنأبرهات1الرؤةألدأ
ادرنثوا11فرمى3أيلاائءيوهوتءطبةذوأأتثمظعقىالواتايضوأ

ماهأفاابمشخبركةةرتبانائوفىاحيفيحاكجد3أوالهفهبمكربىأمأقىل
دفثماوار4احلهلبرفىةسالفةاذنهقدأانرافةةبمفىلىءفئفة
ئذهماترلىودةدوأبةىوأوبدملىنولة1نرالأهىفىانظ

ةوونثحةءثجملثةواةفيأماوالتهوفالررناهامربمؤةدةهلىالو
وةدهعيئءلوأاأاضنمالى53ءةااإايأخزإطيةااءودثاررينءايم

ولم3رءنءأالاذاأنحذندننهـالءفتهفواىدتالهإتوقارنهئهـءرأ
3ميراءلةاذمناارءعلى8ادتيولناركاهولةاعواساثافطكأطبهلقي
اوفتزبهثتزركوهذلىأسالنايساامقابذلفىيانسائرامابرئاال

أءلمتهأبهااوورضاارقمثأنءلماثهأصنوصاوةأوتالهءفوثي
ئلمالطذالؤوعفىةإعادبونسثواةادااءط11

واقهـتأسمما3جمامألىااطوما4لىثالىمارفالعبالىبقلاةءاءنهـأأ
ورمومحاكوتافىتءاخوأ4ةفلى4ابدلة9وثالىءيالمأئالهاتته
ادتهءدؤوألىثاتءلىدثرإئمبةأنأهبتشىنراةمااك
ابهءتفتفيأاصنم4أردءاهذبىنراناوانالمثلذانلبافبارفالءكأ



ل8

ثةرءتادماةئئهءنأساافىينإئرمراأثاديابلىأبىولدأنهأتخكل
فلهـاجمثاذأءكءتابوابدأولتشالمامون2ى2لمألىأدجتفدلم

طرلتلمالهـثأبخرفالوماهنجاءقبراثرتأباثأسانالىيراالو

فىتالمالىنللىخرظ7ئفهءتاروألفظتفرأذأبهبرفيأتلهال3يبابن
دخزيعنأذافرنجتتجؤبلتءتذلهالءكادأطءبغدارروأبفىفةءلى

ثلمتسالنىءنفانهلهةتأندوقأوفىالياثالإلصربلهلورأخادصوو

أبوداللاؤدثأناظءآشلالةلظ4بةأماأفافيا5النىوبأئل
اموا4لياعهانةودالىشهعلىررخلأنهعلى4ءدأمأحطظلىباوالمثعلى
قالمابالثثاقالىله3باالىشهيرأءالديوتنبطاقزهبف

وغلىفيرشعبشئلة4مقأالارمألئىظوزلىآعذرك
قءنفيدأوصاظبأرنولم4مغاكمانإبدنادنيا

امزهنجليائاجوأناتدأم4ثماينإئرأءكالباقالثميلوالبفباأءلنثم
آتذةطباماأتفظةكهباوهدوؤمحلىت4ددالتامت8الونلههىظ
أةدمزءلىالرثلدتثمتذذصلهفئاهاتاءماغلهأهضىأبادالءةان
ثبذروهاإنافاتشاكأماليةجموؤ4الصذقاةدالصائموتوماامافيأن
واالنلطأجمادالءصلعندىندالءةأمتسناالدقانثثذفص

فيرزرظدءلىالىثرجظلىالةقاليثهديزأمخهـدىنءةالءثأبرفىخرش
تلمدثىملىحتبرنهفوبرأسمحنجايتصدتلمنهبتذكالصح
صأهبا4هذازةالالثءلىمالهئرنالبادالءرافءوا4وأطلهلذفصبصامافيفى
أءنثاةسذةاالباطءلةيقتأقواأهامااليلاليترانهلكذيناثرءةا

أتهاواباذةظرا
الحثماؤت4اةيخ4براتفيثةاطدأبونشيلافىلمطايةلحا

ةناصكلادبةءن115أؤقيئاناظقىرةكنةطبالمدةورتفنالىالءاعىله
وأدقءنفىء18اأرقءنمالوهالربالضال4الوثه4وتاذامبعة

نتهبادذنونهـئءيئطتأالكناووساصاوتالىفاستقى8بالا

انطومثا
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لحانجاعىةسرنبحاثاتهطلى

تءسبدتفىء
موءفىبدئفابد

هلىؤتبدءب

صمتعىءصبىتشءنه

ررونيسهـقهءتجوهحمرتته4
يقناءبنت
سيبهءسخاتعى

هخيألتإتءفةستوفلتتدتءض
قاشىصعصيهءكاقةيت

ندفلىبئموطوفيتهايررتملىهـلى
مقنمتىستشوتكلسؤ

ادبءتمبابنردستمءمنآءثت
ءدئهمياصثيد

سسءتبسسشتدتسطههورءث
ووثتط3ولتكدععهاثثمحبرجئهاصءنى

تمهألما5بنكلثيةء
نىنؤأفزرنئاهامتت

تفى4لجهافىماضابسك
ببةهستىتبهـشو
ءحلىدثةقدتوىززء
نىىنثظهامهسلفعاسةا

كأسءهءجءتلجماصىت
ءمأثةثتثشبه

عا



آ

زةظائماقورالأملمواغشتأسالهألىألدهالأمكلأوعلىءرراخم
يثهـبدئهقممتالىلبهازإدأخوجأمآبمإمجيإلكوخال5دبزفى
الىارذءبإبؤبموئمزبمأنترعاجمالههـلبهاهـفى4سوماترو4نةأ

لمأحلتهداصثادهاكةثثنؤقواالؤفإ5لدامنأصاواووء4
عإلتشومأتأقهلىاخاتأاالئؤةاعاإثمووناواتاءااوةط1
ثذهـصالهبعاةنهىأطإلةن4فىداسإمءأنصملهبهباوباعأنهم8يكلءتبر

أثأءانه4لرووبرتأومالمزرأفثالذ4هيامحبقالصاءكهبءلىذما
شىثاهذهـذإفقالهن4لهالفبابهرخءلىءغضأؤأشامماءااالىيهكلووفع
نالبنثأدخئبرألهلىون4خزيراظلىخرصافوخ3كأليصاجاءذديهالجا
4لحنامائترأق4ةخبرالهبرذتأتتروافنانيدءأرثإلىضال
رددخهافانفإلئمئعاقوانهكافىتهااهأوليرلىءنيةاراباعانأررياهبرةولى
لى9ءبذألهـابورتزدآثرتإلةطأءنا8اوركماءتأفىةةاانهـثأدتنغلممتاير
ىيفىآثزيفئأا

الموبفربهنأهافاندةمقءلىةدالماببئفلاابةسر1
الةر4ركنفيوتاتاأناهلاندافييهداكااكتءهـملأقا

أءدامإمعافأ6غأنثاأالفكووضرافيثثاوتاالطاصالهالىقهثأن
فامردنءوخرضثذلهلذظثذألعكأءدلهلااتهازأوحىوتدةالءث

اوةاث5ئعاوالهلونادقفحءواءولوئؤوكلحمقلهكيااللحا
فمنفاثولزءظزهنصاطثذفى4للىدومالدوالرداطالالءنابه4ءلد

دفلادهاتادؤداألءلىامدتأالنئرعواوخابهبهوقأذامظوتاصن
الثلهلؤظالثأدتوءناتدأشنوهـتجهآشنلهلرإظزتالثءليت

لئدتذافئكغلممهالبظةيجابهثالمعاؤداالىبماأىآررتاإولف
إتجاةوالمقةلمحااالبرذوادأواجمولموعوو2يرلمماغواةؤإلى
ودرانلهوكأعوالظطاإجبكدأاب6اناوتالكإزلفظةمحاؤ
والبدلهذظكدضارأفيالذاؤةياادكاصأذؤاألثالهءالةاررقوالتأصوار

4وربناإلثاالىلوحىرثاذاقجبأذهأينوالىالفةنحماة3ذأثفى

د14



فالتاءارأيخألقاللىلظابيىلهةتعابؤأئالةفادتءهأولإهوا
لمحةوورفىفيثموىخوبروؤلىأدوحنئدشكلكصعةترالفأق

الموتهأءتاتاءقءرمزةإطداإثرنواكلبةإداطبةأطلم

دسفئانلمو4التهءالىبمابالىائرحىإلىتةلأأنبقءبوهءنجإ
أصوددهاراذسظلبملىاصالىاتانغكهافترثممافئزنروضاوحرلىاواد

قالةيىتثأثشثتبظلىءنركىمألئزابنظدكتأياءالملفظتير
أرتهالثكزتءأذقالىةصضأنىقىامح4وممالاقىماماةالى2نيةثنىا

هـةحرتعابابمبخءنوهإطانلىءبأكرتاالمانالىليىثسضاا هـ

ململىااالىفاسيةاوثهلموالتهءلهلىربافتإثهـتاهمادأقهربه
كدأأاللهالدلهألىثواأءبءفالف3هذاؤنالنبلعاماللهلذة

ةذقبسثابفىاشهأماسهالواقىإتااألنإلانخذلةتعالىاقهاتباءبءفبلعنى
لهأمظلىانرليتذأنتلهالؤقيانإللثأداذمياظلهلفهلمطأصطإاايلناا

لىددكأهـلمذماضنررظنهـوفىيصاءلىأممةفترلنهألماثءقة5ماظاذقؤمث
لبدئءوتهء8الىبمأبراىثمءتامهةاتاالرضىاتهرفإا

لتوءاتمبلىمويرءاء44ناذاذ4ؤلدتةمؤءينبابانلهتفاذا
سىجهفأتفىرسافأسعادءثاديدثأناامودلوحندرأألو
هـقةوتءعاأدذأاذاتارهتكروذوذأذووجموافأتوتزؤ

ئوابردأنلهوادربذلممفاعقرفىاأطباءتصمشلىجميباساهأمفتا
8ونإلماأءمنلناساأيىكامأزاءلىقىفرقالنياثمشبايةزأوافالمناوتأ
رلتمحألساشونوالتءثعفى3أون5والزرت11شحأم
جهـتثم8اهاهـلعابئأقيء4قذدافز3انأإوؤوتكئرعاالوإلدلتترنؤفى
رأأثوأثيارفيلىاؤةترأتايهقىلى4اثااقهوصذثأجماثذنيمهـبراا

اؤثغوالقءلىاالطيرةءأثبمعفاحمابرياخارتألىالتهلهلىإفةب
يمأا4محمكلعون3أهحهعةاأاءلؤن15واتءلحأيةصر11

وتهـثىأكهاجمايبمءابىألطءإاأ4دكتثييم3اؤاذدءنلحىألر



ل

وناابنأأئرمبراأبهأتبندآلنمهأثبعرىبأفةكىندأدالىئ

براجمم41سكيفاتئرىاالمامونلددائم8دئإلدئنتللرىييماطثرو
نرمتبمبرااففالىأوديناأفالرهمأمانةبهأناثقلو4طلرنجرقلمذكوا
نمننرجهنفوأينرى11ؤاالوضوناقثءكىأهيقيرتوثنمىءإ
اناإتنافذذةءيرعإثئثسفوأطيددبرماثوكانكلهالعاتكراوفتمارىد
وأناىأمحيقىبرنابىثرالىتت5أنابهىتةتكتدةحونرالياوانالله
إايهتفذصابابلى4فدأداإرعءالثدقيمنرفرأيت4اسالةلم
ادخللوظابابافةنعمالأنهـاامساء4ءنأكأليحموصكشركصلهاثوفى
اقءكأثجةدالنظيةلجلىمقونحادعاسوزهـكبهفظثتلىاتفدت

أبرلىءلىأثصوتعلىورلجتالةوانهالجيقهحطنهتفترى4والي
يدةدووقلىلموثدبرت140اتامجتاجكلمالى4ولأفيذاألثكزأناكآي

اقهائجهلليترظادقثامثمسفهالواطماءندطدوكيزاندبدةوجؤت
تقبلع6ورئاثمنأزمارفتأنلتأءالوجماملأناردىيااءكفلى

فىث5لىءت2وصاتريدبملذمايدظعايةعلمءاءاثازرهبثكنة
أريءنهتاففمهزعمغآكاتا3هـأفىأذكدراماممىلنةتفي8ولئجو

اكمابهوفيمىأةادطيبوآ15الهثنانهنصراباقلىهرالىباذلىفاالا
ةجغءماتايد5فلمديدةبجاجزباواثىءأؤاتئلرغبذأثكرةااللمتة9

سلىوألجودواناطيةفيظبامواؤرؤؤثبكماكإلترقودالىياوقال
اساأنلاذنألطؤةةوردنؤاردصهاوراقوؤ3يداوفااجرد9

فينادبامموابباأصىالردثتمرفثلفشالهات4ذسوراكدىومربوأ
أنىددشءنرردأيالىتالثم8طوداءأنهـخرجونةنرأتلودتهت

أنهـتأوننئصقبواهىبءلىذدونداحهاالثدأساإلكجمات
انتهاتصيلفةاكناانأألىأيقأوثلهأثزلكءلموالىألىدكعؤآهه

المهتليتدىاكأجمبراىوأتأاذوذ3نردهأثالتفيطأياءهـالى
اأاالمانيثءكطيءالاولنافأة4مالءيركيلىأنكىنإعالىالرىباال

ليظ
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دأكلؤتوخوت4وههايهلىتثنىسهـنوثتازماعأالتهـنذفضلافي
تأتةررواتكرأتفضهمتذنههـفوهـذءوهـأكلرأنهـتفاهـال

ءلأتبخاعو14كراركذالىلعلركادسقىتقىصسدطترارأواةفيألرون
ذآكفىفياممميرومماتبراالئهثثجمهاكلافالىياأفهماصاثالفىانبرو

دالثام8اببئاليوفيهناس11تترهوضمع
أدرىوالأدرىث5ثىكلطءنأه1سنأسإؤألراارين1اونءث

ذاطإلةزقالىفعوذىفهؤددىكاتتفاهـالىزهااةعىرثشوبظهىههمرالتىص

ثذهتهمافيد4ضءةدنؤرس3دفتاررحالوةذلطباكأكأينأأءيرا

أثرودالجمهدقأحتئأاليعزعفىممدتفاعالناسىاخخعارءبربخلزاقا
ينيارصمأافهاهدةاياساهتفطاميبدهلرةوحةقيدارمبدتفو4رالظ
العثنىءسكيأرام3واةوالىبتءلىإلىذفانيانفلرنافىدىفادا

اباباندثمأكؤحماءلمروءكئلىاثماماونياطلىفذيثماوقدهلىتذهـث
همواءلىرضنهدكطؤأ5وزواذفاادباباتت3تننوفاصء44طوق

ثمادهاأثهاهيلهاتازة4سءكلهذهـوأثيابهمجرىءكوفىءالرأمىبوو
تلهدصضلهجتفاصمالةايهاضوأتءئواةةاكنىباوعاهـارتةظضالى
معةتةابصاثإيتوقاالىئالواأامفىلهثثوزثر4صوا

تفالوصىءلذامماىا3قتوأةلطاالدأسلتظكم81امفؤةوصحىؤ
كلمءايطأنافوأوئحزوبحىاتلىتثمأءفىاعكىامفيأيامةؤكره51ءة

ثفاأوأتألثثدحلألازىت3لىثاإألىصتاد4اكةنجعفاكءخم
ئ6هلءلىادتوتوؤبىلمادأغةزوأريةارتف3والء

بماالىعرتتوألىأثدىاذاصافاماتىأعكإدقايدانىعتحمماءندشوس

ةب8باحمه7واتاارتولزإساصفأءاىهسئ4وووىء4اووبئلهجمنىلى91كر
تءبها1ؤلماء4ااىدفوأءااسطونإلحلىأؤكطعاااكأأ

اوه1او6كاالتثإثولىاتفيغكلحكأالالتهثأللىغؤبأتأتسهيهال

فيمشقأثنمطءوقدصثبئشاألةفيكاحنىااللمآمفودأأاوصصائذا
حمس



ول

فهتخدنفصتلنالعيئفيحي
ءفتءئمتمحعاليلى

ةكلأالفمانءكابمءصفع
تاصركأع

تددباعظت

فنءيألثمشتعثىن

كالثتتءةتنهنرهـثرفي

هين5ءعجماصءلةءمزنعىءلى

برءهسازينهفالدحظ3ورنةسهص
بءدنربئقهضمفيمين
أستءمرثطحمرنغوبىحملىن
ءدلألفررموندماطلعام

ئوطروصهتهك4تمنبمءيرروا



كمخى

الىئدواياءمليرأسمهوظصرنوتط4أمربئادصثمثثعضمفإاناءارمى
نوابمذأهردتكافقالىرلهف3زوبدكظىاتعالىعقىاقهلمتطفدتاأذ

الفىحمطداالؤدئنىكثملوراا5ارطكوصةالئاأىكراقهأ

فاعيورألتدهـرتتزدىأبيهطاعوماجمرلىىأصددجتلهفن
ااهـنالماه1ال4فىفىلمافئ3اتألئظرأبفىالئ4نثويعاسارتبا
ألثلهونالماههأ1لىذةلافىةااتازةدكببإتنمالىلكأماسهأ
دىتابالىتئةاااثم8داوتصوطمائفربهينلثظوجأوزد
اءةالمأنالىاماؤتبط4لمؤهنبهو3كلجمانلأنفأثلهلو
لحألاأةاهىذلوظمهـبرمه13إيأدت4وتؤرمدأعاىأءةكلفى

أتأهى9ءكاسوفىاكأةباأجبمايروأتكميرلىءننالمحهجاملثممأتهـ
كلارفىدأتأزيادةوثربربرؤقلهوأنم4اوظحءاومازيهدىاردلهلمبع
4ينامااربتهوواطا4انران4كالؤاانموظاءبنآاتهمذألس

ةاواالاعرمأقثةراولبنرنيماةأكاكبةرا
انهدام3اابراالجوادأمننادمتهءنائرجاسبناقهد50نهـ

إلىوأؤديسكاماؤلمطأنهاق4فيظابابأألىاثاق5ذكةءسفاعشالترل
اتاخلهمحأباؤامأوطأبنإفبدءبا4رراتجثلمبهةابراهفىازهلوكيما

اذبخمولأماطلتاز4تاؤامطدكةأ11صاواروكللى5وفوق
اأرانذأوماهؤواتقادكقاكأنأينافىوالءبةلىةصامالهقءخدىوايم
و9وماأارظالىماداطمخأاتتءأنفجممةقالتم6وإثأءددتصأذاقامبمناد

جمأوأماودبهاالعاهـةثاأصااتزءإامأهـإثاهـشقالوظئالتقا2يرزت

صةصافىاث1امااهـالنحمافكلابايهضودوثفاهامتغء6اؤانفذو
نهـم1فولموذتظىسايرذثمأوأحءماثأفانالةوؤءكمالكلاءإواءما
م8افالثمذالثدةباصببرشصءرأفنتهفىلىءاإباءأصائرإأشدأوالم
تازةيركيرافانهههلىانااقاأما11اكواجمااآلزكىاتاااايواجي
باسإأذاآوءناالءذاأءوفطماأتفاأعىببناللهواءمحهاد

ور2ذرلىسفاثواأآب4قاتلموائتهالىصذولىتمفىلمال

ةالىذ



محراتدندةالتتلىيددفأهـعى

ا5مههـنلحلقءىءقىقكلبددت
محاسامرهاحتءمهطتهالبهد

عيرسستسفلنىتءتكى
3بتهىباءنىبىيلكر

ىرءتد

4ئاىلفدببت

طاقاتفثحاثة5امخمغته

داصذالتتتفيءناكزتةئزمدتز
فرضوتهايس15ور

كالمكوءلىلبوسظآء44
زىعىنقنتفةهشفمامىء

صمعقهتلبلزمموتشىءىسلالل
هخسءهقافودألفمنىءيقصنندمل

وهرفدءمىءيرتءمةءدسخحيى
تمقةسدىءمعثهىظ

ضاصىحمرىضءص

كلببءبدتش
هـعطبرثن

ستنرقيىننكترص

دفبتنتة3لى
فةن05ح

ءسته5ءثن



وو

طءامادبغلتهحلاثمفيءكأتهظبهآاكيهدطألمأيامفيإلغثـهل3الاأط
لى2باااثثؤلىألىكأهـببابااثفهـأءابابدقطئحتا8بمصااورنراد

بملىكونأ3أظثمو4ساذوماءأيآلالهئرذىموطفئفىكعةةنهذهأة
ثوتيويهأاءرتبمالناص8آخاعءفودهـارافىساجأطجعكأت9و

وشحنورئلثكأوفىألمقهاجلجمادصالفصامالاذهفيأضلمافىملهضالباصربم
لىشزثألمآضذاوفالكوصخعكهنىألاضلوظلتهـنةبأشحذكاثموناذا
لىاكاقبزاساأذههفىتنامحاءنلرماتىأدالمألىذاذذاد3ع
يمءلى1ثإوخلث3دصل3ترفىالتهأنتهرازيالهوليظمنانىرألىلىنام

عنلبمسردظم
أخمهاالمؤلحعأداأ8ونأةدأئ4اانيةجمط1

ممنهرإلدلزدهلممو4لمهالى
اولتالاظهـفيءظوأتلم3اثءلهلىياام4آءأنروىةمبأ

الخءةههلىءاقىءاهبردافههتذاوظاسابراوتيةميدأاإؤدموأت

فكتوفيزهسلوغءرردوأحمهةفازاثفانزلقة
بىرالقتدكلدصاسكلصلةداباذأ

دارلىهـقطفىلىبالمرازياتماردجوكلوظءدثمةرون

وقغتهادىقىىأئاركافوادالعاأبألمغوطدأالمءلىلىبالىمحنهأءمأن
دةوسارنمولليفينرونهروتونهواليعامجطدثىتالمحهبآوبمألرج

اديأصووتهءترسياماالداذدىانمارانراتإللىبرأاأسؤاءفىاموالء
ئءنءط2وكللى5زوإءرصبقاؤنجهوئىانجاأالرتسدؤاثةوطولث
أءةثزصتفىةوءإدلماقض5وأءمقواكىأمأيرداةداتوابأهاأل

