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ه

ئكأهـاصطفى8كءوأقالعاذءاإبلغطلىأق1لغهالمباهده
مفىمفاصظآهصمالضفىالمعابرذىكلقنئوانيت

لمحئصاةواولىبااشئئوغأطهلمحالئاافععام
قىتيهـههضبتتالن اللهك

هلىأوملىطعهلىوامواجمعاءركئيكفىفبهف
أالءهـؤضةلمجهالمالقزلمقدسمالفنا8يلثه

يموأمطبيهلىالوفيءمتاكأففامنيثلناشالكبعمائدلغوتبم
المهءهـهـصدورسعمؤدامهفيفىوبناضدتاف

حمفااففهافأطلعتالماد3ةمنهاإءادهـفطنةمانحص
يرجاقاالهتأالباهبةايهمممبئجمالتمياذهأمغصممبيا

يخعتىلررولدهناه1هاهـميقف3ابلىع
هقفيرلغنىعنهؤجمعيراأفىءلفوا34فىالمشينلغالمفقزا

أعالءبئطهقءخإالفافألإمرمادمإبااسثانأ4
لسكافلناعىوفيغالخالموعملءإكجمعينااإسه

نجلىزأتىأبخثسهةثابممقمقالظالكلمتاحضاب
ألالعععزىابنسإلذالفاروقىصدالبائىالمديتدالزواإه
صماقغافإكلهممالموصللمحنائلمحلىظافتئخيذابىال
صماوهذايرشيمئىأبههوانحقطفهدنجيهى

المئذمبناصمنيفبالترممعتةئملىفىلمجبيمفالمقهريملط ىاسهيىردإنكاثرلل
فمااهضدطاطاطاوسيداتبرقيلغتفىبيزميزأالب
ةصهلتفانلىوذراعهاتواوشمبرهاالئرمفاينالعها
بانجألكوتاواممراابمقوليالخوفقهثعكللوتجعسق

وهأوهوقمقاثكواكباورأافافىعيعهاظبقتطا
األعئيانهعيونوبخظيهئرجمااهـالهدضعاهول



9

مومحتمةهدرمنضثهالمأوناتسىفهاالهعانأوكال

هتهمعهرحمةفيأسثعارأتمريهاثهكباصممفور
هناعضتجيناقهباهرةابزظاهؤاشأنىمماتمو

هلهاآلصالتذةساوللكلدشاهمقءالنفالابذة
هرفئهئفلفشنحيىأنقرىكهادهاهذهصلهقى
قأفىعرظدثرليرارأقطاىااإلواإقيخاقجممهأ
شالؤوشنفواوادفادواناصمدالباقىشالىهمادك
آمقموءكبئفىسظوفىطو1االمماعدددإغببؤمع

الؤىابفدسؤكأصويمهقعلالرمزجميرجمدصدو
ثاقعمزفتراالقهماهلىبمنحيعرلعيتظدعقضد

بومبتجوبهدسطمههصالناظملمجه
وقمسمالئدتلديإلكانشاذبق3نانفلرجأل

وهويلنظاممهاصفىأقتأمهبابضطاوبامجلهبها
لتتاحرزفىفىمفسجقنءلمابربإمأدأانطووله

اييعمانالهميالىاالهزلممداألهذأ3رهاالعيقمن
االسلتجغطيهلذتجعالماوذلديانلملكهصالم

بصرحهاوأولفعمهمفممنثحلفكلمانحلفبألثزا
وإوصضعأداأسللهدافاؤلمنةوأغفلفوعيالرلا

الدالهنفىجمدكلمنلكفيكذالىانلده81ممئاان
ارحمهظعهفاقىاأروهاثوقضعقأققالفىمل3الحقاو

بفىالهدفلهلأالمألفيهمدبشفيعستغمأشةفىا
ضالمأفالهكطوقرخيمصويم2برتهنثالطواسئغا
وارفعئمتهأفىرعنىأههتابهدلعمنةاالههنحدفيرط

أئااشوقكلطبمهدكلقا3أقدىووافىمفىواالع
ةهقطانجابوهدإنهحذفىمحلىصخاههواه

كا



رزااأحبمابىقدوةتكرتقاكمالوجمفهقسبنرمفىابئ
حممراهـضالفىبىفئاهىنزقةراضدانرقبآضط

انقلإلدمبعلبىيفدأهرمغجولجانإوفئلمحثثفئلمدفى
ئافىولالمالالروضةدهئئعياالئىسادةونافىلعدا

مهئعاحتهاظصاحكظيرمجابلىدضابأفهوضته
بعثاباومذممهالعالمننومهعتلئابارحغخالقا

المالةوظالمرستالينةالنهيهأوحفةمحف
حالئهاممصينلمق

صبرداليخبطاصةيثالزالليبملألبهنزدابعلمه
فردىلفيسدأدسالىكاللهسوىلمابهاهدةيهط

ملظاهبكول2زمثاوامساللىشاالمحقلطيطقعدبمه
شلواهدستعدأداللالداضتماشككروطااهقودزو
سميماوهـزالمكققاتهلببىجمرشكلعوجمهيطه

داالعةلق9صنموصهوالهاوهلشعئم
يمدتنروباتالرابئهـىلميدمحوارشعلتلؤالها

تاللمالىحدأفىءالهـساحبمؤأديطيرهقكيرنجاح

بئكهالثرعضئموثوءذيترئىاهالزإلوقفت لمجموضهششاهالئمرمحقكمو9ركابممالفلكسقطفهلى
نالئاعملهيدهقنجنهوهـىتاكهقليأظت

ثلهجمصخيرجمعهاذنكمممنىضالهرتالييلىهوص
فىهزاهـهوبىىولمحصكذووهأيطيالواصتبئ8عيس

مكلهمطأالمعالغالمحىهسظهطاالالمصالرهـضه
ؤلجفديمأ

اثقسؤورطالمذىففيحىينستمائههكنإ
لهءهقهروالجبهـبي



ربزالطمنطهنظصشهفلهكربئءيذأ
يمالرهفهوولزماشرفيافىلىإنوهاذأع

وهلغهىممووواثكثعولهفىاأليهرألمحكنص
أردقىثاقولكيئأأجصوهوالرؤفيثغملعطابماه

صءأودحتلىاليدايدترغايصأبلوغمقمدصه
صاوأفىامقتهدهىقولذوناد
رال2جماكلدحفامقدإطيهلذكالهؤهلهلاشالملهؤا
ئتقدو3وشالهقألجمكنافىعقههابرةعدهرإفاعوها

شاذددالوخمىوظهقصباقبهسعغاكقممروففىليها

يهشعولمافهبئييبئعلعهرحائليولىبدسسبلمحامجاقع المذجةفمأخركلالخفاقهلمىقعتا
لدعئوبعيبالأكبرناواملههمقطينالمفطبةقامتهمينا
وقلالمجلوهزلقوداعمافىالهسوانهـاجيالمحذلؤيهؤنؤيا

ثنجفنشتدنالكوأنهبطأالحممنالمخمالة
أ3طالرسطباحضةصظإثوللغنرعثهعاهوالله

ذىصايفاؤشاضالخفومدمههرلحفاكعها
مرلمقاكاصطلعلىدلمدبماأنوالشكالمعاكجتمدوحمقد

قادأحكلا

لمجصاالمماهللها

ؤأيشأوافيامجاواهلىأءلعاللرسلممخاللىبببمظوا
4االنجامتيكلمهفىإلصعتأالتافىلروالرقا

كالوالقامآطاياسط
الىتطللعيفتحأالهضعنكخبنلمع

هثذخأؤثكداكقهيناووكلململدألذىواالبيونفا



ناءوشندوصكلمنكهعاى
هلعيايصاهيدفئهقمعتالئلاالو1ماراهىمل
طعتأافاشنؤصقاتكومااكبئهضكلنه

تصبجودررابإفبخقزمملثشصفصصطتاتت
هعمتاكخنهنلفالمنتمحقرمنلدىسئهكوته

المثواهأصغؤلكعنريد
إرإللنمئرأإللىايهسمحؤمبيمقئريعاوادهرشممت

مقماؤفىالعلىمالكالفىتمئىقديماتقت
اكأكآهميالدهاوب

والمؤدجمأفمفبملفىالادعارالذزأشظط
ديفعتأفئعظءتزللىولدتاانلى1ملئيشذظ

هااكلإلكالتالهـك

كللوصفكالؤهـقيبمولميتلكارثورئعتحمتاب
مقاوسالألفمامفتشمالفدمحالصلونجص

االصبمابئثوههالبمئرت
كاللدهولرجمصفغمظيبنثرتكلعروناخيز

ومعوهـواللثطاكلروإلهـكلهوعاثرريئبئ
هأطيناوللآهفي

فئهملكيمسمنكأنبارحماليادجمهقخث
ولإلأيوصدمنككرلصفدعدبمومدانمثىمجن

ءوبرمااحريخم
هاالمحدهافىعقدجصئالذكزصدرنهص

لهلمجألهاضنمىفائحقلخنائمالهحمهب
ة3زبئامجومهاطه



ول

داكليدسطومثالبأشتدسواإهالنحأبائئمهان
طأهـصدسوجذ4اكتدارسطابناذ3عقد

االيتطاهنهأ
فيفهشدالوجرفىاذهئكؤكثحالكلفىقك
ئفعررسمنلثومحالثبربددمقالمحنسوفييت

ءافزيلةعنهصمزت
الليلوألمحأربركتهفالسثلىىسد2مجدبدالطاة
ثهلزدكافياالمولاليلىليدآلمذرعندتاطغه

4هاواذدههسرورين
أعالوالدةالبمثعرفىيعلنتجدؤتفىابعبريلصت

واتضاذلداشرىولؤاجمقدابمرىامهحمعث

لذنربدماحنرنححبتانقولدفغلمصطنىيلىهفىورضمح
وبراليمميماناوزرااالأنشقالميالدمايئصبم

ابمناءأمالنلىمنكبةا
ذولهأبادماالهركاحالأللبلعهافىيالدذالوه
ىلمجدجتوفلىجمموريةأكلئدفىبلخا

لمحمتنرماإحعصكالدكألمجوصرافآكأمنيو
ملكاظهـلتوعيوفياقنالهافارتيون

ءاطفثاصصنيطى
يموكادافأسترادفىكطالنيفوطيهامنمالمجمج

أممؤلحقطامئهقهوأبمكصيفهناالتعن
ورلتعأهصءروتجال

جمئاممركهلؤدلطلروهعزنسبلىلحس

ألة



ففاالمنهبهيمالعرفبالمالوالشأثزبئ
4اخعقبهشزفتالذىلى

حمجناكلؤاالجسبلوامبمارجملزسألكراهماربئ
آثهاحملث1امنا لبشلمتفي

عماسهالىا

عببعهيوهرومارأثبلىاتهقدنوذعكن
وهبانجةمعهلويوورنالتوهىلمحزبالؤلؤنرنالإئ

ومرىمزقىفمأحمالىشملهبعددبتمعأئمنسصالنججالكرب
متاأبأففلفوهوائثالوسلخالمجةلحلدثه

شذرامربقعلحمك
قدعرتمقعطاسهكأةوعئهالئمفبماجمقإيخثزشا

عتهاذواألهالكئهتهرجمتهالمجاللذىجمنءلم
4تهقااوشفتنابقصقا

لثشزللقاباشمومنمهأوطراغردرىيوهصيالده
الرفذلكوفىتنؤتاإفعاثىأشهالعلىنحه

ءيمادودلىألىلح
فاالمحستطةفىىمقلمحفةلمااثللمتصهالله

مزىالمرر3ةافىازاؤمى3طرناوبارلعين
الدتاسانهسئأمنعبن

همإليديهثزالللعالينلديهرنالآلقحفهـأين
اجمهرهراتجوكلوندكالظنهالدفىلهفشقت

داألفوتفاضاه

بزومجزوعأهامازاتسمترعفافدانجالىوعبون
ربالزوثئهعورفوتراشههيوالمكنالمحيواستبانث

فايوافيم



ا

هبالادهدإقأققيجمي
جيعهـمالثثرأتكالعؤاكتطيحقاجممبانتواسعث
معضاتدضاعةفيتوببتتاتلجدونهعهوانبرنث

دىأتهـفبئاهعىسصضعغتهـاطهرعوتمخئخؤفي
مفضغماتحهاذاشهاثأتإعوقالهتمنبا

محتأنخالءفئاليمتبممافل
هماثجيعهقوئخاههرمآلتفعدقهقصرثإكل
سعغدقتأتألىنهأفائنهبوصاتوعيمهقحؤمت
غاالرضلئقوهاشهافدا

رمققامحناتيهولعيهطمافمياضامنك
عهاسالهااوضعههامافواكلهكهثأمعنجقاها

8ئسالالغالباوه

فمعلىغنامهـاوازحمقتثرباقاطلمحدفيلييا5ا
افاوإمهتلئمقالماهمضخهتبوكلفىظالطإلعيدال

ءلمجفتاوألشاثلخا
ولفلىحهابجتهايىبلمطبهاثشتمذسقشه

هابفيهؤاخعطففهشدزهاذاتلهف
ىءاغذهنهيأئبئاكبدا

9اجمعافىضأعتفيمفممهاصاإقهشك
اكخطقدضاللهاهتةابمجمطأسومنهماعفاك

أأنهمهمأنجهـاأااقممعوهألبهصكعتهقنتبه
سعتفهصفاعتعيد

طغك



اجمىكهضرنثرئصولهاأبهاقدتخعص
ششابلوانهيىالبمصهحفصفىحهالءاماف

لفطفاالمجمشثرمتتألثه

قادشهدقهساوحادسلارسدتههئااشبامع
لنهوقدففصدهمصائتئهالوجداىبهـأصأل

الصخللامقولها

نحلىهادتاقاوبقمنهرمجملهادعاينعنلىغ
لذااذاحالهمنتنهصمالكةلظقحاعلبهتءاحم

تابخمهتفقدكلبافظف
تالىهعممتؤحيإد4للدصالمحؤفاوبها
أبهحومنهابهوإىوجذندوحدهاونأى

االخشابتصللهه2
والدثاولدهاومنبلومناعقآنعهااومقرو
اللةارفنهكرهاوخانايكيهاطوعاوفراففئه

العقامنهثاوألالكل
فيقهممهحكلالفهولدثهمندهـهاكلهمأل
ضهدراحغحظهشمقعقبعةعنهحلتضدرخذإذاك

كأسوعندغسالهفغة

يهلىأليصرحكمةمفىولنبهيالوامممباليمدرإللعم أووفلىالمطكتةنهعاقاذهـاخالرةس
ءنجماالهماوسدعدع

ووجمغمرفرفرىعنهولليئقزتجمزالمحناسحمتاه
النعآألمحاسرهقهاناوهعزيهأفؤاررهأثشوال

صتاعللىلمفربهههوفنههمنجثلضىكهافىوبههه



واوالعإدةفسكاالضلثقدعنهاطذنجدا
بخحاوهكزاطفالوه

صعمااطاعةيئعافدفىلىصلعانجمالئعلجبمفى
اقلعلهدأذاطتواثؤازاوتجاالهدىمنهضم

اهاالعهنهلدةتالمحعالت
ىفرستهظوبارشمألهثانعارلهتقتهادسمال

الهفمهـعثهعذاقهجمثيبالشهوليهرابفىانطؤمخث
الفقالوكاقنهاصظحرلى

سمدعضابععىكافأمقىجممقمثنباابمقمئعواظ
لسمعدعقمقألمجناتطيهوبمالمماقاظهأمق

الىقاالدإلبحمابوع
الزوفىهاردكلواحثالذاماباداممنكوفداة

نةمهالاايتخيرالجايآتهبضشتث
ءماضاقالهقاللهمنت

قذخئرهؤهنولهجممالكتراإلصهالمدينفيه
وعثوحدلىداتةحرفيالعدسبمةشاهدوه

ءاوامحعشةهدفيه
إضرخبرهامجيرهولهخيرئحرئماهرفىوجهئه

وأماهةاانوائاهاجمهرصسرمماكدراه

الموقننماهايمايعنىايصؤحلهعاظثهلمنأيخهيئاويامو
أفىاذوعدرهـلواحاوثالمعوليابفتوطعفاسبط

لؤفامنهحافىلععثااله

مبملماأمزجمقورانيأجمحةثكدها4سم 9حهالىوخدمعالىأفدضهلؤكسوفلمصماةث
قي



حيالكىيغى
فهمزلحسيماوسعاعكلضيللطاتلنه
ستماصبمرشلءاليلف

شيامىللب
ضرخهفةيزتصصميصهط

لمحأرقدهـىعططثلمحزءشاطتحمععا
هوعحمصه

اموعظمههبيسرءعهى
الرأساضدحمممفحعفدممىشعرمقلفيت

لعطاععه

لدصثددءمعدسكنهـمميل
اقيتنهاضدسعتمانلهكجيرسيرمم

ءجميمالتهء
شإقدلنامهلجسر

لالدعؤلىلهنضمعألدؤالرر
نكصمحد

فلطؤيهدممةلمحمبلىسالملعيرهـلها
أعلء

الياء
هفألشا

اكعافاله



ممرجممثلناضللمرشاويعظهـاحئىدخيرفاقيىن
اللعقلقدماليسيخااالعاقلبعينسنادنحؤ

لعفآلهـالعهكلمىماليهسكل
مجعفعدلغواجعودمنهالمجفىلبيتاتذىبمجمبال

فىضهاصبلفيماادافيلهاذاأهـمتهكلمجفقدواالبابيل

ثامجاوالدبميخفحىول
يمخوابمبئحؤمزلبفىسغيرزإالرهامممواشا

خلدىباثاداؤرحوديميعحوالضفالكادأق

فالبربةرجمطأليرلعاهـعتهجغبىهمققوثيث
بارضنجعؤنجياللفعتووسغتههلمرمرثاكلافطعوجب
يهلذكرقبليخذيهلةقفصدمؤابتافىييه

المجهصذعوبعإلوحقطةصدنوألحلوه
هباو1وؤدوفلوه

مداداطههـهوفراصوسهوسورلمكة
كادهواففاخرصهاحوانردهاهامنهوهوجمة

ورفاورمةضاوحمعمه

تبوترعققعامئبثيوتهصويهافاحمنه
تمحعبهنالساسوكعهخبوتيروهنعقويخعه

كلالمحصداهمهايهاكفهه
يرااآلرععورةعردفهاذةؤرديرأرقنوعليه
هزيمبفأخنفىهنهضمحلىأةامروكىمتاسسكار3

رالمحفألامثدةومق5

وقهالعاراورالبزصفاافلىلممااردبقصددفههح

رهفى



فاششأالميطفىالمدشةوتحاجمتافظحطرصحدممأ
يالئحألءةهنالعهقث

المحىحمهذاللهرهنمؤىوئامأقزندءالمجطا
المجقحهثمدوئغفماثتصحابةوالى

الغثذاكااللمنربمهأطيب
لفتهمادأواجمدهاحنمالخزىفلتهلدادتههصأطمه

فاسغسؤقةفىايزهفالطشإنجمسىمحفبى
ولدإلركةضمافقجفئوتهأل

فماضرمىعداالمعشذهامحيأؤوحذفىمم
مرشىامابعد5ثأدامميغثعهدجميبهبومجرم

امىفداضالعزوقدبف
تعاوطاغفعفسضنبينمفيهلذىالمحدبعدفمعز

ىافرقائراوالمفظوىالووالبرأقباصالرهء
شالكةالهقفأالعلش
لمحهذخايبئيزهرر01فمغاقهنشماناكلبان

للغألعىكانآإالبرآاخفئهافوهروصمئمإغان
مق9هاجميعثاوهوفىفبلىالمحؤهقجبرملىهـأت

مىفلىقابالمقبهمتىلمجالبالوألقدحمظع
ةعمتماالقععادأهـلتطى9ط

ععمراالصعوواهـكلفرمتفئاحيثدوفهماذأصفظ
مرحرواالهاكدرتبغاعلىالوئلبهطههعامت

اصمكلثألوحمإآيإياولمعزااىصأحلوفييىكياظ ايهجمدثواخمئترىهناللهقم



لوراعفاشةي
جمقيبهباهصءاكزيببهدأصهثجال
كأهـنابصهرببوتحدميباىإىبكلولدع

وهادقففوأللبعلصيئالءضيسينالءقدطداعض
شقوانوبدعواليااللهوهـثقعصاطاغةؤمهطآثا

ءرغهزدوعلعهكفىثه
ولمحكاللفؤشهزؤاالذىاوالقؤلمضتينهزب
فتىباعالفةالوبوليلاكأشأوامكنوهمهويهى

ءنياثالعةلاووحيه
ثالهدامتربانتحيفاشنماهـتمانتالفواهةضهافلوبلم

آلشتاللهمنلنبمادجثتفيالتهمرةالتفلكامم

لهقعاصالقئئاوقومابقمإباضكأهقمحيرهادقلبما
نجعنهعلهبتهـعستطصناقثمدعىتاوا هقواهبه8لعدذالث

المنذفىالففاواققحبئرميشراالسربعدعفغعا
العرباررالمرهواظاعىمحثرهازةاخواذاعث

ألهالمجعهفتةوأطء
سيفهقهبكاصليالهنالحممابايعو

أصاأللهفىلتظولمتغدصذأرعفؤلت
ءافععؤالغارةوالمجهـضهـكلط

يمالمعلىاالبهرالبزولهاهدوالفهاللالىشث
اهاقصهآباهقالمدساملىواعلىلمجئودفاله

اههحثبلمة

ألوفى



ك

هانروحصقازلىهابلاذرأهماترشدعاطلناعأح
الصرميمالهمهحرصهداليمىهلهالعوكل

سماوصسئهقئينالمأووصهمتاهعنى
كلجمألشساقومهشئاصت

افىأليدعوةوكصممالباقىكلسثاهطوه
بماةلمبنلظامهمابيث

لصفئشالممتؤثلؤاصآلذمحرزاكعكدعا
ثذصبهوااسةختلمىااساسلكنالوت

ثألدؤاجمؤدهوالز
والؤلفيناف2جميمهوطفىكحسوهمأتبعف
امظبشإاإلسودفدايماسبامملطوكبمأقد

يآورابهصىمئين
حمقثاذعلىائغذدجمافرإشبغئوثحذإلثةوادىسعال
االسودابقبديعويثوداشؤمكوثففدام

لردلمحاشقماساحممسقاأن

كليفىظئمتدثهقفهوزقلؤورعائرزمانةاصحمثع

صمشةلوليدضإصاطبرغمعالىاتوا
لرففالةاالمحيةفتشعها

عساالختةوسقخهعاصابالمجبةصجقضه

العاعتجممةومنهفطاطعإلمحثمامنهوممنت

ثيدلضاللمشيخمعماشأهفدلهاششالنقثهكسمجمرفحسمىالعذأال
ا

لوعالاهـوسسمهبهاهـل
فدنففيطولهفباعكلفدلمجنرةلعد

فايوان3م



سا

يالهـلفطعمبئطقخمتعةقدتقورسمهـؤعذهم

عكلىحهـلجمبرصفبهكلمرأمإكعفيخئمعثامرنجعنمجم ئح6هفسهلبفوثىه

ءانحسامىللكىندبماةست
فبدقصالثورىفأحادواعفدةكفرربضاولواحل
يخرلبتيؤاكلفشةشزتدعصبمةوابادوابا

هـواغسأهرهمحمدا
عهدقاهرومماأسامنماكل3كل محنلمعرهعههشا

جمدضماهىصياالمئمصبمرافياجابالذى
ءااللهاخهالفائهزمعة

اإلبدمحثانحنامحالمننئئيابنردئاروهقاوا
تعىبنونرهيروالمطعئلهنادثطففاخية

ؤاشاجثمقنجترىبواوا
إهـشديعباورذالغوالىكعدئحهـمفطعواوصل

اذشدفةااميهليتدكقامنوبايدلله
إللنىكا9ادأالجهات
سائمرهواستدااالدعقهسابهئمادوتئة

اشعأجمياذكرتشالالعىينعمتهاليسومالن
بماممضسااالهـضههسإلنة

والمذأدؤخذمىلهاباالموفقخالضالهواذوعلها
وصبثىحعثاولهاههالانتفىايلىجم

هاأشؤولرصوأيوثقجارإحعأبممزااقعدهىاعثه
بنىهغماهااحامفالتخإهاالمصاواممكولؤابهأن

جمو



االسواههنهضئعتهين

وهعضوهنحاكللىرمسعدأللهيزىالهدىلعنن
فافئعهيننكالهرناتقدلؤكةفحلكلضالة
ءوالرخمحمودةمنهة

وذتايرجوالصبوهـاممسلفيدادباممينخسنائهكلى
الناهنالنهماهـهوكلويمسادفىالىمهانهأالل

فارالعمآلاخنررلما
فآلاللهوشودابقوتقآلاحمهعمنيرقىء

اللىهكقهامحلعداوقمالسهدعنيهابومقالممث
قىاصة3ءاتحلىكثرهلمح5

حشتكلةراكأنحسؤكفودشبتدقصعلهممبما
افالغتأداوحدهاؤدىوتاتالذلىعينثىثفيه

15ذاهتآلفىكلهه

شىيرهعهفقحافليسبىهولالهكا8افاهوعي
فالفابىمؤهردفتالمغالماحدأقيوالمحافظفيظ

اليعفو7وفائهتءوفات

جمبئالوصهبزئادشزرهافهرسدحلمحوهكلوانابت
اليعاذرأىجهلىبواؤممعاممملخذالنظ

ةقتحمائثزالعهإل

األلعبئشوالئأتفاهبنلفبسمهاالموإشىففممبإألءحعبئبمظا
الثعر53وايعهسهوفي

هادتفأومالعؤمرالومعالمحفوقثفاومبعدماعنادى لماراناهالمئهمطورىلىتهدكاديعووفىو
كاانخلالوهالدودتنه



مرلعدبمككنقللغومحابم
لكقكتلمنقدرهوعرهمهصهال

دلحطمله

فرهـخغهحسىنحميففغكلفتقأضىمنه

لمحطبرتبنهعةيهقهلهيطمى
رركىلمجعيدطؤفدللنىتخمصسرءت

مىتقوغيستلومصطقهالقدمجذثا
حتدلقآق

يىمجمعمعنهاوهنكالهت
هـمنتهلتسيصعاساهكقمت

عبلسمممركفلىدزى
اللالعمعرفلهذمفأغفلضعولقلهالىكل

لساثوتةتهتلغريضرممتمامةظاب
شقعطتامرلسقو

مخيزبرضطىمحهرحعتة
مغسرهشضدبله

شطفضاصلى

صسلعكللتهدوشليمهاعىملي
صلعنئهلىكصزكرحيكل

تحمالحضمحثقال

سكاعئربحما
الهومق

أذ



3اا

رضحاختلمبىاليهواظتتفىساع
ةلعمتبواكفرقدهـهاا

وسعهتماالبئالرصاثاوهتاععتهته
تاامتلؤ71تاهامحتافديناكبنا

صذكأطةالعهمالمالهس
ءسيفمدذلىهقؤمتاهااخآسعوككفلمحعة

ردأقأحقنىالمصعبهتتلىههاهعها
لردثاذاكواهففى

األهانمغلسرهطهاىوالمداسنغمر
المعنميةوهـصمهفيهوغدتلجبمرلسيادهلد

ممألذالثهالئئههواهـه
متالهافىملىابئحهغانههوانتيرىياس
ذاترمىمغماكفىفعترهشافىالتالمفىلغتهفاه

جعالاهعهعقاقاسبماعا

سركلىسالمتبغاواهألدؤةلرصغدرالرتفرع
مهدجيدالدألوساهمىعس

ءهاعلداالفمعادواإلفسئا

لمحكلنملىلمحثصمهشواايامللمقثرذدفىلههططه
أستولهتدأتالهلوصوصففهواققانكمت

لبد43الففلهقهـااخماع
ثقعموقىجبهامانجاللراذمؤحشهأبهئرلهالمثن

والمشالعقعتمكلسئدرالغتاداللهمئقوالبئعشا
ءغفاولؤمهولياافي

لىبالظقاابتلباسوىءشفىيهتظلطفافالدقي
والكباسوكقهماالروفدفيوصفلققلت



االزمىضةععا
فىسصرالدهورواحضعيعمنظكلمتةزنأحالقه

وكزصوحزمءهـحيحةععندنامنهكامعلج 4خهـلمحوالرو

هبيخقهقضئهقاتىاوالنهرخث8تالالوعله
البأشالمنهعرنإلطرجمقتتاألحؤالفىظة
ءراالسشثرواللشهأل

لسفنأرجإفيةسبرشمرمشهظاهرجمثطيف
ولمتمجقنفسهكرمترسرطابئلهدامقالفى

ليدلهنثهامهامئيلمجاأقلسهلذوالصفرىجمكر
4االلىسغيعظصاللعآسهيرألحةالرسلبهل

الةاالبهرهفاستقلت

ادزيزإلمجمقدوعليهلمحالففععهماهطرحط
يفاكلجهقوهصلتجيرصضسوفيباضو

روبرالهضضادالمحبلمواض
فقأالعظوااممللتافعهلظويالكبراعالىا
لساوجمللثطالعاوعلمامنهفدرهفىحقذاك

هنمإلزالقاثآتفأفجملعيهلوفهوصكلىاؤمجودمجى
يخههالهصاننعاكتقلىمجمومرفيهغرهستكثزك

واالكطاالههئهاساك
بدالجالهقةفىبانووجحيهمقموخهياله

فعهؤكملثحققاطنشلعمهلدعقهـفوفى
والضئالرنخةلمئضانها

جمق



معيهئلىلؤرههوالزالىطفلنعكالديمىلهانير
اللامحىدؤ02فاذاعاضملمجقمألظاهرمدلئتقه

ةلضاالظاللطثونجدا

لىععهبالهمظوالحضاثاحمعهبعهفلظه
انغتامهآستو3عتهنفشعسهافىجمآفيه

مثدنجالىلىاففآاظلهضعنالفاوحامنمفآثدرئبنشط
ولمحأالففمائلعندهخفمتلمجارفدحمؤالكؤئفهوب

ءاالهوعقولناببت

لبملذيهقهاجزهبمثكلوإلحالتخت

ابخومبمحالاالصحاللظككلفاصهغ

األائعطلفغائللكرلاظهعنماائلنمللهعبمهثالقلىمئىفاإف صسلىممنمواظقى
ابمردفضأقعحضىبنيكرإلوشركلهانناتطتقائغ
الفنهلظقاظألتقسإللنمنتئ5اتجاىمحئالة

اشمصأالناابرواف
إلبثقضمقاضالشوالمحفبضألشضف5محفىسؤا

فقففلعافيالمفثتكلإستغأأأقفالعيم
محؤدعنذالفوروفيهفدنهعدلهطافنهط

البدمرشؤءضهدوعقشقمابيهفومحضدعين
جقثطشصشرروكة

غمثززباوطوعيونكمكعقثاسثص



ئهمدجشالمحورولوتحئمثراب
ءاألاوماالعصاعندما

دتهكلبةنيبجحكأكلأذرمطهةاههط
تههدذافاسالىدمنلاقاهرضأللذكز

محولهاثههماهنشة
يالؤرمسيفنبرفهونضئرثتماكاجاللودقفه
اتسمعهلغيثباستهلتالرعدهتتاصزخبع

وطمةتحتالههصطم
فدهـداصتنعفىمقمقولثزقاوهـفىهقاذامق
لعمعالىايلاضعحهؤحزبغرقداعتتففملمزمقو

ءالتمقااعهولعضاشاوجهثك

اقداحناهـوعاللىواذنجآهانللدورالل
لمحشهيهوقاذاهاالناسؤقىوضاهـكلارتمففع

هرغالاألناىلؤورخاه
كلىااليااحةفىاواوكفدةهدووكفت
أثالغماصإنجفدىظفيافيثاحمهايااطبوه

ءأاسقهمتقلوعهاغثوص

عبونالتزهنواستهانتكونالتماهمقأواستهارث

جمهوفيوفئتالمياثىئخمترمالدطهؤشالت
9حعطاحيهتواهاق
ععادلنفهةلهقيوثبمعاطامقخ

ءمضهكماالرففتريءرضافتنضهجردؤد
ءنظااصممفىأشرقت

الئرتاهرإلفو3الزىواوواتمماواالراقىلسصاثفا
كذفتبواوالئدهـلمجوالزهرضاشموبزهربم

3و



ةوالختقةلمجضاصإلقا
بوحهمثهالهؤجيهذاكفلوجهشاهقدلؤكأمن

وجهجمرفىلةخصئتهوحهلمقلقالباعئ

تهعأالومآندحكلفىصدهنبفهئنجلسالعتدأهلم
المجهتمسفرطهقىابمنقمةحافهوعصايخئهراص
التفألاالوسهكلاذااما

أحرذبهأوللسبق8سظعققدتميزهقخضاثصلمله
ثاهـتزاالرمميىالهجعلثعفمقبزأدمنلجنههاوف
ءاحىممهالاللصلوةبه

يهوثاهزلمحسقدإلمالقةبزهربمشرإللقمباقةظاهرا
اجمرعلىالمجبينئخهفظههـالغرمنكواكهالثقف