سهـإثراكوعصحةاوؤقاإلىءلاإتورهبرألوثنىحم
وتوبوخأت8بكليؤسيطفىبرأبوب2سىدةءوضرفيويههلعدبهـو
قدمثعهمقوواغيطدزوفيصآل3راصيوناداوالءأدبووددا

أآءإهالمتءكرءن5ءاوخؤؤةأطداإ1ثالواك4اداالةبهاثإكلما4 أ

أتأيرماهـبلزورالىكعهاؤثزماوءبمابعلقهالىكاثىلىإخقىفهثأثطا
برأئخاسط



أكرصددتبمبرترهةتدهـةماإخمثتءنثمءةماثثةءوبةبر5أثهرننىا
ؤألءتىتسان3فيممنئىاارفغلتخوامحناالألم5ةمهظدلخمهئيء4

صاتءضذةاءصالةذءلى11احوذأدناالدأنااناواتاالهسئحانجقمالىةاأد
ائنذايالهففاتايادفىورأبت6دأءفحهابسدوإبرهصثمةتزكأاس

باؤلما7والذانحقاحككلماكيناءررينةهنعلواقهووإتالزةةأتماائاةتاروا
أولتةعأمىءأديثاذانبمرتمىثمممامثهءاكاخمظثثمءنااددأيال
ىبكأيرايكللىفىقنطزةص
مأساىءايهههفىاتءممىإفىتأابؤنوالممةأالىبةيماطء

مباؤهـاكلاثدوكبرانلموس4أثالتهلىهـمحيمانلأفةثمرتءيب
3سأتمءنولونا8دةذأوولاالمونءغاطومآباثمالياالوالدأئذ
لءعواببماتآفيتووصىنءماغيحواءىبهءبرناأتهـونتثبذ
الطيرفةازتثفردةاتأليفيعالاافةذأهفيمهلةكمأأينممىآءا
يرضازوتكردةمازناثلياواصسؤإته01ثانث3تطوم

باالالريىمجانلىوابزودكللىأئصأنةهدالحفىنالفيوا4اثايةثصا1
ضأبوأعىعفلمأهـفغااهـ3دوايركعموىستلتدآلأتأأ
للرافلالىوالىطلبمافارصارتإبثرالىتازكأ1يةءأن4دم

وفه41بإاالىلاهـدةاءفربوزدزهـولةتوألىثرليافاهـفىؤتا12مي

أنالى4تثقىرىصبزرازفىرء4يهيديخنإزنتاةوأمرىأطءةءلى3اتفاؤ
لم5أوادز4برسنهو4ورتعولم4ظمرالىعثىعوكانىو111

دبئاالذقىةطداإفرتاواةااةبةءا
اء4التهلىاء54لىبرثؤلىبزجارفىتثااشالتهخارةةعاثأنوىرةعاب
آلةث4اتهـستظالأنإنمفاثط4نيةارارزجستلىباحوقاللمو
كلفةبسؤطرافىىوةتئفأرفاءتدالغص81اثتهءضهاودؤاىوه

صانمبةلمجأربرداهأعيلمو4اطهءللىرلة5جمواءتءافاارااف4ة4ثءط
لمألهلصددآلواارتاثآلأبلىاأنرت

أيغمثىألليذ4قأطاهـفيدتبتهجماطأ



آلور

يةكأتورعةدوروءامأثهالملىينةئلثههامابئردىءثةظر
مل3مئأذةسالىثوئهئويثليهأهـيمةاداتبرالشامنبرثورةرءىأقه

كلامجكاثرذةصالدزأدوئفلعفععزلفيهدبحالثفىرالهفجصرفىقى

تهاانلفزادكفنرونةأدتجاوأنغلهكدوفىؤاد7قالمأدةهمسأل
انيفياتطعىابنءالىذساءثال8ايعاماماهلىملتزهلىآدرهبدفىز

وهولؤرنهـدالصابهوأباقبردونكبءلىا2هوالمامنىلموسعلبهاتلى
دقبرفنعآغأنجسااينءياقاللتاتاداثائتهأيآرسوللهتكةلصتج
عرتاكددءهناوكلقىأءرفىذوداءتةباتتهاؤندفة

ممأولهاضابة3دأءدالمأثبدنإداالدتورثاطابةمد1

يئوندنجاراالتاصءتالىلمتهءنمرضىالكباالثبرخبضىلدأنهإح
نبنساطينبرلتأبرافبهصبهاسنفيقيخاافوأى4محلسموأبهبفو
اءطيكدىياوفالذ4طهوربانابرذامن3طاظزرررااليرانلى5الردمبالد

ذوالبدنغنأءحأجمواناألرهطاثابأطمالوظاتثجانعفاثيدهانرئمء
ةدكلاداهئاتذساهـبتانأطوكانبهوتهـجمادألثاخدأمادا
حواءهـدجموفيأصلىءهاناتأنياظمبرالىلودءدةذبلبميأفيرمفوا

جتسيةكندوالاقربلىااددأوروإكدهالمايهأتنمرأليالىوومأفيه
شءلىعإمنهالشيئأخالالذىطابطأنايرااأىفرحوالبادبظأانهلةلىاأجم
ةفصاطااذاأهاتأثيألطؤت9اشنوإساااةفءقأبرالهكهلجألا

تأيهطيمبرأفاوأخىسافرتلهالؤةىيآولىرزفىسأتلهبرالواتهءفاييةءت
خوااالصشهقلىوااويخاتءلةهـءالصاطؤسافبهي3افىةدة15بالدا
طرلئالىؤتهاالىأمآكلءنلمرمهـكجميعبطكلأهللةةراثنلمربم
مبدودادوالمركبإلءةااإفعمهـنجاخمىفيرويهفاطليىاذارردوثيخ

اهاذاوأيلمثيئارتأيابنىيوعكلهآلؤانهشهوءعبأأمافىةىءاأا
11ذهـتأياوتالة5فاتةبخوءمرخاوالثالىابهمىذففملء
لمخالتافقالىوءرنومعقأظئ4ءابرجالسءليأثوءكلفتهوا

االفابمتهرأتأبنأطااأبكتعأدثصءاالمرةةتسءرىبائرؤ
قا
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تعادتهاأواداهكذطادأ
أتهـاالدءةءلهالقةدالماإةءكلندوأتتاايةصط

هـئةاةيدأرمةلةلىتكوسبقال4عهالتهىرالمرسيأشاطأنهـأ
لىذئمش3دتلهرثامالمئأذتهاتبفئفردتاخادصأا
اقاوأاكصتيفىابنمعابماواءنرتبولرتلىاةالأهنتفرأتنرمةت
تىأصليتازلموضهوسوجاوةؤدبثبابءاواذاثثوندفياة
ىبائهلمثىالهفاوكبرلاودتة4ذأتدوافكلنادلمأإةتباقأطمفيءه
ثرأتئااذوططتصأداكمالطدهالءبدألهاوصينرهذبرلدتليمؤة

مماءاونااالباقأطهـلظفاهإررأحمجماث4االرألتلعياذآلة
ليأنأرتكمارأقلمأطفيءةبارمفىثآذهجالماهـواودمواءنءثا

ثاوتزترفترنجاهاطجيرأرقىفيعرةلياالىلتأفيلألهـالأنبسخ
لهاولدوفىـالميئانمودالدطآلدزبرثذكوئىانم4ونرشتغلتواثوا
شلطوأينلهتكدىبمقكرفىفيمنلىعاذافيأأنفىاونياءقضهاأل
الدثوثظ8مشانتلىأولبأةأفوأدبضتأظالىةةدتلىو

اتدتولىتبالىتذمى4اأعصاهاتؤكأاوتيعاالةلتفابااتفعاو

لتهاكأبرالهإثفىرثمهـوشكؤبئذدكرىصمدأعاليرأنيدأر1اإت
ولدلىحممكانةت6ثمءدانةكرلدزثنلطإالاثاوثءن
يهاثمدىلء51ءـه5درتلىتئذبألتةاااتءليؤةوشأبوؤدمالت

14هـىو4اةلهوثدبولهمائنثددفنجاسواطدىثءق3ؤتظ
أاأتةيئوائزربإيطءنبقفنكوظاتآدوهافألىتدؤثموا
ثم4الرءلمءافباالرذتواتإعافاصساعفاللىعبهءوادتبا51د
تىةاباوتذساءمراءرر4ارئناةيدأأقباتىأتاصيكىمنط
أخئىاأثووفىاطوأمهالأفوأتغتثماالولفىبمفيينتوغتلف
يوأثتهءىاصاكإلىلظثءناهـذدومروؤرحءةنةممىثابء

اهـذهورأتاطاوأنأحمفالةااونمرؤونألوهلهاتالىيةر11رروصاتد
الذئماأدتهباوسولعاثاقاألمةاطأؤيةاقجاهـاءنثألمملممدلؤ



ارءهـؤالهاهذاافهمحولىبااماخاالواأثلحااافالهتإلءلي
أدمنلم41مابحبكأهـساؤغخ4إأةن1515سالذةاواتن

ماءحببةسلمعامئنوينااإثتتأأما3مجكدسأفءغف
رضالىمعطافتهءلةاأترأتبرعخأرقال2ياأديمءألماا
دلدراطروا

لهدث

كافلةثصتهءثصموىيحىتطدطه
هتهحدى5لتممنمدةصكاهز

يمءيألمصةتبلم
ءتورساهـءفامثةلتءى

ابثيمفبذةتصسي

دشاقىيئدبكأ
خمرثبثنسعلىلهمرضسد

ءصقترىععيةءصعمرصهه55
تهلعهكةفىسورءنفكل

س5بفءنءرودتبتلبه
ناللهممعكفيكلبألىب

مون

نهرنرص4ر

ثطستءتءءض

فءرحمتصاهـمرت5
يرشهب8

ثةءكةةءيهفىهـحرلت

دنتهالد

ةبذ
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سوكعهصبأالىازررأعكادانراالىهد4دافآومانثلمربفبرألت
ونلماهانولوابئآاالموكائا4ءةتأنادأآدانرطذاأنوفالقى

ذالةدبريالغئاصنجاآلمركطثلىتلتيمهأنأمصثمبزرأأت
اةايلىترليافأإبجؤولأقةا11إوردورونواالةءأانيةط1
ثاءنلهتا51دباتءوأباميوجقىكلطكأتشاأالموكمنلىأنأ
أنهءوأفةداابهالىادتفبة1فىلىةعذتلمولىاتلةءنإيشررؤكنزال

ب41فىأإالتءلماصسعاقماءخهـوءلاإسزرئإيكرتااظرانيأتمكاءن
لةليافأدةذحهءلى4رتاواساءغنهأاهـإسلةسأاةالةاإنتماإفاعغ

4ءلىاشأطديهبد4ورةدأو3لهرتهوأظبرلىتهـاثآوواءسثزءولمزول
3ءرزأءا3حابات3لىزأثأذدؤنوأطايماإومالاةفاأءاعاتم
أءلتهواسلألهـافيرافاتخااثلءأأذولمبلىظاقةنحهيلى3ركا

كرمىاالثاعا4الىةتإراالرادثاايةأط
لىعتتهاةعمرناهـالتااةءلائ

نزدأجحرورهدءلىوبهوفرصإالئر4ءموعةتهاأنءلباوةىوأ
هءىوفىقافهلذةإثءليءنذؤ34وتىمءتخ4وفىلالر3

الىزأدتهجهكأاالضالاذةكاءتالءومأرز4كأعاتهنماناةالهلىتونبثات

ليصاعهـامفيةإماهداأبالووأكأإااابةساطء

ن5أهىاانثؤطءواألوففأنأةدنكانجمأاطااعاإلتهةيب

ابادنمألاأذانةااطتإخةاء3أولطءنهـنأثاذ3ادةفيأتطاطا
نىايةداةاالىاتوط3كىاوءزااباهعتهـاةىو4رااثفىءلىالط

اءةيماذأقايدتأ51اتؤإثمإتءايزمااثأوسذدترإثث1ي
ثىاوءزااونهـتطأةامثهااليتودفاو3رأءةاتإزةدك5ءافىالى

أةدناءتءةأحبماتطاؤقينمؤءناااثمتءةثدارأاءانهـفاكلهوةفئ
الصأةاثاذهـأذجحىزوفقألىديرمورميطئتاوهمراإوأدأولىهش
ؤثوكوامطااةلمطبوهواكأكانأفىامىؤروتهاتظلبلهاتأزيرا

لهاهؤةراناةءلىمواف5وم15اساذفىأاهاسأنهدتأفاماطاثووعمان
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سعامتءن9ءذءترءةءهىصبم
ظأتنىءالمحات
تتضءوللعؤقاتزرسلحرثاتست

مةفىثيءجههلظتهوجمههـ
اسادلتذأبمثاءتمحلعتهالحاهيرءمدنقفته
تهءكاكرمعااضبهرفيلغاءبشسبتلى

دنه3ىلىئةنىءتء05ص

كاةبةاسدفلىثاملةيألأطءما
فتيجءنبببمتدهب
نقتكانلىميءسثمتألتى

دتهءبمءء
فظبىلمحرنفىولنقه

سيماآليجألمالحانىماءقجميمكببه
مرنبعليهفءليسثنهت

ىءلغئقهءيماكآؤفيورطبئت
نربةءهـفوتداىمنى

برسوزيرسلهبرءيتصلص
لمحهءثءقي

لة

و

عرة

ا

لى

ىءن

زن

تهءث

ء



مدلىقاليفىدالناتاقاأندفىنفثحدآلمنجابايةردرومةاصتةوصنط

ممماتمالىءنذانخوضاوهزهاكالينارفىاوذاتءفاآءساةعاذصافاللىأفىمع
فعرإوأرسلىناشأتئاولمقالىأوصتنفيلضمبملمفيههاكلثا

جاثزفالىرجزاأنوالطامعاحؤأنثقالتهةامثلهلظئى8نيافله
اتقاىيدفيإبمدنشبطايافالهـىأيعذئزفيرلهلتفافأحاجةاياأنص
اشاادااكنابأأندفىذدصأتفالفىااماالظامهصقطءارووبخـان
للمءحناهيتظعهانهءنأنراغلظالمالثقأوتيتأنقرهامانإبيايتتم
افىروهلفيظطغاظذصلهريلكفىزالىناؤىءأممثأنتظكالظ
حالىلىكءةماءعقلءلىيهرزأفىهتالرن6ظةءلىتأبإماءلةبىفال

لذادلهاثوناث81واو2وهدوهانانفالكحونايموءلىكءاليوي
تجاثترزلفياتطاعاقة4اتليوظإبالثمىواتذصيركعكانءلى
إهةثمولىةثأنهالىعرهاثعهنلتظشوأالجنئةدفالىتيراابءاقء
أثظلمهااسممعإلاكباناازمآاكألىظ4ءئفيأثلئثكصءكاقىبشاظ
الالبابادع6ءشا

ةثألمالهاقومائبا4دجمالقبالوشتهاالئبوفالىلرماة8
أسةعلمألهاهدنوعامافأمابركلاولعامةةهناةثقبركلنجاهـبرخ
موشأقتئتاذوظلمو4التهءأهلىدمحيأمةةطونآفرثلنواط
اقتروابةوفىعامادةتنتاغكلننتإودواكهظكل5ةتات2بئوةناة
عندوااأقءندترأظةإزراقءنوتشوالى11ببنأوحاتها

كلةشيمطافأسأءثادةةماغكلولطةفاغافأشةوائةابئلهلوشالى
افأونموصبةكلئمرئأونسبكلءدتفئةإفءدتاونسبينغن

ؤبأاتينمفىكاىيا3وتت4ءامرولهاسواماةاانت
لهـرةلهلادتهءةفدوأوفيلملاةءلىفيووهناراوأنتورأتةهـوالتأةاق
زلى65ةءأرلههوبيووحيرانلموقاتءنالىحتملثغ4ثوتهااالددههـ5
ئؤاعأبمتهاإبمناطت3ينيبلهأتوروى11غفئاالتقلمجو4الديئ
لى41أكلءالثءناذنيخاكلسا4لؤةهـاهةفئياأدهءنروايةوفيإتإا
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وؤمءالتأشأنيةدوارفيم4عائةبوايئوئعامأئةيرءشمىماءمة
لدوؤأرخءلىاوالنةولى3اصاوأيثزهـوالنافىءلىألطا

ةبيمإلتهقىقهقمائأءفاخهأتهايخاكألمشوفألوأإرلمأسشاأقهأقعنم

ارجهألفدلرثثةكلفىةثثفكلاأونإشجكلئ5فثدتصاأ
يوبمءرزشطءخمهاكلسيساتفأهـنمكلقىزمافأهـنصهعويفى
االدنموءدداالمرالؤكيىداطوعلىرصاقردووما14زطددءاةا صماهـ

ا4الىو8ذأحرحقتاادرثتاناينأبمةبرأدثوع
مرءخةذاميفوأءاقوتأاالايهرة3تووخأكأأ

وكورأتولمىالألفىواشىاءابنهرفىلهفىلطتنمة4كلوض6واطءااكعرفى
كزلىديكضووقبرلمقيسفئفجمااءوةلىثهيوكلفبمالىصانكلاقه

ءابنكماولهطوؤممبةأابلىظوبهذاثفوردبروجمفىوالذووولىلى

اقوتفعاانئأرةفبهءنوبوادالإشمرقاوااثاين4كماسووضرفيا
قثأ18اةقااادظثمكالالرضىا3ااننولهتووطءددرالىؤلملهاإقه

لهالىفكأبأومالفةباعناالله81اأارتؤوضاأمارةءلى4أعفئزعأهـت
يأءالهجمىملىونوماجمحنماحمها
قاغنر4ترسازاولهايتهاالولهطلمالباانراووىأ411أ
6واتااسانانوفيالفبرتةآثموهياوستةزلثاستاألةقاكلولط
ةزقةءاقاةىمحلههاءرافىهسبحابنواالرابعاا

اننءناليباباونبئرآلرهلىههراالذهبدءنوولرأمحهالمتاا

بهوفنالتتطولهوةةةنجيرةبابءوءهـضعامأفأيرةهـ
أرذوعافاافؤ2منهـإصىاوشءلىيهوىآدمهـونزدلعىبخةا
زالثؤوقفىككاجم5برآءكاثبدكلوهةجبألوثرحوورساثيااؤتو
مطلفأ4ءولاسأودالإبكلاولىأىكأيدالاطابءنكأأفأونه

نافءابأوتسبذالثوقوواوتاااءافىألمكونذألثونئق
إثرونثالونهمحسآدمىةدةثجمؤألءلىيوعباتاثصوةؤيرا

ىتةالفاةةعاوله2ةتهازآلس4صةءدنءتنوهاجموثوأواكأ

ودداث
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اناءإكشوبءلهوةرإلممولهو4ليتتهاصلىهـصصطزمومطدتدفىأت

كرءلىيهءاطوأهدهـاناعأفىالىوثنالطادزينءاناأبربم51ههـأ
4تومحأعهتهالأآ2اراكأادافوآطآناءالإللبنعاءافةثىاءافأنءالثلئ
اتهر7جىزالذاكأأنهوطعنهطراللهاالنزاوديناهناأاءلىتالىاوص

حاتاالؤؤاؤوااب4ثحازوءلىإء4ءاامددشظ

لموارزءإيهلهدظالثهءةىسيرةأناداسزفبلوكلورااأةمة
يثزممبناباانهـةرربثسإخأرولهأكأ3كأمةلهرالهأافت
ءددأبورأاوفى4الىاكالءأااوتبوثةإااااإلرضثسوثءفيرببا
نياخأالواوةاوف3دالرواخوواثااالواحكنمدوارأال

فاقهملواحوشوااءهـأسأولاطأثاالروأعاوكذالزساحدالرىا
سظيؤذءمهءوداتفماتاابهأنمزفيلاااءءينبميكامألىةرال

لةوهـلتهـآ6المفىفزعءثفزعاألور81أ2اثيث4فهؤنجةغهألخبابؤكيش4
وراء1اغو2الءكالباصبريراافئ8ااوو1دوياصءأءالنهثناالدضافى

8وؤئيمتالمرألوتذهواءلاطحدأالمأقءةدألوجغافىاالفونى
آ8بركىذءةؤح8اآهـطفناةاداالذطبآؤائينفىشيااهـبوغلوؤأت
رضاغىوةاالوربربنؤونءماداايومودءطالهلىظدلةويرصة
رةتأمحومىنهاتوتءلميمءتأصافئةتةعااالىفاهـونوت
يهإأرذالوروهدلةئءةالثذئواتدأالععهفىاأماعاتوكث
دطلعاشيةءاالااالرواحاأغولذقااألةءلسإشاانتهياصثمتهااشعاأو
ءناألرفالوأواتاالأيموتأىئعذنعهآالتهباهصحىاكةلهالها

لوصلىوءزرذساذءلدإسلوءيهمايرلبهياورفئ15ءثاموابىثامثىالهشاءا
هالم4أذكأأةظاة2هوشوالونوالاؤمبمأالكثزآلقياءاكأشاإ

ينهـاالاؤإين31إهثاقيتائإوتاهائالىصةالتهاوردلثملته41رءتساءا
بصابأوم15اأاآفىواينوتواواترقأذقىةلىذهـاتأءوأنا

نجااألؤأارةمبمدله4اث5عاءإءبمواههـل41ؤؤاسا10فماءلىطويىيتفاجمىأ
اءع1ونءةإنجااكءلنالمقوأءأء4إشاءنحهدأآداألنأبطينءار

حستمح



تلىمهامكلىةهاسمىلة4س

يبرسفهنىنلىلسمإفيرر

نييضبئلممزلوفالىخؤتدءذءء
بىالتصيئهتءسات

ينهءنجرهدبىدفيبفييبيهينترذفرءثذبهرب
برفءببصلبهربكألية

تهعىتسقةمبئتى

فىتحرسلمسيحىمضء

امإتنءضعددئثبيوى
قيهةلهتثفخاتب

ثةتءيةفةىنصلتههىلتهتمأصكز

ثخفاقةصتهمجاثىيىيرءهـينىلهئ
تءكأنصالمينهمهطهمىفى

نئنمجرءىيصىفقتهبهاي
فاءنؤفلهيعىنحمههيةح

لمةسافعةعةلميهايمه3سنلىثنررءضى
سءدرهاصءس9تهباب

عرفهتوتنقاتءءقهرة

ةبضيرقرتلتهةءهـ

كذلمعردممقبهبهدهتزءفىءبفى
نتهدةهتءببنتبهـتلفهءكى

رز4مهيسهـءبق

ساشكالبشمماتءبةءيئ
5زاءلحصل



ا

روةامأهـنمرباقيالبرألىيأفاصدوأمتهالىناتاينؤلههـلوي
لىوتهءاالىذسثصفاليزوفىؤونةوالجتالمنينكبرلحلى1بألاد
تداظنادعلفاسشيالىبرولاءفع6اذلىءناننررد4وفىبرةنرظق

أنألفيةتاةدصادالدنيانىلهابرلباتأرلىفبداظثبةثنرإلثئانر
فوبردأدؤإلمحيهداعليفىملىاولطفحةأنتلنادفهأمزولفبةتحىءتأ
أباطثاأكلآلذفاجمهةوىاماأزحاأنهاوليصةزأنتنادلنررافي

تتطأالثرابءنفىدفسىوباذاهبرظايقينثفنالىكرقىءلى

بفذههـلذهومأليافىتابريلياهـلنراصياطلهخوبدلير4اأهتذ
لىط1ولوأاءاقأىةولؤبثرفيلىبأجبرثولزبأنداءةواراءلىمذاهبا4ا

يرانايةاقتوأضلثدر4ةةاءةفثزتزتقولفالنهأطنءذامانىذإجاةوا
مؤطالىآءقىكتكفاهيقاذائأنطتاثأغعوثأذامأثفىليةي

وقرىةإثطاالنلكلقأمعوفىورخثمالفئريولىوافهاءذةكلل

افياتهادرهدبنمالاير3ءفىالبوعؤولفيابراقأنريرولتابماذكاذياتء
اورونمغةفيابابلىاطأقةبهنن3دأناءاذايهتىلهـآقبةابلتهاكأصاا
ابذ5وافىموإلرودوصعرعسابرهنردركرأإدىءنادارخؤ

يخئمانرضىأءنهالهزيولأءئفيىوءرااهاولةؤالدرأصلتفأرفع
فىاالفىفئااامفااأاتىلفىثالي4وونةتأءافىفبنةخةءلمرااياصثمبه
تهاباذتوناء3الهلاواهماصة3رالمذعوامتوافىقةالمغدد4قيا1بباا
أرذلىاوأتدتةصيامانىبداتلىوأالرضهيءثدساءبأءتافاروتيهة

ناباءنيكياوهـلونةذازوءزاورتتووأببتذرأبنز9إوااتا
نهكىنصفىلموبئالمرقهلىوءنائرداماوعدوتئىتاآلهولنأفىذدمىءن

ونثعام4اهـهونلىءتوزالىآوقيناداميمتهءال2ارجماتروليا
واولؤأنءقوء4نافأساذرئرنهـألىهولهعةهةدبمونفووخءأ

امالقيدخاؤيرهوسأركانهبهوىوالهماطبهدآرلىكةأنأوادىءو
خءلةوجصرهوزألثانناء4ااجرمابصواهـآلإعاصمانىاظامرا
يخاسدهحماذاواإعأصوىأطأبهتواءالهارصءراااف





لحطصشىىءهرلمنكفط4

محأملذءازوولتةثطيرطءءلهر
صهقنفنسهدطتهنساطقىط

ىضربىبءمثقءخاب
سءحمهنمامىثءشبتءلر

اتمبملنصأدتحؤةلكلسلمعرب
4يكلءبفتهمبىنجوتليث
يلىءلدذلغعاءفحافتهعلبتهلى

ءئسصبكسدزبفىلرستى
لحوجمعلىءتسصلهءفيت

أءبنبصطءى4فهضعصضفي

هاأسقررهقتوقئلىبرقيي
فافيصهلزلمات4صء

صنددفةطتفص
نمبىثءضىفءتورقترزنى

نمفهءضىسبدنإهاثبفممط
ءقىيحافءىقءة5تسعضت

لحبيعثىثتءقةكافلقعاقىد
قلألءقهصئلعانتهمرربةمنءت

عقةءنهصاقفءررة
ههدبألنهجماتءفىيئءى



الل

ثر3ر2بألدرقىودئاكليةء1زثواسؤ8داقهفيثرحريىواد

اذابرةحينمواتئرن3ءالهحتهـثءثفافااهقنهوشيرنى9الوسسألمجن
ولحثىبالىئر8اركأءلرأسثىصاووالدهكبةااتادفواهاراتوثجاثهخلهال

أىثلزالدةأبهزتجضيموثزبربئاراسبىمووتيعةوب4لىفكددجمى
ووإلدةيةااودخولىمجنجمجهتزولمرلىافهءلميهددناعبووالدةفكه2

تقيوءقيتزاجماقوهلظوالهاوكلومى4وووالدةينمىواطصواطةطظ
إءمىكرؤاماذيةاقىةالىيرمكلفىلثساابئوفيكلنفرورءهـقيبكث
كفينرصاولانرأسفىءوثابربأططبئأماأدعأبراظينخئرأ
لىاءداكلوأسفةلوافىلياأابغةتوهوئربأءنمابقىرشأثوأناما

ة9داا2ملى41فمدبرثرراعاثيرمفىداو8ؤظكالالواطفىدعىواأ
أمبالاةءلىىوالىقيةوألىإطاابارزولبؤجمارأسصئرفيفاحموااللعسلدا

لىهيأماهوفدألعايهصإلتاورهثاروفزظادقدبم

لىواغألالالبلىزولءف3واؤرعالماوءممآمدق
اتقراأإلصىاإلعههـرهواوتمظأ15ليئحمالرأس

ركاايرأطوبءنأوذعرأنلهـوامرا414طكلراوميماتىوروؤحوصآمه

انهفاءخوذرقعلم3طنجلالى4لموبيمانبضفال4كوءالظابهطاقىيرفاعاثيمجمى
مإماوتأتهاعظمنهـمجنىالمباركايوماأنىمجرعةث8اقالانمصياالىأس
إولثاءطامكل43باياماوءاهدؤلىمولياثذكاق8وكانمنفينهع

سابوامطالىستجلمةةينهموادإشطماءبةشهر

التهىثرئىأروىءنةامجملموتهءأء4ألىياتاعاثإلةاألفىةنمائا
تهأى3ميماؤةةانومفىلىءلىقلمو4افتهءلهلىتةأولرللء

ئهاللهإويركأوتواتن4يشهوءئزتاع9نينحاتعاثةه
ثءةظباءبرقعةياواد118كامألىلتدصؤبرهـلىاتأهيدتئكاصا
إءةةاومبهأثهكاواتءماةصعفىىد

لىزمحيةاءأنكلالمإوفاتمةيااامبادأقائووممءأإأذائةةط
اطه
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بأذدذوررت8لكلياإلىنلته2لفهآياداقهديينبهيوآلفلمرلهإلته
لبهتهالىهـمفبالوافلناسافىبى4كأشارلجثوهو4ابهئفهالىبه
لت3اتذةفىوثنعهباالأهاائففتهأرلياإصاتارلفه4بهةءلىدو

ثرمرثملمباخاالمثاذطىندفيابانمباصكثفايخافيظمنلفةاالنكمعولؤ
ألاثاءنذمغولتأهـقهـولفىزئأنياؤلممهتحئنديهختمراطالهرءلىروباط

قاكئةىيأرالىقدهفاعمتهوااءافصشقىثصلىياربترلىفهكدةاأ
ومرعاالألجمساقفمأوردنشةالىأهانهـعهته1ىرةروكىاأبرءد
فلىفىينةأالملمآراءةاباتوروأكلفداالوبرملمدآباءوا2يزثالى
راالمموفئبعاوايرمومءذغطاتجراوفيألناايومدممحاهعءداك
دمالىمبمئؤدنرلامبمقرو4رالوب2مأهيااورقىسشاثولىهمأثإأ

أنهاللهءخماهاءىعوبنثهتءبهرالرذراقالأهفقلىقاةوءرومى
لهدأاذةالعواقهلنهقالمأتأأيننلهلىظوضانبمدملىءنرصاله
ثهالىانىأابنداوذدثوضاادمدط3فىاألبىصالىاؤلىقاهـو14اثاط
ذلىالئئادصافيةئلىظألأاننتايسءإدولت4تعتزلمورسءلي

يواكاكرذادصاءلئرذنواسألمأوااكازىامدهستألىالمرةذصأنءث
مةأجمىمماتنرلىءفالموماذآوالىلىوأ9إنآئاذامازتمموأهوارة8اثلرا
وأنوبياةأن4دأبهـمورلمبمأةأهاثامأعتهأأرأتتالاوئ

صاالزبابفىيكلىنىنآودايأللىواليهألئىاةوهبيلىمواأرضتتولى
انفافىفأءبرةمأيرشبؤالفبمجمكلونلمهمثومرقرفيصاصأتك2
ةبملموباراتأ6ةإأراطرماالمفالئهليماطقالئأكلنبعةأر
لوادداأتإأدةباراوتللمءزوالىمرالبرأزوكلدبولةأر

الىأسممهوددالياولةءمىرثرالوضىأكأوفيسقوكرالزبور
دءلمبر3أواقهاللهاالالمةودلتهوأطتهسءأنةاأرزااكاءإتشوالى هت05

س4اص1وماوأاءااأرءقيتأليظواأوفوأهإت4وتفيث5أصادو4بأتاع

رهاسطةأوخاولواتاتثعمصوفوتوخه4إأثىلاةوألشأو
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لىدأنانهاؤعةالتذانأكأعافالةوزتءلىءتإآل21وذ
لشعت2اتشهىيناللىالهبئالسالىتهئألمافنأزاثذبد
تعاواأبعدالماثتئوداظيألممبااطءت

دماأبالطرىءلى3تونرردهساللىقكداردخاتمبلظنادرأ

أذفىاوكهءنوللهأةلىابرراكبذظظاخبرصظكمس
لىالمقلءلىأنمتللوذهلهإثزةلك4ظسغببذأنخالتال
4أصدأذابمأدفلمكوىثجوابوبؤدطئهرزارأيدتتاد

رابأبلةازآلفى11دووتافي2يةرأأكاع1ه
إلةاالهالفههـءتدتصألبنخيان9يدردذخاحمآلىتهأارحبأل

أرديرءناثفيمرأبادزتالأدلأدأمينائرما4وأدانهأصطأيميا3ءلما
االحماذان4نأثوألهيافغوظلطلدافيفله3ثسافانايخاوثأكلأكل
لةهأاءأباطوقساائرىابضواىفىلصانةالألهـقفىفاثدأحموةائهااطأخبملن
ولىلمر4التهءليلىولسادينةؤظءىهاءالمبمباتثرىبضواوفهـءمر5ث

ؤةففي4ومافياغةفيوعاتةأبمامابصافررأدبرروداد

أباأنالاإباطقئولادرنوافيةالثايةاط1ناكأل
ةقءئرادءثبأهـالمعااالثأبن2ايهبرابنءةنأنهىرةأطعه

قوالرأفاةااالثاابنالىبسصهءكالبنءةووءقياو

فيلىءقفوآساةالىجميرللمولىهينرالىاظأ
اكائأهاتواباؤانمناءنامأضةألذىأنأ

4ذزودةناددوصاااوأناالأهذلهوقالناددتاهءةة44اتاتبئ

لةاأده4رثنهور8وءالةالىاجتيول3ءوازراأمركلثوف

لىرةمصلةابا11دللىاألأىئدطاانلىغصوثاوابنزدارابهلهماص

قواكبابأثهصأءلمموالتهضوألهيادةالؤفأيادرالأكوىاضي
قةتوزسةحفءادبمقوجمششأاءنناناقءفاوالدتبنطلفالةت

لمألفطخاإع8ذان4ءبرأبافواءةيرماأىذكازياثاالالواماانننرط
6ءبمحح

كصعال





ظلعبسامحاءلىطمافيندت
فةثمةقئدلمبحت
فمعاتتءئهدءمحةتصق

مخاحىورةلئ05كآهذمهقهجمهـلى
4صامافؤنهنسبدزماسئنةلالدش

يونزرتسصدءمةحبرنوتـسء

ىقوتءتهتطنؤديهكإلدعيرت
شهاتتفاتممتءقههه

قءقءصرنأل
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ىأاكلذببف14دابهصوناثامنهقاظايةالحء

أحانرذادمجافئبالىفارسدندارانتنبىاأاماباأبااررنعليزآعز
إتنبىابئلىماهـاتطاع4بجءانضساناثرانهاءثبىكهولةوالىبهاعى

شعركفىللفاتوأةأخبهربههلهالفةمءنهـ
لموالهلغرطاسداوعابفلىوا6ئىذابىابوايلوالفيا
ثذؤأ4إالهشاءدهالهذالثنذشوإسموهوثاكمائةةسةئتلأفوادءس

ءكفلةلافىفىنرطانرلنواضىا
ووااعوةرصاأمىازدامدإمخاتوفيرفبزتأنى
رأزفىرالأزادفرتأبالىالزلزهاناىوأد

يرأبرأماراظبلأحعاءمادثلابىولسض
أوأنهقءكلثماكدم3ابأدبئنةدابنانلىىااتايةاطيمأ
ئأبقىأوى2رلالهأيءلىالمامدذهـأءلىأ9جنىابنماهاأنفكاءفىأ

يمصدأثتفئلهالىتاةإئذأبرءلىيرماليهستلو4باصددثق
ثةأمىنهءايرااةوكهختىفارولم4ثالىبؤفىستداكؤض
ليتعاتهاولىاالدبققااألماميءلدأدملؤافايلانقىفةاما
اتثاساالوهـ8انالااكورذاءتوقذفدهـإائراذمله3تلهانريلءن

ل3ثإخلبانببأزتونأظةاأوابقيانههءنثذوردقىلويندلبراالقه
الئااكيرمفىوابااقتبئطثءنوأسأفىياتباوأسمادليخاوفدما

اوحرارصهاصرؤاتالناثالوة3ثاوأن4ابرمفىاذماقوتاءإأواالر
اذولمأوااالبفيلةاساذسوداوالنينابراذالةكىاسااوأنأباعأالوا

ءمرفيرةصإصأديرثدتدوو1يرمءلىشالآلةواطاشلىءلثالةت
اس6أواحمأوواوجراوءههخدءغاوتةءايماءةاأباو4حهـبر3وفىلاقي
أدبيااأالىقاتءالىيأؤكاليرداوسيمؤواأويكأءناناداأخإوأغءهيغ

ديرالتافيءيئأنفي4يهركأازغآتىاالنثبمواناطبختاصنم

ارليىى4بدىآيينتعوفلرشفيدةإصالارأنهالتائزدروىا
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ثمةلراخزانةت4زأااألىيليلبمهأوامحانعاقةوسةأئاغ14
فىءودوابلهاوءلموككزواوايةسثةااثمبطاساتزجىاعثاكةاا
قلمماهبفيتمفىةألماوننأابةط1أؤءانأخردهوآالرضأ

2مانىمياللهءثرةىىساإاثأاالمامبيزىاببىجعالتولىربمماية1
يخابهينامىذوأتتداكزلءدةفىأسهثءلىطورمادألإلءةنزحابوأذاصرهأؤقي
ءماتطبرزتأنلهفرلإلسبالىمادهـإرواكخانالفةآهحفئأللهلىص

قم3دأداتةتاةة11اذيثلىافىبهلسلاكأإنيذعةفىيخاأدماتيخا
اءايه5اسصأصابىليرلوالتهءنروافأقديآءبأدالقهأزإيؤإلهأرض
وتفيلهاكلدشكأ8أأدتهرآفيةنابمهأووذثأرآبمأأبةداىتواذاسا

بلمدزأإنلأذخلىأةتآننأهىزتبرردابةأنءندىروبةاال
6امزحةالؤىاالتهحملونداةبوعأنءقىورولميهنثهـأهفاقاا

ددناعباللهءلىلىجماواارتهراعلةاالذاااةسحاألىووإنءكأ
ى8شهءنهنالهفءنءئرءنلاقهءليكباآبةااتقالميوبوصلهآوءلى
لىطو6نجعهاقهبارلىكفألىتموأبكرتطوأ
4ءننههوحاتءلىصنبرأكلأقساالعضىإفالبهلااكأصاثفيفىةأه

ءدىن3التةىرةكؤىيادىألءاإللةالواهـةولةلى5يدءفآةهتاا
الىتجلثهاباذتكلاسإلثةفىاتمفألثالثذلىكأتةئئلةاتهاتعهأب
واتتهالىىأوفالىلىزرالتهاأنروعافالوذمرةلةادحفيةا

ءليكءءلثرأثواذاشاطاراثاصلؤكاهلمتىءاةاثارأتا

اءملىالدفرفيكهاماىبةاذاكأندهأأنواءلممناالدقنبءاثءورووفيلل
ىذغ41أهاهةدآشدتاستظبطسما

لم2عاههتهالىىأمءيممىآنووىوتهامحماوصيموالدهقىفةهخرثنه
وشاءااطةوأوصامااارضإآطتألووكائهءمزةألثءثطروكل4أت

نيتس5دبر4أعثدثوعاةسةؤينؤهبنواروشوةهكالهبئا
بساذمفىةاطالىوناوايةاداطيةط11

ةءوكه
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ونافىكلئالخسهءنجهعألإسن4ببنصقأللقروى4ء

أردميا4فىلةماءالاسوظآلت4رأت4أساجدمرللهقالعرش
اتتبتاىفاهثنىأينعآواعنءساهذاثمماووررماكةدلانمهمؤت
لىأدماء4نألقالأصوزاتفىوصليةلىباأاناالأءدضالفىئدفا
ةلجافىسهـو8الظمرنىكأواثناءثهالمقحشيخرؤوسثرونربعبؤ
بدنهنىامظاالةاءههروابأللهبنىكلبروترءثةإأصالعدلاقلباوفى
سبباارواةلوالمياتولباةافاعاحلىاهاوتءفالموأثوغنانما
فإلئهةالمةإفالثغعوبمؤنونسهأنمجمير3وذبالياكرياث
عاماؤماشلمهادواواألوباندوأكدااللمهـالتفوأناتابرالتزيسةناءثئألا

محندتدةاهاثنسانأفىئركىلتىاددلنهينللهتىؤخماءساط
ةمازلىاءفىال41اتيثالحلىفىهـمإعبرةالكفاةيأأكنصفهأ

ةألهيعينهىوا4فءاندودصبنوهأئةيةاورممصرذت
ورردوالماطيهداثاثونوالهثةأأءابةا11بوءصحمدمنء

ةااالبإلكأصذازتلألءثأافأدبندسبنقألالىأامسجاءتةزقي
ةداالطوبنئابناهتهـماء1الأرسدشاالسوثتآثءهـاالزة
ادالاءالهثتنابتفىبرءقلمانهإادوميأكرالاإء8اجواداوا1لميمتتوم

إةإالمااباافياضاتىإطادبدناتواةداكبهأاطأ
اخؤنهضىبرورهـسآوادا4أمسةنرةهـالدولةفىدلىمةبهضكر
اوابأويماةص4فيابد1ةاذءةوءاةوؤةكخبةاثت5دد
ربةالى4ءمثوصاو4اءيردهتدارمؤالإثاأاواؤأادذت1قىءناةوث
دكإلاانفىةإطأدضوناوأأملهأواط1أءلمءنهوا
اةدهثسأهما5أدلةالىأنوقبنأةشمأطضطبكىاانهةأدصرذ

شاةأأءماثمعأناو41إبمإوأناهـساذذماؤثاتدهورأو1بؤبأن8وأمص
كانلهإفانطإدورابمناأوصيهاذذماةيباطبياوان1بذبوأهىركأت
إباااذااهـابءنأأوالثاذاتغءاههأتكثتيالهالفهالث
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أفاكنماءأافىبفكاتدإطالىإونثاوراتشرإايةبهطأ

ذأتفاإاةأالأنودباألءشوراانمبنطاتندحرأنراث
بنامهمفأناأءنصأاماظريأاعاءةانوللهاةءثماجمنسأةءن

بهدأبىءلىساوبقءلمانانرلمعفةءكانخافب4لىكأباأن4اليثبثدالمء
هـابهاذوولهصمفال4فالشماةفمفىنرلهوأدوللانمممى41ةرذافاتابط
اسكوطفيواصهآءرراالىآءاللى6قدانهلهوفالدالثمارسولبذذه
تدزلموأمأت4فبوكاااذذرطثتياانافدمالواذنهباتإنءلعهاصعض
هرتدطعاالرفىالأهأوىمهلىانولندهأظدضألىأنأزبنطلش

فقالىزتءلمداثجلهنتثؤأناءنماوكبئةوتلميك
اوقالىايالالوفزهائنوباعلهـفىإتجبرأتااليبذاثهتالءزمقدلوا
ذونآيات8دصونشااسميداكدؤوثنثشقهنأد3لتهءفىواان11
ورووإلشى4قيءيزوثسكياليءوإوناويضرامواطليواطيندالمااء

هـذلمةكأرطبالثياتلهوقالرونم4بءةزرزهعىعاندسافىء
إتاصجالىفىأنهإوءفيههقوأضنهأفازالثوي4برتمتظىإ

انجلوور3الخابجذاهيدنمءلهوفالىبهذولمحاءربغهـيهـوءإغا
نرال4ئأتردبآلداأتوأانعمايجعاوالىهقعبهىيهقتاالازهالةمضسالذى

41إطادةونتاواةادامايةهط1ةاالثإركأب
أوألوبباألهـصسذاةتأءصتهءتأىرةمرىابهاناطهالةبلمء
نجهجآلىاتذفلثاةنتماساناذواتةرطءءدالتوغغغلثايتأةفاائصا
أبرأيوبلىالاعايهـبرادتكذديكأخممارأرإثةانيتترأتهـتتوماحا
أوراثدذناصفىبمأذأىزلى3ليتغباصايةاضكابةزىمأئىأ