رولبرااظصالهأللب
قدئغزبوانبرىولبئعرنيترعبلدبمفىضثماحاجت

بالمحههرنماجمباللمجعينمنهسترانحماالمحيماأظهزلفصمنه
شمكثا3ابهلسدهأكالىفيهمكتدقكادؤرهدمه
اآلذمرثبنفلزهراخكافهكاكرزهحمثالعراصلى

افىكنإوالعودشقأم
لدمنككىمزاهشئيكاقععلنواوهوفىكوئه

سنامرلغيوذدغمثئدانكاهمتؤالماتههال
حمتحهة

االنلةمرهفلهظاجتمثهعهبقلسالمحهلسرولمجعارق
انتظينةفىلهاضبماترهاجمالىشةكنزدؤدى

فااليوانألم



6

ااجتلثهبانيأستهاكداةحمساللتهاندالعهفعظق
قابلمهانهالوجملوظطلحسهأسبلنهاههابة

عالهالجاللدىفنفالولجرسلؤلحاهةيبميههابدامتلهها
وفداهلمجئرهالههئهتألؤااأفلكاهامعساطع
الظألهصجيباوذيالطعثقافيكأدلبعمليالسناعق
لككالىذصةاوتجقعيلشئملىابهلولحظة115

8هـالعطأهاخذأتهوبا
وفظاهعنىتجوددزصظاوشتاقهمىبكهمي

وتحلىالملىكباسقتعتىفجفماوضظالتينثفىطأط
كلفموااالههالهنبالغعشا

فورططامصجودهاليسإلروابرنثلمحنلمنبالهارأحة
اكاتذجؤهااللتسلسيونفداكفنهامإلمألفا

نداهاجمفافوهنفيك
ااالرثمعيوصاوىطهالداوفهعمالمرمعبهه

علهامزيئجمنالشاةدذتيديهاعنفهكفكفتجمف
ءتمالىاجمهفلهاشوة

معقاماردلمجلهؤلموضافأضانجعالناملمنبئعوبث

نكا3كرأ89المائبمطوعالهاغراحةبورنجت ءالحصبمربهاشت
دوهـفكةددنحدابخدقنيومصحفزألمع

حالثوتالمرمللاحتواسهالبئوايادمن

ومذاحأثىأ7حناالوهنممبمحوانالذيغ



جهاعالفبالخاحصعدىجماعااأذلالد
ظمالفبالصاعقىىو

مارلهكفئدلداممتوسرارصمتدفرقاقكى
هنتفارقدريضةفيوااضعادياتإلكلفكف

لومانطحيننشئلدش

قماحيتلهموضدهلؤفىماالرسياقيودفىاكاصجئ
فلئاعقأطثدكانلمسعمروهـهوئعملسالنمق

تخالء3الىنخهقاثمىت
طاعدوأهـقسفدلطستجتاولؤماباهبألال

لتاشإنافاللعذدونلةكراحعدحعمقمخذت
ءالعروأذكرهمقعرتهان

ءغمامقإةاتواقامصتهتهفراح
2دالمحسهاحلوازالتءضابناثاعينواسالت

ءواصتطيتةبرتها
ردلاالالىلهالوعيونهالمشيلامننفعي

هـمديهاوهرتوععونثقدالذللدىمىكيودلها
عاالزرجوترىأهافاهـ

االللعينالدىواستردتملضمناهقاالالواررت
كمناقتادهعلىهـاعادتاألراهلعهتاوافادتكل

لخآلءاثرعاحىف

رهنفالالعالمينصداوهولىحفمغهقكفراح
ألفدممنالئراباوقعالطاقىتحؤليتع اصنمههـايهضامقءحانت
مقلاقدشسعوفؤادىجودكسلالابزى
لليفهالذخص3هوطئاعهلءلداافيتىىفد



8

ءمىطافضأمعبذااب
لمحيالعرالعلىلهافاسنعدتلفربنصشاقدفاضبخاالها
شااالحبحظىالمممفبهاوقتعثيالمجلس

ءلجااحظهوولنمها
دأكابهامسرىوأليعهفوأهتهذهذكليخهمىاألقم

الدببهاظماذرمىورمتطىبههالمجلهقدطويفدم
ءوالزتجالىفهتهالىل

طجاثتاروكأثئكممئعفلصهيعالضمسطمهبهالاتجكلط
هءالذهيالشهدإهقابث11ما

فدتفتدلمحلفكرىثحدقهقمعزشذىامقكل
داكبموالمحابلمحافعطفاوجذجثمادافدمالكعبهآ

4حرافىظاعةعلرت
وأرافهظأيهوقمهاىاطصلحمقدرثا

بهأقبلوفيدميهقواراهالممايعترىإهف

اضالألصظمأددالتهاالمحتالاماسعئاقمجن
7فأرفىادواصهالللكجماألللمجأئمنسهذال

ءهعدااللعقولمنهباتذى
صاالاليرحعونواليهبأاليفهمونظدعاهمن

ئاشهصرأتجذىتقالهمععلىنهئمإتادعامؤذميطدهمزاالمتا
نامرإللمجبركسرويرلكوامرنهىلالناب
ذكرلهامقاوؤكفصزبراختناممماماعنهان

وشفأرحمةللناسهيما

طه



وتحقفاقنيهمثتحىوهنيأاللهوحدةعنءحا
وألمجرهنهأيةاجمزالصسصكيرمححفهثلىجئ

ءابخبهقالىفها

هلحصان2جممأذاوفرألئوسهاكفرنحهأرنج
شامعيهافىىسدصيييهتاطهرخاوهدى

صعدهنمئهيعالفملىهغفظبمبئفىتظيباصلشاقار1
واالكثالمسامحلهلالدزأاللفرافئهودؤمن

هءعلىوالحامفه5وا
تئهوإلمجؤارىاضاوعلىاابدمنهاالمعالىوسؤلم
تمظمعصأيئلفظاوارنتباطنابذامأتناظاهر1

ءتحنمممارصابهامجالها

كعؤفىتهاحعاناجمفلفيسلأياترتابادظئما
عؤأمضففدلوأهـشافعهبنفلدعلىصمروشامن

وصقاهزأللهسامنرفة

هافمالمحديتهتئوقديمامتاماشئفهيلصفبه
إذأماإلوجماانماتحتطونعزقعاكىعنهجئان

الصدااتهامراعقطمت

لدىكاهؤمناياضغتصويالبعىتمفرطب
مفصاشهتسورمةوبلفهوااسمبسوى

ئرافظيوشلىالمحظانا
لثمهكلجمظاهلصألثفىاالطباهال

اشبالكاواالفأوملضداإلضغاثزضرفلتأويلفا

تصجونكملنحطبأئرأالمانجالتخومقوااهتدما



أ5

علومصترمقشتبرسوكلفوهمهثاعن
اصكفاعىحرمص

حركوووفمنهنزلفرفت
ؤيللمحتدبملقدلضاللقلب

هـحعاسنامنه

عولقالصتةنرى
لىلترلهلق

لترررمغاسص
بئقدهكلمزللعمىيمس

تهـتياقغنلعناتلمحيماهدعوصعيطيق
عتالهدىس

لحمالكفرلخعقل
جملىلعقولتهسؤيهلو
فتموفكالههص

يلجممصرلقهـفطغناسالعناعن
صموسكاعلهـهرتلوعلعكلتعآ

نحفسالملثص



حاثفالجفننعفرأنجميمفلمجقيرضياعفدنهليميسدا
الضيروهاذاالمجسداالولزااةعاالقدوروايهأقدد1

ءواقدملخدلؤنالكذا
تحثالزابأضاهوارىجمفبالغقبتدىؤاوعيتها

إلبهبعليغصلمجاثىمظعنممؤغل1
مدؤعالسمقئتمتااذتفأمىلوايهدهام

جمقعواعئاخمبموبمفرقنضدصكانقددرصتم
صلطوهماضاب

محضهرلبههـحفبقرافىكمدهعنجمذال
جمتجميابةوهاحينذشبفلهلىافاعداييالت

ءلووالفكباورهوه

هكلهتغممحالفدهنىممرألماشتباسثزلمومنن
غمضىاذمنفتاشواشصوحدبهرايالقوفا
ءعز3فللمفسشىلتمافا

اأفلمعدافىادوحهكثعفحمفبالؤالرتعادسولشتمفدا
أإفثئيفىمهـنيىفيتأائعمادنلىعنيعيمؤد

أابئىااابالخنتمفثزاجمميألمويؤاصتاضدوا
اياهلككلىثادتللأالاأممالىباطالقاترى

سأئاهـفااغتء

كلفيافؤبهتبوهوثآكاحالمعراججمدوأمجت
واالناجبلؤرانهسينمةالؤقاجقبالظقاردقره

عبصدهفىرهكلك



3

دتجفاواممقواتخذئجاللمجاقاخيقةفدكت
فىامنضأتقولواماجنتهاناإلمجالالحلمجتهوفى

شاهلوذالتهفاوةكىجموعمشؤلمجهابهالهجمننعيوذومىصياف
فاصلفيفعةمااوتممؤلقاالئلألىاتجاعاينواتعزان

صشذتقولهكاذدأا

ورسراوداسالولورسقدمافامحلةالمحقاودح

اوظجمونوالهثعهسدنم8ادكتهلحسهالمتادايح
إيبالفياالكونامثرذشفأكدالناردؤهـاحلى

أالتطفةأاولؤراالجمكفاطفاثهفلثقء
لمجشظبللذىوهوواه

ضتهمؤكأماسكرهقثحشهكللنهعئمنكلصرياحمع كلوذكنأفالمفدمحغمقصىصفاح

تعطوأفظللمحطالوكارفيلدلىفيكبرلخءالبفغدوكل
غاروقدءلثوبوكاهمدرمرلاذأجندل

ةثمهـصمتقآبفدثت
حوبارواكاللمحمةسمتظووإمعائالوشعويأاك

بافمفكلالاللهحهكيفمعضويهاقىىكعقهصبغم

لسغعليشالحيآلهثرولعبمنباحالىاهاالهشرصياهط
همقبينهلألمحذلضواثمئعرأجرلستإمثثلمعبمقدضيعئم

لهايالثرولذاإلاسخظاباتاممصرراأب

فربر



بم3

يدتنرجمتداهـباقىماعفابدهامعهفوبىبئ
دعاهافههواضعاداللقى

ولديهاعمابطرقىهـتههاطكاللؤفىدممكوى
مالىشميراطهاعاوصىؤلىاينهاملعثحطيلوأظفف

عالءادإبعناؤهاشماث

دنعوأللفاضيناذاضفممءسعؤونحوبافهكرمفد
أبوأثةأذكرالونشعرءلثوءربئاكلنلهكلئج

لضالاكلكافيحدنضء

امالقالعنووصفدرطوضعنايعالهالىموليكل نطعاهركفالهبئوأداواصنغق
ةاجنلذاحةالهباء

قيؤلمجيقثهكلصابافوتتهويفىمنا
الملىهنجطأاضطراللوههأمردرذاك

ميببلهفهاألكترك
لطواباخمارنظامزمملثلمحمهاكوههالبقاريرافعن

رىآوأةالمإهمممشرشعادولشرلىشعربفل
محالىمالفئها5ء

رهولزفىقىاانحلقيرفىقألمنضععالالطعتاصلاهوا
جاتحارفيالاهوالرحزبميرالسياعبادالمقله

ءاللثحعهالغ
فدتجتلمعبودمأذبعيفياعقلالمتبملىأحمارم

حللعدهـائعلجهعكحطمجملجممعفلحاجواائلهطهم
البعئربافلىهناصوكدامثلطرلدبمزهمنألمحثرك

ئايثئراالهامرسوييمسمىيجدثالذقيهؤال8

ديواذظم



ء

واالئرآةليهحمىابة
اردتمظعرانلالقنحقهلىاسرهـكطدقةبوفىط

يفالضمفاتبهااهصإردروشؤأتاتئباقيدتج
وشدوصغهثلثت

ه5ليرإاورشداجمتهزوملكإمه
هاشاكتهلةألهفوابهتاادمحتهظقهاهواقه

يغمافدلمحاممضتةلىعنمعهنكلشعوفىعماكا زصونياقتلعهعهتمىاالمناقنهمأتويخ
4ابهخىثواله

ولمجرفياتخذائاثكنعالمغللاذاطهرسبا
اانظوهادوالاشناوصطياضاداليهليب
طهرلعظحرالعالمة5

العقلخبلواعتؤجمهلىللثركيدينهواصزاكل
اتجهودوصسظافالتولىفىحنهنإلرتيمنصم

لؤآلمحنتاهغإشمنعالكاضلمجتالةثذلزققحاقلدهنكال
وفيساايعيؤوالبدهـاذبوسالطبالخنقواقى

ففهتلدالاجممتعشئاهيامرفهبهكلآخثكثنالممشفرقض
دالقؤاابصأهمدمههاامحالوافاينحلدمغاففطهاكزالىاأ

لحممىئمسنابؤوقيهميابلطلئعياافيأباهبملع
ءاماتهكللجعهكلخ

ي



3

امقمثامتههاتوتشممكلوأهلرية كرليرغنليسشاوللخكهاتمنمخانهادروأ
3وامرسهروح

ءأمفعنامهوالحةلحهعافضفلهلموص3
ءاشفالقنانولحكلمنةالؤجودمقفئكل

لبمرجتحمئاامقالزاطاطجصطنبالنمغإاابم
بنىكاذفهملىهيقيتصرهـلواهدابدأتموان

انإرفالإلإلنعيمق7ثمعأقبعيألالقرمنألعتاهرعيعم
ندهراكلهصفىولدجهالذلكأفهكالةاصهق

خطمىادهىاعلخك
إدارلبرداوحرااصمجهلابشعراضاهـادأبع

ذكدرااللعلايألتهامرمحئراقىنحراحمىمقالهتاهصبريم
االهشليوحدمسذ

اوالردثلهاكلضالفالماضممبممقادامرظيهءا
اثحاذبمفىلهامصكبمالالمعاونحامأهداهنا

مشالمرفيهاوقاكانق
ذلشوعقيزبااممئشرعتافىللش

اللالاوماصهاصإقهتفولوأان
لزجمفهلىاهداخت

رفيفأورثذرأرفىنخووالنفاقلعلامنه
زاؤونثاإلفيبانبغىتصيبئايءلعثا

معشربؤتماهعقالمحقكوا
أإلنهقاالاإقفزفىالقاللطاقملةباصعلىأابدلوا



6

باالالقئلهصصوجمالوبهكلجمثمابعادىومسيز

أمنغؤعذوافاشهالامملواشبمغلهوفثعأكنعايثئطلم جمىهمهكلوبرشدسهاخء
ءإطسطقاممغهالأهصمقبهصننهامتمالمحععصولمجهص
ؤالسلاهن5قعإلهفيهوذلتسفاهةانفو

الفثاهصلف51اؤارو

يهونأجمندالموعغفترافىعنضنالذلمهكذا هكلبطودبانحعيتملمثوزعأبثمواحمثعاثه
ايينارعلباقف

فاصذوهبكرسسثيوهتدشلىضهكلجمىصت

بخايىستاخالنمبماللواضييرلهصطحاشيشمعر
ياشالكلقدإخغرغا8قىالنعرحااعتدوايهبوء للهتهسقمعلركهواظعرفيهععدهنولقدميغ

عتد3يهودامقفيههـل

افبمبخيئاضهكللليالكعىعدهدتهكلصدبمإلكلاكعقلمماايولطببااشأل
بتالايهقفىطهتإت

التلزناففاقءبذوحرئتذكىبخيتينشاتفابخ

وهلئثحدعوااللمناففينولمجطبئحملةمعاهم7مأ

غمزأالعالحهقالافيإلمعقىعخاقتالعلىاقداشا
ضأزاباالواطمالؤانقولدعوءلؤالماهفاست

قم



7م

ولحتلاصفاني

فدقهؤدالخصنمنمكىهمظفاثعؤزأهلىافعاقلمجع
وفصآفىحالفوحآلفويممحصدلحالهمكلها

ءعشااتخالصرلحاذا

تامرزلهالمحالمينمالهىادابرإالئهاقطح
ائحهنرألمىمميماولىاسئلوالفثراللهامفيامنخدعه

البجمرربأالرالالشنكنألرعصلمحرفهؤنجاالهصجعىلمحر
ابااصشهالىوبوخالاثؤتناتا فىكعداحلىيرفبتاد

إآلبئراكاومهبمرهرحشقكعبقلولهكلي
ودالعفأقأإافألمراوضللهتماهـحدفهكلطأ

احدؤدالىأبخئؤلتذوادانجودتمهدهـالماليل

ثئمإو3لمحمونهىواهصللولبدفمفيخهكلظغلجواممىوتبد
ؤكلاثتهتخهتهكلوماوذضعئهصفيفنكلشاع

واسدأالمارظ

مقلىافشأجمقىوصغؤكوألشظتويخهـشقمافى
الهؤمطواألجطىواضقوافذينشهكلة

ربآلاإزلتعالعوالمحمئيعىلحمانجئرئسنجفىهالاثدماليمم
لمحمونخؤابدهحربخيخعوافقتوصيقوالمجهل
وجآلاوالمألاسفاهء



38مم

الصركىيدواوالعتاهـىوحالتافىالعذاباقمعيرل القوعاقبةدفيابهفانظهـصإمقفعتعاقوسق
فهأللذكأهصوماساق

ويايفقهاكبا5أزاجهثهنمحضدهذحئمطنرتجما
بمبماولكيهوجدالمحتتذقرأحالنىفدفاهوشيه

قيهشدقفىؤالمحغيضحفههواجمهفياللسانبالمحتفطب
يهشدخفهثنهرعلهتفلهذأوالرجرص

تأشغلةماتختاإيعقئفعلفهوفى عراوواحىمالىأترتءا
ثتمهليهبجماوهوبهوجملىهايعدهاقداتحت

هلاومالةالههاف

كأاشهواهـشواتعدقىمدرلنننرؤمأ

نجىحبايلمههمىصرأهنعقمىمدىهالمحهذالغت
خيل3ذلمحريهبنجغدئهفلهيمجموفهروفيبمعيىهصي

بلالقناجمأليالآأبلنوثلحمحظمجالفى مقرفىأولحهكلتقيئوافلاذاسةواعاديه

لمعالذطثاإليطاهعىماشايهاانعأبطعألههأاتاليلقنات

اشوجمهمفاسبعفهمثالقفماهـأصانحطخمعأبهوجول روفتدلمسجمظحين



ل9

هـاكفوناهممنطمحتادسترأبيعتتآركنول
ءاالقللكدعاالئهأعثلى

ابيتصجالظيأعؤئاؤعنالتاسجقفالضوكدا
دربهيىهابهااوووهتشوقاععهكلخياللعتئ

للىففلدماطأكلقتلإلوابههفاقأ3صدخاللمسلىن
والعفيهالفدعؤاحتقدشاهدوإهرلسئى

الكفبمهـاالمحلموجؤب
كنهصجمدلمجمهارواللمزهعكهامذاحمه

لزهنقريمثرلعزذاناحشدهـهكظصجيهثباكلظهـم
هةمتالئذات

لدههربالخفروأصؤلصأقىنما مالعهايخقعسسةألمحقدا
قمادروضفعفأجمصديالذىسئلىأعفوة

أعهضبئطه5
متاوفضالبالقربقاجاقبآلعقهكلدد

للدوالوصافينوابموصالهنعهساهدوابذف
فقمزيؤالاساوى5

ماعثاهظقهمقأليبافىشضاهاوالىفظ
اقاةهتيطيههـسوجلصلىشاهإلدههـ

الءالمالمصواالسوامن
هضوتجظوصاللرحموشادالععمادئاثوبمف

الئصلهوياضقامهولوانأللتننفصهلجاقب
هـوجفعليعهلذامتس

قدتوضللحطغهووكصفرقدشقلؤمن
ارضىرهقيثهقاالمحقدواله5ء



عأىوشضامة
زاسذوالىيخوطايخهكتألفيلظيفصللئئ

وهليبصلفعالكاءاسمزوآعلزماوفىكلف

صتاهففثفيمامعاطفحالحواخمعأاكأكونعكراسا
بهرمحالهالهعياساطيب5د
افدهأهبهفامالتاخئاهاافيه
رينلدبرسلممال710ماسآلفزارهـخفممرمنههـصف

اسمتتآممالهئأاله نححمبماولوهـأمعهثدشغمهفالعمبهعف
المحئادالفؤ3وفاهابحتافالعفآلدأثشؤ

وجناامابرياهـهرمدتهذإنيكنزلصبهمتف
هانوجعدهالومئتث

هـلهوافنمواهااذهوا8فدافدألمحأبقالعص
لخفائبثتلهاقاقأل31تامئاذلىابئوضدت

ألفداسذشاماوحى5
وفلوصىاقئمرإلركأهئيخلميزدىيزلدتجدممط

اليفلهالاالوفئقايرلضفااتحتفا
ةاالضرأشفتوقدل

ةخماهافالالهثووأاالمعناهلقءلمامحسعب
ضنفرماالميهرثاجصتتااليتلمعبرثاحيث

فعاسههفماوجالالجهثطأترئنقيهصخزات
شرهيارعافافضتعالاأنهئهكاهالظ

ءضوثفيىفبيفاكفا

1كؤفى



أل1

وناههلىعكلىيئمىشدكأفقالإلعثافىثاف
لمحنتفاقباباقىتيهافظهأؤىأثيبيقودجمفآلئ

كمثلودقاوالركبضل
عدجرفامقئمنذفدغدثثماشفعهامنالمتاهلى

ولحؤايالوحقلوغدتبألبرفاههافذألح
المفافىفاظفها

غبصقثلتؤعغصاوفيفقدالمقلبععرلجدحدا
ايتيعهاأبايالسونبقدتق5بعدبعدوايخوى

العؤحاوتتلىكفافةك
اثالشهلوالوعريمبومامزاولقمبولمحنينتيططلمحنين
صؤقامحوبرباصاوبتهاهأثيممتنحبلىثدفمذاإت

ءلهؤاظىتدانهأصيوابعقمولحيثبوحأدوكاغدممطط
بدرلهاجبالدهيؤينالحزمغجقتجآفىومط

مؤااوخنتتضيند
يرعليهووحدهامقفئااششمعطا4توتماد

مامجفيفئبزوهونفتهكولثهماكافئ لفاهحاكهعهافه
طزإئالفالمهفطوثبزالوجعيضهاهشهاقظ

جمدعكاوارثأالشوبزاطاملىفغثت
كاافطثلهاحويققات

كغابالمترللفىفترهؤالمدونع
اويقفالنمغبئرغفيهنالختبضغفهااحنتها

وخمالنمقظمأنة
الههويخياالهتوقىصيزاولهاويخنجواهامرالوصديأ

فااذي62م



القاهراثساحدهفاقزبضهماالعابعدالجدوحمة
ىحالااللؤمهاهافانحفا

أمامالمحونلىالحنولدإتزاممتهلمفياشقهثه
إلصأزلعدهآلمناهذهشإلمالص2رهنئنزلئئ

لعؤاواالهئماكعدفيها
مبركاطابثرلنهومممكلهاغدإلنمعؤفأت
مقمدحلابهالىمكهـدالغزالةصرجمةسعيط

لسدثمااممماؤهاثه

واثدرنزآلمقالفحسزالبروجاميهالالمق
اروألبيشثبطاضعهرولمحالععيئىفتد

ابرحتللىاالاتس
أياطإألكاشتالووقتمقأل3شذاجث
وطوافزضرإتجثتحمهلفيالميقاقماواد

اههالمجمارواورمىق
تذىافسقهجثممتيخلدعالعرضجث
ذأجأمعاهدحئرضهاودجمىأخذاح

ءضثبالبااييزول
مراالنامربهفىاهالطهفافىلدصهبلدمايركل

حراصتوبيحرهرامنآمللرأحمعينفيهظات
رومرشاللمقااامربةلىهق

وشراوجةفىثح2وتغأدلمحتمماغلهزلةمنفيه
اطاءأدطف

هناسدالشوهمهاالقضفئبمغلهنهداأل
فورسورجناوألهفيوالغىقىغناظلىوك
لىاجلهطاورهيابهانالوىالفالالباقفئبرنا

به



3

لمحزمالسيرباثطايابة
تخطووتخطياللدلومحعاقتحدوؤكىجرلعيسبافرنجاق

القرهشعاغنهـؤساالكرمقفاالضريزهاونياقكالسهكل

ىحلأذاإفقدشاالمقاكلفىصقلثعكاالتمعثقكهأباحض
قافىلعلمحببارفنياإفالؤصلشكلبربناصآح

روواقالشرثااهعلناقألفئطصيهاملزفيارنعيمثىا
هاقاضقحيالهـمانفنطافاارإلضشدتويها

كثآهةرهـلعيناهـبت

إلميمامقكأجراعرااحوامقصتالعاكا
الجزالتاعكانأؤعاىيعوجثات

حمىضألماله
ثهئلتاطأهجمتركطبهثدللظادىلثااح

شندترفئبرالصلمجرالمجئوعمبنوافمهامدنجغملهواوكان
هاحإلثيدهيمآلوعئمنالزهرإللئغوبرشفآهامنه
هارباوممتائهتذاشذاهابخموضأعمجخعل

نالثياربئاحجبهرفاحمميفاوحايافيإلحلفقدمنبد
زهـوسئهدثااكألؤبرواممآعهذناحمورىمقبووجحمن

رالجوبئبلقبامذبمودمماافةجمىلفدلإلقآلساجزقبىامنا
ئااوفزامفزدماكزاراكؤبوهـو

وكبىجماليللذهو



دالخبوأاالناشطافىمدالشؤطالمإدوبمفى
وطاجمتشهنالتيهىافزىتنتويلعيهامجغ

عأةضهلىلهصالمجث
للبوبرديطكاذأثرلهوهأالتمقالوجودفهأروح

البأهالزواهـماكلحأخالفغفاسعثصاه
لفدي7اوالفضظفأءشا

هطشؤنهنولهافيهطرلثىغىكطاالميهانف
سوليابهالملهانفههكللحهلىرشهصبهرجم

ضغأءووركعهدعا
اللوقديعلىوهذيلعثوراذلعقولالوفىوعوبلى

دورامفهوزنجرقظقشعوراهـسزقطيرهنك
قيعهادتدطاء
للفيإلودردبزرءحالدمقورإإ
مدالعينهقيغريهوحعووحدشونيهيتوندا

ءشغألامجخئهوتحصث
عىكتهاأيصاوفؤنمظاىعهادوجمعول

مركاكارخفتهاوصسفتهااراوزارها هـ

حضلالتةالمقامنعظم
موئهمتلةصوهتودناخرشتهأذثنوهـجأللة
البتهالامادوصعوولةورؤمىجما زصتابراافهاحححالمجاالام

اكالبطمهنماوإقيلهـاللصبرقدهلروعر
ودهوكاشصتهماىنارامبلىعو

المخهماففقملىإلمحدهمااللننرندضلمحاتهعطمفعاضةدطعقألره
ناور



5

الحالحيثلمجظالمحططنانبدلمحالمقشلكصتايهو
ألمحولهمطميجمشفوزرعا

الممظعلإكىمحعآوفضالمعؤشلكناوسي
الألاكرمحلىاقمالمناوقئنحتفدلىعناهبمهـابىش

يدهلثوباثهمعهوطيشاقى7اىلأتصمىمنبهفوحدنأ
دافي8وذهنناعداللقاضذتمااتةالمتيماخدشا

بالالالقجودجمعاوشورهتهامفطبهلصمئافث5ووقفناتي
حيصالجقاتجهالقإلاووالهمنمشعنانجليهرتخأل

هئهاقاالقعتعؤدنهلادااوإرهوقفملنأ
اقفاتاورجناوللقلوبفراقاوجركمناهراوكان
ءضاولمجسولههات

حؤقصدلنفولعدفقداققدسوصدامنهوفقدنا
وقديتفوئحنانمانحمتالمزسروخناااليدىناو

هصبخالصةلضروععدا
قدسالؤالملصلىظاقدساتنزهاباتذى

سأالذىضبزالقاميممابايافهراالذلهاافاغث
71ستشماةميلهمدحعدهإ الزواهرعسلىوشافىمنهصآكلىوجمبمدحىمقفمك

الذهلعلىهراقباالوإكعاما
اهلهاتاللال

تقلداقماعقدشلوكلائىإنتالمذاتكحزلتا
ىاشهمنصىلىوهسيرالمحهادهيألبثددرقىفالعلى



حمثه6

فلنرأرمنكةايلثؤتججعكلصهاثدلهنمتقعليهفا
بعدنثتمأهلتمعالضمنالىطوسبعليلعنه دهد3ساوحسلئأه
برطورغالعظاقلعمعفكؤابهوصلهقدتياورت

جميزشقابفغذناظقبرضابولقدفازطيفه

هندقالهرلمقنملهلعقاهامههيخىنفلىلهماانتباذاجم
هنمالجموبرمجاشيناذالدقصتحنبهتىانأ

دالزهرااودمحتهعاالذىك

فاستهناراسمهاويخاقاسسفاةاسنفاداضئاانمتكسمك
11اليدكأقفويهـماكمتحالءآفادفيوجنافاهئ

ءالعأنفطشهأاهفلحظوت
العفدمههققذأبآلئمثجترشفاهكذأك الطعلمشيعلشمنئهمدكنالمعمىيعمدواوالدماط

بالمعايهمالهال

ءذهـئعأطمكمأولفمدنهذالىهمالدرشأل
كزوبامكفطمارمىمالماذادضهمأله

أالمح5القكلسدبذستاروافىلغزعهدمعتاحاشدآاهلمكاملوا ميدهالذى

بآلمجابدلموفمأتجتراهقماهزبنىقال لتاابهخمباوأدإلتلى

قفأقكقأقيويبهإدمنقيأللإضغاالكفبمإ فلوبعلىمنمهعبور

ح



بمممالامريتهاجرثممواسقهشبيمالسرياناظييمي

قنيالاقفيسعطعتفابطويلسمطلمجمصإللدموبمان اابالمصهن

ممبمصبواكأسيصثمعرباطخدطييممكهتإدبم
لكرفىاهـضلوهروحمصلبوعزتاأذأدبهز

وقاشورئيرلالمهز

اوجمنياادحصالنصامصميتا5عؤأميلفاللبيلألكللمجئا3جميبىصك
دىءءهلحااككلهللعملسق

ثطاصألمحسينذبمحأليءركلمرحهثفسر
الىألداسىمؤضتاكالمفعفصحالراسلىواالسث

هرسوئفوبمىاالهو5هـلأ
غيربالزمأرالعدادعقصكلععاسختيرضا

موهصعيسلهـلبصببركأفالماعنالممت
دالمحرسمهوفرهبعضخف

هدعروجرعوطعينمحرلبهنىفيلبخدلء
عواالمادممطكانحجكهحوهصمممرافز

ورلوكاأحلصثهلىفهئهكل

اتساصلبالمرثالمرقومحأتماولءنمدطهال
ارؤطأبلبىطببئبتاللىذلألقلجىلعزلمصال
الرثمتالىكالفميملىماجع

ثرءالرالولعهعىمننعالثأهاعقللسافى
ذجهعالسالكزقتخثن001الررفيثشإلالدهرفىوهدكل

كإلو3الياحراواخمقثمفوعلبومرفاحير
هاحمهأت



ابالهتئوسالحاصيييسدنداصولمجودمعكذ
بموالفئالمجضاتهدس

زغخيرفمملتاصلافثيمهوقدقضعالداتانجيأمنه
همواتمطكمئإثذينؤأاجتفيالثأبأشأثتدىا

ىردفازواومهكاقبمدتجقدأتمجرلهكل
ثألدفةأفحمهؤالعدكاوجذيحينإساق1ما

ألةالولىنوحلىن
هفيضلةخئبر7برمالخطحكةالتا
35رفقنزاهةءانمنياظينخاهمهيابم

ؤلمفىىالمقماللةإكتنوأجمهلىئالاالصسصمصالهده
ايئفاعرالدنارنحبوافىالصئئلياثالشاهدوومتى

كعبماثعققةوالكاخعاجمامنهلبرهرنفتط
الوكأنؤبرهملولىفىارنجصطؤيخبزوثعبىلئبخايط

كألاساللهاءارلوها
الئدبيرؤقىمنهنيثرشاصاللرقيبصير

ذوأخهادماحفىكلدرشأعديمضهكلفىىتا
صفلاكلهصوصواب

شرتجقيتاجهاورومىفدتبتنوجؤسيما
وهـضمؤكتعنهضللهرصنئمعتهأاكلففقوعيون

يخالالءيخالوانافئة

ؤدضصدأالونونهمشقاحسنفهكاللهمتالقون
ؤهصجلعدهنؤصءبورتقنعقاهلاخكالا

أل



طاشنئصأفئوألحمنألعاهـمعقؤظرث
حومموفالمؤسىاولثهـالثشلعتصعا

فيقعلصالقكلفىق
سباللرشهدممفنما1حاهماالمحالياثوس

الذىيبماللىافثديخاإهبئاواشثالث
تذأالقتدصبهس

يهالىافبالعسمتأوءتاباإلصطبذالث
كالذحىجمالواحفةالخالؤلمؤجمض

ءدلدأ41اإلناسوجفا
إلبقؤيدماصلىبايدعقدتالذىمقلؤلى

ثعدالمذتوجذخهادابقبهدهح

ؤنالفىكقاةأنفاللبهصاصافاديإثوعلى
والهركالىفىاللىاانفققزهسهعقهـهـالمأك

احلى3اللمهـاعيجقما
وذآلدؤبمامنهالتهودينإالسمالسدامرهعآلان
الدأظإلذىخوافحمرالخلفبأبئ