ئةإطاهـإثىنةاسواةإةاايةجمعط1

وكلسوهواألىالهئءةهـأأدظ3إدتاأاءوأن3أذةثهـةءةهـن
رءب42اليبلهـادفيتوملىأالتدهءلىانظورهـإثإخراا

4ياهواويريمياءواافىكارمولهااوملى41الىهتؤوفيماشا
ىو



مىكلمذبحفمىءفهصافسمىءدتءصى
صبثلهءىفىطلتهةلتهاشصمقمى

ثيمسرسضعمهصلهءلهلقىبئيصيتهءتتفتءثن
داسوءله5ةءلمن

جمهصثشصبىيرسحعطصرهـةم

ءردفإمىلءألضهلىاكتلهلصعاق

لىفه5آلصشسءفهكتهبن
ءثحمايهىألزتستتهف3ةته
د4شكإسنهلهتة5قياطأير

فبفييةافتهلسف
ءهـطدنهدحعثوينثلحلى

ينلمونزفدنيمهـاننئحلعيت
لةتىلىبتفيولىببشافت

انحىمودسءتهقذيم
كاثزبنمصثرصتههىذفاى
دينفعالتهفقاءفيءظعض8

صةحبهينهصفكلسألت
ليتتهتص

كتهبدينكسءيلقيزودتهقت

يىسلمه5ءءشصتبنته
لىذس



اللموصهوادلىلىالىؤكاائة4ادبتولىواةاكايةلحا

رللرايكابواتهد8انجالالىوللىثةندلالبرثريلبظةيهدإظ
بلشد4نرلىوداعأبرأعفى

زالسافىليهعفأرهسةافياكنتذأ

لىةفمافىلمبهف9بمتأهلؤصالمواذبلضاوسرلادأازلهاماأذنالءهـ
أرورا4روأهرسوالأمىفىأرساثاذألظثم

باأدتلذاءقيقأذأمامبعئئ4هوروتركرالف

بافياالمجمنلمانلىول4إلخافاكذتصممن
زفااطإشدفىتاليانأجمىإةصفىدألهشاليضرىايناصالىبمءةأقافيأةنه

أفلىثأفاللىعااائاةعبلىأبرافىدثألظيامنماطااوفيءجمداقةوءى
يرراءهـالاتهادأوءدئأنتلظجمقبناصماةأبراررفأمثألظافحتهرواءب

بصةىانىوصالىممكرنثلمماالظيالظ4لظىاببا
ائأألتدأبكفبهاسناءذادةتفينوبااودوبالىثر

بهأملىماإفااالوياؤاكفاأمافالاتيابهىءقروقدأكات
كأبظلمفىماساكأزهزرذبهساناكالأوكلفاىدكحلهقات
7لهدةاياى4بوكأقلىثق4لمءنوقالى3أءيمانىدراو

أووءنالملهقىفىافنىءلىاطهء4ير
رداواضماسامفامولءنأفىائةاادوناةلىواةأةآقهأط11
ةوةهـتق51وارةوجمألأؤاهبرءاتهةنجحصارلمثاحوااصملمجعبة

ات4وءكرأتاأوتإالتالواالءحدىءلىصموودةهـمث
ولذالطمابرأتأر9ث11اانحردمندبوضعاأاوسءذملىكظلموكرانح

اكردالهءلىوءزىةنجهاولثوو3المذرعماعذداليهبةدمثيرنى
مدوحبوالثيامرااليدمافىكنءلى4لوفمالىفىثبذلهعالمواألثوافواخ
الكءادءءدأفوقالبؤإالثافخلحءهـتالىإءكلوتهأولىفى

دونهالموكاكنفىاوثبئدخؤادنذاءتأنظالث11أيم4قيزلوااةتما

ذء
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دلةيؤوقعانهمإءنك8ةمنبصأكنيخلثدانوظالثزبء
لةجهلهواضعالنلردبمااليمبرامبمأقاةسبحفىاتمتخرفيظهما

ه3ظددرهةاأليءمعأفبعةأرحمةةأتووا38رناايرثهادت
هة2ءددزعرصاوليطر8امثاياماءسودالحهرمةاكإمكانرني

كزوااحمؤتدينرصىورتونقىوءددةةماهاترداإ
طلكلكر3نةوصالابهنافددالذىوالسببرحالايامدابأدهاأصجوموأ

شمأهـامثوأرزتهوولهةوإدانيخاط4فىءبامهـفيوتكلدراةوا

أءلمتهواعالحكلاالتذأهالنردئوكث
4ءاأجابةءأبءدمأئفىاولدبعوايةجمط1

صالفحاجةفيعأليدءووتءسووأىلمولمبه3اللهلىموءىأنى2رأءس
دع4قإلرانئكنماانالهىواإلياالثهأوصتياابيدىةصانتكبيأ

بذفىلالىفاض4مومىقابهءندغيرى3هديرءهـفىدعاأنجهبوثآلهءة
ةحاىتها4لىماحظ

أولمهاأبابأراصءنالؤعن6ؤةثرإطدابهونبوالىدية2رايةطي
مرددثاوشدثمرأنهنربةبمورىاثاباندخماتءلىم8بكللظألعايةأ

اطىألهنبرفىأتلهضاتإثمابدانلىالىفةباهأثثءناأأنأربأئلهزفات
ؤنقاتاالةتهلظمزفاالنله1دفاتالىفالىالموكافنلهفات810الكةل

ةاافااقاللةلىافنزاتاءأسأاتىالبهكلدثويااطتبيمنلظكاارزوا
رلبمكالتةأو

هـأتللهألبمولىءلىثةاظفىةإسأايإثىناءدأةالبهراسا
ا4انىاقهرلهبارلهلعذلمواألتهلىيتاءالىلحاس5ااتدهـألفاهـ
أئفنئوفىنذغبرفاتطؤسخواأؤيمتءؤةءصإمررتكأفة
فياالهألقي3نبمتثؤفىنكمأ8ثصةثفوأصىلىرتهـةوأنأتاط
لمواحمجهتهءالىعنترؤل8أأت9تن4ؤهـتنءلهلف3
واخاالغذههـ13ءنادإمإوصاللهنبأدقكأباطءؤواألىونزبهطصعال
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نرفرفنمهـشأنجئطبفيالننمفىءنءهء2اجلولظثمادداخيا
ننم2حنىصىرأىلمه

إتهرتركأهـنا6نيهـلوعبمابةإطأدرونأموالثاافةبةور1
لىاصصرءمسانرالة4ضوصجثلةظكتماإمهـياوناكلذىلقهةقأفى

ابرءنتتزووهافننهفيأناناذااهامعأئفىطرثااضىإئتتىىلاضىي

ونىزهمقئساالفورففهماءندااانصغجعوفيالكأتأثظ

العهفتبماتاولتمربوتثصمااكلءنئانجعاثماتريافىلمحمماداا
لم9داذسدؤذزاظؤاعةضلماااانيعايالهشأامخأقصيابهتلزو

ارطسأءدرثموالئمغزاةؤحادكاءثمسام5أذةالء31تمالىتهااتقيلى
لىاقهراواالهىصاوالتهوالغؤأهآقااللموذادهوالىةبباءاالعورةاطظ

ىوأذادادىييفالمالمعمفيإسأءإلىحفاذاطتهاطارأءتافواءاةت
بوءنناونبهفاانواذاأهـافااوننجمزارزفىاةالشأواذكد4نهفيلذوراتا

لمجمالىااتهالباوالؤووللذةالرتحماطنهـابأكالوعااتاراذ

رةالنسوصفهدةطتتوطابةتفنافاأناسااالتهاقم8بوقالأ
أدايونوفيوأجمألدرولهجهبموثرعاءداذماء4إفةوكاشفدت
عوالسقألءنماسارهناالرذالامتجبموناهبروالىشلطاتقونهو

بألتأالأنعإررضذكرئةاااثهـئبامشاةالىابكاقةط41

دقاالطأكلبنظمايماىبنءقىاولىودبنادناءداأنروىةص
جمأبنألابأطأببنءلىشاءبنايدشاتاينذبنءلى3اأداأبئ
ساغأوذاأةاهيالىقالفيولةطاستاذلهونءنء114اصهطجمصثمأ
ئمءمداللهءاتثمرظدارءةصءثءاهئمعردايلهءةفاماثمط

لهاثثمالىافؤ4تءاصنماثاأدء4ااتثمدبدالمء4ء4ءتءص

ابنياطلىبرناءنااأفودطالمالهؤءالتهكأطذأدرىياوؤةالاء
دتاثؤااثثم4أنأوإلأى3أتأقاشيخةصاأةهـذءااتآككأينأأثفءيوأأ

إوحثمهـببراأءكوورنمظءمرثمادااتوسفماهوثمداةاحةب5أئماعاألرتة
ت
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افتأصاسىالاللهنجرفغداعهوأجهثمرلهلاأفيتفولحنمثالداءة
أإتأدةنمةثىالملىااجمختوسافيأبأثثاهونضحرفيرنجيااوأنث
هعلعرمجدلهكلقىنالاأيرهايقولاليهالىافادطيكطمريأأنهكللهلمثالبي
اليشدليدايعممتالماليأطيهالكدآبئمبعدتماأثوسالزللهاشلىأما

دؤنفى303تمةىبكروا03سنةمدانىتجامئةبقيابطلبه
3اوأومأخبمفىصأكنعبئ2ويئابئلمصآونيا51زبرجهإمقفىروخربكي
كرلهاةصريض51الوىوأحزقنةملىئيالنهبزءثسكوىالحسنا
م34صتتكاأنهوتدالدتيوئدموفةلمماتدثأبدقىنو

ولمأيامةالقؤةماتياصلوواكوكلحإصهااتاقدروةدم

عفربوامهواونفواسلةااهصارىدوالبخرباأقىكلاهىفواث
كأدئأتلةاغىبلثنثثذلخافى3البومفنماتاناالىايىبهلاثذ
شارباتأصلمؤبههالىثقذوثعظبمهربماسللملومحوادتدمالا
أنللم7وطهءلىاافوفىفىدلىباكأدلهلوئوعىلصيهناأ
قىاصىانإالمةدفساءاقهثأنلىثأزولىجءداوفىباظمعيإلىواأيم

خبدهبألىاهفعفإمالتااإلصةقعىطااعاقكلوخرخأفانأانثلممأق
فامعيمتأذاذبذةباوابدضنبةاطنامرطاأقلغيمالتلنعارلىا

فجحسانعماتوطامالةلنرااذؤهـزميذكفعالهقالثمن4ذهدى
أةامننجةآفاالهءزالدؤةتيأباذايامانلليةانقإللثمذيةتانا
وافاءفياماباثطاالده10عاالىةيافامتثماحوانهاراذابهءظ

خودماالارتدألىندءن4وأسىااءفابهـااتفؤالكاظبروزرثذ
وكلااالذفيعافىدقاماتأأ4اياطلهيزامألرماريامءشادالىقصرا
هءوذؤابرهألبشسالضونةىأمرساأغأدءتمرأووأنالم

اكؤ5المرااثلاتهءنعريره4ءمهءلىإفامؤدات3ورفاالمذرىاناط

لحسذهـثألمنة51اوإةمانجأمماطأوالدوايأأقصأعااءالسوهاقهانله

أألةككأل6اهراةاضاإالزإبةإطبانتظاهـأةاررووازالقءلىدؤكأؤ4
لمحل



ا

ةهافيوداوسباعفيبالكرالمالثوكلاأميلهمانصرافيبحة

وبامىثمامرلابابرأغلئهمافاةبثصعوالةرفهجالموموزتت
االحةباقباءوأميدانلإلفةصرءالةلىاحةالىلءقركورإأذاقاطم

تأءداعبالنتمالتكلغلهايغواءلمسهألوأصالىالى1لودتاعا4ءاءلي
ولهوداوتتوكحاإلترءمث3هتالسباعظأوأنهزئيرهاصاعءنصيا

ةةصرااالىدلضابابفألخابأصالىدت4ثمعيدهوهاةونيأسعارو
ةالخلزرههظخرجئاالولاملهـبه4باعاالفهلقىصممةصا4دثءو

صمقعلييدونأقىلمالظئمتذلىمزلىفلمءمهلهمثيثهالفةافليةثمبجافئة
أءلىتهوادالاالءمىذاوأإليضتأتمأهي
4داذاذاالالينمصالأصاأتفىةدالماتونلىداةأصسانايةط1

ةفنوةتحتشاة3هوؤقسا4ينكلج3دبنربنبدسأنى2رلعأمألةأ
أرزالواماينإوضيرأأياأذتفالذبعاءيئهـوعاليرمااباظابنسكلقآوء

نافوءقالةةاطتيلىمةجاهبرةفاتلتلكأاوالءهمراحرءلىاعافتفول
4التهءةرءتورا8أبننءلىابخضاءاطبأبفيجمهافىااترغهياافىكرذ

نهالهةاالبراحةثالزبئلمالى4أضلمءلملموأالتهصلىتهأوعوللظل
ديقبلعوتهشلوو4نهودشزيرتهمءيريموزدتفويأباالداءأواا
4لعؤهيوذءتبرىواثفاتو4ةفيدممويردكأثوفىتهذء

نفياو4اةفو4دلهوتدءونهبىوهههدهثدث
والصخهبثفالةدث4صاةءىوت4ةفاصةسدمرتهةنو

برؤوءكاوااءويرإاهادثو4تءثات3وثدهمىم

وناءءلىياظهتلموفاوظءقابرداادنصزظدازمطءدقو4انعا
هممهةلبماسسسانانلهبصسووالبئلهذوبهمادوال4ودؤلهب4ة
تواءةااومله4مالهاالااءدوانركال4سمأجمؤلهةاثامنلمرهباعو
نهأثواواآاالءفيوفىلقأدادلىااباتسيفىبفىةرظأوؤفا

يرشاألت4ءنفعافءلىاذاأصمانالمأننجع4زاسواطعروثمزليامهاط
ايه



لضخمببذءصصبةسكدهإسها3ء
ءدءطرىنهطءهمجهءتهـ

جرصءمههـءوتهـصتيضلىث5ئصلهزير
3دذكيامهتينلوركثخغفهمغء

نجاممملبعاةىفلبطحمفهلدىننهـمبربمجامه
هىلىهةتبصهرن

قمف4نىءجقىكاىدنحلتسأط
قيقءحونبةمعمعىصماثيبمي8إديه
بىلبعربنقستىدضمءس

اماصكذصإلس4سىصبسس

بصىببعبىنىءبطشدجفيت
بسدممة4جمعنستهء

نمحهينيبىقيلصطشهىوصع
فاةحمعضهىلهسصمىص

ءصأتصانهزمحربقسكفءبرشسس

ةربىء2تيصةءطتورشبىحياس
ىمثءهـتءفىىمىبىصا4

نءاثىكاس4

مضدءلىسىنمىءلاية

نطرزفينتههمزثقنهضنق

لصسءكهاجمرنءزقرصمحت

ءفوحرءءبمى
دثهـتءسص

صفثقكلمهكلفيءىلته
تاحرك



8

آورلآبدفوأعمداتهياخبعلىآحر2كييووكو2المذتادعاأرلنتئهـ
دلهبمبئيخثاصفهت7يشهلعئاأء

اثثثثءنظبزطذلتملهبتفتةا

1ءاقدقالبهوغعزةاوللىرزرانسبةأالهبئامذ
فىيفيجاامافرأىةأنامزالتهىرتبئلصالاأبابأتوهـرفةطوفادأ

ألعفصاظاة4التهءةىراباناعأبنرزراراجخانحمئا
الةنحاقهرضىهـاةيىءليأود4فظاببافىوقدأفىفيأبابادف3

ابرففالمهم6متبهبركتنادةالعمالحاأبريمالابمءاامحاهلىكلله
هزالزاآإلشفىبرنبرأربالعلىصةشروتبدفاأهدقبارأيتفىبلر
ئاتاءةأحثاحزهاميد4دانانىوفىتظدببانال3هؤإلكاءتلزس

سشالطقتثثهلىفوهااماكأجمرجمرفيءوصما4ناخادظااكأاوأينءهـ
وولةأاباببمأأصجمىإلاتامرشهـااقلىاى11يددوبئيدهببنةأوكل
ثحروتاوااج2وأهـناطوالىاامامفيمئأه115فةأالأءئتاليولءفي

ةائألأط4نذعوبهآاثعااماانأةكوانذراءبامدااواذادون5وافىوالغؤة

وألنؤاتكماآهبباالباالوكاةوأروأكناأشلىابوتهـإةافارأ3اذشدوىا
الرتلدناةهـوتأنأودالصأدتولىلىلجوذعدكالءبكوكأثدأممافي
6ذرطقتذلمامماءدءلىواردلمابريانءيبرقالمآوأرذيعنىثظ
كلا41اكؤمثىفيىفثإدبسءثبئهـفدأبأبياياءدوقاللطإءإمىؤقءل

دىعادثةواذاهـابالذءابمحاافابنياب51اتءلىتءهـفىأوأؤأضىأأوا
ديلهالحىقاالسأالبمتا5بو3تدااالةدءق

دألتالفىأفىرفىفىاتاأثهتئاإدحوق5وااةالثاصيةاأ
ولاذءلىاة13تثكحءةكثااباتحأفىأدبنجمهالبراهيىةطأأ
يخارثتذ3فى1أوأالأالهحاقاومالذم3ااثإصقءنبئواأث44او

ذلمأبارصوفىإاالءالىوأيافوال4اءالىوتأإؤقيآدمئاقءئاليهذانتةأتأ

إمانقىااةأدتهى4زذاالداأنتىتذيمااأيثأكأجمأثكلبئأأناناإ



ر4أ

ههىماآبمءنأدؤلميأمئثهياربجمهكلاالماقاكولثحلرافب8نمخ1
ءآلالصءأولطيالرضفىإوتارلءالثإنجأنهكرتثذافاأاثمئا
لىأمأفيلهفينذكرتاذ1برالىبالجوجكعفيئرىأرذعأأهلعأم

حونأبنفيرالأثطن4أدرىيرؤالىكأفىآلوذرتفيافرفيفى
فأاطفىب4حداولىنبىواتاالبةط1

إفللوفيوكلةفكلئىناملى

الىاتشحثىإيزلءلهبعفلمدتذرةظتمىايتءهـكرانذجمالةأاط

بخهزلمءد1نألتاتإيهـؤةطتوتةـرالىئئاتاءكرباهقلمنزرأس
حمرسءنقنماءابنراتتتاأفاطءعرت4بزورأفيهـ1سس
ياروواالالذوأتأيماءكنزلوازصذتظتذوقااخهاائءأوبر3ةأ

3إمأارن2وظأراصالةفىدراو3وةدبماثهنوهذهطهعالىا

يخأتاظؤارفيبدت4جائمثههززلهفيأءتاهطففمىق4ا4فرت
دنادسةاليلمثافألهات3بئ5ذلىسكهأبهولدهورىوويدقترلىالرىيد

فىثيمئانماماغفيالىاثمفطفيةسبتجاواؤذهءتفلىبر
لالرىثنثاوذوأأنهـذتانكلناالىات3عاثذوأتإطساذب

ارةبامادت4181اافاءطولدقأطثءنإأاكأونااتمذتناتأن
بنلاالثناامؤاولداتتتهيروذنادا4فو

بااتس3بةأاسوأةءمصالىفاهـكىأةبأأيبنةعتصأتةونلىاء
تثهوانت4أفاورتدأنمرذتأدثادالداللةسلءاطاةاة

ودتعرمءنولمستعانشببقرثشءلةتزدبروعءىترتفئقئ

هءنبطالحماابنيالهأثأة4إحألوالزسزالااهـ5االكرفاالةاىلودودود
وفةاى4أبوالزئسأتءطالدفىوالبىفارةاالتفىنتد

التأنكرثمثيواأوالبارجمكأةإلىيرأبامم14أرالىبولايراطاخاص
تتبلورتوواركطاايدمافىؤقفئصأمثراانترؤققىاماهـا

أناميرىض4نابههوإم35يرأنلءة9اذاحمألرثكوءأإيماذاىدارالي



أاحمل

اكصأكداففافاضىاضأناكلهءى7تةااصرأمزكالمحماسلهصالد

اقالىإز2االىجمهأذأنااءضاءتااتفاظتاأقلمافتهانفيودأأسألمأي
سمااوفاللطوأفاءقىأأعالسأفأااليبأذأنالماللوظحلىوأنابرأل
اأناكللىلىالكلفةأالىءأذبأنالغنىاوقالنامعلطوافىاالامأمثأالىأذهأفا
اقأنانلىوكأنامفىللضاالةأفيباليابأذأئاالطناووفألكم
أثساقهبرصاديراالىأذهأناإهةثالولطوأنالماطلطنااالىبأذها

لتوأناءئلهاالفةلىوماالىأذهىإناقاأ1وفالكوأنامةالمررأ

اتةضاموأةبقالمائةبعدنرت4اكأواةتفىاولثالاآ

اماةبئفىافى3آتإراوىذحدفتا
تززبةبالمتسكطالماوراخةدوافولدتأتانهىأراجمةالنمةأثكأأ
اشامرةاةمعانلىلتوظ4أهثألملىا

دألىانهنادفىأنهيالى10أكأالحبفتهدا

إلىمءقءتافادذعليبالىنه3ثاوثلمن
لألإودةبنتثىدضتقظالخركىأعخها

4الهاةاأءمحأوف3ونلثغميهباولوناوسءلى

سانهبغاكتاذامائيهعاامهاتعاءناوثرفع
بهوطأوموانصطحت8فىبا5فيسانىوغأز

ءشماهووارءدقا

نانمالتحالأنةةةاطهأأنيناروقالدفأةولظاوفتزمرواقالىثذأغد
راهـاسااهـولءاامااااةلدانهصأىىالذفارلةأوهاضةثمادبهوالت
قئي5أوومأاماهالةأردتألضامافئاياثزاةأاالتحومانهـوات

نذعبأكولىأكماناذقرأءلصةفالتهءةأطتاولمتدبنماألثثءبءنا
مقلظاثرابائ51زرأداكلىمالهإصاوإقال4اووا5سءااءد

اددخقالطءءدكةاطؤهألطلىندة14ااولىنقالتنيشاملجماأءوا

لعة43خةت4ةحئاةنماوشاهااةازلماابمادمزكمللى8ئلفالءئنال
أت
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أ

وللتؤذأ3كهجةبئأفىأطوأياكتصإ4ظذ

اقرلايكهيئتأقبمكبضشىءاالعوعنىمنءلىكيضثللى

واللبفمجولاركينهرووب4لهأبنوالفالبوذه
لىفىالفيالنراحىكلرههـفيلهتذدتالهوقةءهو
ولنفعحاعربنالىونعثرتداأوصذانالب

فااةانمالهالمائةملىؤنواكةالراكايةاط

س44برماثبىئالنجزؤفيانهلىرإفلىنثمرائهأيءوىءنلرةإنا
أىآللهلحرجإحدإوبقىالينزروزارتسآثحظماتااء4مناظأ

رسكاةجمهءو46صؤكوءناءمامدالداشزلىوناؤدةصلرفرأىمهلقن

كإثيومااياكههلمثصاعللهزقال4اثءنأطلهلوظ4لهفسمةبرئي
ئشترفئاالأنىفملىايتواءاءااقتءلةألراذلهاتذةلظ
ألدواداافااناءلىإلدةنرلىاتاذؤااتمطغنك1صظمانةالىأ

انجالالر5غلمةظرثبةثةالالتىفاماءايلىوالثالدةواولتءاتنىووا
سالرلدأأةفاعىكافهاأمااوكلىبالالركلاتواقارأتوازدتيراتأتد

تؤذدنرأةمىنلبلثوالألثانحاأثاهاولىعولطألىكومنءيرك
اإلولإجوذالىمششدأتوانبذاهانستافاثرأتلتظكبإلتيركفي
أنلتءاترطاثماألىؤتالىماكأصيرءنالذىماتهادكنتألعلهقة

ىمافىثرتتءةافىءاإلتإلزبرفىتأنتءابنالمثبالصاىألالنى

مهإقالىىحوتىأءموفأضةقىالى5
رهتاأنجوالىات9وأاءالةلالهـأءإةااعفى
هـاظور4ةئاتهـفةةاالثفىكرانقثناق

واؤرأيرفيزتهراطايؤوكثوات

اصكليم4ذفاالىاءكألىتفبفيطدابلؤآلواطافيةمط1ي
ارزتالنرلثهااءمهـإلىفيتلطقا4فيبولصاالذتأيجمطاروىإةظرتلم

وا8ااىءلىثلأبرأاذانءثاهاذدببماةطااعلىثانبادا1هب

االفة
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سىنفتبخكطءدلكفانرهلههكتىلتهة
تءتتءتنحمبىبطبه3ثألتينصعى
ءدطنثىقتهعلىتف

فيارربررإنصاتبه
ةعبلمءلمحهىشنرهـص

شفئيقلهمقااوصءقعتتتريد

فتلتةلىىلههـاىءسظ
سءصللم

ق

ىكاس

ظلبعثص

5حنىأكف

نجرءسهـ
مماال

ءهون

ءقىفةت

ممهمسء

لفاوص

ينءتءولت

ألليىحمهء

ثثهيرمه

لمان



كاة

دوااصحهب4وادالصءوأللحق01دطيتجثبراكأفبالىمصر

ظال1انررقصلىدتصاناممغاعيسالمصفاأروءلىوااةءس
ةوااحرداالروؤغكلءاواهـصاطدوتدسدالزهتةفيالىفضكل

ألتهالمتوكلءلىلاومات3قأةمابهلمأءلماللهفىتلتاهقاماث
ذااتواليتهاذامرضبمواليعجاعااذطابالثماتءهسوفيلنب

ئهثءالهاالوبتياالىواليهااذافالمفقموأدذهـاذاثئوالء
لة4هانالىأثوءمربلممانصروءعأااعطإق4فىياقينأرلهمحا
وءنمعأوداألهءنورءليانامىاقسشءلرهـأتهءغأىكابمامىبنا

اودألصاأفيارءلطسامىاكوترأوروهاساةالأبمووظأاء
ةءلىابالنماأبياظن5قءخام8أحصشناىأءقةمد
صالتهالدةجمؤءنمءنوأءفىنهقىسفببمءقرفيوأءلمو4علتهالىى

نزءددوءبأامأذةةآءلىأحزطنىامةاءمرىانط1فألجلء
بأل21دألمرء7واللناساونإثرسئادالموكدناالساةابودب
ودونسوأرالأامآبءكأأزأباءداهوندواوفىاثاذابذءونإرة

ؤىالىصاءيدءصابالألت4شعايرااقىصاواث4اكصأادسويغوالالمااوا

أصالءظاءصعاحاباداقباطكغواقاناالىعهـيممأالةكاباواب
أكلؤوثتاهابويسفىصووءئ4اصاةواك15دهـيفالامرصاةاأدع4ةمدت
أدفىإةيمإوذياتاؤالباساتهفءجمسكافامهويمادهفىثفى4
تالىثرهوتآهـكريذالوالدأاتصىدةوفي3ماذثدن9لىالخبرئ

فغالاودلىاذدلد3صمؤنسبالةكزولدالزنحتالىكلالف
لألؤادابوآماهساداالايهظوأوالدابأشالزةاةىاذهـآلدليشفاح
يةودبماؤدكءلودأدفالؤةثسالدزوفولتؤزنالفةةء4وأة1و

حنىاوؤءليشآدعبملةآلفىهـرأهزووالذذزتدءلالف
ماواصالاكامأاماةوالطلىكاىئ15الألءيالىااق

أذءصالربةناءاذاهـواتبالبااصورافت3

رليةرفا



ووللىاءتهتأزماتنىذةاأدنأوسدةاللهأقاكأذأتاوعةتتئددفاأ

قوهىوعاشورهراقوهىأبامثةئألوألهشربافيوهيوهولذصالدا
واقت11لةفيىىوونةدهاهىئصنةة9لذفىهـلىافيهـوهىثوؤةإماط

مندملهفىاداأطيبم5بهصلرماأنهإدماةأابآدإ4آفيما

سافىكأمومأداهـلت1وءثانبهكأيماملةأرلااليرماانائامحرنيدهالا
بهونأفآوريسبمتاشصاظاثالىإوأليرمعاتمبدطاليدءهرولهال

يؤآفىفىمأووب4اوةمرء4لنةلمفىفىونريوونههدفاولهدذإوءن

اةصربهثاءالىاالنيشثللمهواقهءالىأئهىرواوتمللحالىز
اءذبلهتراأثفىفا4واعباللمامابخاأن4ااقهىفاو4اأقووثهبدفي
نلؤعمافون05رةاراغلةادمتماضتقهولاواكهأااؤعفى4امايةتىما

ر2نفىءواالجاصاظوشوااضشوالوطباهكأأوأنباهـهادونصوظايزءهمعر
ادكننهـ4باكلئرعئرةوءنهـاكاهـاررراامىواابهةالنربوانرتاتوا

تدقليواقةلغمواطساهبلىاثلجوؤراواوزوالألدصواماناىهاوأنا
جمناواكباكااوهىغرهاوباطظاكلأعثمؤبزكوروءغأمزوأووالوطلهوا

8بروؤواوانجارلىواضفىواوتلالوارلواثرىاحألهدأاخاةوا
يةدلهـاولط3ةئ14داالؤا4فيأاءاليةسد1

لفصاكادتلئمن5يألفيدثهباأنهتهارلىاوانروكىبةأيث
طغظهـده3ثهنءثرصة3زشأدأهقالءنأتبرو4عااتهلىالشبىءنأعا3ادثة
لمأاداطهقيباورداضألأدينذوأتمرةلهاشثماليباقهلىيرد

واإلاالرفىةأانئائةأدارناذطكأواإاةايةط1
بأوءلىءيرهااللةبالءلىءيرمايذةتصفصقيإهدهاأاليلذثلمهأاا
ءد3تدأنالى4أطبأنبتهاتةالزذالتئلهؤبرءلماابلىءبرىايو
ثذعتواةصإابءئسلميماهواذالط3تولىذهـلىدنيمأنتأسأ

ةألرصفيسضلاءهاقىليوتىععولسالىيااالوركأعفىةرظلم
ناابدلةزوهـلالةالوالدوقهرأمىلةقهوةفىلةيموفيىلدالةؤثرى
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لسراثمإملوساأأقهلةتروبئمعررررلجراالكبلىرهىألمصر
لىوظلعالنهأاأرسيهرالهوىوكالوسمكرابهـالثوعمرأباثممراس

خاواأدمثدعيامالةووامااورماماكأاهانألالبفاءحمةبلمةفىب
كارلمفةزراأضمجازمةمبعفلىوظإتلطلىدادثواسالاأجمهـزبا

أناءهعوبؤصفىوطارسابثفأبرتبةهـثلءلىوتسضئوسزج
صعياكلوقيلءدارأثاماخاضرلوففمقطاللىوءذرمقاالطرلحوثةو
أءلىلتهكالىودمودبةاوداودمردرهودينارولة3دزرودتدينأ

4ود4لهانابئممهامىنزةالماموالنعيةكاط1
5وعيولشستعالىءثتهأدبثلولأءهزثبنىفينأنهوئدمهلعا

تاا8تالثز80أفبنهطفيبثااإهـآهترأىفي84والىفاثمنهصينءضو
اعنةفيحاىةالمكثرهان4لجتكءهصرينييئةتشثتءثعيأط
ءماعيوانتركاكتركتةوانكثةماتاندلىثت4صىآليرلجثيةوؤا
أءلمتهوااكلىأفأءةاثدواتكظأ

برتزرظاوئهءأوروئسسفى4ةوالملىأمامدإلىانىبفوفىنةيملم

أمجذومدبمساوالؤممقابااغريادوتردابثيمةءتواشساعأببةعاريضةا
ةانرفئأثهطاوالمةآظازدادءثفيئلىوجالاولماءوتلطالمهاالمدث2
أضرااررةإدوائربةةك1لثوالىفسأوراءاافىالةداكولغحرا
أهـادومىاصاوسارونانحهوصا11ومصناونتردءةأمااروت

ئلوذهالكلاالداءقةاذب2ساثراء4ولىءهـاتالئءلىردظ
يدداثوصهبذ1وأدمتارطصاوواءبأوواغبأاهءياءمزأاا

نرإو3اليطابوزةيمافىلوبعاسكلرقبووطظكلروءأوىإءوشر
رقانالة5هئيوقالاصااوعأطترثهاننررممعظافىلسئصأيرهـ

قدقبيرأأتوروشرهـرشهكالررباهأحأؤوروءلىهاؤهاجاهـنهـاتفيوذءل
قيتإزاأته1أصءقىلتزهءوار3أءواوانإصبمثءثاطلأنرما3

اابتوندأونمؤلى3ولىابابوذانهـلىءكفازلماقوتاطاهـش
لطفىؤء



آ

هـهتثدصلىأكفإلة26ءءبالتع

ىءنمحةمنءمةءبتسغةخرتفعللعطوضرلصرت
صىدفكذبسدجلىسله8دهعكلتإلسا

معنىقهلبسيرةحمافةفىءدةمهىرسحىو
لهادلمقاقصسىسوساننءد

فاندىءىممهسليهرممهشئمقمليما

حلضبشلبةةمىءورى4صب
أمهابطمةتمبنكةبولسافيعووذقلب

اعاءتجاثتمةتهءل

كلهمعفهبهةستةءت
شهـب4نوتبرء

عابستنولللنؤدانهموخىك

ولحالكوءحاكعاتءالء

ءبهءؤ
05ث



6جمهـالم

أءلملتهوأررأئهأنتافااأيرءتهأنءااتهاوحمظكرفيكلعلطيالوب
تأفلءةتإطلأنؤدالماثةبحونآلواةاةالءأكايةر1

تاألهفغالةلموءالىاأبافئالمألةبنخييرابباصونكرأنذتإابى
موكثئلاأةاأن

نلدااالمامةثالمتالزهانهبيرتأكأثواتفىوا

اءايفأؤابذلىلىاواانياالهزصالالثذثلاااأنانعملأوالىزة
ثزيدأنكلحفيونهبدويختل4تماائابئصفكلصظينثهرئر5نس

ثيميهمكاامويروظوفاطبةة7م3افىاةصاصاادهاناجؤكاص
ولهفحهليبااثؤوالىالىءنأبرالعالءثمفمكثئلوإاتاتالمأتيىذد
االتؤلهعهيذناليرتقالةفانهيهفا8صسقولوالوالفةجمأؤالنا

وماتلقأيام
يافيتأبدىوتمجةئةداولبوقسماواةباايةز1

فاوأ41ديربهوهوواقاالفيمىاذاونةسلدنقيلمحكةرهء3نا
ر4وبرشنااذكبمجاقذطوالىقرونولهلهةت4رألىوحأهيبهساؤبا

سرالظذرجأودياكأءنلمالركاتذالهتىلوبهيثءبر
افعهأماونءقءويرنت

كأدالتمبجيإإطاأنلى4ةاعدابةسنواكمىةإايةعاطأ
ةدااابرماعةوببئ

بقنعإدىأوئدذقالنمسراىبهءلىمردقىاددبنإءطسههليألةأأد

الىإو4كرذقىلىءنانسماأذنفيةأيمتاثالراتفالةهفأتاداود
الثقأللهدلءأؤ54ءدةفىدةوامحههـانالرأعمعآيم4وقاللىأ11

أءله2وإءةهلاايرمبئغعاثاا7ألسملةكأوايم44الننايطإ
رلمد4اطلمتهءاالىآدملاالسذآلآليبرلىاءاالثيائةاما

تهالىنوحوقالذوءلثىنزأأبىااللد4ءدليواءهيى4ىاكأفا
رتأفيانمىوءنئؤوشلةامخابادءوقأدؤبابالذدهشسدالمموءاث

ةةلصيا
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افئاوأءاتذثاتلىالذتهلىاطولميه8اقهلىعبراالطظةت8لبا
لىمزمحهاوفالاوبردقاءلىطوباواانوأنهذفىلةبالىماكألصهماخافىءفا
فىءندرألةبرالنامىعلىفىاةوهطتئالذكهتهداعلم4أاقه
لتههـأبلمويه5التهرةداودلو4ء4ءةحائءلىأاةوالى5وأقىلكرقا

ىاتهداطلموصمجإلتهالىنعسوروفالادالىقوأورالىعلىأترلاؤى
دءناللمجتىتمحمافىوأظاماساطئةهـءإتنواأسواالباحالىفولى

الى4رأصن4لهلىوعامةة1مهبمرادلداهإزرلييتةائدةإفالمدىإ
لىدمحهأءةاتنءنذالهةركىفشاينأفأكاإثركلقخاوأوهوذت

مومامالئفىكلافتهءنائقعاؤنبمونءلءيننعأفىوعلمز4ألتهء
طادةالىلمو4أقهءليلىيادااأنهوابةردفىوروئوىالةغا
موهةفإدأجوالبمجاهوأرئررمابينلمرهادزةةحأمحردفيموةاصان
انأبنءباسلرظونبدوا41لمالفهؤلثجصالفةتهاءةتمندنب
قلينااوفؤةياحوالرفيساىاالرضواوأتلياقئمحإأنبهلمطءمرافلىا
المءددالءةوأةةوألىأودثءوهو4زدلىاأسهقعاوأثزماأ5فا
مجةءلىكلناقواسانكلفئةلةافباافدإالتهجوثوتمعاليالتهاال
ماالتبقأزسدنءواهبزازاوكأنبنجممىدبنحندةبونأالمؤة2لمكىامو
شإاالىأءننتوعلفضاةاىيرىودلهكةأقأسألهوأوءىلهءتاىوت

تهءابمءاافيبماددةبو3ىانداطإءةءثمووماؤةقمأت
اءإاةوفاءاقتأعداوناةواةاداايةصط1

نابلمافيفات4ليتزفتلأرثمرماطيئدبةلروةيةوأصءاطلىذت
هانمنأوكأدئاتزاتغباأءؤإعالةلأتءنولالىكاحهـثنرفىا

أؤيظاارآآةوذالىتلقإروتياالىنالمبمنودوأفيأاؤنماص
وجعأابأع5هـتوثدطإرىومإأقىءلىرلهي

قىعابالألشجهواكاورةاآأثبإلظهـالدفرقانىححو
اثوفااليتتةااثمابسأليخأهـأدءتوازارالىءلىصصحماذالثءةت6ظ



أعل

وتالمبطتظالحونانبههلله

درءىنبمةداولبمونواألأبعةالىكافىاط

داخكوراصبرتحووقدرالتهفىؤءمحا

ائرطلمنأأامىأوافىمئالمهـأرثاالفىساينأنهثبىهـاذعفيأظر
ألاوظهنتفدهدلنلىهاطهيوئهاجافيييثصثمءبنوأفاس3
حوغصها3لىزصمبرشكبااأتصىوزوهاثذذأذاءنلثكلونثن

ملتنأرؤواذضكبئؤثولهذايهياات3العبمناذانهوبمل
أبواجمزقىفالىتهاقمعمأرضىأذلجضالأهورمنليمورواأثوابرت
لولءلىرمءطجمياانءربرفينعافهفىكخألدادحوثرت

لأولهأصخمنىظإاةا4فوا
تداةلمادههـنصاإمونؤواألثايةكاطا

محأهي4ومءلىاكأوابراواءلى
4فاء2ةالألدتاثصأؤوجمه4فاثىلمداقهءات4لىألىبلىتاإسأبماطه
نباهرلهأثذعابإلستولىوااولاهبنبرابنذساانضةو4بؤو

لبممملمتيهنأاعافةادةنأمابغلفومخكغأيربففيفمفئبأجمأمي
ثيعولىاإاطإحرثكانلوظبركلءيرارزاكفيأبسأأنيهء

طذأللذفةنفثبرورنئةديابةسأبواضرلتألىلأنهـد5مائيدكؤ
انهللىأوحمه3عكرةليءنااصاءنظ

زإ91وازأثانافىخةلبىوتمذ
وء4بصلنامنبوهـسأءلعناردبنأيار

بيخاطالطلضةشفيينيالمطنىضبغاتهاأن4هةبخدبولةةنا
ثهؤلىعادعبمإ5أ7ابوطووء4ءلىثطنوحابا2ونفرلىأن4لجم

اأعب4بهاثفااأتاطنينقاثلمفيأسالمحةوبىاوعاعواثقالءمه

أدمحاءنهسعاوالتةياحاطوظونصيهآهراطءةأصاؤحرلموءأتالى
طالهبةألهـآافىزرقأشوايبمةوألهأألكةاط41ءجمصاتتؤةتإفااكأ

قشلوة
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6زصضففاتاثفىوص

تظلمساتلمفمماصةشىتبهنتك2هوالب
فتسرئىقعىهاأ4درلحؤكجوده

حمموودتكيهبهجممعأءملىءذاوأ
أكبروتمافىلهسكأتليهـكةأسفؤأ
اءميعانصاكألهلهسفمه4ثملو

نلياقرتتءلىعضاسكاتنم
بدءمحلىنجرءشنهطيندرءيهـناجاسجمم

مهـلغالعيىدتءتووضحنهبةظءالءت
لعاءمويهقهـهيموءثتآأبةأبةاميا

ثتلمذمىفراتمزتر

لغبسألجاههتمألىالسعا

كوز4نهاةمحصو

أوئم3إحاالدأتارنر3وتمضهايىاأمثايرة3وخهاقاةافتاةلفابؤأذ
حإعاءأداهلىةتون3ادسأاالداالةأ4ةأءتعىكونماااةا
دةةتابنصونهاعصأاءدأايلىاوأ3ونأمقلءبؤرةءهمبرنص
لمووتدناأىت15إعثمرةاوءكأثرءأةءنءإةإأشكونأأوبمهـاظ
االىهةالتءناقيامالاكلألثاقىثواأطكلأوتءدادأناؤ
ادمى11واالبالؤكلأسعبزالبماردانأءاهاكلأإخالراأكلاربةرثكلأ

فيأأعاكزاالكلأاا1لمواط2الثةكلأإحساالىاطحالأكلءس
فيوخباطهادمهنياكلثإثغاث3اأوأعاهشيبولاراغوأب4و
داءفىاطكلأاثاءإاأئرراسقيأثافىااأووإكأقىآلئير511دأيأتاأل

رارما11أأفىطدلىإادسطأااءثعماالائرامسالثءلىالةرمبىالرهـ
وافيأهـابةكاةذوامإألىأءتائنورإكان4ائاكأالصابرعلىنمءب4تأا
ليفاسءةساتاقءااءدامياءصادلىءثأةرإةكلااعوال

قلعوي
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ابةء
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لىديناسىأدنذكرهفىةلمااإملىوفىلةةالهايةاط

نلمدالمقأأيدينالباسءآت
صظجماورءدبهض3ألمارأصـأدينفىالنرئإطارتماتة

نناضأأحردوأنوليالىقولتبكأاالائسالءتهاالمأالىؤةله4ؤب
لملىءكأملطلىالد4روأال4منلهوفيهالأترشعباتابمأوافكسب11
زرلاثلالوالقاطبمىسبسالءافاهيايهأكأدكلوهـاك

ث4طإلفىددفىالىثاخالفئبماطقلمهدشظباتطوبكمهبل
أردتلهبنىخنىدابعىهدينهبلهبديناأماييئةغأطءسفيلأو
فتهالواالءالدأعدليتىلمنهظئلطدأبانوليرالالىرمملنوروا

كام3ذتافئ

ظله5شاألاوصابءنشرررضربرذقىنإماةاأطيمية
يرإثبنمانأءعرواابنوالتهويناطرأتلىمانوءغلفئكه

فنلةفيابلةربنىطدماولكينأيمالىءعمدلهارضىببنكلسعيلى
دبنوألجاج1ااربيرفيقهلىوءونالثااةبقءدىبابتبعدأفى
وطئإأراحةمردء21لىاأبىبنندامربءدبةوحألنقأوا4ضامنه
نافىااثوثاهـئالعةدءماأأبنروارنادوأبوكلوأبثس14عيدبنو

ينأصىملمحهءغرةىنإلمبتهـوأةحنيهأيأسأبنوهابقءوفداطهوء
إةرالدنءةيةنيهالئيإوممماجمااولدبهاالولىةت1ء