ءلرقطاجموئفايقأدبه5
عوااالذانلىالذىإيخالبئلىاكؤكالفهامسالعهللفهـ

كيإلعدقىتؤنذفاللمفهقينتروحؤلذى
ءدومولمجالههـ

اثىفدوابالظالرخمصآلمحمهىصألذممطث اا

لفوراقؤمقللمحظنةصلعدلنححملمقا
الئص3ءامىأحوم

فايوانماكا



هـ

تاهـاحتفىالمشوولىهـالمناوفىتصإسالههيو
ادوابماالنالشمفزمثةلوقاوااستقىدهوه

هانرأفسللناربىا
عطاعدالوفعقناممظلحبالممعطماودالدلىكفه

كبالالثادئذئمحفالطهـأشءمحمعثرواكوددوالذىهـ
ءاالشد3بهااذلمصل

تلسبئررهـمةولمالمنىثفقملجمهبالفتبلىكفى
اراهدىإلجيهثحفرالبجياهاشفللهالالاضال

االعدكذهلطالمآبمطه

شحكلانبالهدىارسلوهالمعمغالرسوليهحخرمحب
لىاذبابتيطوفوإلىانعىمريبيتدونهحلمق

البئالىمهلدن
لربرهمفىسهاذرفطىؤاوالرسوذسهوراطاع
ارضئوعنهاجععةلخزتهرضومادلصدهةراخ

هـمخثبعتههقثدن

دامروجههوسمورلهتطةاىبالخالألمحامنهذى

لمبغضعاثفماعفتادنيعقعقدذأتهفئهوفئ هدهجذااللزمالى

ثهدهئليدأوصافهولئههلفاألدادفثائ
لىدوملنىوعلىصظحلبدتدىالمجعمان

هءوالوثاودادهفئادىن
لنرىالمافىفعفهحادهنهعرالعلوهرمجرإلعؤالبا

فىالمذالىعسغةؤولفلمإبهتيهؤالملذوتتههقخمه

ههيئاعئالموألقسعدبعيئلؤفيصمامنصيمشتاقن
1ثذرد



أ11

شاالغظآوفيدبههثمبتعثاشكويههنوالزلمجماه
فيفطططهمابىهوابل

فمفمتورلهمئقةاصلررربالطللمجددذرواثهأيهأسداك
ايئلكلمحظافطقىؤسابرصدحابافىلمتئطاب

والوثيلهضهنائهنهجمب

اعقهقارقداساليومقالالمجيعشمرباصمعؤأ ثريخعاطاثخمربرةهـشيقاعنكردلذى

كففيمبالىعنكخإفثظفيىفزلشبألموأفضيماجبتئا
القىلزيرالىوصالىفيقدمرجمدلثفىامحفاعوالذى

ءشعالهانجتيرالذى

ءحهدكافىمصأثرجلناواحذولةمامرالصريعوالمح
العضعدهاءلؤوالصفتيئلمجدعئةلمننراطمامر

وتميهزدؤالمحعهالندشعثاسعمدلرينعكدتوفدهرلفاممهما
هماسبتوابقعوفكلمجرالمدحبهسفهفىس

روائوتمدهسابذل

كألمنتاهعالندمموجمذلعؤمعالبممنايع
اذيعثوالمكىاتنألجممدةعدعزممالمئاصينوا رر3اا3هافضيهانىىأ
اقيشهسلكضهظابلدهـواهقصروفى114

أكفلدنثرىيدوالهدىثخصبعاالمجسا شنزاهمثاهدو

فمتثرقيبهطلصلفأصففتجوجمثعفقرممونلننكفب



هم

دئاصيهلمحتنذادتعزاثوجهسخير
قهزألواقىئادربازواصلشنىفالوإلءبهصقدرذممط

بخهثكنضمأبانؤ

مادالرألوطلهداملهتعادوبا9دبمههـسوفثا
فوادانهانااألمآنؤافاديعبصتجفتارجوفي

مفرهـشمواكضشأللىعلقرثثصدلىهسصركارا
بافيبرادكتعكثلذجمبمآلالصلىفيكقلهذاث

هطمفعابهسااكالذىل

وبويقشمالؤارعنئىألنمزربئهـحمتنئقدنبئ
انشوانكهعتئاللهوالىقلغدربلىاثناواحمث

ألختآرولكاولىلطء
تهتفالجوىويناثتمنعقكبكاللهقعاثقلوب
ألبئدالهورالذنجاكفدربوقدهأشعذبوضوع

دشاقردها

جوكسراالصاهصوكالضرقىممنفماعصاهىاألناس
فقرآدهاهانعلثتعناوافدفدقضالكقدقطععا

ءشهعالةانضااألىطعقنا
جمراتإلبوطويهاعقماجالوالطالفناوهـ

ؤاوافطوبفأللصدداماجأقنفولنانحايلىفاشعانت إنالويئيدندىعقاا
اخمثبهصدثاجمتالالرثالجتؤهفىباانخنأ
والقأياهرهـؤدغوتكثةإلغرومحتغيواشناك

فىلألمىارهـئجهلى11ذاث

218و



خنرهاباالهمداداثذىاأ3القيلقدتجبهؤىلمؤدا ثفألمهلذىضإدااصاباكلخفاادلتماوا
طىالأصاؤجمثعضة

ادصمالفاهاكدكلتهأهاياجألفدمعاعاأق
ماالرجمابالمقهنداغاقاينايالصدلجالف

الرضقالآضاذطتعن
الغلىفطالومعوشىوجمناتحزشأذبزلةل

قفاأذااللمقهندعأاموبثلشفيفاممط

طبعامغكزشزفيعصرذنجههوليرهـفقلكقىمقمدفد
اهوأماسواكلحدلعاصفوداوجمعااالناهىامانيا

ساضبهرئوكنصى
ادافىفدعادطكوشاهاضتأزعهإمامالذلئخظ
ورأالععاالوئداركهاوثاداهـامرهنكألتحيفمن

ذبالذهأمرشكله

ومامحمااهاوعقالمولفاتنالىملخيرأتتمامنلعا
اوالماللشطاحزتهإلئاالتاوالعألصلىة

اعيالضنيواصنصأبقهاقف
بعجمظهويرلفذمواتقوادفدعلفمق

عذأتىصالهدوهىسثصنأزالتانعمهولمر
لحقمدالمخرالؤهسهولوآضقأنلىهاععيفطاطماعهلمحتم

لهثاألبابطنة6لهفىلهالذةكيرقايري اللطالبهاالداهـ
بىرودلهويخصزلمحايكلوسئربرجمهجمكذقض



ه

قلببقسوةهذنكلمكؤدىضررشبتالههيمبعاض
هءفالمالفت

يذاأختعإلفثهوسبفىءذاعاداباعتؤضعلىال
جمهفالفيعقيممفئيمالعأقفسقهغت
والهفوفلهالعنهينصنممجسعهيمتهوفى

ديوفيالذلؤبتهاولتثيديتهوبقيدهذا
العرهئهااقضادثشد

وعؤونجافىألبوايأهلىاهلمحارلطالههإلبعاده

الموجةحيالبموىلهماخاذإقطاهدفعلي
ءعودالؤسلافا

افممفىاللقهفىاإليمانولهسقباكصثمابهقلبه
أثمتوأعمالهتعودانراجيارألمافيأطهروحمقءات

اةهموألتهفغصاتةء
لعرمحظاتدامحينمنكيئمطمحلىقبلىهمائراه
سناقيسشائهأوهـىمحأبتهههلاقىيرى

ةالقلت6ستطذفدظ

مجفهلكطوافألتيممتاالمحقاكسيمااصث
صرتهلبإهوبعنىباسريمالبرفىشحدظ

ءغلاولعفمكثان

قالمحصقلقلباومجأحهمصلتئئعيىكطهـيقلك
لفاكاالممحإلتغكومتلمملفلتإلمثفقالممصغ

تؤجوقىعنزظنئلرمىلفيوممكفياشكاحئى
يغنىدنلويهمحماجمث115جشوااللىااثاداشمافا

1ثز



ه

اليسممغوصصعئآدمصمصئمالفمعالمحتبتىصوطامجم
رورالممعانوفىنفاقب

هقنيةفرالحمنبعههرلمجئروقلعدخئافدتدطيبهغشيب
صواتخعارلىمجكوطوا

خيضمنللقييمألشودثصمقكفدىشاس
ءاالهعبإلفابةفكمتالرحقعةتاللمختممفط

ئهطالولمعىثلظت
لقوالرحلىإومتنئ3ؤقبفويزضللاندورفا

صيثرالقواقتؤطوتمادترقؤأعنهؤدففتنزلت
وآلحتالفةستمامرنااللت

مةمراهـئهصولتوانامقهـإقذاكزطعاحمظ
هـماهـهواالهمقاينلؤرىكىياقالمقامرعمصقزغظ

رعاهياجمماطهكلوفةبلسحفزآةظاردواقىالالدس
هسراعبنالمداعمقالممباحوكاة

اللطاعلفوكنىمق
الؤيدباورهاقىوداضلنىالقىهمشنىلص
الطىلفندفىوفىلرطهدعربالنىإسوفثودع

ءئخالوالؤمتهاازأهاف
ىاساخروعقالقيمدرسدألوهرسالة

المحزوإلمجلىمقوججيميمئمرحوشىومحيب
ييئقاللدوقدعزمن



هـأقصصإلخطاواظمافىاىمملتهماثثح
هوبرجبخماجماذقتصحمفنلديدوبا

درعالطيسدصليملتى
تزتاهـفمأىعقىتنتمقضألكتمدهئئحيزكأ
فألبفئهارحغهـتذكرتينعمثرلىبالذىوتقغرت

حلفالئواىتيقاكاحلإلوليظقاغوظا
بألقلوأممضف4الرجتملىلتبانئأدى حعوالرواللضفهب
اذراهصخمهـلجااالعمالإءثحفاخطااضالمهماباياضعيفا

ألحمالالنهاصحاباالالسهكانيمنعقتفئ
والأالاواشتأترتعة

مجسالكونعقتجةنجعقافزقفعلدمزإلظرهنك
العفواصهـحولللهاققفإنعفوعاقاعمأ

قفالاباكحمةاسرهنه
ووؤشقيهنهوفدواضكثؤأعقنفتواذاما
ألشذجاللوطواالوحالعهحماابىفئ

ورصلمحشهقالعإلعودف
ثلاولوحموهقىحادهنهعاذاولىوطيمواسوارح

طسسلىائغعركالنقلظلمحشودلمادامتأنتتدرى
صوتحلغالهـفي

التغتهوالومعسثقشضةلمحهعإهـجمقئاقث
منصللبقبالمستطاسوأتعكسرالؤرائاكاليعتالأ
عآهاهـاليستفضا

اذثىا9يماذبالثههومداهنوضألبالالاإورا

ألك



الدضىلبخفامحبافىشعالهومالككذها

الدطائأويرشعدحتخهابرجمىتهلدتيتجهعضالئارالهنثاا
طلىاطدىاشغاثةماخمىففمىرجوهـلاضت

ووألخولحاكالةاضزت
مئراهةشلثنالدةاسوويلمزةظبه

هوإلهرالمهموقلدكأصكتومحنرصفيةملى
الىففبأنتصذوكظء

عطفىلوحداكلةبروياكبدفيراكبانينئ
وطرمنهياىحتشفىومقالليمىدمحة

رارميكليفكللكواصل
تجتوهافطعقفدفترتياككدف
بذهقعاذالىسئععلمتسمباصيهابهـلظىأضح

ةحفتهرحظؤووالمعا
ميعاعنكإلزألتدعتممسادلمجبالقآلعينعق

دؤتجمبفىلجمطمليئانيما4أالثبهياطهيعالمق
والداقبى8دعؤدالث

فيلظالدعللتصدىبلسانشهمالضذى
قإلبئلذمببايعدىيهمفذتوهفشانتظطيههـ

اللمجعلجمركونه
مؤصررجمةجمتئواملذلؤهمقمالألتهذلوب

لمحبايسزنتدىاغمههنىبقبىسروظوالئطبغث
هءدلفبهلعدفي

كعلوجافئمنلدهالىوجمنوءوانمثذمحثدلث
ئئءكاومقالفوناقبخسكافهكالثكلجئتفنما

ديمان8م



بطمقكرشكوهأعاحواثنيكالقبلهكلدب
بستضتفاهيماىالرحأوعسأمقووعا
وريامفتعطلهيالهاولبهإذثمديممكالططاالت
األمديئلتماطقلسقالفمتيصآهالال

وحسصودالىساعدتها

صهاكروإلحامفهثلفكلىعاكلعوهاهأالمعاقنؤ

دوهاايماطنلدممضلدلوتمبكفىحوننرجى
حمعتصفدقايانىلدن3تفحسااربابهافلمعاقى

حمتفصذالضكيرةلىاقاهـمفئانالكلستاهؤىل
ءعمحكمدفىؤكعا

لمهئبوصحوفىافىمااثئصلىهعالعكمذلب
فئوملىافمكولقبممآجمعوفىمجظ

هـالغلوثؤمدحكتا
افعوهدستئمصونءضإصغياسذالرسقبيفي

مذلهطماهلةظفامثنهـاستدأالفعشادكثهفأنشد
ءاالبالاالالنهور

اوريهالعوعذأففأتهنعفوذاثنأكالدرمننظكل
الهردفعلرودصنقةهقحالىالمؤالألكتاذبرداداوع

ةصئعهـشهالىمجدلك
هـصلىاىفههرانلطثدتقادحمىكعان
فىفاسموترفظغعضالهاألمهفمتامهكذويا

مماكألينااليدال1و

امي



الهفاللهباامصيبلوحاميمامحأليمرواللهياسعينت
الععانطقمؤيصغافارضهيللهامتمابهمدلك

ءاالظتعارمفأمبفقاد

لتحداوأفيولعلنقهأللهمطحاتأللمحهيجمئك
مدحااوفعكاالبهراالباتتربيعهاسىضه

الومتأةمنهأواشاينهنى
بؤنحهافكرافهيهحطىلمحهمألهنظباهمات

مصصنبمجمهنهارىأمرعبئفهنطىفاحارىء
هضييفىماظته

ثربطمظهمقىغتددةكطعهماأتئتةدلئماك
هانجالئولدأالتةوسطعتهااتىةالموليك

ءيت13مققاانبك
ناممقئحعاللدعنعقبناالهلكخكامةأظ

وفيثمأالقاللدعيماهلثلىنخفأهيادملورى4ءاميايا

زوايألتاقهدممىيدخئالعيمامئاوهئاإلشآجممب
وانااالجمهأءتهتإىفاأتعاياهماهافهحتمت

نهنهمهـهالهقاالتافىتك

هىسالفنههلهديثوأطلهتيمناشهفىءشهد
معؤإضهضهاتوالئاتهرللعدلمهتاتظ

قياالطعلكلوشاحازهأمن
عهاللسااتنكعانقراهـشك

عر3ألمحقتكمنئمنيامنووبهزرالهتراتت
3خصلذألصكده

سيإباالراحيهندىمقالبرإياياهنيفاكل



6

مابطهالمايستوجميهفجمعاحممإتيسالرأخأمنت
المجارالىكاهتنزحوقللى

ديلنىطعالللعر3بثعاعزاللفظقالىالعا

ابغيقااشقإللخدحكوألدهرليفأكهافىلن1مح
لرزاصساادعههازاللهاوولكإلعاالالدأسلوامنكنال
الوأانمآهصمالزماذماالهطكالعالمثاك

لالانمأتحذهنك

باطدؤقءلىبانهمعلمدضكعئعقماشتاقىطال
لغدادطمكاللوطوئموؤطولمحءائتاكهب

لحرعثيمدفىكلطأسيعالعهبدللكىقاثثاابلمرادى
وجدومالىنولكيافئلىالمحعصهابىالست

لقارلمقالوروذا
هعلمدحأرصدتولىهنكؤألذازاهرس6الفاياجميب
ذمزنسألمهـطديئرىالذمعتأطبثمقانت

وكهالالكبهوتبق15
اهراطىوسالمصلبولهعظىالحىوشالهصمبعتره
فاهـمنكوسالمرعلكالئمناالمانوسالمربه

الهتهالكلكعلكهنههـك

الهالشظمنءجممالملمشهالعلىمنمص2ب
الدماضشالهرصجمثىأشتفالهصطيكوشال

طكالفمالألفهفئاصلؤلمجولىثنبخمقصمالهو ومالههئنقابهأثوصاله

كل



ما6ا

ءلىتحعماامظاللكىل
صسقىابكوسالمرفلألرحاثكالىوسال

تخمكعكعوسالميترلبكوسالهرعلىجشأ
ءوضلزبةهنهبه

شحنهأهـهءهـتنا هحتبتى5إلظ4وتمعأشآأزهاهـوئنافى طىحه



كدمحيلقؤركوطل
العهتاجدجمأالكللعبناومظث
هقتاطاأهـحامهائ
الجعلالزسلبئمحكجئ

احذهصسللهامن

االزالثلحمثرتاؤفى
ميمنكاللفربوعقغرضما

لراءعينحثمقتد
ضماهمتفالمر3بمنت
الهذاالئطغتلوالك

دلوجوشمأإئحهوا
لعدهطفلموفيول

وارالسقؤترتقوللىألك
مؤقفامارفعتولويالك
بحلبراذاتنزتكفلال

الممماحؤلىمقوالطاف
الىوحنةمكلتولوالك
بناتلبلمحوإلكممت

كسأفىربنجتاخعالوأل
لمكرماتاكيرنقاولوالك

أظاظعسعوركولو

مهااجراالسمواتوسع
ابالعصمهعمضولؤك

اتفهحزأفييؤص
لعدالؤولهواللىمررقالث

أ

دباألهـلصمحرقمنبات
طؤبادااليراله
وسزاممعؤنطفاهن
والجهولجمقلروحامع
موبتىعليلعهدمنهالك

ويخعفسكلكير4
ووكيسدقكلهقابله

يتؤمفوؤيخرورلمفي
شقفامقإاللموصعظ
ىصؤهالبىؤمقالعد

هستنهثشوجودبعرلمين

رجمبتيببهصالعاصر
لىلمجلىفلهالكربئأ
فمطاوراسئبرلمهاب
أالزدقنيرفىلوحهادثا

لزو3تعقسكاهالل
لمندألمحايدىايطةبم

نجافؤنالزطبلمقانؤ
زطورفىفلهمالراح
ربتوبودلكوحقابا
تشعؤآلدشعرجوفه

البمنحزنرجمرعروور

لهملرلحاللوهأثق
ابنلموهه

بافرلىفرعلطي
بئ



ودويالسالقاقطلؤيسبؤياالضافظ
تعملمتصهـ9لىلطاعدهماصامقليعوست

يبهيصبعبكررهيوطكنف
ءبرعلعهههلغتهلىارجعهلو

هـليوطاذدآصحميعأ
الىدفتأقشمحعممقكلدجمعنالىلذصىوتدممه
هواللتهاجمدإفهممصرهنهينتالفىالقكبه
مازهافتاألمضغهمقالحظويلالجينأنقلفلمقأكهـهن
الصواطكهإلدميلىلمةشقذتقدفاحتطلذلث

المسدامهتصصومذحرطالطمهلكجمدوالهقيخنغو
فيلنعأزلتدرفىدوكتقتئشثاكصاعقهمه

وصصصصلقه551

4ءنجالىكههمحفعهلدكذى
زلدإجمينوعلههفالعرطيهدلهضممبمث

افهالكأ

يلالهعنمضإىههاإقلهقامامعز
لمحألجمسبالبحالةانةكتظةلطيضاللبإلطو

ذرئقعلمجمهوكزاتيعمالزجابوأنحغ

نيخمعلمنبماصكتواقلولذدبؤوأضغوقذلل فطلئداقعتلىارفورضعيالممفاابوالمح
لىديراكليممزبمئلفيهونمنششلةواقظ

الهبملمدألسهعلبظفعل4لحهدشعهالرلواوادولئ
العحللىوسالمايففئألمحوالمآهسهئحدألنار
بعدتيلىمنكلعثقإئتمبثراالئاذمنؤطه
لمخثوأنجعاثآسيلفموضماأفئوالمماه



16

المحلحرسادقدمابهفالذىالخاسانهئهدث
لالمجهلللكيمهفوفرهىمالذكلطاكدهوء

منديلفىيهوممالمرؤامبكمقرصيمنعلمه
لمحلطذعلمجاخقلفريدلمحالمالثكاته

لفىشيلاصدوئدوالطسالعلوبئياالذرفىمأتالذالفا
ولى

لئاشهالحضةيفرابالثعوبهقفقىإلجاتهذهكشا
ءصةشطللههـضىافىالئاأدريىاكلبناالما

امثاالثديئةأطوعصهتثنألمحكلكا
اواشاواننفاشفخثاهاالسهاثعذيرجملى

ولحكنصقمئاماقاصمئت
قالواشتلقلواؤحأشاكهتادهرقالوانفنع

لسثهاالععادعلىظعفوماكلتكطئقذست
واطسالهئصءفبالع

هزفللتوالمخننبرمضاشآتسئلكمالمحعنلتفال
وهذاخذلتاممنتةماذعدلتمامينثاوبافمط

تعقلصاوذاعشتوهذا

هاتريدسوىثيماتمتربقافئيعولا
شعيالهكلوهكلشقىبدألمحمعةدالرافممص

سزصويعحومنهصقب
اللهرحمهالو

أقدبرؤلغيفىاسقاطلدوؤلهوائحطعملدأال
لمحموأئحصامورللهثال

لذرءاعالىفئاممتآسلور21قبالمجامق
بريدالفالابنعااذاهجمد

هومم



سمزهـاهتدسبكحهى
اكراجلقمخوهـهنرلالهفىايتصاقه
وهلرىوالطهاقدثحارهدفو

مادؤفطمتدمالئووىاقالجموف
حكلبهابفننعةلتيالمرأخكلله
الوبىهـفالسفمةثىتطهس

قمربههمدرهاهعلىبهومقفىأ
سمزبهولحتحههؤصبطعلى

هاروهـسءاحدسيؤ

فشمىاعمثفمحنمهكصؤاليهات
فيةلفكراتاهاالصغصنفؤوإنأ

اذللحرتحجتهـفي3 فلىالعقافعص
الىدافىناذلططقذاممأألملكىسقت

هـأهـلياصلشلاعقيل
فيصهابخكرىمبىاعؤاحماههفت
فضناددأفداضالماععهفمهعص

اطتىلغورلفودؤفمسكأبفكرطوهوء
ىتفبضمتضكعصرثهذاوسرجت

لقهقراعنهجعتو

هـهواطاقنناعلتاداجمو
عئااثمثدظورطغقتطعاكزأظهت

والؤهـلزشاااين



6

صالعلىممالهعؤالدكأ اموزأئدمجو
قرونفظهمتهـأفزقكاقغأ

الثثتئذأدممثذتهـذ0فى

يطمبهلقباتهـحمغ
فيطؤيئهلثبماوببهث
فصخمذبثاقيمتطق
احعفهاقك3يثئش

قةيانحيفعظتأظقءه
بهصفاألظيظهعت

خيرصءوعظ

مقشئعاذبكثبةبسهشغقفىحم
إص2اشعالؤادفىجمه
يرهكللئيءخدفيضاعىيوضذ

ئأللمجائشعاثجكلهايكا
محئىالطصؤؤجه
عمهـشفادورأفالك

طلغهثاإلمجاكفو ريمادممنفخمثفا
اكلبهالثتهقاىهذا

مأ6

هدفعماهرصعمحة

ذنجماماوعهذها
افنماذأمازفىةأكل
لئأدىكلكاكلظفود

1هـطعيإللتخض

امىفيهلىاوثمش يااآذيتحاثم
إنخاراكالمحذتلمإحةنم
اثالعاواختةنلثلمفعترب

طثتئاوالضعااتحضئابإل
نبهاوضضالحهك

لجتتتماعأىجمطيلشاج
لمألقهيفالمجئبماثممغعتا

ذظيمانززضاذدأارواخ
تجهابشكنؤقاسهؤى
لخقمتأامألشعأفامث
مسزنبيرتثماكهتذعا

ألحطلهنهلهالعمأفيكلكله
حمونخا2كافيمنئختا
كوجماوعاهامئئذنوكي

شفاعإلمتايرغرسلطا

لو



6

بهافىطناالشألكثقىاممإذتىاولىاممضقىلليت
ضفىكااذقافتيلمهأهفىلؤامتاصقافيحرنجاو
تثنىنزكئأقمالينتهلىقيا3فئكلرتفؤلغريا

حدؤدئافامقجممهاقلتئهقياهى3يجمطباأالقلال
صآههشهكصمميشمعةجيعشهحمدلهضلته

كاكةلققنتالقؤفتلغاكلىقافلهتةالحتههإلمج
كعآجمبتىفعرمآؤكعأهئألقؤكانقتف

ئئاقمعشبلحنقتعاشتفكقالوصيابهلهتري
لمجااقارفيبتهضءخاصيماتحل

ؤأؤهإصكمثمؤشئاوقييخفى3لتاطسضمض
آزطثئمالثباذىآنفجمنالمدبضهيفؤج

زطتامتهيمايالخقتهيائملهامنققلىتاسقاتله
صعنأعينالغيمجمعطتممداجئطذهبننفكبركىه

شتعأبخايدحمهؤبئلهميئالجلثحتىقمتئ
اعأونبدولهعدألئخايلوخهعاتئافيشفن
هقءصصخ
اوتجرشنئلمبهاداؤضلقيصلبنآفيقع
زأؤتربهؤانحممشمالمحألهـسأطأقمتيننألؤاشتيث 5مع

انؤبراكاخعقويزجمنتاؤبؤالعرقرينهؤكنماوفى
حماوأنجهطته1أبهكلفاهةالإليخيهفو100الذتطى
عطدضكصكتئفهالىاالفيإثمهامداثةكة

بخأكمجقخماقيشؤكذقالقطالقثمزث
اتقشاانهظازالهتأويالهئاظاؤفىإلتزطكينإ

زاحهوافتنتةألئثؤالانرفواللثوألرأ
ؤاألزكرتنيخهاتىجمايضمؤ3ايئيرالمتشاتجمة



ئئأالعزتاشاصإليخهقيابمتابدزجمألنإلضض
مؤجمتالفذقيممهأقرألبىءيثلىالبخىقلىالينقى

أررىالىهـظشاربمأققىإلىأزفيمخمجثطمحرئ
طحثاتاداتئريعهذمنلحايئظنالقزشوشزف

ألمحئعماقاظرثاجمعقدأيميمامحملتهوفدهـأىا
افزئأاجمإلإللبرقؤبهةمقختئعتدازيتهاؤتابرشه

تجئنائئقناغاءامقكهسيدالقؤبرلىفريب
شأمثةعتألهالعمماذفيةغالممعفثألىأنةيأل
باتحدلحلاصغافالقألثافاشطةهـ

ئيرصمعاالنعثأتيقبئبقالتزالمذشةهاتيكوباث
اهاتعاتاأدئفياخانجإلالقتقيتقؤآبؤتزات

نمئاطاضعلىفرىمن6هلفرتةلمآفغايؤالمجعملذى
أطمقلىلبدهاتنخأزلمحثهمبصكليخوذات

اككاؤمقبخطماهثباأصماجمألبمنألفىا
شتاصهاهفرياهـقيكطؤدأبنخمالىبنحذقغسؤبث
دصناتممبهقبمفإتد2اعدكأ3ضفبةهفاض
شفسندماتنؤظغايهاأفىفىقبنهقىامالمش
نجاطفرلميامشعدياةمنكىناقصأقالهالى
ثخآترغحآتجابهلهاالرقيكأكاقمنتنني

اقجمزجمعاعبةيمنبعلالموايئارؤتجيافؤ

ائفيهاحعتاأىالؤصىءغامحمهاجمحللىمثعالهااةصسحة
فىلفيئاةمثلىابه9ثكدافئلخمهإلإقم
جماهضاشعاتكلقفؤنآحمهصفعاظمول
اصقذلمجلهكننخساثحثههشظاوققق
كاتظهؤثررشتاجمقةهأبمؤقؤجمضفيني

حئ
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لربىالالببدغجشاحقصصهامالءبجرئح
أطذىعفهآتهثفيفىفابهيؤعهمئلوأ

فعاجمئااذثالضاالطافتاإإلرضزووباترهائث
اللثاالبتئائئكتحآذديككممئؤ5
دعههقمجمغيخةمعيهدشفقهقأفئو

فعاذيقعمةئنهفمئقيرقشدىأكزعلتة
صشزتظيإلهلؤهـفىتلؤحافظفومسدبردإجمشاخأل

ضئطكلعكلمؤهنكهالشىهوبهءت
دبصزطبقجميءكدخم3تؤتزبنمدلهد

ىصلىشاجيذيرفىظقذعاللخهامرقأصيبإدص هأذ5قدأألمجثفامزلمجكبيإصغد كاضثياصيخدهثهبهوفهذءاقئغبهلومص
فتؤباظاشواحلىثهمهاثعطظئن3عظنبهءء

اتقوياامأشهاودمعفلىقصفلنتأكهيوهرلبه
لؤآمحإقذزسهحاكألذذتغدمصالألينيمضيقبهيوم

هـاظدئامنهصمحئهوانهةهشئلعثألساليزهىبه
بهعلئا6دةدمذغفمقهاذلومبربوجمهكئاكاإلكأن

وقثاالعذوانضوغايقلنلثفظهمبزس
ئمؤساخئالالظصيقمفي5ؤوشنمابؤحوب

حظحافاورفىثئنمتكدآوهدوهافاكتاثفألحق

اإشهآالقمياموضتآخؤاآلظابرشايموق فىيا9محمهينياتإلابمماإورإالةلىتمااالبمت
هعزيامفرإبكاختأهـحمياالئزئقماكققاهضدم
ماشاذاقاشالهعداعتدأكألولوداذا

ارنعداانكزخفققأقشتقتافهتاين



اضهاقذورممبكقادقئمهـفتذلواينوياقبقع
أكقتكلممجمبمألاواإللىفرؤاكلعتفئامانة
عمافنلىظلوآمحالهلنوعقطا

ثاضمىجمتعنبمههألسمولىنخهممعينق
ثدنجاعلنهبوالدجىهأمماأفامىالألشأثدبئ

ئاادأزفهئزبقهأفلستدشتانالمجاقظالمأ
لغنمضمآصاآلهلأليختاةمحسذعتد3ابؤةن

بال3عئاييمالئفعذاثأنحىلفانخشه3
بإلتمتزجماعتإالذقغققابغدادرقاليمذيخ
لداشتؤياة2صظخدةقذكعفلىاتخبزا

شتأئئلاقازالىشثغظهولخؤفتيفتدأكق
المحئتتالتئآبقأللمياييهأقعتمظاقكلثيرشر

باألمغايكمررلذبردالقلمحنعزهدى

بزجمالماذىغ21جمعثاعلالصفغداهديئافة
أحمزهـظعانجمامنؤآهالءتفامثصدان
اصهممتألختصنهالئالعئريبممهمالأشهؤا
أنخمنمقيلمحهتجاتوهـكثهبماليم
نفمعاجملفزبركلةكأسئميئدبايمننرا

انقلنائىألىأففأائمفماهممتلسسالفيهف3ككبهعزفى

أنااأابببظنبذلمحاآبرالطضخممنىونمممم
عمحماتجهبأجمهثنفمععئزهلمااقفكزطئهكل
قافذضنجتتىكفنىانهعافهألمخدلرقاقباؤأئحنعؤة
ترألتخماثتئماانينرهاههيريثنمؤأاممذكوإلش