م15الفةلهزيدونيراللهرة9رأبئلىراووهعيمانبملت4اعا
بدماترلصاواؤةماماررالمواتثملةءدءسجأفماوأءلىبربمزي
ألثاملىأونأليمابمينقمألىهـمابسودىذهـىثدىفينةوامالوة
تةؤحمةهذانتأذاملىفوصاذإلؤفهبرءهصيدفى331مىادفى
امدنظأنجوأودنابراءأزدةءلموةإتأتلمفأزلمفيوباكإتعأوتا4دبا
ممأهقءألثهأانمهـب4قا4أيةا4تهءارءئماماهدببمعاصاةا
إفيطووائءقةواناوهقرفاترهقإفىألرطةوفىورءبأئر
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رمنزأظ4جثقططهوالناومؤوظتلباتا9يهدبنياذرالىته
آلالحزنااصهباألىأذتهدالحلىلىةف4اتأندتقرلوهبائتلباأا

االدءدقنااؤىلهداولذءهـفىةةاثبثكأزروكلظلوء
هوآىأوقهاسبرولدةفيمثرالوأثط4وئريةبكقدوهبافىيرلةو
لءوابمبرأامدهاألنبمابدخلءمهؤننذنىفائدةأاالتهأاذل
ولتهالصلىأتودوءبعمىديريشعوهرنرءوواخونهتووهغوو
هصوفآءلىذكوغدتيئئة6هكآدذابئاااءتدخلألمنوأماأينأم3ءا
ىلىااسردأبوااخابنأبرءةفأالحمىثطهواركيلاآللىالءما
ى4طاالةدأبربهدىؤمأبراكربلباهلىاثأبرأماهديا4بنبرهـربراأ

ةبودركهأدةفىاؤلهغببرأبومىاال8ثررأادىالنضبزأبى
داأبؤلدىاأراشائوارىاالزلىأبرطأدأبرذأيرسادكطفا
دمأتافيأبردائلىذاهإأبرذزبكفارىابرذراىماليدةوفىاادىا

لهاأواتاباةاكلأبررشىامعامأجمىويوخاالماأكىارءلىثوىإليةبروص
و5أبرفيهاأدهبرمىيدالغافقىازأىالبلىآلىنرمعة4برلفىءدادىاال

حاة4أؤارىأاالأبرءكأةيوىالهىىلثهغأبراىكندسصداأسىانركل
محاأأاندالىأبوءةكلةهالةندالىأبرءكنىانىداأبرفيىالبلى
دوثاةهطأبرظىاالزفىرىاالثة4ابوناأزفىاأجمىعطىاصان6

ابرلموىااةأبرطهأفابرصفئلمالةلمأجمرافتؤلاننبللى4ألؤثأبرما
أبرصرروحمأوالىبنءمضنبرثءدالررأبرهكمااأىوأبرهى4فاورا4ء

دبيأرربايرماياسوبناعانأليغعاأوضوأهـثماأيراإوىألى
الثةأمءاوىاا4ؤوسرذأمةنءطدبأةبهبنأرذلمماوةتبىأدهممات
خوجمبنقأجمىاابنيأمىايبنأوصوأصلةبنوعةؤو

جمأأءوصأؤلهمأليرخحأل4ءأصرواأترلهمءبدبإهـاااةأحوفطلمأ

دكثىاااصىويمهـيوىكط3كبرأبمعااميرضبخإثىباأعرأثرصونثىبنربهأأأه01
ق



أت3



آبم

لةآ84دالىااصفثمامدبقبنبعبشببنابيتصاظغبنئهيم
ةئعلببنميناطبنفئضحةإافاداصفارثأاطبنعارصطىاةأصصضا

محاهىبنوإلتاحمتادبنهسلحرثابقعاهىلةاثهـبئأأفملموشهأليا
يدبنواببندالمهاءتءأاادةبنابةءبىزدطأوباللافهذبنوم
يئذازةبناللهدءهاااسهأبنالمحهد4ئءااضآدبئداتهزر
ايدبنيتهداهـءيرنرأالالربخاقهاددعهاإلزدكالنةبنتهدايرءفى

ؤدشبندالتهفىءيتبنتهرررررءهتبنتهدادءبنتهدأةحههـ
دأقهىءالهبنءديمىداقهعهبىدالمطعهشصىابنءتهدأالفىءانر

ثمكأآلمهمىةبنتهدااماصابنروسبئتهاعهدابطانبخهدعابئ
بنالتهدبفئلاكاثمابنتهااءجمزبنقهادلهارىءلاتهدؤن

دءاكةزفيهظحبقتهداهـبءدبئتهدادىءادتو11

بنامىإابننىألدلىءكوبنقازدإقءررلاأببننألى
بنربننبدالىثإةبنءت4والوىءربينءندأرااادء

أفىلهلمءبمرءى5دةأددأبنالرمبمدكهىمراالثغسبننابءبدالىأنرما
مطبنوألبنءىءةهاذاكأالىميرءبإبنثسبهيدبخهبربنفىنرثأواز

شىاصءاأببنست3بنتامداماأللافباهدتعدانبنانذ

ركهكتااليرإبقامريهـأأولهبسةمبنررى5أتميمكأاسكلءدوةيمالفعثا
ثاطبنةةدىاحاذبنةةصاافائدفيصسئطدبنصء

جمأزةمدىءااناحبنبةارىءةاالؤكريتنكأءةهاعاميبقءةءة
ةااابئءلىثبتأهـىاسأبنقدالىأبايالءبناادافاوالئء
أسادىلدايؤبنةةاتاناوالفىبنفىىسعاكأءتةوفيةهاةزخادبنةةء

ثمابنلىعإلمااللاقه9ادفأبانامابنسورااأرةطويابنارمحي
بخهودوكلثبقمجروضالوبنببنووكلقأوبقهـعارىاإلؤ

4دكإلتبقبءناسؤبقيرحمبهيآنئءنهـكالبكللوابناصىاا

يمطونةةلتبناالثءفىءوفطثماىءكىفيوأاابنءدى

حهث



اثيم

لةظءاةاصفبكطبنزدىكةارثولابنغرفةةأ8إهاينأفىأانجأ
سقئنادقةالقاتطصتكاا4رذحالةبنذصةقاط4اأا

وى5بنيىورحمماااكأسبناصأببقفبسةبهاماراـزئاله
ون93ةبدداصأةاقيماسبئمىاوىاةدصربنءبنقيبالتا

دىي3ءصالبنسثرفألولاصفدىأةدعادةووالالمهـلىفغةاا
اروهبنكعببنءدىبكأالثنرىعاصمبنبعصاةيرولأبنبكرث
نكأألولزكةأقئااحيستربنبكتنابدمأ3اصف4فيبن

دلىمابنءلقبحمىءلةبنثمبنبامحهافياةبنءلىاءلةينمءافا
أمةعاءإفيايةمارىرانرمااأبمأحرفءيئالرطبن4ثااكأهـتا

قيفيءهاههماألثدبئءثزاهرمابنتمادىسااةلىأيبنثمايمهافى
فيالدمهبنأثماهدىاعيرههبنإطماينءدىءةفداءبنثمابحيرىآا

ظيدبنبنإةدبئءجي8ءالىاصاوروبنعقءدبندااحواأيءدبن
لمءةدبنتوأاآاطبنرانصدىاكنجضدبنمارىاةر

سأوثددبنى4رافألءلىبنهروحهـرىةداداثتوؤيئأاهـىا

ةحبقروأاىلولهاوداالودبنتءاااادبئمضشلماوىءؤا
وداءتأببغإبطالوىادائءاحمبءتإاوبنهأويمبااىهـالؤ
يمدبنلةوطنفيأببنانناؤاأمكلبةوكأمخأهاأأذبنء
ىبءاءادالدوتبننابءدالمطمبناسالبنلىوئءاايافا
ىدالىاالىتأاسوامحيدارربنإة4أاااباقاهإتةثبنسةاىوا

سىالمهشناونالصفورفيذأبرلهالةتتأمتنأوأأتمولىافيإهـا
االهصفبمبأنجانبنمبزءزاببنانالةىاىرالمواببن4

بقدواالواوحمىفيرىاطأةبقءهـذزة9البنءرزابفىءاببنإلمحث

ةااراءوتماالثأبنبالالحرفلرزة4بنرهبىإراهـثاط
بزبدساحأبقلهادوربننراالطيادزأبيدببزوىفياىأةيربقفى
بالثيخاابهالةاءناودشإوزرالهـأبىءتوليبهـإركاالىاءةأابن



كى3

براكواجمنطمسرابنواتوعييةاوليطء4اظووولةدأامىأدةو2بقا
روإنواظخارواسبهيبنوانومصيزفىدالهبنرءوألهصناقهوءه
أءلمالىنوالتهق4رراواحنهوأءونأ

3ناترااءلوتوححةتهاةكعضفىثناادبةالشاذبةاط
برلجالىآقهوحىظةيةةاانعيئبهغرالنرصاأنىودؤحفةةةأ
ثيامهألوأصاداممبنءألكماظاجاارربتزتألثنرحهـمنهاةلمهأن
أعىأرألويدديراطسءدهسبا4إهرهاوضإهلىااإ

ءأبأأةفكااتوأصآزاعقارااقارؤةيلازبد3أبرزهـساماا
راعاتأأداوللةووفولسبإتبهطث8الوباسألسأمةكوهوو
هوءدواعنهإورماأر1واطردتلرأعذئة01ثد41501رواراعذثةط5اثرءو

ئثىلومزأذوعثينزكلينلواتبئبماحأهواذواععاد
كلوقدأنتهاهوأمىإواتواوأبالزفثهأليدوطدلءقلااهلدباباةةط

ثدةظساوبهءناذفاءنجاذمراةطاءبرءحمءلىياةإلةأروانبها
عر5طذيملوجيوءلىمانوءثسوسيءبقىهـيمابأأصعىلهالؤةزالث
طفيفثس5اثضىءرؤساتذيلهأدتهوأتراطأثبئىتزبهلدء
نولنهةيخاتبأرلفيءاهثاووجملمأوألافيإعاتواةنااتأوت

وونةهتاافبماراةالءذكىارفوهحإرااكازبهـنمالمةوازيهاؤنبا4ؤوء
أاالهالتاذاااسالىيرذاتباتعاليقاهةأطأتورالوجاءن

لؤخالذةثىافششنجاوناحيناةكاألةلىأداشكىالترااالوايىالهتةا
تهأالهىخفىى3نائميالؤيمدكصقوةذأءدساأغاواالنءاالونةوأواة
ولقىلةةلا3وبلىااوامراتثبراطيراطواهثتاعقناتواهاطنرصاا
فةكلذءقياتأر4اليإت3ربإواشرفيالمالىونهدتهالوأوابذأا

ءتكلنلءنهاههثإاالشبمضافأأء4الأتإخالىتهاواضينوؤ
4ذثثابوتلماناوءأائاغظوهاوبمالالىولياةبةامأافيلى2روةوا

لىومدفىثافيأسثاءوااالاوءيمابرااموءوراالفىاءواوما

ا



أأ

اماايفىامأالادكأوالدوأبىا4بألثااذاماافيلوممات3اآ4ملى
دوابلخذوأتةأترلطاوقىاراالفةالىأبهلعابغةاوقولطاالة

أوأذبلالةةألطالمإوفيفربواآلاطةسافىاهااماءةافىووا

انابرتاةأدوااتذارمهةعئبنهآصابعداةااكيةكااط
4اابمفابفإأكأاإلوفاتوئألالى1وصأل

ةءلىالمنزبكلثااعةةرلعاإعادادبننثآ8بلظداااذاثماةأ
ذهءبمامحيذ4ةللأن4نض4دتابصئفىةالةهارأىنوياء
يبةطهاايرةأء5صآلةمهواأرلهفارواةدوأنؤوأاضنراركاراؤوأمى

نليماةقدن3أرضفىلمةاالطوادذهـلواتوئدإاآ6وموا8ا1
اتطعصااررئرائنراخئمرةةكلنصسإوااةبهيةدأساموانجماس4

وسساوبكمءحأنهلرضىإرامحاأفىـلىاإقواهاةأتوزواأحرثمكأنااملىأ
لمحىإاذظنيراواكاوأدنااأدؤاعخلألا2بالذقفيماله
ثلةأ3ئاوفيباسإلودساءلمررتثثاءعاصصاراوءساروالفىدرءلىأهعقث
بهاألذكاعءتة1ىاراهىوصعمىافوقئفيأباراذءمروأ
باتءرفهتالذالأرازي5ولبوالىناانبدهءونكالىنإماجمأةاةوا
ةواباأوءنأءصمبرفةءلىنلىءووأحاؤدتاندكللى5ةالااو
ثءإروافرزاالطهـأءوأتء4يركباااثإواإقىنإااباذوتودبارسهـةش

لرذكىعنمالويةداراأخشهااكريهءوجاللوااائررليواأاغةاابا
راءؤالوفاصبذالثاألاواكلأتثمتءةاثاثأفىرثمععوكللىءفرانوكاثى

اواقةالثذ3ةاءاةةت115االوفلةاواياةافافارش8اح9ألةدفيأواالمي
أهصذداءوأاو4زاجمب3وفيبزر3ثبذويرأتئمسةدةءهوينفىذيث
ئعذفىإروةافىوابساوضتهـاارواراطتاوادجاافيإهافدا

ولمءابمواد8ؤرآلواسمعحءايمؤلىءاتهاألهاصادتاأثمرتءلى
يخةأوااوقإاةالىتهاضءلمانفيأألنالىباذءوهىءكأمأأاهـبدت
مىدالمتإذفىضأنمومىالىأوالىاقهاتءبنوهـال



أط

ءاالثلياءسابنىهنلربكللىىنءملءوالةةـوةسكلونابرناةرمو5
لسرينمهديخصأثةهعرفنىأةنراسغوبةاةوأهـصالىتذبهنىهالذق

نؤجمادةادلةدكلوثذ3عاوءهـزراونءوله914صثذمقئفي
ةبا51أطرايرافتئايؤؤوافاوةبالذلءنسىةبءحاةؤا
تلثلدابوماؤىلءرزهورفبالطوطذةألؤاالءةفيبابابأ

أحبمسيئاآالىانفئت315لولمززوامعهشدلوريابدهروأهرون

يلادااثوبانهـان4صاأمافجهـإثالهـعانالدتااتنادؤتترلبهـ
اعؤءوارتلنذواطرفوفوفذرأعاتولهشارطههااتمثتابرنأذتوا

أاالنافئلعاولمأهيخاةاسإتناددماتئأثءلةائاةتعاصةخورتوف
4اةأهامنهـابهاس6صمواثليشأفيتزلولمىموالىاتوئطئوارئرغ

ةكاااثئواأتوافلفبزاءئلىوردطاوثاأبءكيألهـتغوأ
ألااآابمثاالانجفلى4فىلكىتابؤنثطثامىبنءاال
هـاقأةتاتازأامتكازثإلىهتهانووحنبهشبولوظمواأ

ةاصالاتدفيايماأهرجأؤاافىلةاتةاذادزالئهأءسأواالنصئوكأ
اوفالطلاابواقاناهاراطسذائراعذبإئألبملةةفيأامءن3ماهـهـبمفض
ألبلىفاذأإتزاو4وونرأساةفئء4ةلىكروالطسعاأبؤ
مرافاءإفىر11باثتراءناتآهـاءبوتااثواذسأثادتةلسعراذأ
انلدقهآزجبمومولءقاتلطهبرتاالةندخشانوءئيمؤءرعا
ناولىإنااءنودوثسامةوعأةءنءظواهـزميناكاتةساأ

ذأتأسااصهـالظينبئائاىأحاالبتباءنوثلساذيرشلءلى
ىان4دناثىكلنو6أثءةوينةهمي5مدعثاجمرتءاةاءةااهـ

مءلى3امواماد4تةانمجمرتءةعلقاااذنرارأتماصلوصالفذؤةيسأوش
ئاههـوةصديرأضتاصهماراذههدازليسينلؤاءكوهلمولةءلىحيي
ة114إثووهـدأبمهـعضثهبماؤلموز5151ذزلاءمؤثهبئةأوضألىنمو
ئاهاماهـونإناسوادوضواه3ااماوابهوطأسلةااوقةنهـاكرتاك

وهيرض



3

حمابننزلىءأتثبرلهألىطجمرةفىءنأعتوظلرتارطىدؤض
لمواللهءليلىدأذذففاثلأئاألةاامعاةطأ31يخريممي
برتاحءةلهءلكرأناقهلطو4فىفىـنىذبوأدعرالزفىالهنها1اأءما
هـررواباألأناوءاكونورفىلونمدطثئوخهاعرالهفيوكاهتل4البانهقاط
حادثوفيدثاواذاايماثئحاحكلنسلتاانثرلؤومحانئزراثهتاوا
دمهادوألمارراوقغهطمنيرئاازوعاهةوالءممموثهرصفإلمداواثما
لحروآةفهـك5قآلهأساناالتواذادرسكءئالعهذبررابوس
تميمةومرلرأودعآهالاظثواالذههـابوهاةحعنعإيهاألن11ورأ

ألىفىءىابهاالهفاقاذهنألهـاإطجاءثجويلىط4ءدةغابءةلكأدر
نهتئفىفئابوحووتىؤتافاءدهتءكىاءدآكأدءاذاعنضاةلىا
زىذءاتبهـالارامداؤقالدامراعة4افبافىدأاصايم4دو
الىلالءدم4أءيهـاذهتلةأاااولأئبهءكظواكولذا

ربأأاددددعطتىاالودإمةأنتمدغضانآاوفألأللهاا
تةكاوتادوهوجأؤإطثذاءقبصاجمبةةااوافنةيددزو4اااءى
4ويسالءنءشماساكيهـىتورحاودجمهدتكلعاالنالىناصاينأءن

أحملهألىةثدفىيرتهاودءندالهؤلوزلىئلتكللهلؤة4ترفىدلبا
اءنكأكأبأةإىآ8االإيخاذقالإامالتكلءنأتأنهدداوداالى

درطلومكلفيلاريذعاشبدكاداطلهوأالنالدروءصالحه14ف4إالكلءة
هـاةفىءليعدقتاالهءكأوءاتءلىآزءرررهفاةبى4ورءو

فالةتياثحع4افبنتوردبأثالزأىووعالعمنوأولذأينأا
بففر1اكألصاءيرييءينءفموااارهـاناهـنالبدإداالمءظاافىاشالىا

ثأاليافىلكليالاليسماأقفااتاإهـف51كاافييةإككلءخألأنلىااثره
نبرساسبو4فيماباالعتجنهداافيثوالمنءتىاعهى1اعر

9ةئنإالىنقإلورةراميماألقنجاباالصابزاءواللسأبةذقباك
كلاالذأوروءدالدعاهءةيهاايتكايؤةينولألةالواايرمافىانم5إفال



الل

إمصائراإفئلأددخولوبهلوتدإءناالاءفىدانرروبالدثامه

قدالىةموءدلمنلهدءخوكاةالحاوءفىدءةفصبراندرد
لتىوواالينهإداوزصهـأمداطادرفىشالةودوفىأاىلىكوع4
هةبراطوافماوقنااتادكأغوعفعالعالمغرباينوذونرادلفاكروا

لباهـوكأثإمماءأووؤثوليءمتادوايلأةبرءايئ4اءلىاالماممىلمو
أداررمزباأثمرةلدعاءعثبةأيئأبءدمأوأبماةألثيمءنجرزالأ
تثاهـالنعموءوءدمباقؤتلاادموهاللهلىونةصونركألمههـقة

انارورواجمابرجعلوالفياسبهابرلاهاروه4وونأمرهبييرنىا
ارتبامباراالءوءرماالمىإكيوبفالثوادادووتهأل

السضوقءنمحإالمصيدطئينالهائبىةيزالىاةارو

أما41ءصابابأوالسبهولمشبةثىةكلفىفةلى5الموكءفافىبرانهـ
كلهوحةاةامنرجقدفكلةةابانناثبراأاألمأثةلدإغمراباوا

آلهلتةءوفرصةالثذهـناكنالؤىلهلظلهبدينمرزأطادصنامربا
دعاءدءوتكأس111لهصالفةإلصعكتبهأقهآاذاهكءنروألةلىكوا
ياءدةلطعباليااطعضاطياأليااأفىسمارهسالرقوماهـئاثلهكأصاذبه
ثنائأكابابتاعافأنمهااىأواتنراالرضعاالأءلطو
فامالتهلحقاثوؤوفاثكةفائدكارءنماشمبهاماةاذاىااتص

هـلموهالتهءلىائمماأ1تلطءة4ثانوأاآلثاة4فاطيهاالباد
بةاشابابطءناناالنهترراصاوفيأدفرؤإابرافىرؤدهاواياأئ
الؤلؤالخ41ادمرااولىناهط41ارءتابراقهـدءساواأبرائقىاءتبو

ساجحاوفيإرءقوبابراقهدءفئاواالبمفيةرثاوجمهـتةالوباتماتءق

يررا4ذرصاواالصفىاوصأصااوجمعااابةبذهماثاإنالثمرطدا
4والمحرذدبرافيإشاباهـورواأبافياعقهءارءاءااللهاصساثماوفيأر
هـفيمهةلممأتتهواءةاألبأبنطوعارغساحاالنهابوفيأوءواجمأفئ

تاطاوينقىكممصءنذفيطندالماثيةاءلىاكايةط11
4هؤبمارعابهؤسدسالةاث



ك

ؤشكهزلفرمننس

يخااصرقةسركإيهتاص
ككهيئءفىمهإشينكتسسلتثليةلجاتفوص

تهصوهمثثلتهقوولنهيبميءقى
مردسليدءمحأصربلهـى4كل

ههطدايدلاللهثهغي05

خمكأس3ء4لمهففتفثصتلىمبءىت

بمىدفىلعاء

تبةقءثرفىنىءالبءء
يههىمثههلبشلوءيأمحهقرذ

لتههضطتقحايهلههصز
سلههـ4

مفئءفيمحقةودعلطلنصهعانب
آللحاسمىصدعءغصالثس

معءءدمىأتلةفى

شءنسابطءمىءءن

ءدشافيء4هـءةسءنصطولتب
قىتصمةءورنيهدفىثمؤث

ثىثءصجميهلثء5لىتسلةء

هـولسمىسبر05تفىنهيرن
تحوتعملىلصءلساسءنرت

تءى4ةلةةفإدتهن
ةسهـيلدبس



لهام8ازفزهءلى2دتنفوامحةأندظأأااركنهسروهىصلةاائد
لتهاىرةلىالماعالهنقهألدزبامنلقلزآااتدةهثفىألموةبلى4دائص