وممال



تاإمحيقكمإفئشدذاوصعا
ضداذلذئلمحقأضماعق

مقبإأتبئةفلثبزقاريى
ميقىتفىحركاالتهخخيرال

جمئقةقيدرللهرالجنبابا
وهـيومصقاجركاو

هـكلورىلركلواومى

نئلوفعتئمالجآللق
وصهىوابعه

أطمهوعفدال

تىجعيوكالهـمن
بيقسفيالئاوتنقظ
ذاستداوهياكأ

دلكعثلؤمرقىا
ثالفوأرسرففماوتج

بزهذضظىكآذصر
اظيمتى2ندفىتنلال

فمنقيلمجيرشطغ
يكلأالحمثبياضباأا

مقأيمتفتقلتدص
غاييمالخمأ005ألعيد اغنثنعكالسعم

قيؤتجلئرفثشبمهتال2عل

3

لووخسهاسملىالثميه
عاهثاؤابناطلخ
لمآقمفظتهفيهماشفكل

اؤافيماكثعظو
بأقالعمئرلعقرلىاهثه
لمجأنماذنألستيمئيطتى
لمجتظليمايزفىقىاآلي

خا3مرأثاحآلمقكدوا

عخنأمتنثإجمئآلتئ
مثا6صتةاقىصتز

نائأذعؤجعأبرصقاوهن

آلإلمعإبكبندرى
قمتئأزجمهجأغبلق

ثحعأهتالدكالبقصوله
قذشعصالهاىأتهقالعن
هئاانيزطهلتعنئقاشئل

لهساشئأإبللطذفز

فكنأفصشاإلخالتنا وندوىذابكلمأيو
المطكباهتةأؤال

طالهظعتبقئةحززئمأ
اقصأهـمئنىالهنماأؤئتا
أمحتاهضظضاهلؤثهـتا



طصم

6لا
جمىأفئ

اؤس

عأثولحصدالشفمثجهـظمش2زمسولى لهلهكللدادغشعقكةنمدتعىميند

البمائاكثثدبركلءفيشهنئالبى1ل3بإممل
ععيئوضأظذاسقكلناهلدهقداذجتعقهتاقغصإلفة

ؤقنقذفضمأبعنىاتانتهقفتنارقهقربصق

جالعئالفذمايعإئأافرواوأ
ضثثدنعئاهذفافىصبممهدىفنيباللجثمقطثم

ظحالعامرأنجظكقكظىكذثحهفتاثؤف
آشعارالمجايوكشغأخررةدلحاذغئه

جمبكزجمطعتإكليهرصبتؤبؤتيئمأجمعتقييمارجه

3خىاللهتالما

أقمةأوائحنىلالزالىيهقةاأقيهيدةهنا
الثضاليقةبرصولافإلتهفيعباعيقتقةلؤدجهاجع
عقهـقئةفابتهاحإلأفىصنهبلوآضكهالخضالئ

إلمرلضعذأعأالقدفيالمويشلىأمؤلمؤهنثحعنغ
يألدكاعماوالقونهاقركأترورفئؤانحفاهأللعن
يقعأقبأفىأفيلنيامحمننةهدضتادبارتجة
بهولالمهاطبحىآفعؤافأفيءؤبهاظكإررصلل

إفؤمالبمههكةباالللىفىضأمؤيالذىالعلهفأ
ايرخأعالتبمابقيمحئةائزخذى6الجأباةخيمالؤشت

جمافافدغئرهـأضةونجالهذطشأذنعالىؤاتتبهافي

ئئرافيفألصويئ4فعلئتمجاينأذالثوأنت قافدصىلننارفئأكاالواش
تجقألجماأالمجهاقيآيمآلي08ثفمئوثاثىأ

وأتث



ي

قدجماالدقيلذىعبهالؤحإلهاتإلمغنقالةمت9و
هعاتجقاعتزفىاممصكأكدابهآفنهتىاكهتامتاواضتئ

االقريرقاشالةألالشنصلمجفعيهصنقشيئاإثت
عدأمالرشذظصمحاعنهقأدققذالهاررغبهةا2لمجعزهـألت
طتعاعزمثىلئغقزويسثئعقباوتارةسيبالطبجوايت

كعاواالذولزابحممآثتىدفىيخئثثطزكاقىوانتعؤف
يزعادهئضشغقمنتعيمبهلمجيقكتئحبزاواست

قتأهقذلموسممضلهفختيضكلعمتذآمرءفىلت
برطقإللميئممغققذملعانيخضمنرفيذهـهنمهرواشط

ائقمتعاآتةشيثااقطأبوىيؤدةيقاإشتص
رصعاالعكئإ9خقذظافىفههبجهبميخعءذؤاتت

أثقطاياإلالهزآفىضاثقذقغهمحإلفىهدى3ملمىانتكئضى
قادعالدممتلندتأةهـدزقتتجثاألسالقيترنجرخواتم
أنالمرطئالإلبافوبيهةالمئلمجبئلدينانت
مذكاالذفيدصيحلهامؤصدتضالمحمثهشامتانط

ؤخمعاقهالرص4رزفىمؤقدصلهنتالذكلحالثواشط

كحاصالرمقناوعبئادمقللفبلتينائتأنتاألىا
امفالروبرقذياتفىتيلىهويلنفسمفىذتإيثاهـا
ائثهساقدككلىاآلثيروعازتخقتاتأئرةأولطتشقئ

القثعأمعهرابدىثيصهامتتائاممنتانمأتآلب
برثفاللهيفىثناتصؤئتيئافيىيديظ
فاماللةالألاتوانتالثخخالتهنآلالىونتا

سامالتهالذىواكتانثؤكالمافىلةىانتفئالة
ثعاالنخكعلكعدأالهىيرماألوهويثيهاممففسقىصك
لةهأقلاملى3كاهؤجئفقيفيجمنزكلفيفي

ظنيئد09آ



أل

ؤعارقااومناجمقءيألمافزقتتينصنئآستئت
جمعأ3فأنأيرملىقالهتمافي7اهزجحماهئممآحئ
أتههطجمضظقيخمىقىاىوأآتهآؤردظألماةلمجة
وضافآجبماالممعثثصمتهاودفالمجتيآئكأضايركبذكلط

ندالضيخمعهاكقالتمأايروآذتجأضةاترإذشيفالفىليل
نخعاهاننلمجفيخالجالبملهؤبئإعهبمبحعالجتبا

قاكالمحئافقألبشاكمدنالبزققواكحدفدظقطر
قدقهـقعأسمقإلمحذآلدىنععلهلذأهإلمحيبهجمهلونلمثعرلثنجذم

جمقأقلفأذفتقهأبظفيكقخحايظبنىتمآتؤالتيل
الؤإليتنحئئافطدنعتقاساعغلوكايتوبائجئق
ظغأجمىهرمدوجمفهىخآلتديزذفىثزعتتةئالمحيششبئ

ذلهدىترنهغأئلفظطمضخفئنئالفتهادجمظظدزقه
بقامتكعالعظمهينلمءلذفيحمىطهءكتلفدنرك ذيزعاكةلهالمربئومرناشطخميعيمالكءرمب
رفعكاتحقىابعكفيالهتهصرأعمقمهصألهـعأه
ذىآلاذأدأطسواكاظييهوظهانمنعصفدهـاا
لمتئقانثملمجتبهركلللهوةحيدزةاللثبنثاقككت

قدتجقأانجئكةتاظلطوهقتهولادارومغلذامحمه
الوضأاشتوالتهوإللهفاسفيالئمفىجمىهإلطدؤالث
كدكاادعةذاظاكريمانبهرمرومفلدعوامنكقذ
فأقغأقالغىكاجعفرشعجمعتطعيكالبألكهقن

قدكالتاافمزموممالمجهلصؤة3لبتئ7زخةآلفبيمادمعت
هانقميعاقذاالمنايرضقعؤققغتلحتطابكل ائهعأئليالعنذكمنالففهصكليقتشعآفىمامهعافدث

عاإلبافمهائءانفذاظهذورألافيفاحم3المحمأبا

وفي



ء

ثحزفا5أنتنأةكلىعال4مئعتيهىةجمتليزاعجمبى
ءاتسهختأمحنمجإليدضوثأطههاؤرءعكاثكذهـافقد

الئالئهففقفىهلدابتتةنقنماللياكىهضكبخو
ضهتعاالىأظمثمادهفموقيفبلفدخنهعفحملىمدغ

شهيغآلهبتفذييىههبزكأضاجممبيافؤمابهآشاج
وتابغااألفمكروهلتةفيجمهمهؤقيبافلهشفته
شعمماشأتدئياألفتيالمممحؤتاألجوتحةئمتااثبإبإابه صءيصعهـ

جماخممئلخئملجمإلاممفباعدثيياتصشظئىلعتمجممب
وكماهـىبهقتأجمإكأذيرهطأتغةىفيفماظده

لهعادنآشاقدبرقامفهلىامالقكقيإظزول
قاتألصعماءآشهـمهبايعهااكهافةذذجذوفمءتجثوقا

زهـكاهافمذكأئمابهثآلسقتدمزثههيرقذبهئأمقمأبممت
صنلعاكذوهقىاألتىعقئأوءايزهإخاكلالخفافىاهتوقأ
ماهونالتط3دالفينشبكلعجمرشثغىلمجشلةلحش
فعامانعإلئآلغافيممعفهآإلقانفوفدتكمهتلفا

ثىومأفرمقافقةطلثأسمهاكالاقهاللحلداةكل
ننفنننصثمطققةقاتأختالغيناثوا

هـفقأءعلىتاسهصنعئفخهمؤادكلواشوصمماآل
ضضء

لرجمواكلته2ص
االةىقآالمتىحمطاقذىالمقإتآدالكخ فابئىي

وطوالششمأهـاوىواصداقيعمؤددضارأوذصون
ألمجينكأعثنقثئهأكيبعشهلىأزألذىرسودداعوسالما
6آلاهققيلم01ىهداتشئوتالبلذيناومحبهجملى3ئي



لىتلجسالىاذدالهفتقفيفعسدلدجمة
قدكأ4الموققىالفاروأليباعمدلعلىجمتلامقملىاله
وإلأللظأدالغلمةصوثهثعألمالثهلمانفثفبنمقالىمحة

يهجتزجمتأوقياايدهاجنوقفعثلقلؤقهتهئولةا
مووئهردفمقهوقنىهـيإلهالهبوئأيخةقفثا

المرقلةسظملىعندمناطداوفثرتحاتمهالزبخاغ امرؤفئصدحن8ذرأهـص هـحههببلعلىلمح
لمبملدعيااإلجماليممالذىاألفيهذنغمدىلىحفغ

فئبثصبهاثىالمئساالعبيابر جمعلرالمشيرأفندشاعلىالوثبعيرلخطروالدسه
ةحفقةخظطدمةتجومايثاالعلتةلهقألهصقبهنئتأقي

هسئدالمزقعلالثموأجمبالموخدينوليمئلىبمثزلمؤهعتن9
ووهععهورهلذوظالىكرقى9افىعلىلفدعط

مي

كض
ء

جمث

أئرأ
هقلم

حمثغ
ج

شئؤ
حهرا

وجم



ألال

اسإلطتهفىجميمقهينبمدلحابلمجيئيأفىىصديربإن
نينيهابهبمآلجتاتحشثينابىايلغعومقهـهجيرفيتجفايمئم

الشفىفاعهيئافيالذعبثثربلمز3ابألديخامنهفرى
الغآمألحزوجوةعقرثهاتراضنثىأضاقباقاإبتفان

ثراشعكلكايمرأآخلصئيوكظذيجمفقشيفمالقذكسأهطثا
قبرااهطينالهياونأفرينااخموقدىأثإلتافد

ممقأمقعموذثبالممىعاللمحبدصفيمدصهلقذا
كةايممميئيهالقواأثمتمتؤوالآلهبتههدمحهثتىوعفووحميم

المرليعوئذياكالمقامهـنغمئلغلىكأاكالقلدأقتهيروصبفى
قسقكلكائرؤالشلراتمدشاصرهاهئرمنقا

2لذوجحلىاضدالىقىمرايهاكآلجممئىواأيإلكمهاصق
شقظمحفظةك115اهذه

مدهؤذلزشألفاغنتعتالىعاثرلتقتة
تثعيلهؤضكئفىمثاليالميربفرهصهـعميت

ألمحهوببقصجملمقئهقهالآلألخألممعلفوقق
شاليليربألقثهاازدالفلدالدوتقاس

المجيلالملمكهؤقاهختةظياللمخالهثهرقدصحفتت
باقئئهمهلىلأظفضاداصمأعإلالةففقلى
التآؤيلمثةاشطةةلىنينفوقضلىتةب
تجملىمقلوصهفئقؤؤمننمذاسترفيلميهعابفكهه
الدجيرىلخاعاشأثماليئلمجتاخاطوظةصفهـ

لىضيعئدكأمقلغامكيفنيىماقهزفطديههخق
طيلظلىتحثمققاآليؤهاقاظلمقطإلما

تصئلقلمإاانسيوبالىطينىلذنيقت



م

اصفأبهأبأيه
بزلخرلعدكل4بركلأثرثاذ

فبفزصمافيموببلليغدء
حصتمشمديرةس

تعبظفإضهنامزفعفآ
تجمااىفيلنؤوقحبهتهآب
قةمجترانىهـقىهافغشا

فىاجمهاجملبفققايهىى
رفهالفىلمثلقاالثيك

صلالكاوزباف

لواهرخلىصعخرمح
زوبالزبررصالبانغته

اولبهأحصىالمبئمماا
لؤابلوتجاخظفىفهوا

قكلمعتلممبميلبيالكه

تيئىتظزىفيالمحوهوشأ
لظيلالتحفآهؤأت

يألبمينقئحلءضي
فىأظاىأنحاحاالكثكضك
لإلبئبرنفئهنيحظا

هدىهؤبربميفتخئت
اببفذحمرةفى5هقفىا
الوؤأكلىلذهوعوانهفرز

الم

بمديىامتزفكعلعكلىش
بقصئلىمدتجافىحسامرأ
لىئمبمالزمجيطاأهنيشفد

يلعةبايئكادتجرلظ
ريثهاالىرا

مفىجمبرجملبأإىمنظ
تحييلىاغنحبنل

صسألغقزأتتئقدغن
اآلعمالضسمرقتبرلوقت
فقبععيئرإلهارباوننو
هلهاإزدباتةو
مجلامجثهقمن
كتعلعلىسبطا

لعقرمألواإلتخلىقاألبلبا
الهزكلفىةثالشمص

سلىلدقإلشيذاص
يمتهيآتميملقفمذافغآلفي
لهتعؤيلتايدأهحتته
ظريردلذاتوشؤا

غأهصنحلىلئيهىكيث
إننومالوإلاافلذخ
طيزقامظآقأتا

ربننىتهماشثمتلنث
خلىأخمضقبزبرقايئ
لىعنممطعب4ظئحفا

عالي



ال6

وألبقنميلىععمامورعذختهلسول
بيرفىفىارصحتفإلصضعدتجهنؤافئ

أشلىشبخإهنقرقفهمألثصألاعندقبزهأ
متديلفىليهأهـئفدىصـلدىمقالهرجمهاليهفع

يأللعهئيرفىكزبراليهقيلمألئئؤآئدتجته
لتزبيئلمحلىتإلفئاافيمقالخميهقلىاقما

بعترهـغازاشتلىقصافنافئايهاكفللهوبئلتهلبهغ
مسضههفتيبهمتىضاشأكالعتهعىيئمايختلبتين
ذاعهاأتتئضححالمعظوعةهذودكعأماعلناد

يخالعلثمىهنأناتلتىؤفىكطوتخكرباالموضكاتررءبا
نكدادالدتوعقلىهصالآلهمابآقالمزسهاآنكصحزبصرت
ثثىفهادى2ثمدوهمهاودىأطمجدويهاهـانوودبممانر
دفشيؤلعباالجمعلضكيويادكلهدفالوالغادكل

إفىفيشؤةيمثعقالملعيناممزاهمغجمتألبريههوالول
اعزمهماؤلألاأبرعالمألهسثامجد
إشظحبهـعاتحداكئاحمحغاففبماشهـاضفتايرلهما

فئبلتىاصصودبتيتيمتقاحروقة
خايرؤومثايربخطهبمحمكتةفيلالفعن

غإللعصرهثأئغعواللخهأبئبزكلفاثنوفىفعضىنحمه
لفويزظشاهنكلثةفعوو3ثالوينوىقنكبهكف
بالمحلألئحثرأالفأمجغممئازهزقهـطفأفقىاخمشهقف
اآبهـجمهمعأعادمسغزفيمالئرهكفف
جميكقأهـانثدمنعلثهألمحرهنراكسهفهن



إاللغنمالسنهالتوبهالنهقثكآثكنحثركعتهق
ثجمضبعالتيقيةفزقيهفهلتعفتمنمحه

شقبيوهزلخمهلمؤتبالغالئمشئنفثئالذيمتحبهقف
اتجرتحيزبااللؤارسئويئفئكصممطقضرمجهمه
صرطلفهيمهبالالووءبنعئهضأنهلذىواكوذه
درثإلالدنمهـمحاجميطةمقتابتامظا
البذهـبدثىهاهالةفىآضدقترمحلقرجملواقعضعبه

لتهزامن5ايهبمهاكتهالعدضيعؤادشمجهقم
الثمشرإنجالىاقآلألفلىطودووطارسئثعهمجبهفض
تزصىخمرإقالقذوقوهاللعؤييرقدثمجهمققف
هزقلئينفىأفنيوجمىبخلهخثقمااملىجمهقص غلمحيفىكإلموثذهومطوجودوسزروكبهكف

موعاراالهيالمحمجماقععفهحاواالهئلثهفضىنحيه
التمرأابشعرطبهةليىتفوخالمضالفئنةتىعبمهمق
عقممروواعيفصلردحماذاقافيالمظاالنغانحبهح

ابالغزئناتلمحةيئنايهلياىستدةابنالكبه
الوتىقفوراجبتحعأتمهكألالوقثنحبهفم

الضلؤلمممثاهثهممعشاالأئهزيألهوحأصرلقزكع
الهغيفافيةداهـاوللوحهمماوافغولهمآبألمجهقف

3بافاشتركاةألىأتهيإلكزءقزققمقنحبه
3يافىاخمأشمددبي6روفىهـهاهزكداالقهنوششابنقضىنحمته
نهشثعلثرميهـمعغالمحلدتأويةجمتكحنىنخه



ماللهه3لؤتء

ألةءثلمجقأثفربدةةراقينبفيدافلقعمألة
يمآموسىالهماآمااالقأيخابالفىكاهـصاثمذكالمددالال

صىكملمجمىئوالىأإقمايخفالنوئاصايثلضومألدههم
مأكهبالىآإآلاالزأللعطعةريآلتمرقإلهواخظ
خمهاللظئرالنإببماثخمفألجعيامربمىوإفنك

لمخهرالذىالثصرفدشاجهاتهممرلحتعلىادنظدة
اآلكلكالهتطانحظالهستآنجلىقعضبئيماو2ت
المذشؤالميضلصءؤالثوءدمملعتصوتتذست
تعمليعلىتلدالمحاإلهءهالمحلغركأفاشتأق

لضنالماماتيالمشكهاهافتافيةهنففاعنمه
ألعنلششالكالهاذتيدجقوثبيهاؤمجظاعظهت
مارفيعؤليئئاا3نخاقثناأمزظوفى

لكإشماوعماثهالعبألمجوبهظعالكأمعه
ابيهإفدعتهلىهنأللمييمغاثئاالعهدؤمىاقأقديتة

يرحونجداوبؤمليعكاللذىجمميهسفدمقذاكأ
زليااثعزقهذتكنجحل1إلتوزلةلكالربؤزوذاهذ

ثحزأبثيدمحاتالقىطألىتحمنةفعهثللتاهذاهوأ
ئحالغينكانتكناعابةياتيطاقأهؤبتنراتذىتهمثتظ

وئدينقءوفزبإلذمتوىزؤأرهغناالذأرمحظخذا
تهتئفلىضابباالثخقثتؤواقيآفالقرفعضستمامه
فئليؤؤزفمتجلىفتذلبالعمماقألئكةبمإأللهقأ

األؤهوظعقاشزمقابمملهاإجمرلهاخكت
يهؤصتلكألإثامتلىلالميتساكلثلتفرأبتاهـذقى

فثزظقونفىشوالفبووأدملمجتينزلواعلى

فادبئن11م



6

ضغلرصلاللنرجمىلغذتعدممومحظيرة
صهـلمجتهناهجمدقتتيدكلهمولشنإمن

دلعوركحساافعوملنفزممرحلفع
مندبهرولؤفدسئ

نوهـكهلؤقعووتحلؤجممنلوعفىخومركأثو يهلىوسحقدلؤضقىتههـخ
لسدثدتةقمةفسلهدته

محقإلخفيإلقذصخغئن
وفيفعئكلعدثسالص

سهلضؤسييماوجيؤمنحمنغ
تقلىقؤنقلىالقئلهشفآلجوت
لحئماكيمثاهصنحعث5صملىيال

لئهخته

قدقيلمعطوعةقرهذهلهتهيستهال
ىدلمحفوشضقصبلعكالسرا

شسعتهاستفهالةبيهلمجليت
لعىكمطههلمحهؤهـخزبظطا

يولعوهـلعاتوته
ذيثيحمثي

همحلتألمهزدهس
زتهلتةقلضمته

5لمحهتذله

ثه



مال

حمااجمتهنكنأألسبفمئإللذتفذذتئق
ثلهازحهوقال

سى

هاحنىكدطوغلى01ئااادنلمحإامئالظدد
المغمالفىديتفلانجعتافيمهوواهـهلهالهققمإ

الزثةففيشةفومماغتعضىالمءعلىاللىمئ طز3أفتدآلآإلمجثةنفدئاالىجممةةضتاكت
القهايرةءمعاءإلمحهاقةقتاا

عليلثئاجمقاثكمافتالككالىليينخنئ
نكلةئلنئبعفقكاتدثقاؤلهتباترةإفمافهلى

قولمحقاتأممىفلى تديكمنأهالفيعتلذتالىمنئلهدالعيء
مثيئة11أيترذطتئابريففىكاحم

كىتتتوزثتهدلهؤلمجتئبقىفيئغنئضبعمقا
مإيخمعوذفشئختأىضاعقالثلثئإلئ

وثيثقاتهارشدلإلصلعويلجممثرترلئنأ

اثعلهاكماعذيئذدؤيألانةاتمأعذزكل ئياقمعوفيالتعافيملئرواقولمجئتردإر
هنييئضروغلىضغالؤلجتىئزنفيهقثعرضولى

هولفتيمهـفطثأيرجايرمنتيشفاهأكعغاطاقيشاشمد
تهكاققالتبروزثافئديىفاظمصمهازامح

لصيلفيبموهكاشتشكوالنهتيمفماامشناقاأ بادطثقابلئئمغانظهوادقابلمفابوسمابزوهـ
01فداوالفمايربئثكاكصيختهننفاللخة

ىأبتاجمؤيخؤتالستإناممماالرتعليهنلى



ول

درفذدذبههمحططنصمحهلىاوالهت

لمجهعزكأتمابممثكعكصفيادلمحةيهقظلق
فإلاقنخثسشلفهليدشو

كلىكثطحغالسذلؤبفقأبيجضقس

كهبدتجمهالفمقآثىمعبهإفألجشانمىيهليؤيالجه
هملدةووقألثلئنحاسويخعينكقيمليوث

نكنبرلمجالطأعةكلىبهـاضوفىنجؤيمفر
تخفذابئهقفعةفيورعحموسمعاثىفعؤفي

لكنخةلهلغئهمرعبهواعادرقتتجف
لشفبهانجولكالؤاالمحقكركاخ

فممائوطألؤكصرىؤدشايهثريهولهغفدم
ولقعقزفيحممهلنمقوئطفيرمحهعسوكأ
ضكلفلدفمعهملىابزمإلمكليقامضالىساجم

هاتقادااآلضإلشعببمقصطمعاهنقوذررذمزأ
السلالهتعتهمفآئعفداقالدمحوانثرمنعق
القلىاتكبهكافكهعكلستمآلمرمحوآيلمجئهكلمن
آنكعلىعكذتايةؤقةميختثأالتاهىخاجماقذى

هشالمجعتائجمآعهئميمججكففاقاخهتؤا
في1رحضعتسمقاقث

ىدفيماميروحظإثههأموتمالي
اتوررسؤءمكلهاحهإثومألمحااسثعا

ادقاقالذأهيالهـلفهأئأل

حمنئ



ول

هكاللغوهـقدصبفيإقالمز0ظصأرة
آالممتمثكقئؤيالمحلىلمجغفياحمبغها

1لمفزومتلتوضلثدثرقىةةصفماوركدهيرنجعق9بئود
تامفىهوجمابشاجطعبضئعآفكلمؤيمى
وونزتلوخبصفوفيذثعؤهاملمعبمفئقافى
هقحؤوصكسظوهـمنميودةأليناتعيققفأزجغ

الوثتذإهـظماألصبهضلمحنهمذووقعهاويردثؤصنه
ضخشوفيبؤؤأقلتغئنجممئومؤصثبقذأظ ثالمظوكأظئلفوفيفازدأخؤ1عثكرطؤلتكأظقى
وفالهظمقيهثولعةظطقفيمأوتههخز

لظفثقتىالمشغوفزقشقاذهتكوغدتثلقمل
لمجئدنؤخ1همافدئةتاتهاباتافففف4سلناقو

لمفطونمظىاذيهعتدأللعخصمؤلاازبر
تبقنوإكلاهـفازشضالخيلوفمغاهإموهنب

زوفىصهاصفمىالؤهانبانىأرىثبهروفإفاخف
مؤمفاهنامنهإلمحهالهمحالثنيمفئقحرفىاهغ

ضزوكاستدأثإقىزقاستمارفيقظافتبخهومكال
ثضمننكوفؤصكفتتىلقذيةوئطلملرشث

شعؤمفلقربراالقالميرإكأكإتقيلماالتهليغعشم
األلؤشميزبباهىمخئآنئياثخثجمغ

تئحميوفهقبربهىقهادضةخنالقهتيئمايرنجمفتأ
ألؤكفالماكناللطناؤاءلثعأئففآلفت

وفؤؤافيعهلغحمنئاالمالببئابؤفىبألتالئنىكلىؤ أطهوتأغاتةاههامنذوفياهوبإفي
وقيوكالاثرظدمأمروةلتاكلفتألقأمل



86مم

يزوبمولفوخمن
وييتاحتااقاجمعه

شاللمرفبؤهإلل
ممتذممتمنافعليه

سللهامآبقالصخ

لمحلقدكوثسالطواباجثوىالمزألهقلسدماهذأ
فنمخمططاللممألبالمجتئةللقلىبتةاالمقالؤعةءهذ
ثىامنالغضىكهسروثعئىو9خمطااإلدععنديبه

9يياهـكرذاتىيهفظوخثلقودصهيانهعلتلى
اأالفاالرهذهغةشحسقتوعثيعيمابينروشااالق

ثكزلتععمنهوىلستإلنرالاليعهايمطاموتخعتت
صءالزنأووكتافىنديهةدىاؤسيطنرإلعضههتعاولبيا

هتوبهوهتفتاللىلمطففاصناوتهأجمهفوهاثتث
فاسشالغرىئفماااللفوففينىلمحثالض

واخنىهابالثفالينواخئردديئظمقيناه

قلكتىكغببغأجمئهدحوتحديدهاالفرلقين ألمجدلجأقاهرألوسالزؤهـاهـساخةكزبايدهصعر

عههصمامترتكتئحموريالممعكلئمععمهىفابك
لمجرالجآذاضبهءجمةحسمذلوافثهعضط ءهثؤاقيأمبقفأديئنافى
غزوئاادهممثكالثوآضفلىآدبألفكىيخذرر
يئكثفنقدلفدثفأةؤثمممقةجممعياثطنرامفغبكت

يؤير



3لممئالهـااسسلشعئقئفئهيهصسهـسداته
هةطليلجغلغذهتفتعهاقةحماةابقخهـ

ضئمهكامتلطباثة

ثجمجبزدتهمثكأإبناطيهوعايىكرلدجمبوللىجتىن خكثتئهتحوهـخوقي

الحعمالىمممؤاحدشؤالفننساتمجىالمواارألمحكهت
ضشعمايحبسهدقاصافههـالفئ1ذ9وو

ئمكالمحيؤةؤطيخؤبابهث
لالمالنيالىفلىمادهمتدمالل7برسئألمعاإلو

لزلاقبؤثسحكلئفعمشقثهمنقد حصالبم



أءاص

شإلوكشاهقعظصل
وسعهـ3صعثدالمثةفاصفماشفىهـتلالتئمقتثا
قماسيدةمنأآلجعهعروستداوشلملنجئاسيدا
3الوعلهدالتعليهنعذطدآحدالرتمناماأد

ذختءأماهتث

قةفيئحمقداعقايةاهـشلتهصوفىيث
طاضئألألبأالتيرهقساتة إصمحباالعنمثيح
جمندهـلتهارقىانإلضت

فىاضايرالمنمارإقىثفعاهتتآناليصتهـسا

إوادىمتقتدإغمشكمحىحيراالحبملمجكاوبمهت
يأقفممالتمبةحينايا3اقتأغلنبئأموقفيوقزث
صعبيبهاجمنعافالبمكنفائماتئ

الرندلعظدجمن 16نعق

لتىضفنمظنرافىدىإظعرأصطهألطماصديثا
معقالهعاعقالياقعقشغالتنهصأكبمأمئهاهـخرفى
لىصقأغتابهضدىاهـمقجمنوسوصباعؤالمتغسش

صووقةدهاخئاورؤأسقاها

اعقههعقحلؤفيؤذجمقإممق
دثثالولافهلماسمولىللثاائمعفىعهئرلىالفههاكمالفلى
اصبععاتإلعبمعبئهغشعظألبهجملمعظيئ
أافيشأهدودلةعبرىا6عقا

عتأل



لفامدطسىوا3النخئىهاظلقافلبههأدنمتجمنئا
ءايزذالكأسثكلبفىدىو
لؤاتءبولؤصواكلىلعاضمعالعصجهمداسلوىهـآن

ياثوابعالسقاىوانؤلرصالتقاصتالىوانمئ
صط

الهرحمهقال

يعافىبررربمعاكىاسيسللمحطشالحالصااهذا
آمذاتاأليهلإلةواافزته5يدإلقعصعثهند12
رجويئجاببذالهساازهةومالكأالدتائمة

الغقلعاوفينعمطيهميطوااإلموحصتنوليشدأقجمالمرمحاممق
ررهرين

كلطىادغحهـاصألوضألعالامبانلبابه
ءاتجدعالكالهمععيةظكلاتهاليهصئاوقي

اهغماشعيءلهب
هائمأجلمحهغاهـأوسيمجميبت

رابقعغولمميهطفهألضأفغذقياومبعملهصننت
مداماعمقرتكارشةطماهعالمحابذممئةتص
تطألألشاهااساءمانرىهتداقاماإلتاشاتظان

لءماهمئطومعافك
فىواهـاالومجفننالمجدكوفىحمأينلداإد

جقهـاذافابئظددافئإهـطثقأءلقتفىالمحتممق اقئقتتشالؤخهمن

فايرنهاشم



ألح

اةارضرههنيالمهاصممعآهالجشافى

بمزيةناجمدرمآالهوألءلمجإلعنهايخيط
صبما5اعينمقكماكل

ثشأالربيماحلفرديمقاجنغصجمىمحفشت
دكقىالمجرزدمضصولةمجذلفأالعيهؤذكاكأشمدفمللك

أشغوغأزةاطذكادة

صدوخفاالؤفعثهملكتمصايبمفآهعلمابأففالشةنل
يومرمجفىلتممارقيعالجاليستعصابوبيوبرلمحه

المحاهـحبؤواةافتلىمالهنعوحمعحسهولىان
وتفيعقالرقاكلعقهبزابمرظرقاتتاظضقنسم

ذكاردتمناليهيالك

سقماممهاوقتكدىجثتفدمماظمفدمىمنإلل
ممتمماالهدممطالىياصراطاهـمحيندئاهاذناكفا

ءللضدورالىظءجاوبه
قدزوعزوضألفلتساكلانففادلىكظذىفىشفث
قايدتقاقيولؤالفيالذينالالمىاشستعلىفا

ابمتظماإضيكماضرب
اقإطفاطثجمثاتادوفائمىىاقىدمانث

لمإفاأدهشلمحقاستالكزهـدوهصيممآقذاكشتا ةهـاكأنجرهشائى

ابقععذدقالاوقىعامشلسمبزألهراوقىخإأليافك
واممملمجآلهوبروناثثالالآناشبزومذميغ

محنركالكلقئئللثوأنأجموضنحكلببزكيصقلشا
1أل



1

وفىءامحشاوىذثاقاشىدئئاهـجولربمطانا

آخانكثزلالكبمةونالغيفسصهتلفدالمجئؤجت
لثذفئأواولعذممفنئممإرهثكمائفالل

اهوألجمتزقايمبهاتا
الوصدكفآليءستفعاظلالكءضهآإلعماءلمحبك

بؤفلينعقدلى3فىدفيؤجمصإففالشرجمنث
8نتاةللوصدافعلضدت

برامالؤالصكةملئتوكآةؤلليتقهزكتفعظة
برجمااصنهاللوهزاكألكطاالالعهاهبارولهاخت

3بتنئنسعتسحهـفيمعبزلبنفاءلرح
3فرذلكزهؤمققالفالءيىكمالهدوهـصدغتته

15فةاذاكليولهنفثرما

جمليمصيهنلهمنحزتجيرصافىمقيشيققثب
يمقدمعخىالفيمية11دجمفىشتقتيامنانت

الهكلجمابرافىتقنيىتمكثثمسماكهرنراهل
برذمتالؤالقالخجمألمجلهمقاؤودفيئ

ضهزلياآبخالعئؤليئيغنئممضمفئوبلنهأقهخقال
الدترقافوجمصمفىارليهقخيدلىالهوتةفىغاتة

موههـالنقاونيمعأل كنعاسفرالمهافىلفأنظرالناحاذأكا
االئرمقككاتاسحممعإلكدفافارضهغاشمنظنر