ءهـبرهـليلءلمنىظدءتهءليهالىأنهردىأناةدثرتلىوقهةء
آرماافتهءكهـرءنىوءلىصاتوءثوأبرحمزمالبطودوالىابئأإل
ءيىإطووثلمامامقذشئبؤتالواءالىءذةناصاأنااللهوليأرو

لطسىدةواىكلالىءو7يةاسأةا2اقواصاالترروبااةفاشس
انهلبرتلىقالداهقباطىى5والذاياهةهثميهوتوةدبصثعى

جاع2إلفىاضمياجبمءنءوطدكلدصبافتهءنخاولءاذمررهـبث
صوايلفيوصنيناأئويهثثعالىانثهبازتاحماثوتامءأتهياتسئر
دالصلءمزليرمامىدالهانخموانانسوادرلأموبزليلمابلةاءاوروت

ااخنعوناهكيرةفىءوالىاتهااال3عالمعامادبءنى4ءواءةالىتاض
اكوءنءههدبئوابنءساادىدالببانرعاروكىنآئدةلمأحلىنتهاقي
لممرربمكلاءانيله3وشبأةمماباءتةاتعهـولىفغالىتلظىداا

ونبأركالالونادةيمثلاتوءسماثامكلنهـرصائةابدالوابىح
أعيلىساجةيطثهـتأدااألرضىياوائنرإاكلاالدضفينامالمعرواالت

مامب3وبرمةءدااائمارإالتثماالبدالباءثمافاثماءباكأقهلةاليفيظبمءه

روصماتهءلياكءالىلرجاهدفاطغتىفهع4افوداثال
ورءساللهامىعايماتهاإنسبمهوءدانبوللهالىذةهكافىزلمةمموأليد
دإقالءندةفازيارامخيءأثاثيثاةرالوةوهـالفبلموعطبنةمىةما

فىءنسىأءياودودحياردهيادئ4ياءديابهفاالتةاة
قاربعلهتعاناهةوأ4تهاؤءىصواكفيعالث4ةواحلطحراء

إةشأالوؤداىماالةاصلى4ئاؤآلديرثكلدبرذلكبءلىدأتلساءاا

ائآللاللحةأوحزنآأولمحمداحافأماديرثاطفىةهـرظالىؤتها
نزك3درفيكءتىضطدكيىنالثةأوابىدكممابالكء

أوإةلتئكاب4ءتراولتةبهءتهوتاسمبكلتأا
ادأت



ا

اظقياأترالتحألقدكلعيبالمقبهثاثرتأواكلتنداأ
صالتهبأزأالوفيسهىهـكأوؤطءحبوإصىوفريئعقأر
لي5الثهملىالثاوليوءقدةظأءلمواقراكرحاوسرونهسوأبدلهر
ربنتأمابابابهالكللهءلىافيثمباداتاصرمةءهصرهيأتلةلنتلمنالو
لىلىالهياذاسلىواءةيهخصالبرصعلىلفبألىبوااصبأاماثباله
لهحوفىةءثألفمهأةمأأعنهركأمةأفأأتأمإلةلهدهاكتبعضء4أذ
ذىأإملىأوء41تزفىلقياءةبرملترليابراهبمالمزاوةرفأافأمات

ةصةمألمرالتهءالىباالىءلىةدماةضأثههؤةلىةاإلتسيإ
كهغسلمصوكنعثةمخاأةا9صءلثءنيألبسئةاماالةيخامكوظ

حوابخمنءبقةصاةمالهاقهىتيةواروفىالىنته41خةيئىدان
دءكل3صااتهامأتلةابدبلىظنوهنياوبخمنبنثالمشيهاال

برةإةألمأءوالتهافذدأهاثةيهلوابذاأمائةلهأقهءتصمائمة
ميتكىفى2زكهوئ4ابرصعدولىءلىسذنروعفيسمألهثهأفىسدناىضداطفط
الوضاونرلةاخفيلمخهىأوتابزاتتهءلءانبوىسصباحآإلؤاوتالى
انفيبرءلىءاأعوالنهفىانفيلءاط4تهااالهالاغلهءلءاإفياندواطهـشالى

نطاألفاصورعةانصقإوالرذقحبروأةةاءوتعءصاتبما
أمأكاغابكأءةئروروسةككللىءةإااهـأةركهاتأدبأل

فيصعويناوءثألبن4لمودانهاءتودو4ر3وبعإلمنمرشئ
ة2ارذىثآلئأآض5عأفيةدلمأءوالله4اثو3ورلمدي3ث

دماتيائيانطألثاولةؤهةماصافدتربلهتهفءثراهـاثصىحمقدعا
ط5ةازذفيلثاعهاتآماعالدءااذوودهراصاءتفطثىاص
ألىتركاودنخدتءدءدئرفثءلىىتءو2شلمجمتهنرثردلم4ىءةنمء

قمجميائلىنيةفىواوفىهـويالةثلطث4فأ4صواتبةواةا
صىلممتادرةإد5ةافأةأغويمىوأىثبئ3ربرعأرالىلؤالفيةأىث
دءي2اولهثلى4الهلمديتالهقيدهوانتهاالدالولةولمثمثوءثخاجمساء



فى

صهىوائةناليةبرئقلىنكلوءلىوربر51بربئبيلىىووهتجما
تأرتولىدبحهن4اليألىبداصوآأواطى15الهالاألحمالظلتهإهـفىأ

تههـدمااءمأليةثمصشعثيأئالموهتهءأيالىيفيالىلىبينمأروعد
ظزلتهإثهرورتلىأءأامنكاتنادكىطكلذفاذاووابياربولدوشةهص

ن8أولىيرمقىفيولةةااأكللوأمادءالذنربامنةات01ذهفىتماعث
ةرهزهإمانإنالحةربمالىأقيمااطىبمءاأبدئاانتلماأل418هـم

النثىهذرتءلىئراوأكالجمامالىالثءطانقممفالهاقجتاأور
مقيةااديرفيمإهـ32واالالر11ياذكاافيدصايةالبئوعواالثأمازنااال

ألفالةإلصىأالتؤتحةاةزادكعةكلؤئئننركدمفىالى2أئصلى

دسفييادلىءدنىدئياولية3صأفايةاالاصاامللتاألين
لذكلءلطالىءةصميمالشانتهإأعةمىكأماثة5أئماة3بمقا

خجلبخهتآلءةسطنأأذارةأفالىماقهباذنتذ8ء4ةصافىذ
ديردفالت8ا4إوعافىءزازةؤثنههتتحضاتماظيهمجاحوأوءلمانماأرط

نألنامءنحرلىهاكوالمؤأولبهاأللىف8االلاكدكوأناءثسحي11
قىيرءسناأكباذااقالبهفانهلداوديدفىاطثاهكماإللىيندأأوسىونزهـسضهـقا

خبرأتن4دةةأالىأمأيالتهاتلوركفيووإكخبه
االولىفىايوانقىدتياااذيماهـتبئأةادإينةوكذاهوانابءلىسصاا

صهاولهتارإاةاثاناودورةاراآالىةطءنآخاةءاأأنأبراالأدلم
اناوتءهـأدرةراأآتالىإممحاأاىبنوأظأيم5تىأثأنه5داتءر3أر
بءلىءأفايمالىالاألبالتهوةكرلىواليخطافىقولهالياهـفىطدتهأالت
حملكأساءصاوقكاروالتهءذابماعفلمحمثاأنةأفاةوء

داببم4دثحهوهـض11لىنذظصاييمءثءقازذبنرهظكابأايىهيم
ياقهرومحىيامألاأوهـرنءفازات31لهبصسإولمأمدءأنل3هكأهيالالطءما

ىالغذاداو3يمالتأياداخلموياءلت41اادءنوإصياءأفودإوفى

اعإةميةمالشةثنأنزتهاوءكأافىا31ماألفىزهـىأضتت3فىتصأ
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05ردياأأئميادديهنمياهـظيماألىأاباثهفىالقئئالحولىجمأنلىقه
يدلعدهاأنهمبوءنضىأفنةحاجلولجابرصصمثميافيياءورياص

تورىإثةنىئيؤكوصاتودوآلهسيلىءلىبهرأماللوااةا

مأطلةلىأ4بتهأوالفؤدلالنانته6ماثيمألىقالىحماطةأثص
توربآكبرحمةمافيمدياسدباحيأبابافىفىدبافبافىأ2ثمباظشبادفي
كاىألهلمالاالوسأقدالضاءةأالصشفيدهظأيامثألثة4ذهنجرلت41خة

بلىأأآأريابكآالتبهعأءلمادئأوادثكوؤاهأواصكأ
تىبرسةبن4ةاةعأااموالهـبنلمرط4لمظوربالىمقزخنىاد
نلىصأبوأبلىواذغمالواتظجنىءقأتم8الةبنوفكوامابنأوإ
اتأبهكلأي3ءانمفىمممنونالىأمأرباللىنئشنءذهموافى
املأدطلها

9دالهلةامطحبالموعأبيااجمواباطا
خ18وفطلىفببه4هـثربرالمهوامىبالي

كراةىهـثكلأوضىباوءاحبويربرأمابلهوبا

حزاهـأبأوطده4وفولطتسكأةىافمزمماور
اولهلىدفىءهونثوبافىع4اوتقطكبىبافى

4رلحهوأبرأفهباخبمأ4للىىاكفبآدكاو
معءكهسارحهـقؤىبربتكلئىادىةفىخينى

الدانياتكاللىلضلىطئثولطدتأاذابفاثلىأ
2أمأفالىءأدأنهداءذإالثدألىأظرنا
نرقواءفىدامأءةىإوراهـافىليطرلعنءدظظ

لهتءةمحماخاعكوبزفيفانةأردتفىدعىةفكل

م14ثةنويطذاكؤكأذرعبالناتهـفاث
تلهءا8تةءألاأوليراالحافالىبئاتدائ

ال4ءدصااوطاإادمدالوادمر

قأروي





ا

كبريحمءقدنأةكميهلعاءعى
لعماممبآجرتثأط
يبربتصفصنحبلةسعه

4ةصكواسدة9بعضتءبسنافرله
تشسثننءمادكلي

كوثوشسنصرئهنعىفررىق
ةعانفصولكاميئعإلء

صرااصبطة

لرم5نبسفبصءئعلبء
نفىيسءددعليهاصا

ءجعفصماممبابهكلونرركل

جهدسلصفءئسكلءساق
لعلبهامصاالهاسمةلسسبءتهعكلأسر

لعةسهعكحسهالبذنجوعوت

شنسمةتبىءدمخاجما
لمنهءكأحوتءن

4ءقلرعىتتلبةلطس

سارءءصبربرلفىىءنةيه

بىسهءسثهفئ
ةءنىبدحىشءرو

ميمرزؤحمىءة4تءسستد
صءفئىوكلىءءثقىنه4تهتتامهغ

لىءلمهدثلىتهثيثء



8

نماعهـتولبءمةبةجمه
ررلشحسءلإننحر

هءبقء34نتءفنكأكأقة

بكعحةءذليصضىةصمعهائضسم
نطالىونقصمحوسماتنىمهئ

نهءحرفدقدناءتن
كلدىلمالتيرهلهت

توههصيفوبورددللىةء
فص

سءيلىيهرأتلىحثقيفية
ءءلسا



3

ظابإماتثالددمنباطاناباافهاوصامىنأنثأءحلىآفى
تياثىافتاايهكتاةلمادهبندالءآلإمدبىلمبانافيآلدبنا
ثؤاغاظشمقكتلهجثتباجماةإمآليهامانمياأهبذزتذكرهثممالةأا
كومعنليميالهلتؤفالمجمثدقىأسحايهعأةاعيقرآىلدثولتافيله

نآامابلى3اوأاليمدكاظنباةيصوإفىءدثولىبك
شسودؤالطحاءلهتكآكاهثظطعامةراسسدانهمزااكىةيةظرأ
الرلىأواهوانرائرافاهـذةيمدوافألنجيبمنعوقدالبطاطاذإدىتتأ
بركأافىيمنصااالىوحيكوبرذاأماعاانرالسضالىأكال4ياءعهـت
دكاظكنصاالنميثيحنى4مكلمافيءكأدذاءلتدلهشةوضعف

الجيفلبطنهخولهاتاالحمحةرقهاارثهمةيامءدةءالعاهذائهطأنءلى
آراذاأتالذىصاأناددوولىيةصاثحرافىب3امتلىبرلمية

أتفيالحفرطيالىأظئدةالىءتتللهىارأ4فا4بافيالالىواطلة
أروالغااللىضءلصرزدماصنإليزتةابازنظهـنهسمى13شلىمروىكلث

ؤاللىرادذحمالىنارسبمالمةحمبىاالءلبمضاالتفالىفى4والبراءلى
لمأؤمالىمالهلهواؤإلنأبن
هدةوالرضأالتهاخوكلءلىنفيإساثتندابفئءثءاءاكايهاطأ
فيالظءثمكرب4ارفىتواالمرقثافيدإءأ5ااقىالكينااتكى

شالى3ريأىؤمرقاثفيتلتكىأئهـالى1روألطءؤءاافي
دار4نؤفاضاؤاآاندباىرخروانااالتوقالوقىبالتةنقلىرب

ئ3اهلصألزةةاخماشنرفوان80أرزمهالدتيمردلهالبعرببالر
اخمياوترودهمبزماايرداءشاداراالىبآدهأنوبرطفىمصأؤصورذأءب

عباوسثيرءةدأرإودمدلىفيايردةتاوالىوءىاةألتربفثمءمتاؤف
3نؤأابمحأأبأعهـءثائاراءة3ااؤهورإءلى4أأدنالمايهلىوئمز9ا

ألرااىالذلىظهلىاطةالىإكرفعثمزأسات4الىبإمحائاصأنهصارميرفهأواا
افىهـكماال4ةنراكأئالتهالوةكؤاكارخإبرؤلمةا1أورررهةأأ هإ



أغى

معناقنلىتالءوأاانلم4وأطهءللىقدتعوذئدةأظأميواقهير
واللىط8اواءصاراهوقالءورهلعيالاثالماهؤلىقةءنهوضىسقافىخ

إطرباتررأئاث4والماظاراجاوراالطببطط2زكأوالمرأأءأل11
لىءيرذالةووىأروهضرتمأنعكانبءدلىر7ءئاوا

ءتأظأتتومحانةأذممملجمناق7إحدالمازثلنهثاكايةط
ماءالةننرئىثنأدرءةللهاتضاةإطفذواولهذةكلذرأتيرأ

اءنماللدذسمأطمااةاتلهافغاالهاوجاهبهحرظلظررافأكألضافيهفرأكا

ألف4سحازثدبموقولطياتمنادفسيعرفءيماطلىاشسنفلضا
فالاملىأنزأيلهالىخوىاالفطآةأسادمعهوهقالدثهآالوالارررد

لءكاءلىونالهـناردتآإحرافطءثعرةالأنسلرأفىاأوابمنقهوأ

أءيخاأنهفاله4افاءفىأتىابانظنادءيشمرائوارسافىكبعالأ

هددم13ددن4الىلمالتهءليلىقألىجمةإدقأوفكلياواالءين
بناوتهءاكىرءى4أبرالهيتالإلةائءبئهئراثرواردايبإاك
تتهأىرهرلوظماليءاهلاقواووكشلموسىوأبابلتفاواإتاثالثالى

امينوانقأطروئرلأكحأءناوأدتهـأبااالهيثالثالةوأناءب

إلماأواؤثأمامااعاماطثةالىبوأناقهارءىأن5لو

لضرباثلىاببوأنا4محاالتهىوةءلىوقالامأننااتوالالباللوا
ثنياآلءبأنالوتيلبردنزلتاضاوماىداتهواقؤءاءتبا

ءبناوترلثطتتهاوانلىةثميناعاةوحبلةالىسطيئدباومانةاالاءأد
ةتأباثزوعفإهـءلهبدنءلىصكراإبث2ذاعرأناثاذذ

لىاتءوانابمالتعاوفىكذاالكللطفيدمالبتث5الةبأنادطآلظ
الزةحإلثهلىاب5وأناكافالماماماذالتلغةطفليظهإةأءوواوؤأبءن

ذلذصطفنهوءشبإةلأفاجمورثهوجبتهتروءإلومةثووفيلأرس
أليوذىماأوقىكمافباماكئعغثاالىوأنالظأذىثاممامأ

وأناقاللحتأءدبناالمامذالت12فتااقةعار15واالزةهـفيأا



8

ءرربءءتهصلىلعىثب
قهئقهسصآل

لفبسىبنلمازئ5مةوربة

صىتهـنءبوبطبالض5ن

تءدصزرتبتءبردتةعيما

نحتدشدعرحمهمرفمدالطيرتهرئسمعى
هىتءتءننهاقتصيى

ثفهـلستءلمسابطتثرية
ومىنهنسدنتءدعنهتطثطاد

لىءىصبئءلإللةزلتطا

صجةلتلصدهفنشسفاصفيرق

لكبنشتفكحىءلبهاارئتهازبمكذت
مءفعاطإلت5تئلدبخغاتصف

صوبيآهنمبفىتحقهءح

طعذقءلهمدقلىدفب
وءينقأكابقثقيص
قهلىحىتهتطبشهـرهتصياس

ممههـشخةلتهءبخاقى
ىتءمساسستء

نرصاسسس5مة

ءةءيهايحوتءنهءدضهـتىيرضىيدين

مخيهىلألءىثسءيوتتا
فطةءىءتءىليج
تةستهلىمحأدىرنىءللهوز

طصءتمح



م

قهطاتلمهثاللىبلمحيمع
تهأقهلثدىتىأصادسكثعزمةح

فهءءىبنهءليىءلط
فيسفتكءلهملةدىتألرر

لحانغالسابرمنهـوطبىثف
اىتلى3يىيرتءىنجالط

سنءسذمى

عىنهدءبرمبرفهنههلبك

يةكيميص05دهميغكلىهقتدهىهظص
شنءعلىكرءتهصىبىبلىع

تبنحرءكت3ءفرشصقيب
بخعاطىسءعلتهصفقة

ماءزموءسثءروفيءةب

سدفبعتبثهلنهحدءءدءص
ثهدهليماسهـددهىثه

بئمرنتعدرقهتسفثأل
ىءءتهدع

توءتالءالدقببده

هىءطتدنيرمثن

هوى4يوءيرديثسدهنههـ

ألبألفنفبدطرودء

أطىطهدفىفءثفاتبقءيه

سىلململتسمصءئلى

فا



أ5

بئظفىالعظاكقأنناأحىانتهأثاللهاءكدينواللمووءلتصالؤة

ادمشات1أءأكالتبعفاثصةوليرءالفافىىتاصاقملءظ
ننه4إءهـوايماإنمصهةءنءأنهاثهاثالىيرزءهأنهابهاثابيرت3
ءداةأهـاد4ماولفنذاافهءنبدهفىاضاظبرطمئ

يعرفطائاملادلةقلةأاطيوبأاضؤاتابه4يخاايمهـام
ثيرن4كلألمأائافيئعئيم9حمةبال5دأمحيتالل8لالالأاببها
ضهاكاشامىدأكلمرءنلى15اإمث11داباءايوفيايةالهائاثيع
عدوهديقهءنمرنةاعدماددأيكل

إةالكلذكوذمافكافياهتجحدعثةامساداةجميطاء

ثوبئةبئهليمراائلىجضلموعإلتهامؤىأندبركأط
تهادصظيمنزأتذلمهثواةايهعأادك5انبياوانغالىةبىزلممرات
اتنمحرشتىىسهبءىياإلزانيءةءلىطرغماماءميمأنىياءواليه

إلىثهقه4آاذطإلإمانظغكرآلوأألاخى4وباالظوص
أنثىكومنزبالأنةثتالىلأصيلمو4يهلتهلىأوصاكرأنؤقيدظر
أثااعأدنازفيهنىلملمأفهزطظصأبذدا1برتتظبداافنرإ

ةأءاومتهحتاةدثياعيهـذغصوخفيئليتكأنبوةالص
بهتمرذيههابذلىبربطعتفاأثىلدتتءنتكزاااأنروىأ

ديقعقاطبماصليفئاهـفيافافاممإتاصامالىوعا3هى

فىحأرءالءنااب41رأ1والطيرربدوثليديداواحجقماط
ثةلممو5عنءنواتهاةوناصآلوالإالىءمزرتواتهباسكاابىة11

داطااكدارجاةاقىوازضجماهآليباوأقيالرهـكرأابئكأبالبطنفى
فىأوهعكىتاكومنهـأاةاىولتالمفىتشواولةاواولمهادتافىانواث

جمبعفىةىواووسالصارواصإولىذفا3ولىالزدةاثأقألا
نالموأةعوأمهررةهفالذىذباحاةوازادقاوالدقوهىدتالم

ىقداىأئوةتئأالبألكأءؤئواأ1ااصثاووصب2ؤ



كاأ

ةاهلهترظدابةلهواالمغوصؤجظنربلىا3ذكجياوشئاتافل441ءة

أاالامرس2آلظاهاءةرالصاكوصجهدطلمذظالتيا0اصألازجوول

الىبؤدىالهصوجأنووىةءأواللهيني411وسزظدةداطوالى
هه4يخراسببوذنزلأكطحزةناثئءاءثمرةبإهالنئلىاإن6صاب
ءأنالىالهوأددذيهناتلوبرراذايةرواوفيكةالىصامةبابأفرأى
بيرثبرمعاافابموطأعبابالىد4أوفبصتءنورذاوأتزدبؤضى

لرخانألأدأباباوالأواذلممجلىرناناتلىوأفاوهضنامعهلرأثبذصوررتا
ردفيورءدإدقدينهالهيهقيللرسنبذكلهيشنه5التهىرطابارفيإلمامااال