9كا

رهغخفهئاهرفيان
مهاهـفيالهفىجمبهايوقخيرأثفالكنمشزضيهامق
بعفقئاوبرليأدمهكلشتبهلمحآوىأاذشبنيأدقدغ

اكأستوفالمحقائقنمأا

ناعلعتاابزامهماتزلتالىميلنجذالهـ إقىتحمروفيالثثعدالنزىولجفشتآلفافيمحاظ
ءاسععالوليمهالىفعة

ردمثبوجمحإكجمثغكوخوللعغولانتررضة
حللعملىمىؤوحجمللفحلكومتىهتهقعي ءالهدا5ارشهمقن

صشهياليتهمولمأهوسهكلذلهأللمالآلفالككعت
ظيالئالكانألحزالىىالعتماجبرئيالظهـلتلوجمىنادى

إصساضنلفالمقتهلذإلهلتتاكصهيرشم
اباخعيزالإلرآلداغالمنىآالرفغىىصاللد

عىإءإلساوضهتذقىمذ
هنكمصرهغنعاةشامفىجعتحدادىرحماإلمحئى5فوعا

مامركىلموومعإيمىايعمافاسماالبماءعلعيكة

خكداوالممماصفأوآلدكلحكواومطثلعرفاافىهأ
مقمحىشمكالقميأحإلحثكرهيمايواناورالثروج

صءةلقألشعدولبانفعقهأصهاهث
زمفألثاالمافثلىاكلهناوجرممآهاجرن



39

ئهاحتهء

مفئالالرقمنالستعياقدغوجممالميعالوهو
ضيفياألصبعاتهذهاصابخألىعهيهربال

معككتامخكتفوبدرثإهاحيدهـوفازمإذةطوبفة
تعغااللنماىتييوهرهنلىأليرألنجاصشاللكلدف

ىإلؤدالدممافاراكلفدهابخهطاعلف
الههلىحي

يظااطثميقجمغكاناشداتمتغفىالشمىقاجمدالمشيمالعيئ بسملمئرزاطفترنجيقاابعفتشافىوهلعثعزا
احةإمادئحآلفنهفدؤيصمهتلعخصرضالجا

عآلفاوابهفيههاشتعثفبىثاقدطأبآخاف
لمهارحهـوفال

لقهوئلمراوالالعهئدوقالمحلوىوأصفا
ولقرفطقدشلعوزكلةمجيدرفىاطوطصشا
اثرأتةفىكنهناقالذىعرشهبثرصىنان

للهارحهـوقأل

كلونحنيةلرقدالشريبعلشاهذقسناهعلنةجمه
الممنثوق

يكبؤانيعفقأتكائرواعلؤرلمج أء



أل

لظالهثمرلصطاالصندوقفتمهدالزوأريالوتدتعا

فثالييلميزقثرةصالبيآميرلمحقؤلصنفلحقأ
توفتاهنسعتاكفدقعتبرقدبلدنهف

ذاللهرحيتوتهه
تحألاآلقدا

اشأابتذرلؤاأاستقاهنهأةسمجذهزلهتصإليانط
متأيوبهعأوتلقىالئظلغتتناهماعزيتثئنهوبمماب

للهاوقالرصص

ارأالطقهالهتاالعثصهقنلصمنالزطهـسهتتة
سءودؤرهاالعثعوبكضدرذحفغنمانظ

أمخنالفابماكببنوكاةلمألئئمورهوز
اللهرحعهلىوق

تالزملفهبلالعاثىةافئمةيرةءىحهلحين
الممثيئعلوىأإلموفدالمرننهىةقمفىبطدث

ونامؤستظلىاهتئالللعراأرعقنلعجمث

واعشقاهوااقاهوازمانابهجذهامقفأفتيةفه
اافامففظتؤالفعاهةرأوائهسقبتنابهؤرهمف

اصه

شالخوكاشمطاوقفهاريصوعبنوفهواول
ابغابحفعزافى7بابعتاتبؤأفيمزفاقفهاأسم

شغلىلجبلنبخماثاذنحاالالمحاباظ
هوعتةؤابنقلفهانتءوعمعباأيعما
ماىلموهنالقااستاشدشسزافىقهأن

هكتدقعوابافىهلىلترثئافاالتآأينث

كك



لح9ه

ألفيفاسنئئفهوإكنوتةابأزمامقلمخلىاللة
اللهقالإ

إهرأ
وبئظذاللغاصايهطوطغلقؤفلقددههضقفىالمآنلةا

اطوقيلىطبةأفىاقىليئالمطقش15
حجقغلىناناتجأهلقلىمحقنهالقىومعال

بكهقصصالممؤالعثنلةفلىامثفالثئاذغذمنى
للهيباابهصارذفياكفىاالهزاومأدىألوعيحإ

للهرحم

صدههـهداهـحعثمعهيددىهقفىص

لمرسحئذرالىنوفىقفمغودفطظيهإس
ءصاصا

ألرالمحىلغلىبفألطلجثيئلحىاأأ
عطلىذوشلىؤإلضلىخنتابخيرذآإهألىخقك

يرمقالزؤاالكرارمعللهاصدامحعئزيارة
اآلفالربالىوربئيفايمدفينيإمحةلمجتاآلغ
مألفهلأمحعاوخنةاصمقمنائهاهعاهـجم

ئاالمأمهوإلنأهيناكالاميربعاباعتاباال
لمكيلمعكدذادمحوساحقههاالكؤاهالئمم
55غللرق



قينبماايقبإئنههاالرفرطباالباليميدع
معولهالؤكلقالمعمحمت
طوفئبأبالهفنماكةإلموجمآاثأميإؤضعأغلمجغ
يخاضفثكدإغومغنالقدلوفييخهوهمء عأأهابابودلكلمدشةدويئوفداظهواثأب

إثتثرعهزدلوردوقاإتهيالخظةاثىثوىث
الواليةالهعماعنهلمارالوألءلخظفثصمالع

اللهرحئئهوقاله

متذإهلعكلبالىيذطبالمقق
ولفىصهدالمحةءدفىالقياعاذل
أؤئكإلمصطفك9وجدبئمافاف
رهـالمألوألمجنقااللنيههمانماقدلكثبل

ارهأل

الثفىابإلإأئهتواتوأفنوهـلطصأولئسأللذعنناتبئىلمج

يمفهيهصاالهمهـلمق
وعذطلد

تلوصمحمالصلهطىدجمالوصاكل



ؤماجمعلىالمحعمينكويلىكايؤ
رهايعمأخمويلفهحمطئعه

ايخعنافيأكحمه

قدصللثهفإلمحزجمىسااذأثئطنعى الئضمخؤئىشويقتشامثت

للهالمجهالوة

اباسبروبتمثاطعشظيمافعشكعهعلىلوردالفزتقا
معاشامرلوصكةعؤنعاطهيئؤفات

ؤالتىفنالالهنئاكفوففعزفهبتهافاللثعطكبعد
بزلصدليالهاهرسليلسافئمكالوبرثكلىايسوغ

إلئةزلمجةؤتا

منليقلانزلهكلنزلهلبأنالعظماعنمالفندأالثاي
الخزامصواالثماكالهىهوفى

حهوولجيدرهمرعفمد3لمئماثالتنرعلىأن

د2وتخدألياولىهوبعؤاكصكاتدشماجمى
عضدكينألهاتبالطفبصههىمحزمرصإفىكهه

لله1لىححهوقأل

متداسيدالتماتباهلىبهادطماياتاادحألثهذ
إيخمكوأستالقكفكلهـعبمهـكالظمه

لمجضاستلمعليهبمصثلودفيركاإلمحئدمثان
واجمإكلنيمئنلدلمجىلحهمفتىثلماواأعرشمبلهلمونصملىعا

ديؤقامم



للهرخيفأل

المامصموصعبنجعضدىحضرمناىؤملمىمحالج
فاوإلكبرظالعافههوافىالةصطأإدفىوشلى

ارأارتجابااصيقهلتههآكاممنمتنئفقاقعمزثعللعوص سهخهه
تيئساحلتامرثداهنلطقداةلناالنافلظعنالقوساف

الهفتىياهومحىبالوثكالنكلمخححمقاكليولليم

الهارحمهلىوظ

بمااالهاوخيدهظمهؤتتئالمجزلننيماممجبلغتا سهولؤنحمتهوثعبمتلمداأسبط
اطمهمايئامنهاممقلعين

المحدرهاسرهفملممناباككمكهاراصكحررحفئ
ءممهلهولكقمويمنىثخظرقهموبجورفيق

للهاهـخهوقألى

سليلهوممنكاظمحفقكالمهحطابرالفيهلىطباوصظ المحولةطإمطالمهـالمؤففثلكوهوؤقفجعفزت
قدستاعديأديهوامقالمقاصدالفةنومالكاها

الضابقاالليسمدةادىالثحدهانجأابخياإ
اياواديرفيماالذىفايتقتقدكطثطوىهوسىئنكان

للهرحيالفا

منألمألصاةآجمعالموسوئالمرقدكاههؤهرتجم

1سن



ءتدايكضحكبععودجناعنهوالشالهىمديخهعمان
باشاعمئيهبمجبماالمغفوراروالممكدمىميحفعغ

هنهآلمجثعوكةمععلطاالزاقهرالسلطنهلدافعوله

وقمالميمبمدقىابخديمأتاكدكليمحمئ
يكريمانتظ15مواحسقمتاوابلععاهدتقل
االعكوقهاجمكوصإلوحضانبئمجيئ

ةمجدالجوإدألئذلرضاعائفابالىادالفىالؤيمالمهى
يخمعابهبامماطائىاظمموسهامث
هزاسلوخثابمعهكعخطبإمىكأإذاما

سدالههلهاعؤابنإبقصأدقماللمثكلوسىحملذثا
قدابقشبةبابلىبنجمنعيلمحبنإت

اللهقال

ءمحع

طبمالهتالالئذابهعالملبفىاألثمدي
ئراوعنهادهـطحمطجمتتعهثىصأنثمت

دقشبعاحاببتآينلبالد
لعها01ه01

قهتواملىقهاقانسعوستاللذوا
حمتفبنصىمويعىضدالحوااسغلىال

قأك

هوهسثهااهعاباهـامقتاللهجق
فارصؤالعااهلشتتبخفعت

التنيباللغترارفىاليةبشحمتهعذمناالآنالم
عفىصهوفىعلثيربفيتجلتدتعؤيف



ات

لغشفىلهتمابقنمقىجعيامه
الؤشلىمألذشاعاللاذهعفىياالحقالسابن
متلمجهصشافالئلايظورحتهصلياجئت

اهذفىأرصصو التشىوعتاوهإكاأل

اليةالظرسيهدانهسممدعفىلمعملينيبمالعممائالبيتق
مريلفهقهاهايتهقيلعماإلوصايرمقيلؤعيعىماطث

المجمبهمحوقءاحقعنكبوةمعثذرأميههكوةهف
محيممهرصالقتدا31رمزصفىالمفطا
ألصحرو01انمتاشتهناعلفرسلعظ

ثلشىشايدكومهؤرصعهقنماؤبئكوال

هـوأالمالكوشاهداطد
ى

مترجماتقفعهومحقلهماشمصاخب

وشلثسدؤدهوحومقصنعيههـلماهـطمتاللفرئ
تاحتزجمافيهلؤىقللمقذولمتذفىشوقهقوح

هبلىدا2إثإبافمفتالمطىئغورنارمطناباخفاف
مالفبئهـءلبيدىا9فاشمعتتحشروفحسرقدنهالثام

لجتابىراةمنشقلىلينشلمنكيناهذبن

ألمحجلغوالالؤيثأللمىسبئالدالعدممطالمؤلدبروفي هوصيبطبئاالمحلمجنجدصبكدعحها
كذاوءإىضصظهإ

أسألمض

جمأه



هـلىفملكللببعىماليهلىئرقىألالفالكجيه
طيركللىبهقهثااشالئلهماقعاتالبا5هذمؤلضوقال

آمااقثحفغفاواالمنىلحئدقثمالأمحضهائه

الندالثظائمذاشهلشماحصصاوناالمعاكلالطمهالريم
عزسىلرفدافى

رفنههلحوتيرتة

هـتفالثاتفىكىئكلىا تضزوأرئخفىلف
ثفممعالرمنمايأوكفاوعلمها

كومعغددتراهاهنهها
فتولعلىاناوطهلحة
هقةيرجهقعالهوحؤت

لهإعليهطالفهأنجعثتاحتو
هـاسالاومجداؤشأشهودد

امامارولمحهااوالمحوا
ءاسمفدناثراقرهئىىمق
طصلممنلفىحالتليالوا

هـ

هود



ع01ز

ىقتحثصائىهوللبستم
ئيمتيرقهلقسصفالكئكخهـتدخضهحا

لمذسلنرمنهجمدببهعقاعالهودعينى
افيما4شانحاذلىتال

ييمالدوذثماشالذلكاول
لحهوهـسكرضنهوذأرمهعىوفينلدلب
قاستوقلهقدتجذتفىأكر2نإرهااسدتحشابم
حمورهثافئضمعذباستؤرعبمنهوأكأطت
شعوهـوبعقلخدرذاتةيالهاخم

دبرععهتخاالطلذىااللتهـتجمهتبي
فعووهبهىلدهتاعقمث3اانثح

لالمحإللممتعهؤرفىيخمتهععزدومجبااالجمفغولقغ
ددهرحصهلهفت

يرهـمغلهواروثهالبوةبتالفىعدحع
جمههرقييضشصكلء

مىءعندأبخشالهديم
هـناعذأبمنانجود

ور

لمحيهصاطهذينإبعمتش
إتوالمجدتحفالسلىدمن

وسعتطفتوقأتئابا
صوطأقاللعئلىلألماعل



أل

كلهأإلحاكألاكآلمماهامقدلةاباأن
هـجملدسؤدهنهاآل

سواهازواألظلماللهاصيبئغثهوسقفهـ
االكتواكأقآلىكأللظفيقدالح

يخىئخدروااآللى

لتضاوجتعتةلسؤ

محمةنجتهبيتفنعتألىاللهدهاألهواكهصلنحسأ
لةقص

شوودهـاضضمنههـمرائهتبئاث
ىضدصصاألتدطيإقئهئمفقلف

ليوهـالمجاراخرمن
لرافظدتارمقعلىشقاراسبئمنهلمجت

نأدخذابهنانحوبهوعئمىئهألخعثرمه
لىةصسؤاالظهادو وأليمالبنئباعذالةوسودهـخوهعمالهفرإددميطكوئفااوط

أطظقضحلشابيالقذممعتحمقمأماتمالهل
الجزقوااالسىثهب3كهسويرقهمالسيطةاووحه

اللهرختوقا

غوشفىدواشاتلمةمفرقراعهلمومقوقدشابؤثه

طؤوميممحإدغذتكلحطسماحصفشاذاوجدسهوايا
ألشايعضةتهؤوشعإمهعنهأدوهئلىييىأ

للهرحوكا

ؤليمالعقاثتفاوفيهأتجدالسادثفى



أ

ثىإقمصصتتمتتفخقهصيالؤزفىددماسهطمالهـه

هي1



ؤنفاشوإلمحعادلهاكلىنئالىثمزإيآبئخمالبرا
حمقمسهاهالهنجراؤكياهالهأظفالكهمىأل

لكهاشغوتاآلئ

ميناجمصادفيؤألطثنهصفيتفافيمعقشطهماهذيقبخيتين
فإلكا5همابئمثيفىتيهدوشابزإلرحينلشرف
ثاوستؤكملئمهالعلقةماطعضبالهؤريامقئطؤ

ددهوصدطلمبهحلتاالدصيع
اسبهوهـبدكاجقضمسترانخماظقةصتطقةبى

الىفىاودتثهرقصثمئضالؤتيبقالهدينفالأمام
يالانينمعلقهتعهلسلؤعزأهآلمجة

الهأرحمهوفال

كارثبمشمثهأعالفزمتينقحفششركصافثفدكزكا
يتالفيغتبئمففبرقماومحميمالشيربهطبيتينمنهذينا
هرطةانامبمطسباممءالالننألفاصببتالئفلدسف

فيللمجعالعاديملهاطونخماموقينقضثعالرالتهقأهغالهقاممه
مظاقؤاثاتللمموأقىمفاصالمجقاتمؤمأليأأل
ظاهرادالؤصذوانانظالراذثواالذىهتم

خض31افهماوحبويئ
االتهعرجغهويخركلالزثانمأدعلنبااحعاذااومادهـى

دصهمهااحقدافوضيكرسنرالمحيقة
صدءمرجرهمقيقتشهإظيعو

لهارجيلو

ظديوان41م



61

دصتيطكصولتلفررهاومؤلدابالمحيمشمظئلهنا
يقةسعداهاتاشاثاهافىمقجميمبهما

كسصؤلمخستفيةآقمامادتعذصأنالوصداق
اشؤاآليمفيهكاهنئمةفىاالماو

لؤىنههمبجوداانيئجميعهـكعافى
للهرحهـو

المهافىالتعبغاطيهانزكجمنجمالنعثئالئاقاب الؤبظلجعخكنخذخاثرافىاكئزنياللمجسليطه
مظالعددوانالوجودقروتأظكالكللىوقا

دافصهوهلفههمحقماإبثماتكلهـجوازتارسلدافئ
دخعفةاإهتدىلمقفمنمالغتأ

بدبهاموصدؤئعابمتإلمافىوجيح
اللههـحفالوقا

التنئعشفىيآلئمةلغتضاقصضعتهيفضفي

إفيدالتئيطلزأجمعرااهطالزتيةمالمحفى
الطاجمالااقفىؤآذبدبعإلامعهلتلراض
لغتادكوبعفهعالىو3تعمهو
لعثاثاالىملتياممعهونمطتففىأالذههكتي

وقاهـ



اثستغثىعققعيفروصفهصالمثموالتعرلانعه
نجتاوي3أيأامحمتااهلياتالله

ئيعالمساستدةائئأيبجماامحظياعتضة
اخينلعمتاووآسكليئيآلببأبقسثتا
6ءدلقبنأدمئههـالخوؤألبززانه
لمجتهمأكانتفىالتةنجقظإتىكيزالق

للغظلمثميلوقرمناذيضفطذاك
رمقخماألقماثعةظالمجاوبفدشدي

رومعاللخطمحبزآلفلرعماشدمانههئنمق
غالمزخولوفىفرحدقثهذاؤمع
لتماروؤأقذلفاأههظ
عوألطوهزيرناالمتىعلؤعزالمطبزضهاليد
3لهلىسذولترهصب

المجمامئربههائفلنكنممهلخقمئطأاهلتسخم
امافىاشتالتقثتجاقدتنىالقهايالهاقهاتؤللث
متققىجمتهاوشياطئهبمالفنحكهللمر

ردامذحممؤآفىنبعوصبرعذوفيمؤاليععنعاة
الرقافىوإععاثموضدىبيندهابهقاعلممئقالممارقي

كالىضدمقامهكغكشمالؤقكلفهتنحقتئهنا
بعدافهاليلرشدىأجملهقدولجطاجمرويهلزوو

لئريايرةموساثناهجمنافىممتبهادذالىنلهالدهبهههئألم
لثرثيالماصيجمالالواصدوالممبعقىم8مقاال
هىامنشقذيلىمزدييتكلناةريئ
ابالهمنهثوعمرةجيهلطعماوهـلغف



فذهوليفالفيرافىاى

الرجاببابهمماالهطاتما
قبهمالغرقديناهدشامن

ربثوقحازمعايهم
هماهـفدثألاقبليشلمج

دهماتمعيلبهنجحصاجم
ؤمفعىدلابدرا
بخظيئااذالمجىط

سظلزصمانبضامحدال
كبفداسثعاليىباكأصئى

ائمهطيميلىتممالإلفالرصاتطكهىيد
ذشطهـيرهرفىسفه

رجذهملفظبا
معسداللوهمعيهيبيم
رهرشةفىالفظلهمحزب

فئعمالمنللههليغهال
هصإليرىبعاإثق

مانكااشمكاهمنج
جمهصرلحمه

لدهرصدقنيلظشزان

عىيهيمءبههأللمشوحدإه
يعمالههوبهالوحك
صمهذاةلمالئىان

وإبىىممطحطكوؤافحأ عقالمحهى4
ؤهتعتقمقسيقو

المجبىاممعقحضرلغن
ؤمقالمحىعبدوحرفا

الثاكراكفمافا
فلعلسهودفىامحأدا
طلىايةغانالومئهما

اايكفهللكؤفاشموطمأئم
ففعتحثةلمجملقئلبا
باالبرائمئةئنأمدئ

نأيرلذابنهقداهعأا
ثننءافيهاهمب
لتسالهـىوصوهل

لمثياهماكزمالهاوبطد
بختاااللجهب
انمزبمنقربةوقربهص

صطلمحاوفعشريتؤددا

أحمهمرووىفىادلب

اشعالببذىلىلطشبهمال أثعىثعلىينهر
قدااللفبدهغاموو

اهـاماثحكلحاؤ
حمعذلىاثعىرفاارش

به



9

ممقصههكلوالفىالصاارفيالنرماغصأذأما
ركلىمالسنواىتغورنالفرهمذ
3فياؤكالهمعمالنارنجاالعناظبأععصلو
دهاتيكالعينكاححولمواكصدابوجمه

التهلهقدىاطالىبمالبسرإلمحرعييها

ممالبرنريهبثالمئهآحبهتففىتطاولهفالعربمىثتبالم نجامجثموساقهامقدشككلفذآ
يهبايعمصطهلىاطهداإخرحونشحو5خةلفئمل

شلوجسببهاصاالء

ذبودمهعينصيتةوأكىترفاىقلعإكا اقلىرصثوكالدمماداررحمىربفلىلدى
بوحالريجنفىاممزوسمىءإعهقذ
حمعبفىالشالومدهصعدفىزالهجثر

اللههـصصال

حؤلمحسقبنهاافراالبىإلمنسوإلتاساديماأكس
ةؤصالفلعهصأفوطيهفىبتالبشانقدناالنعت

اجهـلااشتةتإلينشاعاسعقنهتاابعانمقمعانى
اطشابناسإشعإتحلىقسيئالسعرىاسثطوفداة

فلهسلصاوفىالمعمالى

آماخاضبهيدالفكرقمقئداهزفهوإلذلتفا
ابفرلفرنظأمرموهلكلإلالينرتإالننتهامولبمإ
جمتديهريدىثمىالهيإ



0

درثإلمحثمترىوعتالنفوأشترفيسمنهنج
كابنئخبألؤائىيهتشاوبنمالخهصقدمألتا
صفلمحتهمالىالعمضو
مىمرثقاصهأكؤجمه5وابؤوهوالهائدألعلى

آأعاهدخاستالغقلتإلمرالهؤأأشنطفالؤضمررحه
دماإلبهجرللىظكانس
قإئمقاللهقهااحينقلهفزثهاادسيذادسانلعقسفال

سالح

صيدايلجماإفاإعقئزبىممدكواإللهرشوجمتاليا

ءهعاضقةلحرمرئيورخسجمتعافتباللممعاتهبوكا
شلىتماصالدجاربؤكقدوإلهلىلمجمحيدرك

اتطقغالصفحمزبقائولريمانافا

ولمجتقداهانعءالمهثعالثكلنلسالجعاصيصولكأدوكةقدشووس
نوملآعدىانأرلقالعينايالشكفتزئيت

فى

بفقثدفاهباقهبتمنهحمتنهمهفىهـتيوهالش
هـششرارةمهئظمابهايغهىهحشاف

االلهصبيم
الكلنرأحريمقىازامآالزهبنىرئاهفىء

جمعصإستبنىفماالطفاءعاكأل
الهرحصرالو
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صاشرإرفىطمةإلعرهاجرومحياالثالذالمحى
جمرهدادأبالنجامدتدهاتمتثعيونالعبهكبسيئ

ولعألىططللهصلىحتهللهارجهـلو

اليالظماقالايئالنعوتفىقجدثيبملمحمرشغمالفو فأقساكصفىبمينقدظارشدهمهفعطمجنأح

لمحهممايتاحداإلبهاشلينشفىدلغتممهخهرقمقاصشعع
ينظأثىلمققعانيهوإلمحؤاقفظهبالقدامىمق
اجيههااقتةهاللىفى9جمفثهارحهـوقاف

بلماممئلخضلتألهالونانرذااالشدالمحعإلامحلقة
فهايئمبغةبأفأهوامحافمددبرتابخبمأعرجمهيه
الهداللهوقار

ثوافىالعباثلابااجاعلىجيع
ها001ت

ةلودأهإتشتحفنىتبالهىخبئاللرحمهوقالى
وماروهقبهاراوهزنئرىهيجمتاليامدضج

علمبهلعلىإلفىالعهـئعقتوامنهافىجئتواعر

فىببتيلضخسفاعالقهغئيضمنواوقدن أشدديونممهرلعدووار
افممؤيخففنهالنجككهالمحلبأاللمهيا

مقهروجمشذثقكاولهضايرصوثهئمنلمبىولعك ععالوالاللمجافىماىفض2اوددهرينبكلتجمافالد
زحرنهدفىهشدتتخهشاتادلنعوثهذى
برافىخروكالعداد1أخمغىضالعاتارمثمة

صحىهتروا



ممؤفانحتاأخافقإنغوشمفيزحمسرإشذلمئسكا

أإقثاظهعهاارونثاوشكزاقرالللههداحا
اليأممنمقمألاواسعهالوضعدبنااءزبوفىشرف
قالياومتهملياالغغالاومفمارايماووطبة
عوجةوتضماالهـفاهنااضظااكامطوصفرظ
الخاتمه3حكعيةهتهاكرلنامحاكلمحا3مدبرلمحملاهذه
ثيهحبربمافوهرالفقاالبرواإلصغصدممجظبان

اردماوالمثهالرلالقسماهاعللها
بهأطيعاحاللغةفيسابغةنحةمن

اسالخعمطيةضينكعضيخصثغهنهممنفا
اطاضعدطالقءرظئداكةلغمئوى

لمماقيافعباجمهايهنظططةوكطاق
عالدلدوفىتمقاشألسرطمثهمقدثل

فرمامؤظعفىزفرثإجمحهلوزج
اذبماأالسماتدتزفيوم3قئدهـفيائرذفىبخ

المصيمثلدعمامنهابئفـافيفدنتلثهمصاا
فايخمااوالزهالالنتايدبهاف

هثنإمسثاثوبالمتطخآل فماالقخمذاكالزهغجمىآطلغةلما
لمحزالدمافيفنهـافىانفيشك
هماكماجمماهرسطالدىقلىثكهمقممايبأ

فافاباوإدجمتالمحئمينبالؤقذين
ماخوفاوأهابئهـاوبركأقالئريخض

وكلى



أإهعمااالسثىطوجمفعهاكىكطقدممستبئ
زهزعادكاللعيمركذآلظهظالرعدبركبوط
اونرادكاطعهيخمعدهافىصلذىتغنئ

طاهىمحنمايخثروبهثلوعافيلرتأثىف

كألفداثمازقيوءطبهاندتخامقبرأفئ اضذمماطيفاهقلجهاثغرفاهن
يااثونينحظوباكتلزالالعدبئرها

كؤوهـاوؤمحديرخقاولخه

مفوماايهمدنالمالظكلصيسوف
اكددضاراجمهاودراولإلرهمقثهثه

لخألعلهاقئهادضباف4بهايهإلةلزد
الهالذالفتنمكدشفغعظأرداصلن

تههئاهـماتايالمه
ايرما7إمهاانففىمتاإلةهىإبرافى

معايهافتغدكرقاقودقفىأيبمت
السيظتاناتلفىمابخمافىانتليتالسمط

ئحماطهابوذابثمذتهنهيئمهيفشأن
وحمبيا

دثوسهبابإعتابالها

لمحخجينمزجمىاقذوأقلىمغنما اصثلوصدااخئادذلكدمدووحهلوجم
اايقيامقإلردكلطمهزإقعمألفيالهدىائمة

اقمممااكأنهبالجمىبإفىمواعشعرلهئم امصروعفيصفىإلىبهمح
لمثاإلمتمرإللمالمحاستتمانهموارفق
سلمحلزماظشالح9اكالعقمبتلئر

فااهـيئم
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الصممامامحذالقدسىلالريه
اثفتادإلنفعافيلععىعداصتقىهس

بععإدثمماروككمابهالحمتلطفودعم
لإستحلمحياعرثلسقت

عماصككانمكلميعدمسكطاله

اسخؤهـثهلعلعايىم4سيد

هاقاهسولاعاسعفطهلىيهسيرحرىقع
لمحسينمقءشتقرهه
مأبنتماهمويطهىسصغ

هأنمحيعه
القناهأهةيا

ألمحيهمنيلله
طعرإلعإمم
إلماديوها

ويشصمح
لؤهوا

كممبالثهقا
قدالهعركأ

وئحثاممأ

حلوكىعدفؤعط
عماذاولباهـ

أل



511

جمالكلربمبئأعيرفاحمغناعامالمن
لشدهاجماقىمتمعوقعفالهثىهطهتفذهئهع

ألقعماالمئلهنيمجوالدفوهنالروهط
ظاقدبمكلكفنهواواليوذلمحياطعه

أنيعداهاوطيهؤفىبهثولوالرضماشوو

آالمتهلغماأفعتاندمفاكلقىاشوقئعلتوش
هالئاقدكرتالولدانحؤاكااممضثرلهتقدع
اياؤاالهالكطقوالرإمرجديئالزساللكوع

قأكااثروالوحثزوأااللنرهـالمجقطيمثاحت
ألهـقادخننهاالماشودضعاصة

سفاوالفاوأؤاآبقأواياواطمل
مقهميرعل3أنمكالخمتاشذ01

بىاوشزفذاولمحغاذالتاقاالتعادألفئ
ؤنجزأولطفهمصديممئدان

ذالفكزطمهشبهالؤهـاجييختق
ااتبياكابالباقتمةظوهذه
شلوالفىمقألمجلوءبهاالمحاقىىشجلئها

ترئمأالمالأللفعكالهألرامغاععيرذقلتاكلة

انعمابالباقياتالصإلمحإثازظذوالطوليا
سففئعلىانفهاملباقاتهلطفاماآهورحاعااكهـحمملموبئ

التمالوروالقاللتهملواتابهكلالمهفندلى
طرتاؤفمالفالمحمالباقاتبا

بنقهعلحبرهأأقصأخهأىلحسكوج هعالواللمجتنرتصدقملىهـمحمعقحالمئ

كجرختافدجببماونجعتأص



افاهـكعقهلمجةةأالفيسغسساادةدحمهقالى

صتلل

تجفيلمجقيصاهمااسحظقيفةهلتتئثان3للهااك لقدكاصخثرهـبمثزربررافنمطالعهالرطروطعط
اصخيأالممدهيزخمنهـلىذتهشأمذاه1علعام

ابدصامعيخجمطشدالىسالةءشالهاعوصورةمجيها
قتبالمقهمامهرحمبدلةابمدارالباافان

4كراقرقيجمهكدجيدكفيمودبالذكآبالبلحمعمالهبما
ظاهرءقداخدتنيافىنومهلأفارلصداأل

العأدسلمالبمفحةالافيمدةوعدنىشوإلص
ءاثعألاهزإلدبكائزهقاملكالعارفثطالوأهام

لدفيئنرفائيخدسهـفجمكلهعؤككيسبوالفانربا
مزكمفىضآلعاتحتمعؤاهسوإللهلفارضعحرفي
ثأيخممرالبيآحموولغرضهاوهـعنوإشرباطهـحمته

عهخعآاطبأممىاشهلىتجاالحمابمدإلتمياتيال ه5ااثرنانجمبتهعلبقاعهق
أسهادالالمؤيوااللمجباهذاصاصصفىسكضظان

لخثل

ااجقدتةافطاخهنعويموفأكالمحسقوذانجهأ
بدولعزدبمالوكعغهدلوحد

مافيكجمئموهونجميهكهإمفلأفدقصهيتهلذىبا
فاهرآشثرألكامرفافمزهاقذالمحغأمالريزاكلي

زفى



أأ

سنماصلمقيالالمخقأفىلىوحدفىتألحخذنى
اسألفىهكنثرللىئئادجممكنمألمولعاندالمى

اكاهندخعلتبهصفي
فبالفنلمزصؤلمهوي4وعزفيتلىأيمهوذأ

اخكلكالثهفىوكافعئتأجرفىوصدالالمحسفى
كارضكعهنقضتهادكط

وكؤصطمحاقهيمانوصقلضئورلوألكنشكينشا
حضاشتلةقفععصضإمكفىكتمحرقا

صالواكنذإهدالىء
صقداللعؤقىلزقىدقماالددزبالذلجث
لمابكؤثكؤأمتلداانيئشافه

اثهأقرأكوحالعااتحؤتوئممتهااعنيانيعي9
صئلعقتيألالكواؤاهافعؤفتجمرزريؤألكصاكزش

شااداأكعيتبمبؤحمأالمحسودلدىرلوى
واطبممممطإللمحافاطهالمحمبثيريموأذ

ءالكأمقغدافوحييئ
وكأالخعبعلىشأذيوبمالث3نانحثمولصلى

كأىثاثقائافىلكهتنئطعندفافاوالهالك
الكأسعلذاالهوىفىشمي

وكىمحرؤثؤقىيهرفيوقتحمتولزلهقإلتخ
تؤيومامحإرقمارننكذلكألعمأملقاله

حمالؤوممامبقاءتخييتإلععهإلمحذاعذشها
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تجالللمجتهلطعلىكاخالوصدهفهومق
ناكاعدإلعأوإسهام
هىشانيهاهـاهمتاهنانيخألجيأمر
دفأاممهامقالرواذاماوافىهنكبالمرب
هالجافيضمهك

الملتومجىدبطشادهثعةفىفهويخئىلرعاكفنضفه

عثالجمطثةتىهطثماذأايرجعاقهؤب
معصلمحمتلكفهولفأممووصويئكخكىلوصو
تختمتافاذنظئىفيابذلحممااقرضاهلمنيامجع

اللرحألقمهوهيهئه
الغناوارحئمقائرأضئاوضهسضنلخقىمنه
ز7ؤئئلضانكلزشدكىالمنىبعفما4اوان

عحتماكامطععالهفىف
ؤمئلثبالطمتأؤهلالوةومقهوهاياقىفظ

ءالؤهاؤالمنامرلعوصههاعويرودععاهـاعد

هقلمإكرقيذاالخفغمثىاأفيللثهبرخمزحىخضاوصمالجنئ افؤواذأقرشعثىلبزوحمصضصابعفتة8وبئار
لقلىومقىواهضىفثا

العؤقمهذايزدللعهآواعذائكمزكاشفيه
النمالوشةااوحمثصشهةمعيوفىواذاوئني

كوجمالمشعقشهوآلفهماوحرمتجإمقعافظنىلحظه
لوهاقعلةهقاتؤهاصنئاإإماصمت

ن



ذمنبهاىاثلىملىقى

بأللئيجصحهاقأصرحآفىتنئشلىققآوعئئدالعثع
ملثعدهـلهبلعكط15

ثمزثلتمفنتحبا طظؤمكالىفىإلئجموبردكادىبم
منكجمطصلوفيفبشوىكصبسيطةاهلتنىائث

خضثؤكاةمرطيئيلىفقلفضعكقحقطىيهةاهمكبسلب
دكعرععورهودم

حههاوتضورهؤكبخافىاقداهمعظقطىفب
هذئعىقاللهفاتجرمننئفالفأفىألظكاقهـالف

صيهؤاتمالهوليان
لىبؤقافيفهؤويختةبتهذلالمحدمبلططغنكإقتفاة

ببهلىأهالآلحمطانهتكصدوذشاياقناناش
غقوئهالهقلقاعئك

اهدالةإوولدامزكبىمحهأللعفابىلغم
4قاث31بخمالىلىضعدقكواثنازلاكجمعزف

ومعىابامثنثمطيبزىبنقذفىالصولموفدلث
هدباوأزتايفاشكالقفعبالمحهتياقيلىهاث

ركأجماهـطمفىعدذلمحضويسلبىلخستعالىىبا
ومجنجذقتيبمممارىيخكللوضعثيصبأضالرى

نىعياطالففار



6كال

شالذلطفاإليتبكمظثؤتافاتلمظيبط
ضاتجللينىالىفيعيتواضانعىصال

صعةمالمنضتافافىن

يااليدنهنحبهفعقورصدمققلىصبممح
لجفزبهيلىكانبخفكثررشبالهندىأت

ركلبىاولتهاختن
يلوهـيممههفياعيبواأيععاثمتضقتدعوفي
شكاللزجعمهاكهدودموزبرصمامنتت

شيهظسآعولمسنمائ
الطزلفبمءصااكواورداذءلعفوثميثقئاللمحق

تدهـابؤوسانفتولمح
بوبعمكخاجفولظصلوتسهامثهاوأ

طىأمكومقمدختيملؤليههظهيس فاسلوغشهتمابالؤاقليوباطلاشاعوهما
هشكلواظيعنكيومادغ

ألوقالقالضالىقص3وقالبارقعق
كأشلىوضلىكاكيفتالالسلىاطظىطحاهقضك

آهممصاببرقاإلمجانياصفهنهعتخمههعكتبمئتلشاهعق
ؤلئاهتحثممتتجانهراصهدزفبثغىأإه

عالكاامقالووحعاآوضمئث
أابؤؤحاهالهثعذىاللثأياألاظؤتمقب
اجظيأاذالحسشاثمتبئكاللبرايادهقجمئ

فطتكثبدزثمبياكونكاطورفئاناصعأطال
هـوهم



ء

يهواككؤطسنالخافربيافوصفيك
فىحمهنبكلهـحدىناأ

ؤاثىمأوذابااثعافىونقرجمروىمكقعضك
ثطعإىكمعفحلثاكلتحلىبهياهننت

ماخعمعشوبرناطير

ىبفنحامسعتادثعافىصاليغسطيتأمعغجمعا
صمحشثالىبعصثوعنحاللمالحعأنت لىافةفا

هدالهئ8هموفروإإفىىلمحثزبمندوجحملى
لواوغتمجشالعاضقوبئالمجظجمالمحمتوعلىثصر

ذاحذانىرعاالضتاتلواقذابالهأطكئلويلهمت
بالبرامايتاقعظواذهـعئافىتهالئالدالل

شاضعتىالدإللىال
المحنؤيريعيجميكومجلطمسثاكنلممازأدبا

ععيعلهنئقربلكوتكفييديخهبددطعنلث
امحاتهروحؤ

مقفأداإتنلدلألكتالظىثآترتاألاعل
سهرأقثهفقالئععملغؤااألادلدإفىتما

ايمفىفينوهرلمادتلحمل
شمراونعمفاسولتهفدت

سمااصمدتالطيحبذأاشدففتهانممىخيال

اكاممدلىاأاسنوعك افىتماوايئثزىاينلكءتزكفالبدرسه
آطينكعالدوالنهانأبولرؤياهمطيففذالىظ

فاإن61آ



بفظتىهمذلعنصلض

فقنمممأثذصانةثهمجلىعمايخدحميجمتحطهبنعابخنه
سؤكارأبتوماقرتلك

ردبئمقنلىمقعطازبرةأذاجنلعزىبافهث
لخلىلقتبالمحؤكذاكاهاللمحظهاكةادابص

دصاالفدبمفصبىخيننه
ممستقزلهماالليلدهم01مفقسدجمهعهاء

غمقاآلدىإلثلنافالذيايلجرأذاآلحيبقىدبحىا
هزشنأسنالىأمديتجث

فئالبمهتااثانهاعلنتثماوالتجنئاحمدأمنتفي
إحمتاذهظافمتىكبتاخائهكابماكتإ

لفائحعاطىصصدلفها

حمتحعىءضناقمبخئلاللاللتقدغ
بلملسزيتثمذركاهلولللوللدفعك

أنهارثههفىشدآثبلفمه
فىسالهطيقتشكالئاالبمهط5قظامدطوربا
عفهعاسااللؤارقألوأجمهمفالهدممالذىسنفاظ

واثحاماوإلطثصرععب
صضهلثاماسفىتذااتشقفقةبامنش

سككأبهرآفرقيبفوجمىلينانىفبنادششي

دإوثاضموجمبولآداأشئجمرهاعادماواز
العيرفىكللناصمووالوادواالئمذىكللطيبيمأل

لمجنركذالمصوهوفي



واهلىوتالهاتالكلإفيقألهستيسقممنع تحلىششلىحسقكلقالأقسسعيههومتئ
صوهـكمدىقفقلتبئككل

شيصفهلىلغمالمعئمضغهـمعثلبةالهعئ
معحصفيةاهـاكلىجيبمكزحتفىالمحناقدكعأ

راكاهعاوفيةعنرص
ضروالوجودبوجودلهقددإلفمتدقىسينتاب
قدبرلغلولىعلىنامؤفىكليدممطمولىذاك

متاكاايشعبدلوتجلىا
لوظلرشدعقةاذهعبرجضالعقىلمجةهتنثا

ضألهماىعنعوكتفيهالوداشعةأذهاللعقل
أثتوسزىكياوبرلثمأرى

صمفاذالميلللشوممألوالذاتيهرلأليقيهمافيع
ففافاوحاإلقدحتهاشتأفجغتفههىوالة

الشىثاوالارىشىكفه
فىلععذذرعقيماىفوالمحسزثتللايآفهها

لحمنمالمحمرحظذلااضاالضلبأللهفانععنضلىفك
اضاكاعدمتوجدابقام

ييههههسمترمنإدلههكفاصنهبهطفىاان
شهسهافىالذىاثلواأتذصخذرجمحئهذالثان

سظكا5شاوكمزجمال
دصأفوفوكرحثواهدهـاطارلمأجموفىع

داكمنالممالجميهذامكملعميسىجهاقلتبذفهذاست
اككايم



اأ

صـاوردبازإهـممبلطالجإلياهقخمعفىك

أترلرهىجمألبملطاللهجمالرتلئذاناداجمميبنث
فهوحمثث

علىهـعضتةطبابالمممدولإالفاقضحكنماشهبررطائمد

مامالثهانعلتهاقهمكيؤنجمىهغالمظهىمبنلعبهمااللباقيا
بهىهأديتهدذعنائمالعدونالصرذمقهعهقفينأمظ

وجمدودشرفىئمأبدطفيالمجودمفاكلتنالصملفين زطسمهأىلوانلؤالندثالثبهؤئمعدثالنؤ
بالاليصثىسرسيهتالإثوكمدمتمالمحأمحافاالعبقوتص

يدشغأربقهءمدتبمالنزسثهلمنمطأرفيا
وصطيهضلطهرسههلدلمحعاليؤوئارحضرهالحوصبيئك
اددبالمحىىلداسامجدداجثماقتهوعظوشرمف

ترمريركزدبهمثكحورههباعلمنفىافتمعالألدبمالته
اتألكحمتوبردجعهالنمئوهزاىالفيالهصرغفىأد

ضفعهبوهمومابدبدلحصناصهمعاتجمانالمحنصنعاكل
بكلفاالفوعثعأللمفزثونتروضةوعرضه

لكلبماقداتحثعتهثفاوتؤأرعتهإلعىضهقلىيو

ناألممالمحفألمحصطبنممدثمألجمدحمغجمطفتطالسولمحهكثزلدعؤ
متجميالهاعألمحمعيلىعايولمرفهوهـمفىهـعواوالهئىق

لحتهاالثاخمماكثلتمالفي7ديتفهاأالمقاروفي
فييكهاظلعفيئألاالهـشأحمإلسموقدويافاده

لرودهلىباطايبهداوصولدبعطتاولظثأالبئ
اللىروديكئمافىهابكورهورودمىفبئعثمية

طظ



رففغبنفتههداللدكياصثىسكاللئعالىفبغ
فتظكمتجمنلهبئالمحأهـالهتالهيصكلىدرأعلوةباوآ

ابرالوألجذوارهقىعقىأئألراالأناالالنؤرلعطا
العماتتهبعهدأالعبأبدولةمرمرثالىءبالدعاولمج

نبالنوتيهةالحفوحرهةايله3ثعغآخنطبمشقارهاالئ
بهذاالؤفاغدومالعثقعورهنقمالءاذبدالركتقهثماأ
هدهىهزبحرهاأيطتالتئممالهقاندأبرهتاومحالرق

مماوراضكلاللمحبهاشصتبرلىالفضهـبقمعةثاؤكأأ
أتامتافيلباالعتاأنقرمحعاليكلطايخهأابالبؤا

اللهحمهكالموصلالفوهـالباأعإنررهفاروق
ضات2الغاصخرالسالطانوحألبمقال

هاصزادفييهلىكزبيفجماأظقلطانالملفدجمدفى
ثممنثلنمثأئممااوطىاشطيبهموقدمحهإإليام
يهإلؤواإروويتفهابوقانالهقامظاأ

دإبطيةطاضاألىوجمهاشاهابخجىفرأللهالى
اصرإزتالكرهمئصمفوفاكمؤزرزلرالعرشالمحسدافى1

سطؤدعمااللوجعصليأفعلمرخإنظاممتبايدى
مهىاأككلمهفيصلؤقعدهحاعطاهـلهمماجمنما

نئهىطعننإقيلنعأبفيدهتإيالصهالسشكلويئكقلةبظ
اقداحمظداقىالزهاهقةاالميزلجؤيخيمالسى

اصرالغهننهؤطولىورمظفنيأؤثزههنيئاله
فماللبنثيرىلمصطفبرفههـضدلمقدأحرزاهسبئمزجمب



رلرحفىألزهاصعدهةفدمةلهتقدلؤقلهطييكا

فدشادهااخرلعامذافدكالوفىميعهاهاللبعتدكقلف
محرألهولالقدقهمهدعحىعدهد
ادرااصدالشماعكسهتتففإللؤنى
اهاسالاالقالفيحمهةشعدهاعطاله

الفمألهاطدزييد هسنرمحيى

ىافىاوبهأفهدتاسيئهريعم
اباصضامابههعدرمادالحتحماسيألةخت

بودأنضاكلؤكينكدله9حمصلبفدكمهثىلؤت
قدرأمقعغرااللمقجمطشهاالمليد

مزإهوصعلزهقهفمثيقدضهت
جمعهأمقههاشهفىهصتاكيفاع

الالخؤانوثرالكلكليمر سوصحننثيح
لسوأ

أعقا
رعيب
عرهذ

دالمعطرلأل
ىعينا
ثمالمعهه

اغبانمم
بسسللعصي



الغزمناعلىمزإقلتروأكيالمثشنورارى
سنراونهلدثياحأاملىخطهألمحمااالطابعطااومح

لغامهلبئسيثيالبزحممعااللكيجممألاااللذىوفيثا قدؤفتسىمصشمؤرتزهثىلشاىإللرلدرالعك ءل

اابالولةدهبوالدرجؤلإخظمشفعل
كأاأعددراالسالملمحقظاكصوناحرسشاللتةنكب

لطاماادسلطاندقدحدهكللفورىألدهرهامذط

للهرخئاللط

فددالوالجعبلىحدمرريرضأل
إجىباعظمهلغدادفالفواواهل

لخىواسماإذكطفاسدلواحكل

هعبمازخةهـأل
01االهدةقغا

سثحهغالمقدثىهولإلزهذهمنماالجمهأدمنارهيامقعال
أصصرررظوفيئيالىكثسعسحماكظيمهقإمامدلمفيله تماره001ونيهالهنيئاؤحبهلككتهأوبلهادئ
اكمارهؤلمرلهوالمجهىؤلمقتدالههدىااالهامانت
ودالخهغأزألعشاحناوقتبونهرئرصهفرلمحفعةصكل
كارهلمئعللخمعأقجماطهدؤطىخدباال
رهتجغفأالضذالىاإفاالتجافىجنبهففماجحو

اهاثهرطالكىؤلصفمافابىقدمممفىه
ذكيدشئأمرتلوالطبهأليبمفقضربه

اورارهتصقدطوهدقفلهاشياإكاثثو



ال

نماذيباكلىفىقفاعبم
ميالعألكلعزجبزكذ

أطعقاثنالهغمان
اكبرضتابهبرثالها

مجمامابلعلملؤلىجم ظالدوهازضاده
ذوئفاأممهفتفدث

امقمإتجولاهسمك
ثيهفيتاوملكت

مسثدالنلبصع
لدددفاكظهوبثى
دؤلرالجقاباتو

قدكداضصوقبأللعشتةأ
يفورلعيههاولوإلمسك

دناالطإنإلفما ؤطيفالىامتو

ابهالعهارهسولمحهركصاهخيرظالدثيلى
إرهوفرلمحجمهانوإطلكفكمهاثحالدشمأفامئ

هوانتإشثمعصهـسسوبمنكبىشإهـحمتحم
لثتقبهجمزقيؤمقاتببهدبذلتدذإالتجتيما
ألمواسغكووؤثاشفىلمحمهرلفاثفاشك
ثصهنؤابئربهاثهأوهفئبمابوروبر8إلهسؤزها

لفظهـنخأرهحهنأقىاهـعكتحرثمبئيهتم
جوئلوهـالهاداذفياسبؤذدؤفىلههـمعت
رهمعطألمامئأبهلعلاالمحواتممرثينعغت

ز



أ13

دسمرإلهيعاوشرامئيرإلمجكرإلعفه هلهاهرفعهسشلحلىءسملؤت ألىههلغاليبمثرنموروشاهـةاوا
طشولظا4اراحوءسغينعهفىلقحاوانإ

سرهيمعإدتإلهـمؤثرهبمملطيببربرفي

الهدقىعالتجهيالزبيحضمؤمجهلمإنمال
هأإالعساقدقدمقرصهساعةاللهدهـبرجكان

رفتيهابئلوعنكلمحهفلىذضألعبظمىلملمعدلهف
لدلىبهاملعدتزاهفضأبفرفاطعكي
واللحهاضأركلسلكالهناائثلعهيهآفئ

شهرؤدسعزضمائملخمابابهمشةثعكواشه
هلممفأنماهـقىالصدوبروفأإشاالمتهرليةبماتايأل
3دهبألرقمامددضريئىممتهاللطفمقفيلؤءالزال

بمفىحتاطئأرهدركرفىالرياضبيهنهاهادفيكلجهعقائئالهغمان

كلنمكيماكالسمجإالعريئرإفقلأفغدامىتتخآأاالعترييمسبرتجغحل
صسثزبلئيلفمهجمفيلحلاسرافيهجبريلنتغا دؤقدتخدلىالرحزؤفدقوهملىدىهملمقداإود11

الىمههعلاممععاإيبثئجميوككدلمعهقعبسمإثعشىايهرلنفيخنيإهوك هموالمحدهالبلى

فأررئنان71ها



المؤلثلفىإدطامقرنلىالىمالممثمدإدال
صصمجةإوجانجاأإءواليتهـكدجلةسف

لجملىخيلهلجألظطىيخلىبمطلماالرفىطفىب
لذالثلدبركدثبإعزعلىالرفهـبعصلؤ

احؤعمبملعزةعغامإعهصفوبىوهئهامامح
صامقعثدمإهوذرحاكتئهوجم

ألشققكدربهصوههصسهبآلصبهفأل
أحدئملمالنىوائابافىشهرساف

كاكلومنعلىهلمححأالمهجغلله ؤقدنمنهتابعهوبئالقعاهـئايسنا9مثعتوف

مهندلطييتترياكفيمقاللاباؤثإبهشكفات كتشآرالعلىرصوالىاضسنمابتوأهاالفال

نجماودفغهلفاؤيوكمالرصنلدىثلظلمخه بططدرعألبالسال3ماااقدباإلثماه
للهرجمهوداال

اإلهاقبرحأبريىوفالعهذ
ىتهفدقالصعصهـاسفدعثرفص

للهحمه

عفوةؤخثأففالهدىالمحزثإلةروةلايدهلمهد
ثدملوافىأالهعئىصلفىئاالروكلهافىفيفمالث

ظبئهيووفضسفىللهقدثىجمىعدالقانشغعما4افىلؤفىاا
بزشلممدهـصشمابممهغئزبلحكتاماتعشعلجةا

روثلعرأفثتقهابأذتأاالهـعظلملىثاال تاؤللىيىفعؤيصرشيخهااإلالمماباقدانطو



اا

الرأضماطالأصرطههاا
لمقلؤأتمنثووادثكهئىتا

أبعالمايأثهمداتطبطيمه
ثنهجيوحأنزهـصثكوث

تظقتهذا
شهفينمالعينه

فبووقيهالخفهفنطؤ

كلشثنبرفإثييبهتفصثؤثهـنجههيم
ماتقلذاالشثاجمىن7زل

وحمتلىأياصلفزول
فةلالكي

فظهذفذحمصفيخأث
ققمهركدلهاولياطهـئتت

بههللىطلهنفىإللشا
ودولماوظث8ابابا
يماوومممئطائالامن
بهنظرزأييئمنالمرلمتط

وجبئهفكناونجيهتهف
همثتااللرقىكوئلها

فيهوحمخوااجفىممألبئ
محتمتهخثيناآلمحقانلت
فىفييؤطهوئوباق

ئولأيئقيمحمححببكا
لمومحعئوهابؤضعالمت

عدئدلقففى
فهاىذوجمالأئه

مققايجممهلمحيعه
هفأتجفروعلفيق
لىمحيئقيتىهلغافلث

هندبتفىبماوإلفةأنثه
وجميلمجه صمولميال
لىباكاضهثهمحؤثجههـ
هكرءلهفىاالمه
فثرسالصمجمثمقدةئه

فىصلىاوهمإلثالمثدا
لالومعمؤدثثاثله
همذلولىطوهآوءقتاأال
الوطهآلفعاد

وبهمجمأكيرصحللعلن
تقمثتجااللفا
ونمافىأصكق
ككلهأعاهمد

ؤكعغؤفىايهفشأ
محيوبانسرهولمجاإذ



ال

ونكلبؤبىقيوعيسهوجمىااشفىهثلنذىاتمننبع
للىمسبيقمضفىجميتغنكلفئزجمسجمتهفىعهتد فىلدب
ماشئتتلقضرمسئومةتمادتيرنحدفافىيهدده

ندجمىثدعمثوابداطسمدقييضامحتابوتجباللئه
يلايماعمنجبرئناحضفيشئالمنيزهـةفمعد
كىممتغهؤهلطهفبمئهىمحألمحنثرى

لعيلىبالغيلىسوبرابابمبأهـلبقهوطمطؤفىاأمافىانم
وفىهوللهأمجبيمجمالعأناجمصملممغلمها برلالظقأفىكيخعلهمعصئممثهءلخنتهما

ممعنولبمهفلحمعتحصجهللعمفعفيفاغ

مصطأكسئمألجمالمأجمدفىحجمعهحرفيضئسائيههو
ئنذثيلوجمتعتهحابتةرقدالالركونيمةمادوخ

زمحمئىدالاجمممهالملىهع2كلءه

ضعوق
الىجمرممممحالءاياتتجرالتثننلقوطىالفويخلدبهظإلىح

سكأارثرالمرئجظةرسالهاعلىحةوصدابواكا

صفبدلههئخعقرمطخمصبفموعرفصلمجقوممإعليقآلهوعمهلاا
صدالماقدنعتصالعلىضأموالثالرالىافيانح
لتايوجمعررجمهذ2للمولطاووقىبزكميطأ

هيدهاجكللعوتمينأأالراجمقىملىقصيدعلقتعه
اإلجرفىيمسدواكبرشثبر01اةحءالالالئهه

ز



ال

قديرابهثتعالعطلثقيابئمحئأوبسندىسحدىاالذئر
الممماأوهدالىافىالىذلكفئوقدددمغعلينابرهوافاعغ

الماثعحضةإليشفاعوضالهطاعممناسهشادة
لعاشدذىوالؤرجمزالاأللهقهستفدبيربتءهـتجدبيره

هاالخدواكركلغلاللتواللهعتملصايهابالعناصاند مااهلينةفظلمجشاطمانحئاذبشنللهتلغالهىبمشا
كههدمزاوهاصاالمامدهشوؤلىمحووسةاسأبق

لظفةهالعلتهالمحضنهاتيكفىسطةالقدستهالمحظبرة
هالحظهابعرالالخلهبافىاهرهنافنىدعاذبعدث

اقئحهزجمننسظلىجميلصتىوميهط
امىاللهلله

اهلئمةأقلبامزجظطالىأظهالوحمدفىتثقدخ

راشعاائمابخئمهلؤشماأموئنأمافقشناطنهأحين
جكألشغفمصثهألئزألواحدإتحهألبمالئزىوحههثه

لدءظمتياآلرضوالمدااالمحتهمبوهىكقه
إهـااجلعسلىادافى

اكإتتجتحممثاوورةفلمسوطاقصت

لرضافترمابثلتيخنمالكسثلمافئنبتثألزهـيكوفي

ااهذأعاثمايبثيهـعئااطئشىشأهنه
دارالمثالآجمطلتسثطومهمافعادوالديخالطإجمال

ااضلونايأناوزلدى
عيببئثرقبممحبئبفىسوقرجاحث



31

قههتهمنهقبمتتبمبنجمرمباساؤالضأفى
اهوعاكزإنىدكنهصى

الثوافىجعاللحيتلنالهممضاطيشالأبهيرشقىرأ
ئزلوالقعمخطفكأفىانذلنالباذمرماثراه

اآلبهثهاراثحطفةقىكا13
قمأمحراةدسؤقيهإقاإتىالحينالمتاهومفى

قاالتلىبهنهفيعلتاقاابظمثآهحلعن
وااجموثسعئماىههئ

ئفىفالئللثعالراحالمخلالكاذابادهاالله
للبالقإلثقناصقعتاإلضمأحعقجمعثهالقمم

هـاالفاحهاللعتأذ
ماالعلصيالبفعةكلأاللآلهاءبةءبالقعئاطادبئ
قاهاهظداالفقكسظيالهأتددالدبئواذأمأ

شمصفذجمارتجيمالفقىطىهيفالةأ
هـفممما11لنفماتمبعملكطؤكلدزق ررغصادىكاراالص

وعاؤاكمثقعقحعهقةإفامريرعاركهازثخه
دعلقذاالنىإلفاقنمشافيذاتمائوكالافالمحظمنه

اسطوقعزوفلمتامجكلفبابعىذنجطيخلعنوألدى
مالسلكبرنملئثعلىصلدمنكرحثرهوضهاحمهقاللى

اصفاسفاالثآلرماحن
تحلىفكاكرشسالالرجمفمنلطىهـتهصلى

بمميمالواإملىاليؤمموتخللمتططجضإله

فأنجش



11ز

اللؤارااهنآيهأممئثافأ

ءقهتؤشرربدتىقهولنههضورلبفكا آدىودوىلستمعزءالعلىألناوا
اراعمزميتعه3اكما

همتدهرهلىاقىهوالنادجمرهأمموفدأفئ
اهرلؤريئالدمثأهـتلكثقدوأقميرمئييا

لفىازلكبهاخعئباعلىالطيخهتمئلئننهقاجمزإلعين
يرؤإلدىكانكبئورالتئحزدكأفياكذمسمصققأؤيهفظت

نحناعرشقدأهـعلعهردهلمحوذلئاالمحقدظ

ادوهابابمثملىافيهتناانوأاكانمىضابخ
مغهنماههقلدهتقاابأابررضاإسعدارثمأملىك
المعفأهفللثالخلىمراهيقلت

اصلضاالثالوهمألنسوؤهمأنملعبهتهمرنخلىظ
اظقاراسهنجفسالى15

اللهكاقافىعتبتمقرفياالياتههـىبعف
مناائشرلالكالصكمننىواليمرسطابرهـت

ظاهـالافعمتهـتاستناب

ىلمئنفيكلبههبقهأالمتأتذىقدوهدبهل13
ا5شاايهاصألشآقى



ضممالحالسواعينصنعارأسنالثافيطئفيو
هتآالمفلكأفالطوذىإودكىدثيالئفلسفييهطوتجعاه

هـااشكطالمجاصيلممعول
ادريمعأتددليمهفىلمحهيمهجؤدجمتهءبرةا

ايهستبارأحتارموساثهاوأالناموسساضالهيبماهررب

التهعارهـاالمئكورأدغللهملعلىعي لفيصالعانرد
فىكهثالعواعالىتنطوكلاقعبنوجمبنماحد

الىأستهتوبستالبعاله5ص

نألهابرهاصنعماشةالجطلديممرهعاظ
ياصفاالذواتذدقيلهآمثاسيدعققياسةداك

بمتئاالوعنهقترفى
مرصاىبهجئغميأىيألطولصدقليرإههبن

لثئحىلى4لظاسءرالمحدجمسعباره

فاحرلئبىكااكإاخمفةفضبئهلومبكهمدحلعبىبسهفنعفكو اولدلفكالهنلله

صؤلكإبىالمؤىكلمجمزيميزهرالذاةوأل لؤأقئحالظنالخفلوجدروواواممصبرنجحبل
دادأقاساموافعيلهمقله
عقحدودصترهذزهؤصدعغشدأهدفأممبحتهه

شنهؤدفىخمتهويريالهذاللهحمإلمطضكلوملد

ىمموفررجمأيألبإثىكفهلهصطكسجههـا



ألأل3

يوضابمالس2علىظهرفسبهرحلعرولصقالمح 5الغماالماكلادفيهنظ

لوزدعاهمهاصعبلىطؤالكعكلاأضأباالأ
لدخهوالاتللمحالوحممو5بظأيظ

زتانطىتعقال
لمكللعقلىاابطمق3يتشعفاأحمماقابرفىانىجمها
منصضزعاللسؤيداكزهايالخذللىوجدت

حأرأمهبثضطض
هامعاطزالقمكلىقدججلنصرصواكزهقوالهادمات

باكشأطصلبئمانعرنرذمنهابمأطقفاذاما

االطهاقنىالمجاقغتاهالكاتخمحالواحماوتخ
الااذموإإءتماوئموبىالشهتعااللتتظجمداالرضئ

مواكأعمناصبرح
إعنافيعالفلهاتهادىالمغافىئكماليهفيلغ

لخعتاكإثألمحتشنفاهانلمهربيوالمسبقفي
رأهجمأالثاهاكوافا

شعروحااعهلىاكفونرناضروصاصحدإقص
ثعقفتىضاترإستفدفادنوحاغدامعتوحاامنبابلى

عىثعئدهصاأبهاتجصلخيرلعشرإالنثامثايختقىبثومص
لهفوصنعؤيهخهوأرصلسفرمنهإضتض

نهدتجندأممقالهئياصهماتألفهربفرمرصنناسقكبيماس
لثتتتريالتقكرلهحاتسيرمقصماآلمؤفاب

فادوواأل81م



شار2لىعاأبهانرفت

ىيزهواالالتلخالىفهعطوقاهممطققينطوفي
غورهلبلئباش3أردأندهراجعمملىرمدىد هـوأسموعهاالذظنطاقلى

ثماؤىبئلوكبممافهللمثدالهـصاولغاب
لحيثنالمحيثوألعثوبةصفخالقدئمطى

كالدايبمفءمحاصيحنعا
الثعاثالكموههألجآلعخآياؤيامضولهؤ
جماهعراكلكاثمحبالتئأأبهامقياتلى

اساوصناذألرقالىاها

روئممحزجمثاكاةلميسسئرىينمامآلنث
يركلتلئهعلىعثطتجمالهذأكافد

سدىتبمعمدنخد

ضيهالوكمساخهأصصالهضهلحثالفى
4بهاأمتدىشتترثطحياوحهسجمعستفاضتو

لمجىككفىجممكاعحؤايصخجمفهامبإبلبركىهاسرلخئفيحضخ الفراقماوافأضتاوددعخؤهكذاألنىال

نولىمقألىمماالفىنمبمودضهفالمجلللهارالنالمحبفا
لى5ءحتلافيئغ شرامجزلفما

كعفاقبثههلىمنماحيبماظقالخقحىشالىلهصالهط
امواهجهأكرالمؤضهمثخعزبهامومحعيرةقى

يدبامرريخيبكلييتجاعافرالرلرحدا
من



دثئمميهضمنهاتدنحيمالميهنىالمهؤبى
لرءشةالفاشلمحشه

ديخااريخكثووصئلمجسمافىاكلنؤيغصق
رثاااإلضيأدرالرسلورثلحففاوثلثاويرتراثهق

دامعمثأاعطىالدىهام

ليلومجقطدعليإمامجدمامحلجيئدهنقيأع
رظلحشئافىا

اامصلضفاطشبعىفمآفواهركثيامعىفويرونمعشأشإكنفعأءم
الألسآتلمتراسبييا

الرشحالقمؤصذأتعثقصفتددذهـالذئأ
إلذالذكلكلملىالرفبزمتصطفىعملدهفيواله

لىايخماهجطه5

فآمدإللهوجمىهـعقةافمالفثافبمأنال

عتآهفاسعتممفعزه5مواللىعشأعبذاك
ارألخمثحافالافالكمره

ضىلهؤالمنوبواحتوقدإدكلقرضهلمحلمهنون
بالؤافلصفاومزأللةبؤنجلىاحمبخعىمق

االئظاهـاسوجبفاذلؤس

هأذمقإفيوالسويمتدطماهىحمعدعزحجمصحم

اشعذسواهلسوىاخفبئماالعلىلزعاهـدأف
تحكلهلزبالتهاصؤكلجزتمووصصيخععق

إخعنهراناسوثهفىهعكلدالاللهلدهـهنهوث



ه

حاثرأأختميعالمكوناث5
وشبآتوقفةوعكهتجمعلتاثئهليدىباسل
عتكأبعدهامقظبزثاتمفموتاهـةافيظاه

األضراهـفىاالطامته

تهعهالرثودعوةكهلفهابمسعصبءعاوالذهـاذا
قنبلىالبارومننعطةوضعهالدهبرشراؤلك

هئؤهـااالذدقادالمعسث
قيرجمةقيافاتهاذكملفاطههالعيثكعة
قابتيعقىياقعكالمنأدىأكللملزوالمقتمارحققيذ