عةاكلهىوهـكللظئملدتءلمحىوالرث4ء01هذءنأنثرواط
افاذافافةءإالهـظاطتتقاتالىالىاانظ وهـءحيرز2نوودتلعيررتدهـ

باخذومارأىوتهبدتورناؤتالهفألتةأمبئيكمرنافءنانأمىليوظمهلمهى
أنلهسار4ةذثةمووايناوةثتراأالور4هقةلمبرانهأتودوقاتا

الضايدتثم4فاءلىءهويف1ءاواوراتكبئناهـؤصاءازهدءوجمعفايريم

ئاهاكأنىأوهساحتاوأظتصياافيددفهلهنردهنمذلزء8
ئوىرةأفاثلىفدازلةورازتارو3خهاوأومحةظالثلموأذففردوفنه

تولةافئدزةهددوالمالباهـىوةءإأفئاااوةااللهانثلحدتا

يةدراء3زب9برأرهاأارءنشفهثالهىوذقوالكلنؤةالزىوثروسالمه

ابهأرونلباارءنةواتإملىاإلناؤوءلااندواتخرتينعووتؤوء
مقزءيناوهاقإخهانوعتانإلوءينإنثطاءهـياننرءهيانءهـ

ءندةفالءمروذاللراتواانححوصحاتآلبةارأرارءداالنمةواوءينء

سثذمانكدسةاببماتمالماءانااأبملىةلي3أطءإاشربنضاف
4ءءفحاالىاراالرضاءثأقفاراداللهأعلظاقهءةىرةءنءلىئدةظ

ببماثوممةءترفةادتكىاقمناقءكةنأذسامإأو1ءؤبدةز4رءله8اذ
لهححنفاالفايضاؤذحمنزآل13وامقالميترمىءن

43ثدتةددحونءأمااءنقثظأدارمااإلهتلإؤقدةفاأ
ا

ياهـؤ



ا

إيخبماالإلهبمالهاثاءلىباوحييموببذورئاالوطيموأبراءير3ز
مؤةاطأثهاءدأهامهفىوكلبأبالىلاوأغتتنيواتهووالدىاببسما8و

ءلبهزدالماوقىولكلالعافىةةحدثوراأوفتاا5بايأصكمحماوا
جالىااوفنألمضولهدترا3االىرفعهدررتهاءنلىدلاوشبرثايمبى
ودئدالىةالمالث3ولودتتيىداوددلةقىكالخمإوفيل4وآمه4تود
وكفالة7مااأاا4دات4رفيلمايرواالبرأصذسرديدلها2االنةابسلىا

ثةبالهولد4ءلة8ظومخيرأوفاغهاقلى5ةكيءودييودياجمو3هـز
ةاركو4اليلةاتررلتوالهعإتالتابرترنعردسارتبابرثرن
ماحافحهانهومالاجه41ءوديأ113ادمودهوالموممعليهاقهلىراثهاو

لهةأزافودالهانياؤناسااليرة4ورئرذينوالاثرايةثرومبرهـباءوباالنه
وءفبرانبانطير4ءبأالىيرمكلتهاونفاقىيمةلمنعاانةءثوا
اإلوفىخةلىواوالىدطاى4إ4لجقةءامنبأبفغث8ةزاأرسثمأب9تر

لىؤونزاوفيدىؤأرذبهلىيندنربهـألوءأمحزااالىبابءنه
ةتهـ4داوءشهـامطداالهصااماعلىمرغئةإ5صنهإلبئااةأء4ولودوباوف

ةأوش4دهـاتلحةوفىزندبراناقاقهوالمايهينؤالموصملىتذأثرءن3بآوقهلي
لدنءنيااالكلهفيأغةالجةسءقالتىثيهامشوجؤاوتوء4وكطءيمأوا
كدونسوونلبوونصالثفأوتومكللهبدتوانهلىهبزأدم

صوووءضرثهفيأأأاسراؤصلحعوانهثإءةاةايرمالى4الهودوقذ4وفىص
امفالاااثئهـولةزيةالأادىتاىداةثومغعوالىنطولهقبثتانيماكا

إبط1اووئائهىتأنكيامياقهراكةستإنحووالمثفىإخأوالجألدلمحزا
لبرلىقالقالوأء4أقهلىاقهولرصائلءنورمفىارعاءاآئدت

الءزبرةهـآلورياة4ايرمخؤالتهووأةمفىالدطءفىذأبدطندياهح
4ليزتاد5ذتءلىأناوأءذومأوياثفيأنهاحااإنانئاء64امدرئكا

أبرقعؤطاءاوجمرءلىأبوالءهمعأبةاءةلتيهأنالىيركبهةإايراقءن
اساالتارووقمحاوذماىألهـاحاماشءنأوبذلهكانكالن4سرا



4ي

تفرنسهـلصفطتبحما

تهايمألمىصلتهطكمرتهثهكفته

هىءفانتهصرمباكلدبمىعى
ءمرءنسنمهينكعافهلمطدعمف

ةقألذته8ءتهءدنير
جمامىدنالس5جةء

سمىصمننجتكلت5ضرهى

سلبهلتهىتهيطء4ه
لهالءتهدتفهءىةصء

تتمافنهءصىتههى

فتهتهصعوتكثنتلتهىقف
هخزتت5تهصىسءووصعهلهفدوى

نوفنمرلهت5ءقوتط

قهصيئعهوتهككاتهىثيقصس
ثتدتهثسءله

دقرالءكلينلهءالهمرفىتهءء
تتنتميعهءد5ءءتء

ستءدثصقيتتهء

مىيهءلهيرركتشماغرصكة

تءمرىى4ءدسرؤورهءد

مرثثلتهدلئهوهرهـكولتهعطمى

تجماهبجمالطتهيخهف

يبسيىشيتهيخاتءنئص



ءلأءتيال3اقبسماثأصائمهههفابهالفزفىاللهصالثببتزكادأبربو
قبسدباربكاثيءاكظءأطئوباكأسقياربوب5لبلثلىكلناح
تتزبءلىالطاقبيادبوكلءليأسزقىةجبملىاكأرباكاس

قصحىوبياءلبكدبرافييمرابهءتثاؤدلقأءجمقوياربسكاكلراعؤ
باربكءليهاالثجاؤىكفىاقبيادببرممليئأرءبادكوأكاس
بسبأوبوكطءهدبتذاهفناداكةفياسةطلماصدمتاتدااؤىك7امجقو

ىشالىكوتلىالتاء6قروصسب4بامليثثثبهفاداكاؤىلتفى14

أللةوالألهـبوروالزنجبلكأاوااكوفىالمكتوالتائكبكىاديادبلصءإ
آمكأغصسويادبك3ءلثءلىءباد3حمةسالىءننكعاقوبياربكعاء
محابردأو4اشءأالاثذمابرابهفادإكىألاسوءقبيافىعيكءككأ
قسيسيايكالذبمءانهثسذلكلأهبهناداكىالتاس3وءقإأوبكء
جمهنادأؤداككاءةقبسوياوبفثءليصايثزةصتىابهناداكوىالثزا

ترهوره4إلبذدددتفوبدعاكىأكأصتأثىربسوبودءايل
لهاحىوأاالرضفىتخاءهلتهداردطبهاكفادالذدصد3ءاب2ياربلتء

وفيءالءاءعاهـاغعانبه2دطىاكامعقوباربءايلثيدرلدفئاط
هءافتشأالةآالتجهيهءنآيرببهناداكلذفطكللثاكأوبياربلط
ياربثىاءحإدئالهتصءظيممىبنبهءررىناداكاؤىكاءقبيارب

وواقح2يادبكرءاالالىتفثضابىألىهوههاؤدفاداك9يلثأسقو
الذىلطاقصوياربكابءةءاازتنمذزرءونأةاصة41ربتنادىذا

يهاكناءائذضاتءلتىءفياربدءاكصااباوزواالىثوامعرأبهءةقاداث
تدهءالىبهءدبأداكالذككاقجمسوتيالطاإصاءاءلىكفؤسأاش
لعاحممواخئالمسهيرشهاوايمافأزنكاإربافي4يهكاوفضامممىلمو
لميس4وص4ا1وءلىهـىإمحهصءلىإقلىهوحمظالىلماؤءاالبالتهوولىوال

ساتاتانسناأيفىأؤ3للهاىألراالماماددايمراهالىإاةبخدار
داحغ4ومأءدأحأفىااءنأعءغوساكاوأواالرصوءقامءنهـاداومةا

ثكاس



هلى

4صةسىوأذوماههـأدءتممنهأءئرماهجوأءننطعوأومابمإر
ئنأىهوهوءقوأناهئنوولتهنوافتهيروئفىأمشقثومحق

دهاواتفرفيلياواما3لهفالالوأيهىالاسأيهترلبرناعأت9قهاببند
ئوا4بإءفيلبرالن4نباقكابروالىثانغافىاةخهبقرالثفيلحصاد

فىءمريرهادأةواثهزصقكرالواير3فيألوكلزروفيوافيكل5
يرقراجدا4هـادفىدواي51عهفىدعةاتارا5يدكوسافىوا

ذيرهوابييرهرفىءسواوااديرهقىعكلةاوا7تهئىثروالهة

طجصوفيبخأصهاوالوالنارفىةنصفىةوالدجاآمويففي4لثو
ترالثاعإصرفاأهكافىساعاوا6ءيقواالرضهددفىوالما

يىولمط6االنلهم3برابهوهافتهلىوءنءدئهممطموفيوالراجهاحبنى

ازررناماافانمكلتبسءنلمغ3آسسينصنونوءدانافركآناي
ن41تهءاىرةك5لماهصالذلصاطاهالىكمأفأقولناواالشاطجممءلىأ

نغثطالوامحهفاألىرقفبخلءناالىآتاأمجبابءكأكل3اقباباتينىءفلى
فىمرعثميمول1الىتهاالباقؤوولىاللىأهوندىمحفطمو
حءتواؤدأماهاهأرىالهإنءلىه1سااانعالمرأءأمامال4اباب

واهوأماملااعءلىبهـاطبصاءطرانوأصوأماماقفاطرضا
ووأماماعالهالبسفقلبمندأءفهوأمأماالمظاذدءوةيمالىنعسأ
وأمالةوءفرأاجههـالمحهواليرأفىاهىاوأمااصوةاابالمجردمىءنأدـ

ومالداتولاشبرىاكوأماااؤمهاتواهـهىاكوأمافالىوحودتههالذث

لاالوأماينؤاالىذتوإينأافىحآاالدهذقوقسىالةوأمااالجابة
فىالثزلنكاياولرشةابأوأمااحمادتاحنعات3وباةاهبنفولفى
داساقهلادتماكلياضماؤللراذإيلىأمفءنألىياغأءيثإوتا

وبتياولىتعيإااواماء3ومىيماتامالاقولصاوفسأصماولعاهثأما
كابااوأماالثأءمادماابنياكأوظماوتياهلتأمثمامىقطياهـأطءكما

غأ3ااالرزاقحمياقاولةفكاباهاوأماكهبرمءنفأرومأفىماألاولىؤءقي

بول
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ياءنهقوألفىكأدأهاوراالهنياتكرأءضمؤفاتاساوأمالىهتمأعاط

وأممااتودالعاتهرالىفىبلتيقلمماشءلىالباحمرالهواالهثت
لطهـظتماب5وأتار3بثتماشهبرعواميهتكظماممضءثدلىءمقلنسرنجها

شاالممياءلرعحمااكاللؤووازامراالممياءماةهـلؤراباةاأماكادت

امةاطوأمالمحةتأممياسالظنداءاففهؤلأدأطأتايانغاواكأولرذا
منرأهوعمنحمىمساءصاكألمإعا43نيأءلمواكلملمواءئءماآلولىف
نمجانرافىأبملىمنثصانسررليةدعاورارأماميم4سنةاثك

4ةثذىكللهسجثبصانءقاردااةامأفىلهصنانالارفىعىمائلهجيع
تأةاالاألؤباليغةفاتفاءفرلىهمى04ثلينافىربقولىدءدهالوأمانكال

تالموىاثاوءلىوىتاالعرشلىنالىضفيفرذلىاجأماكل
نكلأتاوأمالاالىواالءلوفاتلاالفرولكيمركالالةوأماالزئ

اخوىروايرالصيالوفعةفوالىوأمادذدهـاصىنببالمللاولىةةه
فيغولللالماوالةتكىئرفىنزرعئءلىاطتلىلباوواأثثريا

ءوحقولفىيئالدوأماحثاهاأهافعلىدهيآغناتةاذصهنتشهءكل
تأم8أفىءكألةحا4اوأمافليهكاباتهاكركراذاوخفىالىنألتأاربذدوس

نوبموأماكلنمنادبنبكيوفأائاكلولمدلنةاناروأماةئاطئردكوفىاط
ءانءنوصوانءنصفولىاءرااهأوىغيثقءلىلظماءوكافولةذ

هـىناىءلىثغآدمابنبايرمكلفئقووفىاالرض2أماووأالفلمإلي
وأمااكتلدودقكصميأثهـىظلىبثذماابئيابطنىالىيركو

وكةفئاأمحاوغقنعكلءندةءلىإثافاكاوعبومكلووقدةسامها
د5شأفمالةبموشدبئنثهقىلءةس3الهوأماءلضيةأءرقءنانليذنالم8اإل
قيترايتمحيدأأأتىاءثهءدةساأوأما4ىءاتؤوؤعكلءنلىء

ةإيهقالحوضممتلمالنه7اااثاثاطدالتءفىأافىدااءكلهءوقالله

اتداكيصىظادالنءوسانابالناداعفاوراتتيرالتهذأتاحوابرا
يرمبه3ؤالقتحبمةطامكاالبهتعتهاتتئااسادسابدءوته



أ



أء6

لالربأضايالهفقاثعلىمفاءمحكلءابهرالكدتألخطخمظاالءكهـقاألأ
تيهاقةاث4وأررهثالوآالفكفاذفيهكأورتدلىنالمفسشأسمن
هاؤلمأاليتتذةءدثىصالىظفىالىاأىفيل6نثالههرفيلى5وراصنااصنبإل
لهاتفىرمانعهليءكأء6يأنثيدفىرأواتمبأصةدتاأ

وةاالتهءنمماآءنار5إتبعهمت

وةطعةءظاهجالهأة3فينرثاللظت4باداؤفائروىليفال
2ضرررظأالاطإءلىالدىوص4لوسارذلىلمياذاظك

اصإوألفىيضؤكاليإالحمثجمبمنرمغااهـالءةقاكلوماذاهتز
فاءلمورضايارمبهوىغكاللريممصيكفافالىجوماذاأت7
ورهـاوالفوموصاوشسبرلءنقىلماء151لظاءلموعاذأا
ياءداذواوماتكةاثهوءثالتجاكؤوثماذافالىوايناة
فضواوفلىاة9وءدةاتءباوأثلمةماذافألىاقئث01
نىاةذقك4لأأنأردتقألىءألءادألئمئأنروإتصى1لظلم

بولدىثفاكءهـامضيالث3انافالمافى
أونانذفياكأظافىىثدزلمجوداقايىماذاؤات
اذوحسئولتهكفانةالىأصأوأءمربفالىأوماذازات
دالصااةنبراتينيهةنخشلةالوأسفىاءواوماذاقالىأث

سالثتءناهـويخقىأنةإمرإئفعضماداتإولأنتنرثىاالءلظ
أتدتوأئةونبنثلملدهربااأضأيالهاتزةةوقاموبةأةاوتلىي
ءفهائوتلثضآألىءقىلىبهتشوذءشتظحماألاهـاءةاحايايلىؤ4هجأ
لهوقآتئوؤوى4وانالىأذابراةثأاوبثش4ذةش1افى2

لىناوظااتخثمأسليأشأطدصالى4وبالنزالوأسفاصنا3ء4د
رقالىنمىالمك13ؤاتافشانإابئاونالكنذدةاخاثفيأصانةاتأالوإل
ء05حء11

تينكصحمأطأولميزاقىفاثالىلدرشقاوا2ورااشحمووبا
اسناإوبمتالمشعتذدجاضىاصةفورواتةلأقياال

قاليرفي1



آ6م

تةأاتثئواذةفىأملمعاثيدونترعءاهتاصالفىتلهصاتاهآلىأىئظتس
ناكولرافىجأصؤيفأكداوؤةودجاكثز2ت4أبالىقىالححىوقى

حاؤلضورثولفى4لظءةأاذبىأرءالذفاثوفلجئانوأناودوئربآجةور
وأناذعثةارداكثاكوذومرشةخبارفىوأبنالىأالظكم

فيأروئاثافيئانهى3ائالضإاذهدلءنأثهراعثدجاجات
ءوذءليمامزومؤباكهلةنأنهافأرلمحاافىكانحرالديابمإ

اذمالهلىأدذ4أز4ر4ثالطالىهءدوؤمأزاكلكذ4يئوالداخز5دهـ
لىرادةيموضأهـندقتلسأداهضأشأةكابناكوقالابنألت

حمأواوفىىغثورالهالخالءقنهانويلموافوال
مبعلظئ4ااذدءق

زط4فاوءمرظبالمءنهاءزانافياءوتد

افئاكهـظدىتلهلىثواءاكواص11هـاوللظ
ماأالايهعانزتبلىحلوبامرأتلؤاسأجمالنكىأو
قرلهامحىفأأراد

وانأءاذامرأسقنئأوصإهـاىلوزلسافسةاالظ

نهظسصياهىاطلهل3فانبزالصاأوادىااللم4أالقألتذقاءدااوما
فولهند8ثءوذوالذوقصمامووامرهـاالهالةصالهلثاذاءإ إسأءهربم
أرءبذعفةفيالىشزلىلظطفحأاةاأثوهـاكاضظأ
لىأفسوهأزهلممارىثنصىهأفهـدأةلؤصأولطصرؤةاشغواساطاتهوأ
وةلثإفتاءيخاوأءبراياإلقيوللهةدهاوثأمصثوؤلؤاعىاالق2اارحإ
وإيةفاللتااءةاذحمأفإووإثمبببانهلتقاةاأمأووبئأ

سالطأجماادمواىةزوالساظىذهـاوذلكاةأ
ثالناظباائأؤلزثؤأأنمأنفالتهروافحصيأنهأءإتينقءيواياقال
لمااافاوالثيقك

أونالىماتآلءذةئانبرناأفدأما

لظ
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وإطبةقسالىؤءيراأيالىأأسفااثأل
وافىابارامانيدىذلمثةنافيسيهـادأبا

اهعفىةاللىتمالماىءلىةأفتتاللمأنالذورإوالةاثينةاؤءأءيوايالظ
عىأجمرظالطوالزنالاقتااير5يوعحؤوا4ئداءترثنكظم3لىعا

مهبلكاالأفاالازولأفىيناؤءةيوا4ألذاذتهاقدءلم
ناالقىموةحدةفةإكأبراسادفيأفالذيننش

هـاألنه4آوملبرأكلكلالىنفانههـدلةلىوكاومهءتءناوثلف
دفالةاندرؤةلةآلهالنءالألءبرفةااأيباذااطلهلتمرابلثدادل4ا

إداشيروفاق41كةالزنالةاالنءىالقيأاذاالافىأثالتد

اابموأتيةأراإلماوراقفعثكآزفيءدهتناييةجامماو5أن2و

لطعصأافءاءنمكأءارذهـأبمإمافثماايؤللم3يهاتاالىايهايرادكانابعدث
الهـليةرإساوحئماظابيامامىبفى

يوانأارئكممرطقمةثث4نينءكأماذأ

صاألغابهكأاافيحعاالألمنصهـوبةءلتاأووث
وووالءتتاتحلئاذبافوبئسأث3هاوقاأوابتذفات

انام51اأولتبةءاأصابهافرءرءاصةدأاذا

الطاكلامةكونثوأنبمةصصنافيداةألمهـو
ترألالوخافىاوكأتالهـطؤهـقاوخافيبةكااداصو4ثة111لءايهـودت

نارأباطأفيدهـلىواثأنينثشالكلىجس
الأؤماقمثولائلطدفانهءاىءثششذكأء4اأمآ

و5تىأفاخؤهبهاوابثوءةسازالثفيحالملدتيةإرادهعهاتذشوا3
ولةثالوحاقبوكاتةء4ةوابةأرواملممماام4ءنزهما

ال41ؤيرأنيهمواتلوظخمءووثالىاهـلتهاالزهـق
أنااؤارءةأءديخاىءفأرتمالهواؤ80اةاأما

وأولمأسابفيمأرزايةءلىإرابكأإبودوإثوىاةاافشلأصما



أعغ

8زرألظناهيااظفيأمأببربلهقدلى4كمبص2إطبماائددأ
مثىاطيث4دكدغههالحثثبألةتدوقيتهأندأثقومظت2لم

ينااطاأؤفيبملطاتهكالراأثك

لمادىهاكهـكطاردكثمهأممعادىاذألكالبحىءةأ

اوؤءفىيرحألهـدلم7دثبىاأثذللظررقواالفامآء30لكتياالمف
أههءباكأعسهتهواأنكيدأنراإلنداتلىأتةءتدثءكرلىدثفيايعام
اينكاعادثاوحمةأباهصوسلىوزلىوأفمانلطاجمظآلةظاينأفي

أاهادرافيأب3شطئعاليههـبسدغؤةلىأهابجماباثاكلووصعحيءلىآ
ةراكله4أرصكيلةاثايخاالباثدمثجخاذعالااهأ201ةواميعلىا

ساياضإثهـسصإللمو4أطيىلماأناثهوأأقءنوإناعكوأفافو4اي
امياكئه5تثميراألنروو6ةياثوفىفىتهـأطيؤنكيهائهزفيث

موكأإنه1ءكأصبرظيىظاتاكلو9طادثأتاءألةتهصضإو8ءدثأ

124وحهام4تثاثطافىمازإتةسثأمالئهفيجما
جمأاؤاعسيراءتبجمى9يلولىاأبكياب

أىاطاياليأديرةأبهثأوراإشهفى
إولدب8قالسنغوادذلبماؤ

أظهىأمذأأ

إله1الىأغا

اخاكىوأؤ

ث7

ىتحججحححسبهحبمعةحسصالشحثمتضحاصدتتتدح