8رأخحتمابلمتهآد

سبمالآيالباوميمادبمبملةدعهلجة
هعيىاهخمطيبلحفهارحاعقلدييدغآقبالشطاص
بئوأكلعالمذإبئواالئقلعفوشاحة
بمالرصثافىفئسغكالهـائامقالخةالمبعلئامقماتر

لىاضالأاطمعفافيهمه
المحمنورلديايطلبفطقدبليناكلمنالي

يخهلمحغارفينهوفطعاليهطىتاقعهر
رأدااللتهنعادفينلد

اهااعقسوضىائشفاهبملصلدهـثمدفىعنه
بعالهايألكثرالذىتهاهويانيفةةلمحزأك

رأاأئكلهاصدلمفدعأل
مممالالمحبرلنماروفنأولىالهـهوفأكاقرباحعث

لوالمجرفلعاندمالكانبرفلخمائغقلمقأق
راالينزحوهالفلبلكذ

صالث



اضتافةاشمثباأدمنهاجمظفضإدرالواهـدأت
ضتلهددفاالكذعلىفصتظحينيارفىكرقت

هـااألصذالعوفلألداتهـوا
العقلمهراالكعروهـضمعرلمحواحخيرحمألف

ممزبروتالذىكطاثعهولبهرىنذفلذىوا
أهـاسقاواخعلمقاا

ضدىإلعقولياحمقاتاههاقبئهذكلفنضأع
متهأافرغوفاصكفىاوافىيثمالمكلطالضنثءأقك

وعقاهـأمروهتمايسعارصخت
ااتادرلإالنغثالبعاظبئيدالطبعته
يهعالعدجعزدزقامهقدؤماظيبئلمفىالتلوكقمذهثه

اااإلطشفالمفيعد
قطقامنهلهىبررخمطالمنىنذحقاسدرة

يمظىفأالهؤجدشفئجنأقاينغعقنالرضووعلط
رأالنقأنوإرهامقىجهظ

لمجفنرالفألطاريعؤمقحضقلقداحىاالمذامرلوشأخر
الفرالبأزالظارمقولهألعرشىوكزلقتكؤقاجدل

ساثلفىاحالعارالهخمعائنإلىلدلل5جلرا
الريتأالمشرقجممصتإكلعثغعذاك

هـافدهثواذلنفتق
لماكضارهافعهاالسمسحممزبهددفىء

سؤمفرسعزقذساللهاصرواالهرللهبئهباه
ذافدساالسزاشهكقا

يأوحتامظابحيثجدطعيعالقيفيهىصبفافيا



ألءأ

مالحعئمىالخابهالط3افئحائمافكظ
نجألىمنههـلمحااذاككزيئ

هسغرطهمفأداوبرحهرتالمرلدشبمثاهاله

فلدالعزلدرضتمطممالهقمرالأممتبارجمض
ايرا3فاسيماإواليخاتظ

المعالطسنىهـهتهشرظاللمالىتئلكحاليتا

الهعاذرسكآظلمغاضباقصأسأهـاكهلممشأفكلاوايمعفلد
هـنجظىقيالنزئداجعأضدعامالفعرقباى
لعبهقفيداتهترإفىايزلإلوجالتحموحفا

ألمحزالبراياادبهعقهئأللمقاخعرلعصآربهذعقفكرءص
يااضأسطعىليسثفكليماركالغوقىوفهلىبئ

8هـااالمجياوهلمثئرح5
هقاصرمقبهلمزاراعظثآرووصاسبلل

رلمحترااتثيثاواللىد3سصاهاتعارالنمامفذىوا
المذآرالعرأقساكنمتعت

حالأخفرمتانزلرهالالررلاثمميممقإاممها
لذاخففعرهرطمغزارحالحبرباوالععماب

ءلواتحتشاتإزنلىملطالعقطهىالنلتعاطأطأذخبا
عماةلبهتلثاف5لزاالديماضأفىهدظال

لراالدهرحاازابهيراهس
ففءالمحوامنالدنهزعهبماصاسيدغويم
نضالوزنراثرضىكعلسهـفطوإلهمسترفما8معا

دب



9

اصىحمنرلملىكببى
ويهنهبلععابلجهوحنهقدميرهنامفئ

قيسونثلسعتجهععئهخذالمقصجمانمح ربداراأتدعوالعإثحة
واسضفىدتلهروةلعلفرتايينالبممئبئصف

عكركألخزاطبهريهأنجزتصئتأنرلىايهأمؤجبمبئمن
أيرحداالرقفاعزقئاعورابهصلهاثالطها

الرأإسوقارلووازفتهذصسمومقسها
عتاهـااوخفتميئث8مأل

وووحماهممفالولدهـهةرهـصإطاللعىبهك
لوهـإلملوككأواعافاكوفيلممدورسرقكال

رامأطحئطداهفهم
مافلقهـفرارهاموججموهـيهفلىلطالحيدر
السيفاللهجميةالهاسدافلبداامهمالمحعاعاله

لففاهـالعفأصاىونيبرىكه
شضرلحالبوئاىامضفشرقأوفرنفقينممظشف
ضبآالمحجننرالدىصماهـجممماندلفريوفى

قفركالموحهماثلكالشوياإنملئألفلهااراكص
سيراصممظألىصزجمهوفعرممئىلذكلوثحالر
ماهـااالطيروءيرممتابعلخاطمته

كمسقبهإللموثشأالمفىفبهالعاصضبالمهفيروكظ
راسثمتعافئمنلووهعيب



ألهثه

ياوليدإلمحاالمرمتلوبزعمعزكيهرمدهاهربوم
هلهرا5أكنلواطومقضىبالشكاماولدى

ءارأسمماصالعاختلخاإ
يدمالهاوجمنسطلقزمألهإالفيلب

محطماتبرحوبربالم4فزلعطإلبمسمظ
لزخأداكىوردفأخالبه

لمتدئخرابهالهالهغوءوأممطالميامنه
شلحتافادزإظثأه3إودافكزمنذاوفؤفا

ولذتدمحالقأدروجمأمإلعاااططللهشرط
سالزوكهالشرفهنالواولدمحاوصاظلبه

زاوأالتجزايثوإكت8ؤ
اضتقلصنمظوبامللطفاضفىبانمل
شالدفقىدؤلوهـاثاعينكنتهـلا

متولؤقيرلمقالدلئهفوورعرصليففئظك
فكرققلىوربظامرنجهعركعثأمينفهةمععمف

ئثأراسزهؤفاشقلت
فسمتالىأهعالسدألمطاساقثتستضأالظو

هاضأبرعفالثالبهسءبىكالمياالصدربىحسل

سمابمنأفيآدقلىكبنأقصدلىعاسقئ
ملمحصتئهآبهيريتيأأاذأدنماير

زفىامملركك1ولجبن
رأ

اأقسفىالرلمحيوهبهاكقجوبب
افع



11

لعبفاالذكسقعقنامقىلىثمالميثجمعهالخمنا

ةمعفماهـأشذىقئكاكاقتهيفقنفل بتهلىمةافالتابىبلذىبأن
خكفىاثزثتفشقةعهلأترنبابهره

اواثؤمزاقىثتهأالئفهانجوجمررمتصاهـمفئ
اببأهـتالمحنهيتاعفوموعهـداىلوذإذوببطض

هـاتذكاشاقلفاذامث
مشوقأقالمعالمجاتعات01قارهعنمألوابعظ
لمحذرسئوقاقالمتعد2إلخقوقاامنفنوى

وهتىئفممرالوإلجمابهبمابراصإققاتم هداىلععئشسحصزلحولمقفاقى

مجدسيا3أااطوئحمثمهطلعكللقادى
هـلداكلطفعدالوألبهمثفالعطيالطناالهتاطيمذقيدظنا
يماهارهمىالجمدفمنلثلشىورءاالوفالجهـلجنا

شغاهـايخرإلوفمارولممشعاالط
لثممتهعهافىإسئشلىويالىضاللدهدينا

هتانحنفداشلنالغوقتانجئغصههناجموفي9و
الدناهـاأثاشوىلطا
اوشئانياشيأهـثاعلىارلحلنادأهـاسؤل

ارظثحممهقاوحعنمهلىاياديكشاأوورثأط
رادثاهـواتخمذءئعال

مئأههفزمزيقاظهلىحطةببهاي
هـازالقلىبايكثلى4يرمناالىريامقنثا

فاديؤت91م



حميثيااهـدثت
العوالىصربهوصرجمعطهاذفداضتابالهث

رالمعتاذفكلخاببانبمشاتالييرجميشلئربئدافا

فيفمألمهةععافمامثمغاهييبنم
مهعوكنةضسعيلىطمثتآألهئعاراذجلمعطيكجي

والعزلؤعذاذاافظلريثاذأصلبهههـجمبهره
لهذاايطاعاالمابئكضىولدعولماذاماورع

هـاشيكىاأقىلمأقددعأفى

شقنهقعزدجمهينويزلغزجملمحمعماأفهيفدمهى
ولمصهبضمهاهةتمثئد

فىحضلمدساقنجتياممعمنفممنةلىءمهـ
شئمتصزانرإلمحدانوهوكزارمثبزاذهوفي

صزأوذإككعثعأمطامؤأفىننلكلهدحفز

ثاألخامقتاولرئظلمخأيوسوهوحإللهلمإلمالاهنى
هـصاطيلدمهمامأديخاةديفلداه

اسلناهـالتهعأمهربرتجامقاشا

رخضوفاله

اتهتأكىخعصإلىلمجمالمه

كاصريرعكةباظفلصتطاءبطصظقشرفحمذلم عالمقالصفلىةيابوصن11االولمجيافصنا
إهـفالسدثحداافيخىفمحاهارسال4دهمالمثأ

ثه1



7

وليىلهـئانالؤفاهوصعغاألكندهداله

فينرهأتلمتالاافيعرفابئههلبهياصرثعقلبفيبانجض
لطايخهالإالبوابحادملىفعقدأهـاليالفسوهـة

هـولىالىصلفافىعبدالباضهمأأمماببالنرهواالع
ضوبرعقودهاطثلغنعيدهفيمهدههذالعكهإلهعنه
مرفدكيالمقامروأفلترلفىشتدهفرلحوخمىلإلةصإلمح

مزهمرهرمتضلعةابهرتاهبايودرادممهجمقاتا
ؤااأيخهاإوةأياهرالمتئصلىقىثتمعايفأ

وطألمحسصفاروقتةدذهفرقهابكلتاج9تجهـبادأييهأ
ومبطاثهتةآةنعولهتاهتهاممعثوتولا

ةبالمشرلهفععدموالناماالهثشرفاحفع
اله31بعهاسعهىدىءاما

ورءننكيقوليانولهقرضئفيهإخالدمجميعنه
واجمتفالرتاجمعهللبيتانوابمهحميهمقالة
افنرصراقاكعهااهاةمقبافعهكلواهاؤمصق

ههىمجهالمقاائحوثربيتهاجموجبندلىمعيهبم
يوكلضدهاالراولمجصوهـالدانفرشعمهوفيىلةا

زساهميادانحطذمرفألمحكلشهأتجااليمبثيهعلىعهبهلعف
إحرالصد

علمأبلةهقبور

اذالمسؤلبغامةالعالعةأهـهإنوئحظىميمهرهابالضول
رمسعىةفرش3إفمرإتبملتالزااالخظاباىان
ز2زرواجوههاوثضهطعءاسعقمسدلهفأباله

زفيايادةمندصاوبردفاكزظاأمحفوألحرإلهعاشالبوح
حيولجمصناوقصدمن



أ

ليكوأباادجعفغالبادتبئيأكلضل
المحهآمايئركلوجمنانطعهئدألشوبهطلعئ
لئابرادهـمثنكصنا8مكدإإعبرأنث

آرضابااقرإماهـشمفهةلنمئاددييتمغثهنأياك
راللعابأاماالمعاثىثسعممالثلآلدعابلعنث

أسنإألهصديدلكبرلمننقلرهـظكظقنأطيع
ابمااشلوعفاعقمحيماعلىلىابهآبأبخما

ولذابايمةدووجمهسقلقلىمؤإلصبمابض
لحاأئاداهـائالمىوارو3طهـسيم

كللمادموحأحوربئالسشاعمم
أكعتابادأثااليامحتشااتحافىاسمالوا
بااسحبنجؤكأثدهنلفئفيهاياللل

باارلدموعكالثأمظحأبالمامبننحدنهص
صافيميمعاعاللىنمىدجىاسئاللربن

الؤاهدأوكللىذألبماءفى
نجاثيبغلبنفيهمعيشةيهيرشعدتاكات

اتجمتثماباورقتوجافبرتإضمحفويخ
ئهافصببمبشىعصزيعمياومقد

مأإالمبأيالعراقلفودبوفيالمحماجمدلمزإوط
يرخضانجامقسوابلعااحمإيزمحىيأنمابههيتا

شأافعلويخافىسشأربغهانأنبأأشابجثع
بائلهالمايمدحسادبهقمشباسامئ

طلكلصوفعهثفيمدخاىلممهض ايخاشهايجمواقيكالوتجاير

هيم



هم

لمعائنتحطلموربم
لعئاصركلت

ئمهماثص
هاهر

معدلت

قدكاتحد

كه

غمولي

ليف

صلمىسو

أ16



ب1ء

اباالهفلعواهغتواتمطيوىفافاماروعؤ

حهاألتهنوعأااوتجعنالالميةسيماييرما
أأشفارواسثروهامقشادالدالبىابجصاصي

باوواضئةئمحمثتجبمبهىالوطيذأظ
حمسضاىعهيحلوراحرلهقغ اغذنأكفىوواثفالونميدوض
التنرياكابألزؤهوفئإمعععألاابهىةو

اهياياااللةناشقكلهأفىدولؤهأمهقاممزفى
تقاباإلعلىمجدأصداسامزرظوفالض
قزيأمعهلىالىفابرئإمركداؤظباع
فمزباوظباممدوفىأطهوابالؤفىويالد
عصااللغحهلهقاكقالفى3عمعبه
ألمحرهحلخاالنانلبهضمنهفرم
الفيضمابالدهرحالفوالكلابراذاوأ
صالماواثنزفقداهكجمثا

لمأقااللمخمثركؤالمالجامنطئا
بكاباإدلمعاالفطخقماحسوفهعت
اقىامالهابخندقمرجمه
الرفاتلىىجمدتدضلفصاإلس

ادولعكتحطا
يلهالمجثلعاذنرالمزاوبنرخ
وأممهأباتخذمحأألتعبتمابإلصلحرشمبم

اللمكرهاتاوطاالمددفاوطابئ
افالصتهكاصقثاإلمماأادهمنىا

وبؤ



م1ا

للهاالرحهو

وكايتينالطواسالغةقاالذيخطبعدتينهذفيفممدقأ
فياألكثلمحفئخهالروالوسملةإلحيآببنزهة

اضطدإمالهارفعنجللهقيهادالؤثعنجهظ ذخففسهعدينعماالفيرؤثىالغسظنعركلدال
نىاهـازوفىفىشيعألاوالمدأقىبرالقافثرتتذئ1لمئيرفا

نيطفإركهعدمافينما3بمفيوششابفاالعلعة
ثأكللهلتههدهـالذىاكالمقنعوالمفالبليغلمصغعالمجدألضا ايرالىييظمم3اريؤنذوءعاقلميوانفى
تائعأمادتإىفةمدحكغتعئنأهبيراباليعهـأ

ر

الخععيبيتأالعقبماذالعياالتمإتطمفىلضرببرشظا
لجتبعدمااضلشئرسرتططقتطعغصتجةاباالعونا

هأمنمثعاإلوتضرياتحشضىتكلثنزهءلضافلةم
هذاوحهىظقامللمحماولمحئثماوشيهعذا

هنئخنمثءألروأرقدلخمهؤال



653حممام

ابطىسزيخابلتأهذانسيئبرجمنوباقشم
لمجرازاقولىذامغتفها

فالءحمانلى
سهممىيمعيناهـمق

لمجئثيلفعئىداالبموررفااقى5الغرص وموبكىمجهاعمتلهىاا

ألفيلةبتاالافنوهقباطأقنومنادكالأصا
عرءءأسالنارفعمفدهـءطالبزهميعفيأمم

اأدرمقسقأأيلعايهالزضربمطناأأ
ياالمزافئللهـاتسبىلمآليااأبهأجلهقإفىناا

دعافعلد

لعدرهامعالتوزرشعزءألسئزقاعأئحتىأ
ادفكزبانالص2ببايههـضمأديئنفياهجم

مثتغذالهطعىاكلعينهاكةوح
عينرحمضوعقحمدعجثائراتحاهـأل

اءإلمحاعأللعفيسصاجمبهههخئ لعطحعمراببهعهـاعالكجت

عغهتاعالهزنحترمقطام

لمزفيمالحكبههللراحح
مجدتوأجماسبقصبفاحربنةا

ب



لتىءانغش3الفهزلمعافىحمترخسبالمخر1
يصرفقمقشرقتطنالفاورشىءبهاوقدجمت

كعنرأبزفتابهالطاانبخوصمهه
الطيكغينلقالدةلذتائىحعماقثرأافاخ

المجطمووكعتساثهحمهبمجييههي
لمطايأشةبهيمابئالياصهضوحمث

وطيفائرءتهلالرنجىت
بفهثمؤعرفانعرنجهدرلتودق

اطهعم



مرسدالذىلكولىسدىسطاثة1جلف

واالفرصاالمالمىاظثلجيفلهامذءفيصدعفك
مجمكلفمرهفبزكؤدوهصبلرليرجمبااثصدؤلذفيلههـعلى

دااههلمفغإدولىطدعئهمنضلىكاأئددبزوغ ديغفأمهاطبإعلممهبهلعمالزه حد

الادلمادبهالهميىصحرفمقتمهؤاشمدةعززبدةبث

اههثمأمرخلوقااإللؤفشمونجمثفتبهنبرقئامحر
لطا
ف

كروعلىكقالمسكونلريغدفئالمحئدوقإلكالمشنوب
لهنعؤبأنمتمؤطلكلنةشانئلاليذهكباتنالمو
للئإلرفةئرهواقتئلىسهـمقاقهغوماصاولدبنهبم31كا
فئنيلهاثالىيخاامثيأيرنلىذهـالرنالكعلىماهاوذ
انقاجثوهتؤدذالطصهـعغ315تعافىإبلهم

وفألاللملنجملبئجمفريشميقهاالمهواللمفغطؤلكا بعنهتمهذهترلامحلمربنعلى
نموالىالقظاصإنجمتلقدصؤوووانجودهادران
السعيهوااللنأمأففلو2ليمفقصاالنام9سالسوشغ

ضشالمدتوحدهثعافىثهالعدطعهوالركهالذىسسندا
أدددا1ذادتإفنتيحوفالعسها

815كأيلمجأوذأدههقئسعادةاهوطيهلقاذوادامه
يعص



عاحميتهطبراتقدكاثيةةخموظوهنشحىعنه
أذقدقرصتحطىاالسال13خمنيةتفىلمجد9لمجبدايك

اهبربزيمطالعتكئعشنهيه1ياهرمقانبهمعاع6
إلمفرصهالعغوىلفمانجبمسمللكشةاافيخهقش ء2ولعدلمعمطئاثألمحل
حمماالعهلويئتحسادذووأفىلسإلطضظماهلمدجمة

ايخفرالعتاباوققألجمصلظثعىفحعنىأالعتمانهأ
لمجيااخساتلخضغيمابلىأبالئمرللجثادثرىصيوتخ

إلحومرلمحديخةالقااالثهـجنةالشناض2برفؤ
صرادههرطتىلميدكالفندكلثالقضلىافيالمحلمالءا

05اصا
اهـففرواناصظألوعتاددهدثالعحوارهشعالمحهلماأ

والمقاسفدجصرالهاأزاوسدمزإلؤجلثزقازإنيعرثا
فالمسمؤلطفيبخعميرطتورووؤبموهمورفدسقططيرخ
الم5لذددالنالوءلهكلاالياشاااليرتزفرلظكلبد

وعفافأفىبألىفظئلعااحىدىرواليابراتمئعرسثأ لرالمحوفىحشفىحعألقبودخولهونظاشهصهبا
ماثئاىسععقماباوكفاقوللرسولشألثهق
ععههولىالموؤملحالعبدالفاواناعىاجمبىأهل

أماروقىفىالهااا
ءساحضألى5ذلذىسغوهد

أفمادلولبمافاهيهماأ االكثفرارلىا

أهبيئالهتالحزحممممأفيسأنهامحلهالغووظئعمهش بالمجنبترجممثختاخالاالملكبثف



ولهمآلمهوذصةهـشفىاتعايخالديناله
ءصرالعنهـعاهالتنهرخهب

هىألهـثيبأللهعاهـتالئامرمعغمحصالاسلشيئ

افطعأهضرفىرفيأوهومغاهمسئامللاللةنىامان اباهعالعداععقماماععم

ئيببمالقمعاإلمععطبئماأخطث
دمثمرااامبشعالزحفصنهكلولالمد رألديرغ

سؤأيهقههواضىمنصهنفيئنئاحسفىحميح
رأبمةمالهافالىثالىضعثهايهعقحديث

برمقتسسردهنه
01اؤالعهلهمملىالرجماإلميرىفياذك

للهريحطل

ذالووإطألجدامدلعمطاتتافىاالطالعونتاحالما
لحفغعاينسوبلعذلداهاقرجغرفىثروضرإشبتفيا
لنفافلعلأفابئفيزىالىقدىععهانالمرصمصئيذرىوممإ واحمعؤجملتملىفأوبزيخالئيئعلمارىاافندىا

طومةصاهذهمنوادقءضنمهـادابلغؤجزلىاؤفيأألوالد
صنوقىجغتئذكرهافىاافناهذاعنداهـإلبالمتنالمالعلتالا

بخفائركفضائللىااللمألكورأعلىفندهـسللصروبىاومشميئه
أوقمتفيهأشيطبرسسوتوفدالياثلقوأ

نمفهاتنا1

ناثمملطملكزحاعصهإلغماإنورئهاونجعةإلمألئمآلفىاثدهئاطة
صمالوزظثإلؤظة3ظماسعرملعوبره3يإقلرونجمةشت
للظاوإللدلمالالمجيلومتسيصئذسنضالهظلمجئه



1ع9



061



01لمبظفى01بهألالرملبكفىمقزسفأفا

يعتعاثنهضتالمحعتسثمياهعهمننىيقمبئيبيب
الدندثمدلليمههبي

نهدلؤتمصظالنالىوريمىملدلهز5
كطابنناهلذىباكزمفابامفأىبرواكفى5ررطمأ

ععدالطعنابهثقدمقجنالهايلميثاههـ
التاهىاياءوردوقمقب

اللهركا

لىضصاالىقه
ضأبجلهامتانمدطربيألواجمووالمولىا

وأوليرسلهإمواصفىالمحسثىوالقيمهدهفوؤكدد
ؤلىابئذظاالابعااآلمنجمناوالمجأللملصدثىا
والمالمحرفهـالةالذكتوإلفهفإلمم

مومولعد5واصيهبملى

خ5ذلطاخداشهإكأظثرففةعآفيوظمتالال
كلافلعللففماضدافىالموصلهيغاوقىالععداإلقاا
فمئنبيناصالخهالثرقاطانمذيخةهيلممانخهعرانذاأ
اراهتةهكعفكاللذيهياكلاآلفىهفاضآاوا

لمملمحيهفالمماليزلمحللمعنثكنرفوأكلش
باشامحبلمحابماقديألتمحكبئءصانمألهصمو

ظمةدطا3



طيزئذسهجمظأضىكنثكمالماشاهاشاهفأهه
إلتلمهاطهإلمجبعالمفاممةبالئماطهممؤجمعالمجي

لهزالتمقثقلىويبضضهرجمقلهاحعرتيحمعا
ىااليئاذلمحعزةيقهيرعالبلهثع

هراجمظنهجمىكةلعصائمضامعتمأكباخلجلهومتيإيغهلمئيكممائدكلفن 81أوددىيرقدبهفيتالنكزبثكلكابربهب
بجمأهفعغتجمسهضىللهالليمرىلؤبرملىفىدبه

فىوهضاالألاصالموليالصراقالعظاهرروبمعاف
ملوحدهئعةمحلغثبالهيفعوبنافيلمطيعفيلعاي8 كذالعؤليهقأماةفبئنيرجمتاقم هـاهرصيعب

ريخهالراقىشلوشيلهاالؤغوألزلتاصمض5أدي
كاجيههقشرتلفاميندرفرجمنكدصر4يهل
ثتلأتالستازىاسعاؤلعهامحلمماميناا

فيطبىالعمهثاهـهبروظعلبرلداوفىألىالةالمؤلىطه
اكإلبتمعظمسندأملعئؤتجوجيهوظيهطاققشرت

مابالحتلحخدءقهنوالغتويالرفهعه لمتأهلظوقفاصصدورهاقىازرس

1لألد



مههـجمتعؤبربرالربإسةانبعد4لتربئفىاالهلذكلك
اإسفلكلأبوبيفامحهدانناقاذادهبههـهمقىثيامته

مبقاهاللبالفةهققمققتمهلذاكوىشقمأاع
الغةباشتةالقةغنتةمامثعضفةنظمقمإةئى

اطالفيلمغهيهإديخقصشتاالالفاهـسيهالداليقه
سؤئطالمةحضاللعةؤهوثاتممرفعتاسفرهـا تممبئاأنماواشهنظياترويعبح

يهسعألمجاالبيوانربنههابالعةعلىدهئ
اإثآفىيتوتيممدويعحغتبسسأرقىصيها
ملىانئالبطوأاكجعمصشةثييلددثلفمبهدسن

حذتبالوالأديرلهالتمدفطقالفادسيةالتغةسمهقباا
االمعاافتىهـنجلتاباق
إفاللناتت1قعشىظطث

لسددقدلسآلبهرءثعادورلعفجمركلهـ
سيبيميمبالممناألصتمايمزفل

اقافروانعأررنكطرىم

ةوطبلمضامحبدبمصاتفىررله
اهـاررلبثقءاياللىوهدثلبنرمخنئهإصمحوت
دطفىفظازوصسإدبء

االعلهفملطدد
كنردصةمفدوطمعماأفيلخؤهممهفهوج
مشآلبشاخع
نيفالجمإلمللدهصهذاتى

لعالشأاإلا
شدهكأليسدتلةلفاإلمنطط



ألط6

جمعطمثاجمجقوسمعندمأكل داليرأمكيريأتيخاكليمماهبنللأىأعأ

ظغالعأصىضقادالىثكديأن دنىسرنممطردونر2 ألىتوهإلمتشأدهأنهمكافىمحدميت
3اطبرقضدمءصزإئتالفايرليفهوبعدا
يثدنقلكؤماددإبه

الخعأأعاعظكلما

سعثادالمتنابمضرؤحمففذكلد
دهـ4وبرجمهدتعممدالصدرا

نرإلؤااهظطذفتالهاأ

بعيببعبلىكلطلهاثربرأهووحرجملى
فنأحمثعمايمبرئابروىكل115يدابتطفيديدسدسدلهأ

هئههابسعأاثص
ائأبمدإبه

اللمجمووآتهكاإسسىصعتئممىضعأم3لجمإجما تلىثبلمجتعاهئئبتدهتكإلسثيالمأأ

يهعممعإفيفىتتيولمجألوراآأإثأأ ات4الرطابرذأحمعلمسييإصدقمإة

هئيجمثكالطكبخشبعبهالاأأ
حمتتتتعيمتهـ

همث



حسمبمذكمدطكلثئبعطم لمعادافىلوهموداالو5

باداطمتثدشيخطتاقا9011دثولىففهقنىب
تقابرنلىهـاعر3ءهسيمأذمجو
ايوقثرايوفمفيشلمحمارفاقعهلرزظفا

وولفأغبللبهومعغامزلمفضىالفذيزهأانالا
عنىكنهالثماكلبماماالعتةنرالذبهأمنحثط

لىالسهستتصدالموذاونحضرهمدفىالرلبالمالك
وافيضابكايتهمالسعاسهارنرهاملىطدتبعدان
نجوإلعز01انزوهـاةاهمفةفالبلىلبهلمااوناظالفثبم

ىصدههسداافدى

كنكلناطشنملىوالمحظ
اجبئهيالصيهمعاممنتهزنجاهالق

ء4هلسنثةحفغمثهوفيصك
بلمقفهصلهضدلساند
قشقمقفيهظة

جماليأفىصوفىيهاسداد كروجمفهمعجمدكرلرضمن
سرتفنهسالمأخقمعفو

جبيبرؤثغؤهنذخىبدإهةنممناؤه
وفثتواههيؤهاللعطافىظهاهلىكلضى

والكألعمبايقهلأالهمآنالممانا
لمدمماإقأفالمهتفع
لالووأأ



11



هـماتيوامطكاعاممااالزألمعافىض
وروفهولعظيصاالسالمح

ووومجبههماصابموإورحاللمجمهدأق
15هاصمىطبعةلمىافله
سهإهرسمشهجماآلمح
هشقلرصللوكلهدرقيكهتهثه
لىةتىندباركعأءادقيظ

معمنريرفتابخممنعليهلمقططيفه
صصبدالفضثربالبهربر

8ودلثآرإلعلباسصالللمه
01لدخبرهمحقالنقدتفهدضامحدثء
دفيفئلمحاللمالووفي

تهنملىوامعؤظلمابنصألره
ددرهـهيزإالهالمدمهوحفى
0581وفعاهنأبعتههـفه

اهعرب5اوأيهليفوةلألال
اكلههـلىوظ

الوبريرعلهـفعأحضغخممامحمؤةصلىألمحمزهعههـافى
هـعةالقأومحوبىةاشولىلواقمعدبلاصو5هذد

مصدخابمإنمبديمفنرجهاغشاهذهابعتتانهبهاوش
ىاصهأئسيالاالبوابهـمالنرالعلثهألعنا

مدشيىحمقاإظه
طيصلندافعاهـأذاكلعابسعيفنى

ىهكلهىهواللشلعظبمأمحه7إوشئماههـ



نجذمهأملرهإجمهاال
هكمؤبرجثهمأيخيكل

اشةءيافهممأفطاشئحها
هةفاقثكهثتيمفياءسأم

عهالهعأن ظثر

عاصقياقيهـلمجماآا
صيتجزأفصلعوملمي

صرريملىفدلتالاحسفادا
يؤإإلأظهصللسهطحغفدوا
هزةأيرمجزهـطيوفي3

عإلاذاشأالقفهـمقجمف

هذاقهرطاهتهلمحهف
شيةفائىلرسقئ

شههانميئكلمحاكداا
هـودا

ذاإثولليمىممهـتفيصحم
فعتأثؤرفؤئبنوامستو

وثألجلورثددمقئهكدط

ممثوعالمفاباش
والردآحبناعدادوددنعاإ

هـبرقبراصمهنجأد
صوبرفىغإفيلىصالا

ظقزطيططيراسبخبرصضصتأالهأ
زدكالأإلعنالدئايارترس
شعىهقاإهمجمبئفزلت
المعترهفىقضايامسأفلهمقا
همعقرهلمحعتأكنامت
اءوإلامعاسباسبعويهاا

كاهـالعدعزهفىض

أهعضهطماللمحنالث
هقلونكاهـفأسقذ

هصناهديقكمقنوفيهك
هعيرهلمحمهربههأعيبهاحميع

لممعيخاصجباهىفيك

نجاللغففىوأكاإيمظ
ئرهإتكوبالممهوهمدناثىفدا
لحوبرعأمماتلدبوكضطر

فرةلسعاخيلعكولى
دهمحمعوائممؤكفعألصأبد ألىمفكرإمزاهاىلىه 11همواصبناجمرطبلى

ءتلمحمزألخصعلىص
تخآلءسثصوعقطيان

هلفوالخثةئب
همزقمددوبرفبض

ءجمر



متلقديقسقرتهعتعرنايوهىعسصرثئه
لعذبحموساعلعهكلبرويهنقطعتمدافععناكض

هغذدعدوتجناهنفهثازلنابمنواهقالعزاو
كزؤفئميلطههمصتالباسعامدمخالخاقثىةتلىس

رلمحلهباللكمعنعضارغلدعوطضآذأند مجرسوبواللعأمصاقرونؤ
سضشهطسيوفيتمافاالدثىاخمنلففبانا

لمظفرهلغىةتدىلهفشةادلغودصيتماانيقلىد
هكلتدكعصدماإنزممكال

جمقطههملمهوصامااعألوكد
ىصمؤليهلمحعألتعفدلهجمتنةدقالقلبط

عقدؤصكفتدجمرهاصالمهىضث هزصة5هـدكأو4قإلاعهشرشآرجا
مئمموهدلسولمقيلمجهكلنسيطألجمقيملمع

صممرلفرتر
محفقفيللمىض
حكتيرلممنالمبنجمر
قدخمرعله

رتجللىتجمص

ألقويتيلمحرسعمفديميمهإحمم
موتجرفيلىه
مسسهـ

صؤؤالدجثةقما

ظابةدي3م



الأليمه

هولد8كنألفضلؤكلكهاطىفطاصمى
اصالدهااللسفومهمزبلعقبدتو
لمهبصتحرحمسوفيردالممؤالمجوممقتاود

ورثرقمشيرمغدلثاضأبئليالفصيتوطاهـلمجمعظ
مبزهـتسهـسرقاوبهقكعإالخبادمهض

لمفشلمحصعلقآمناتكقيتحقشأقاونبمابهخأبهخ
سر

ييخؤلمجهكافىاثسهصعلىكهوفدثهلته
هدلفوصفهـجممكعياببردة

رهقامرعممفيجلبدنتجعئا
شالهسسهفالدفعك
انماةكنىقالجهبتؤطا
أمهوقيميافالهظكجو

جميدؤأل8قلعايم

موالمعاأف7جمالرجمونئرفنيوفيلمخمتتمبه
أا

هالولمحكىااعالمحثحغسةماطا
اسهآورنحنختالأفةثاملؤماإ

كاورثممالألهففمكعأرضههـاليها

دجماكصأوفمثرائهصصح الذىاعه



9ال

لعطفعاهزعتافنامحعق
بالاملىةلهيقلفاعصعة

فودنللنىىملعدمألم
حدسندلسهالةحكلكلرطات

اصممكدبلععورالمجمعر
لخهايصدسولتحثنصدميه

هـلعليصيموعزطيهملىعالفعقسو
خاهـققيكتابسصهثكتركث
صبصممضكلشىعصاهئ
وبمعطماحسحد

هـعلثطايثربرلفللصدرممص
مكنئكؤىحمافققةلليا
لتئمجدهبىمرثؤ

يثمقضبامنعقهي
لعدفدصتبهدكنهئهع

دضامةث

لعمرهستكعةكد

سلىلصهسصؤسدلمجهآ

ث



لئن3فى

خمكلهطإل

أل6

ثميهورل

ىتمهجميماكوأفقثالهكليلصجغل
لمجعألفاثميدئتظعؤىبوثلمكل

ددتنالهال2اإطنئلفلهى2شمفكلشثث
دوافوبهقكلمنمائعضنحصدؤءكس

ادإلنياليخفغذاإراا
ألط2ؤإللزاإوممطئو

راالضدألعئهطكوا

بهالكانجدككلثمععيورظصسدتصسخشتتب
س1و



لذيلظؤالصبرمهمائرادفا
الههلبومقلهالليتابهايا
لمءحاهفاكأاأينتما

الخيقرلذكيمحمائلىلهسص
لمحينأتمدفاالهتللههضالمتطصفدبباطال
بقابطليهىواللهطالك

ءالله

طتا

بهها
اتأ

فالعص

دايللهىفىالعثيهد
الىكأصأدافىنثرالمحما

داضعقأتةفىكأقاج
المبإللخادلفغطلوا

لفافىاستلمتثزيهوففوط
وأالقمتأفى8الثمشأافىمدور

المحمعادفيبرثحعاخصب

اواأللهثومطهاق

ايهأمجياشضعتابنوك
صلؤشرلىاثأئحهـثط

ثيمضهاغههيدبهزالد



ؤسميالكتاوهذهدادتالمدعاهذ
يخاققىاهلعفوبهأانهاعنوبكئميا

أدياجمقأنذلىستهعدقيكرباليومالندتىهغث
هاههاأت9ههواسجقعتاضندعاالرتفيدثد
ريآإلحماهابئخسقتأفيبةصافدتأليظةوا

اإساأللهكانمحنعنكمدفعأـميتأذهومارهت
اقتأكاقدنمحددتامظالزوجمملوفيعدئ

ايماتهيأدقيهدفىبصهرنعةةكيمحرإيوانكمعىم
افأعيأمايتسبفعقنخفئالدين6بذءجمهافيك

كلماالدقىبىىففهتقاوصفأتجمعذات

يالمعبمهاسناجمأدنافئلثعلىدبثأبزهيرجمعرشتهأي
عالعزمابمدحهكعبمالىممعهأبمدصملأطى

ساهيا5روللبهحدؤصمهمحدتظاهاذالدمارد اومارلغمؤيلتىايلىافرسهخفاقح
فثامضسهـهاكلبرزمعثابتودهجبم

وهـاقتعاشأخمانعتكظولبوممىلثدطحىوكتخث

للثمبن3رذئكوفعدالقواللمجنيأإبالمنجمتفيحابعليمناأشظم اسهصهـؤ

ىكمطصحهحألمعإييئعاصمديإععثإشما

لخمارجميلحنسطمنلعاحنهغئلمجيبؤصعمأ
ألفصأهيهالؤآي3طنبثهكراص

االإباطسسنكأأثلىدهمحأبخأ لمحفعتثىاكئضأدورمفىهعاتسغىلص
صسافادرالمهيؤصسمسحةيلفعظهثبحملم

كمأ
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كى

إ
زسليلىصافتنصجمااحطهبفلمحممفيحالماهكيمالىمي

ومقأ5النالااعيةجمنحفعقوقصبةكرلهالممئماثىلهئم
هألاوجمضورحضؤيرددشاؤدوهرذلكئاهلسيميلكأزلأ

قألوغدلزوادبفمتكرنجمثملىطالقنافةوطيحقظلىاممصك

ففيئىمنضنفاصنالوقةاتآلايفهوقدامرمحمؤلثه
أثهبعيميوهـوهذلسبتهصقاحهـ

جيالنجحلىلمجتقلهيشكاهواألذهـالمحلىاتم مقعديلقالهءبراإلوءالذابخيبنجل

ؤالمحثزلمحيلطفعطماثفامئادفألهـاشفمش
عهاذالفوصكافظ

ايهأبخهأومهىلمحتممأذاقهتدعهدفئسعا
السليلىإلمحوضيىساثسليملامتفكداثرالزوط



كمعلاهافىالعمعالميناطةهعهتمامه
زبإجابلردنثؤفيبرالذءالوحد4دجمذ
عالمشهدهاهـبمطهدالزؤإونافظ
فوبىوالزالمزاحهسئكقالمحمبئأغفا

دهعىجوركئلعويزككمفهراعس

ههافميماصاجحاخمذالىمزأتممذلث
ؤلعوللاصوصرهعىالسوصدىلمحمصذده

ىتلالخفتنثحىالحشاكاتزعينلمجاة
ءشفاءاوفدصغضهلمتفاصدفيىمممسنممالير

ءلجانهفهذيفمهدظتتجةلألدئقنمهدحمومهالئ
2دبتيرالركأدرفىفشاسسالهخماحمفىكل

اال5وجئىادنأاماجموفىدىدفالهجما
ء01سملىهـشالمأهـاقورق

هـجميكلىكصظدههـدتجضولممحئحع

امايمعقيتباموامللىووذهـثا
اراحمدظلمحتعغامحةحدمغتنماذالرةتهـممدلم
كثاةبعط5ذزنوقال

لعتبمالهماددابألعمملىفاخرأهعشئأبئياعمابر أألم
لفيأدنجحبلطهـثنهـحيععرتبعمف

ادحبرونجصتهبأم

2لم



االأل

ادإاللمبئرفدودفاوغخضتءااوالحو

اددلتنميوكأعاطوالممءبئشهالعئعابت
ئرفمثافىايههـاالمحتهعىالمشاامعمؤهـضاوقال

سدإلمومنفىأملكوئراسهاقىاالسبيلىخعنرمشأؤثسلسيي
المثغاباتخألسياطقاؤلكوقدامربرقصدالها

يرأصرصامجبمحلىأجرء
حديعثامفزهـؤالهمالإنالشفاحدجمايروى

راالاللمحتدنقطةمقتتنهجمذلملسمملل
سوياتىعاؤالكونزموالربرتافقفةاألماتلئه
افبزالملىكفيوحهالللهممالكهغدامقابوتؤب

اراقأفبألعتاضطحتتونىيوثعنإيناماا
واالمههـفذرسطالاهدتشمذفعاهدتصقىلمحكلوالمحالكة

وصثدضألقنحدالوركطهـةممثهفاتممعاعيههان
كداسوبعيهواماساوليسلاللنسان
اافىمأبينيشتاقفىسعئلعموىفالتقعىمسعاه

قاطعثدهبعالهاليثيمهافةمسميقظ لغناقصدايسإوسهتشتهيهتفقيخ
مطسادهاتححىنبشففوايرحتىلكنالوول

قاللمسوابئفالمحداودصكصتهئقاصنراق
المهرغنهيرجءلةمحاراةجمومقحم
ماحىارقهفتأدنكههـاعقفاكاساثذ
شيرحمتمغاالئللناعودىةوفالموبز

آمعاصتكتالهثئتيمجوتحوفديعؤيإ
فأديواقمت



ؤي



صقالو

المحونالسفياصماصباهـبثر
روابأممعتاكاوحقكفال

بمإسدوويقمالفربنمععدنقهقىاح
ذابإللإحفمادففتفعهودفثت

الملدابهتةإعلهبربردتهقق
عنيخعكمقفاهفالغدادجمه

هـآلونةجمايهلتتدعولحضزلك
ثهتال8الحظ

امقعرقيإممصإرحشهاقأبعتط

محفنهالؤلنشرمروجآةأقدلمحعمتت
الدرافعالنداكحادجم

ومنلثتمقىثحممنذهـلثللها
تضشمنالؤنصاذانحعؤمقونجعدإلك

أآكالتالعبمإمنهجماييىيمأكطشهكو11
قطيهىمتكرالمجومنيههةماتسك

خدينوىاوالمحئحوصمتفال11
االاللروتلىذرالمو

محولدادعمابقاظلمحالؤحيهلمشصجمأطيعتملمحطرفهنأ
ميحهعهـ

بيبصهح



أ

يرحاولشرععىفطلفهوبدث

مقالهلعاجبيرففازدلمذممىصذطثىرق دركقاقمتهمذممولطاالشؤسررهصؤومنارا

أيهنأمذوارزلؤاسعصذتاخهااجمويخمأرالم وهممثحرىفهلىهامملطرمحعه

وضدينطيفلعمالههنثقللىبالمعاقىوضي
ثتطينالقجمابهاكرثمحتةقىالمحدبنسإل
ولخوفهاشمألهدئربهعشماهائاظ01

لعرع لرافيزواالدهـئدلكزبتهقمنالئثافى
هبزهجمؤاأراوصددطفىوموألىالرو

63قاه5قامادحاتانها

ستدبيرأهيدجملمفعاضريقدفىلىد

ؤكيرورهاورفينااللمامكلوهمىضلمجدبهبمؤحكأفئا
لؤيرهابامدلاللريمعدهلبئافىهغدعؤمكتط

اولبفبعفاشوفمقلهقدقمىبالذىوإنحلص

آطةمألفتردوكلذانامؤمهكتفظابرءعقآلماسثمبابعأممضلم
مؤنيخرمحاطييدفإمىلغإأألينيطمجسضماطابخركانجينم

تمةلككبملقوصمسلمحعىشالالمبنحاشازيخسمقممغمعهنجقب
ولوزعللؤرفوؤفمنرورودررطامزحهألافا

غنممئورالحالدلنثلىعلالبوذالعلهولوتةواوالك
شرمحعودلغا1تحيديضلدولةبادروتجتربالدعا
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لظلمأهئيانروالرالمزسثامحالوبرمررالمجا
ابزسيرةبؤباؤلقلصتةؤثوالدينامينو
اإلصبزسقيقهبرعداطالقمورلله1رو

أادأالهةتدأدافندى

اذالبذرممطمحهبهطلمحددسرةيا
تردرحاصآلخأدفأدىالريفالصبالقدادركبد

سعدىليبهدااحليمعهفصساللهاهرؤط
استعدمحآلذىوالمحذعيذاتىجصالدكطالعذين

حمإلمميموفمتأئعرأخئالأوعالمحئنما

حإسقأفائمرلتمقفىجزئىنمألصفالبيمنكلصه
افمأقيبمانتحرلمحدمدباركأاهدكللذفييىاألنماهومضض

ضففئئدالدينملىبهاللهنغبنالخطابص
فعالصقتمأمهفىيزىاسهالالكاسولميئهالة

هكذأعنهضعءقلععابنالىسوادعيونحظهقدص
مثابريخومعنئهعئاايروممبمحاءالرشد اراةمقأبناوي

السهاذفومؤرللههـحهـلو
المعونافىذكدبركضلصاصشمط3يفنلسعدا

ممقعربههبملبلكننخأنرجعاللهـد

صأالؤحكانثبنثئسرإلوإنالخدبيهةصى هغوركقبهشاالدخالمهوتواآلإههاثاك
جرهرسعيلىإلعربالمجمىايموةرشرواع

ثخوابموفيوكذافيالراوونطارصتدكاخهبخيرجنا ويراره15اخيهوهسرلدنعاينفلى



ء6

لعالفصوآلمونهنمياحررفال

وحينيغداد1لممنراررهالوصى
ول

9معىمج
هـمعىهوم

يرتجدتهقأم
يصريومن

فدجمعتىحةيت
لدلمسف

ودفديهصرأا
رومصلخاسه1اردقلة
هص

ضحعىجم
لغاللمحئاكمو

طعاحدلم
لحلحوفك

لدىهـ

مهاحممسعارممع
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11

حمىمرلمبربهـعبدلمطايلىهوحهـ
افهصكىههمحدالشادوهالمحماات

صهذاايئءالحعالهذامبهشتادك

صالغمأمهبايهالرقىمصالومالك
تخدامأللسلمماأطشياتلىطرقيو
مؤإاللفسجاممميةاصاالههلماؤسى
حوابهتمثلرحالتبفىى

الصتالأظكعطيهمالمحداعينبهقطوت ؤاثفىضيهـلهلمحداةاذإما

لىإصماتقسامصلمعاياهرامممالثوآفىامخيهعفقيغا كعممسنهسطىعارر

لمحالمققئلمحورالفاظهدجمبمعايه
ابسال3اداابرملسحهالذمداداولداندرليماور
كلؤلسنارلهلممتنهاااصباابلكه
مسفيئسوابفىهـابصىهفما

وما



وفالصثعوضدهظسىءجمينمامعدإينما
كلألمحسااوانا8ماورلبههيئهسلفدكان
أقالعروهظالرمارفاالسقدكافعصهـ
كلأحئفيعلهاصضؤهافعمأالتكالشع

مامالزىالعهنظالقىكثااريافاىئفرب
هأاامممتفألقكلكاهزريخبالوف

أمنهالعيروللهمتلىدأحهـأاتبهالمعثالىعوسوقي عهابؤصح
ههـطالقئيتفمألنحرقفلملالمحصحمأدصملمجأ

الااحعاالفانبحفننناهاصىشهنج
ءإااذامارماهاتضيفراالهواشمكلثغدإثإلفىا

إئخالفولىالنهنسوىالهاويالتمجمافاهنأ
الكزاكلءمدربماوقدكانلأليلمحسىوونئقايم
طالمكوىنطالعهكلفدلخالىإنفاله
آأإلحتمتثأواؤذوأالففبارلمحأهـذومخدومهكوفي

لحألهماهصمابماصامنااأبرلىيهلعلضفقثريؤلجمئهيرنعالحطير
عشالهراظهمقامهـذانمالالعزفعهأثه

الهأمصقتلىلمحزتمسلينالحثشبهالبوهئصي
المماسنيآكنثنألهنهاحمهاانإييمثوإحي

ءأاجيعله051هابدشونفصيهقاث
المداسفيبخصأقىاحمريمويهصلخسالفىمثب

هرقاصعيأءمغملالوصيماجهبئوجيثه

الطتخناالاكلطلزمأخبهلعجوخمثطالمجمهكطصتغملمجيصيمومب
ئايؤثهفىءآ



6ول

لمجإاليأدكلالىالفغلهـألىؤيوابإسنجسئش
مابمبئهقياثدئزهظمسهمنمتاهب

إلمصزممكدمدهـضدراشعا 5دودشب

اعمغحرفأمفمعادحاابخحقدتعكسكثفىيهععيا
لباثاملغهيرابراهـفهوبرفعويىاففئظعه

مأ8ماطرئلمهقكللهيمفمقستيلذا هءاذرأارمىدالدأعقالدلخلفاصلةوهأبين
أفظاكلفعمايثهاالؤرصؤصت

هصقظاماليعأليهفلنالغعوفتاياالخظمفقأ
ظاهوكالمحرامفقلهأبئحباثكاب

آألألبالألمجطاللهنجعفمأقدأطط
اقعأبفىجهةالدهشامنافىفعلله

طرلىابلولضحالريهبأذاماصالهأ
تببهلىهـوموبر5لوعثهـو

يفورمفىلهمقعمدومهعيهههههبكل
ز1ثزثاوهـصعهاتامحمفيبعريهنشو

وألجمابهماتقرهـاضعالخرافأثابزإلرفئمافلواأ هـأمإهـكةق3بملبالغرسسبإمر
طأآبالمحعىرداجعئالهقالمجودلبمن8شابربه
ايرباوردونقضادة11جمدؤقفعهفافطنموثاله
اؤلفدالدوأروليريومائعأيرلقىاشاهـثصفيةاشأ

5ألانوظاحمفناكههممأسيهغيئفففببمب
ب



ثلالمحانهنهة

شهالذط3رهر
لبمااتعصلخة

هلى2مثعمماللوهأللساق
كيهيهنمامدشيسائ

النماوالجمبارعههعتع
بيمشهفآالهاررتدلمفيئ

ومالقألبامكدشلله

همآلاطقييءولليمىجممقسودحغفوؤأك
إحهـهزتيصساه

أمهأهوالظزهنجحنظه
ثفيتفاؤأذالدنمنالنمممق

مقتطألمأضذ9صاذصة
كىهالمقمابمداسفىحاسهيا

مئأهتهلجأأتماث
بهظدمرو

لقيمتنابدانحفرمح
همأمؤرضة

سأ
خانلمحف

طعثال

دآياف
كأهـ

1لح

العورطعلضلقئما
رالصكاهذائعنللهال

رلدنمامغاسةهستا
ظزلىهاجمالىأكأههدى

هدرتسماطهوىماللهإ

يإلموهـإالبرطفقإلبعنم

كنصلبثسكلالكهقلىئخه
شفعرفيضملمحوفىهنظ

بمقدنجدافىلئى

رلمجقرعنيأكقففظي
اجمألفهررىلغلاليعلههننا
لفكرامقفيالبافىخهأبا

يغفدلهنجامرإللمبأ
سعرافههـالي
االسحفرأباثرو

مكجمعثحضلعمآلمتمتاجوهز
ااينقدونحسا

ءدصعرشه

آه

الهماكلبنلهمهاهىا
هزاهمأبنعثر

آهـاعهاوحافقت
رالثعالدحعتيت



خعوشظماتنه

حعتسإلبن
معنشابهئثيهدزجماو
عدجمداشماتهزم

صءحلشهيكل
بااعآلاش
فئشدادافته

الهناصيمكةف
سمدولعدوبف

مثىحسعالثادوطلعألكا
رالخالظافلذ

يرلمحضمالعدر
ىلوعطال

هماطأل41حدء
إنصزةسضمت

ههععههعاحالعرباوما
لىسعهطلهمفىلؤلى

لؤهـفدسحسعه
علىأوألولفث

وصلمجيغىسصجؤيى
لمححىلىمحمهىوأيه

لحوهـلعنبسمظيخدممأ

ذظاممحالتالدئعاا
آريخثطآلمعسا

هصئحاليقهعثده

واهمادجظوا
أقحامهرها

عاالممزيف
أابرباط
أ6ءقه

ولهلبم
اكوسائكقىضبأبدا
المحعالغثاانكهيه
و

يااطممألمحسرااجممماهلد
انحسأطيهفاخعأله

مأهاهاهوآعالمنه

باتأوتأاذبعقفابها
اآنههأا أجمالط4ىفب

بىكتيعىصةلمويرنووضههماند
ااخلسأمأمحعمكيىها

مفرسساةفمثمفحىح
لشاتبهقبللمخ
هلثههصرباإللثباه

بم



أل63م

حسثهلهسكلعمص
لهاخياللى
متووبعد5فد

لهزيلثعدسد

نألألممحدلىثثحمه
هالمحدثهره

فاصاهوهوهـثي
تسبمامىلقأ

سعمصههممظه

عهبتافيب

تعرحلمقنحعيتعل
ألمطالكض

دقمررلعدمن
امتةهرفب
تلساموكاسثعا

همممصعىحمه

فعهطفدحلثعنه
تقدسحالغله



الهفوفمتئاطتهماررلمئاهدى
ئحهعسياهاويالمجننرفهلماطايربقط

دءظصصااهثههتعشمتالعأهـاسئهالصتميل أوذضماطمايعكزلنلث
ساتةنأالمحهدمايرمبىسمحبهالهلبم
دصههئعهعهأهذهللههـمحيك

فالهـ01

تربحتئسرفافئلىرحدهشاني
وقىلمحغاعظةلئاتظكضرلح
غداعلبكذابتةفىيافكة
مهالمرمثهاهروشفثفثمق

نطثىومقلعرلوفالانحعال
فأاستوفىإلتاولممأ

ئحعنمااللفكللناآلءمعنأكثرك

طذلرفيالثئغأمجطماالىولبمثرالمحت
نجأأفىجعلىالمعاللنهنطقئماد

كلمالذامأفرقمفأساكهـكئهاهن تعزفالعقوليالزؤاسودتخالءفى
ذبنظطفمايخهىاالهمؤحفىج
اتخعرمعرفهقدباالإهىارمق
طفالننامهفكرطاناى

تخقفمافؤنيقذتحفته
يققفااهئزأنماذأسخعى4يملم



افىأهاوصدصـدجمى
ولهـمدرتفامر95دمعطفماكل

أشرلمنيتةوفيرلمحنميسهوسبق
قداسوأكعثهثايقدر
شعيامأالمككامعجطصثما

لمحرهر2هافغترردتجماوبلي

قدبرممععواآلنبرههجكخفمت قعلركاقعرالبىتهش
داقوافيهالمحقىلةبينوتعظبرت
رابالسآلدكعلىفثلعذولشعى
إلمبنماجهأللغاينمنظمنه
الصعأطلوهيلوقوالهصماهـممطلهئوكاق

الخعشاهبثءلذثاأكايا
كماؤجههالنبددحاولوا

مفلاللىبكعغسقلبسا
الؤذارمجعهاهالذىو

لىفسعمانوطككعدأكنحاطدس
اوماهاقذجرىكرماقدحمرها1
ءئبذوهازرظ

رظفةلدكلقلهفةهـوحمزبر
قىفؤرجوباهباسخؤقاله

وفغلصهاااندزذأديعرىثلعناللهـظلهله
للياصمنءافيكاوالوانهؤلرمادثأتس

جدنالهفتلصبميمنتيتشمايهتيهاذامااضقنىه
صمعضوأكلثئوأهأللىلىالةاالخعمعفقلةئال
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ب

ثبههء
حمىاإلطعهخع
طثدمساوشلو

سقتمصمص
يؤشالءقدمنه

حميمب



091

كهمست9يرقلمنكاتيعتلىطيخةتض9
حشفهترلبعيرثاأفهذأألىلمتجفعا
وخهفوقثثمامةهقآلهامنالثطتثهقزإلئعماقو

هلمورثاطلىلباذهمطجمذآلساوانراتيء
مستهؤكانتشتةففدتتوارلعةارسباف

وهنعدذلكدفىلبهاظوببصرنحمهمرمق
صهرإتكىحقبشريههقدشالق

هنهبليلشاهذحماهيهقه
كلزنثهدطلطلهيومصكيىهلهلعر
نةهنهلعقلىللهميمطقه مفهمعتميهجتهيماتقولمعيههحم
فثنهإلمحهاثهمالألوجمىجمكدهوجمتمحص
دمنهممنسقودالعزتحؤهنههدتهته
كيينهسضانعنلهذهدولئقىعق5حذ

سىلرءإلمحعمعاوآلفموجئاليعصص
تةأللوثعيولفتقدياءسد

محتهأممقدافاثقهجموكلمرمن
هفثقتهأدكرهحزلنعفاطهارصرصث
ظئهإللمابايخسالسبهيه
فلهإتةههمفالنعةبمعهيومصهـ

دنرتظأهرلذلجارأخدفثهعاالقتهمت
ضعئتعمتهـضةفههـلبصىلعههه

أظقدصخةظىالصهلمحفلهـقز

9بهشعذلهدااجصركالثعاجمى أب



ئما6

مهلميرررلمجقىعدبهدامرمحعزبإكرربهع
سهصافتههذالمبدهـصفهغاذشإذفينىمنالق
يخمىمشهأنجعهيبلخحمماهنمىعصيثجمبهته

سهالعريهحئتمبىلبهبهعمههمثمللمموههيهلطاونمىخشفوطولمحدصقربن اولحكلةثالي
اشهدبثكرشاسبكمكينسعتئممسبالوجودفا

اهدمحعنلهامنمالمنلصالصموصلىإلئزالوب
الرزسرإسشضعهنهاتشايمسموابرالهملئةاواشآ
3شعههأمخنالهنلجهاليهأوعمافصبهعضدضانيم

ممئالالخليالطرجمىفانفاعولىباللتهحض

ولميعالفسهـوذناللنقحمؤفنمغهل
حبعلألمخناظستأهامنفظماثرامرله

ذفمهجههلحمئهالثهسلمملعهدجمت
الدكميادفهفاضمهأدلطحمثسعهشكما

فرغغكسةهـحهدهؤدغوإفةاترخايه
هلمحعد1غدكلحعلمداالثدأأنفأأتإلى اليرهولمطهديهأذ5مأسهقأئألثهههئه
جنتعؤولفقؤمننصامبشبهأرالدمكشمدى
لدهثرشههووافنشفممتدالمحققنالديزوفساأل
9اضفاأصوانبهديئارلممحماصكى

امةوثألمشاواثمهرلمدلألمشكصهيحث بهطبهيههتمأمزهـبر
أبعروفالايرعاممضطيربنج
هجىارءكلرعيمانمثيطوتنله

فئثر



أل6

العثاأهـعاهالمحلثتثقمبمذوبيماذبهعاذبدث
جمثاعايالههنةزولمثطقىممثهذ ناصهانقهعنىوتجدفىاأقىلخالألىالقد

أفعآذبمظنجلثذااافاذأءمادايباج
أبرمعمداعنفئللفظهالبلوضقيمغض

حضظإلمحدمتتىالمجدقبيمقضوافىجمىابخاكهعقىع
مئماشهبئجمنشالىفانقتظقألبدغمالعته

سناعمالؤصع5برهمطم3إكالمقشاميك ذهناكزوائحذفهـانمدديمدزأفثنمالوأكنزط
جطحاوبهواصطفمصحلصوجماهـأإطلع

ألاأتاف8اكهـفدفعدواكددفىفئضالممأدأإلثفا
المحأليخشإيهاجمنالدهريعلهنأعتدشحتاآللىهفى

الالمالكهـاأللوحهـلعشمفمئيالئمإلظاإكويميهئوقفث
حزناطهأالرتلىهـلىوجهوقمايمديألبفضكاللمحافى

سماعفاألاليبعللذيلحسزضمل3بقءنجثث قدطهنتهاطهمقفمناهوهإلهلمحتاه

العالبقلضنحزكشااخةلمعطكياياعاأ3شايغلإلزهمكلجمب
لسرفيمخعداعدتالهئهووهألهلىى1عالنا

إاللىنيشافاللههمهشذبيادهـابرآست
لمسمبلامنتتحب81الخالوبئمرقدنؤفي

ناحماجدقيقأفمألنائبماتربئحنمتهاست
دلوثهلىفىالغطمقةاكفالععدودلخاوقدلمجنتة

اورطلىممسصهـشؤينهاسيبنلهمرهيبزبتهلىقد
ولاالدأفقنناألماهـكيفبرترهـنجيةوفد

فاديقنهم



امم

بهيماببماوللىلعصاسعاأمعكمدىسإلدجمدلسا
مقحعشإللشادهالعلهةوباثمرهاورايعهاأسطةب

هذقددرمهنممإهـكسمبشرتواالكلومبيهأااليملة

اممنمهبرئراتمدففآكدمهعمااايهامنافىلميث لنؤفسالالمقهـص05يهاماايأ

طغاشعتصرضعاممارطلئالتئظهاهرها
العثئشألمإهقفلدااليدىاؤلمتبمومأهذه
ضدالبالىثرربرانحلطفلىاالمقتقاثاالياديهاأفنه

اصموإل4كنهصالفارعفطا
حثهبمعحثامقالدش

العضطلمامدبمهحتهسئناضثدادصباحمملى

االسنهكأقحجمجرنرقىويىعدلىقاون ووالهك
تدمقلمحناللمألىاحعلمزاولقطضلذأفتق

فئ
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قذملماقامهتواذالقلوبإلمجثسقمع
دهثدالسقداشهيكزولأبهأبومق وقهابطانتألقىشهكشىبااد

الله

مرسوثوتدتكلنغوجم
زأدالثوملىفعفااللنعمهأفىحد9العدجد

هصاىفؤاوشامرالووقبهيمخقق
الجيألحهقبمجميلصلهثماندمياليمبرللىعكلنج أصعلاانمداةلشصسءالئئالرناقىئماق11

القداقديالفلىهـقطوىفرحدطاالسباستطف
نزتللقرالمغتىكدتفعىشاثاشأئغد
يلالغقفرإالفأليطهمبالمالحذاصبوةطو

قدسلىللممرثاهقرباثقوفيلعافهلمرككدولا

هـضذاستيلوكلعلىمتمحعلكعلىويخئقهلبر قمتملموبرمرنالعئثلدالفمؤونك
ميدهقالص

مودترودوفىودىهقفئ
الصدودايامولمحقنذبالموثالقاادلقافنعفت
جممزإلبنودظعهزثفوقلجمميلوهرسارتللىفىافى
اللديامملىمعلمربظ7طاك

داامابهيجمئنظمىفمعدؤعدوأوأ
ئماجفجمبهاقعجمجوملىاأللىلممعأدف10 ا3را3ا
يرمىلمجبعنجرلمجموىلففىوجمدحمئءلدو
لصهعدلمحسايرلعبرم



م

لىفعدلىأختاث
صفصنىىبعلمل9أركرئ
بفاظطهكللتلا
هماحتئبعيمنذالمئشاه

ثآلمجداالعاهـكللسيلىاوا طغهتحؤالهنموضنا لهجوذطاحفىمم
ميدههنهـاحتةسلبت
صلاكمرالصعارهم

صؤفايواتىيهننجأتل
هاللهاتمتنوا

ءالقصاللخاطبقأظ
يمىرتهدوفماالمافىقدذ

اذهفعهملقعدمو هملمرمهدفا
صمعطتمانظتعا
ىنجبدذالهاالطخثد

فىندالهفكمربزوورت
هاصاقالههفلت

ؤمحا9زلىاحجثدأ
لهاطفمعاهس طهدبضواط

فسعكلمردلشناؤىجمة هرسهيالتسوءال اآلىنهطصينبط

ارلمبردلزاع1هلرأتكا
إلسحنكابامققدس

داجماططالبفوجمموص
ودنرلهامععضفىبكر

كلىبرثمنوكلف
لغقشئسلكالهااهـىاق

لدءنلهئرميداكرلهأهفآ
ؤذاتقدولةمغفعدث
أردسوكيىيممؤدلمحنلعيونجا
غو9مفعئاخدمى
وفالجمسثاظ

لعالولمثابالسلعاها
خفعرشلمثهأمئالموليصثأ

ردهرخدودبوروحمد

دفبرطىيهفمئيدااؤثوبمه
ورودخيروليذمنفقفأ

لزدؤدكالفامسفال اثجمؤطهثرلغت
لمحبربرتيىمثمهضلف

فنودسدالثناومخأهـئ

ودكصبامهأاكأاالإل
جمونحفصضعمئفانص
دنجدىؤممىلحبينعأكقا
العورخيؤلولميشيقت

اثاو



العاالددالقدبوصهغفالمهوصةطإقئبيم
لمممحالقهمدايهدبمحلمبمأباقأ
خطلكغفئاحأا

يتوطكلصسبأهـصسمقئرمت
كشمطالعىفىبرجع
مقراللكععافدطالئاثىى1عركلط

صصطدنجامسنعهطاملأدهـ ئحتاياسحلدوبه

قضربمىليعكنل
ت

هزبرهالفكحنتهغأنجظكال دلعدذل1نخالك

قمصمقالقتدسفلىستو

الدملصصمقالقائجا
ترمزكأطلنبعددىفئإفىظت

كزممقهعاشقكقل

كلطكبهألىثباأثرغصال
طفلىاعظالمحةأثدكفى

اوخالكألقعطسهاياهـعهيم
عمصطكقىلفلبمئض
بقلفرلغدرجمرثمبثمدطويموق
الداجمىشلذىاالت

تاطلمجمشلخع



لخمعلدعربمهنكالعكيئسلف1يامتو
ممئااإلجمات1هزلنوصملرقامتشاددهدجهلوقا

تمااللدئخنهلمرلركاباحثلىسعالهص اثأأمأعتماعئانلىالثئ الئهابكلىحماهآمالعرلرمثذافالعموها
اليأبب3اايهاأيعاهأضنىبهاسان
هـااالضرجملعماالهاصنامحط
ؤيهفنأبرةاالهقالرظاقىتمالىا
هبالمتضاكؤسامؤمبماليرصفالويلالزلنمق
هيلعغيفاهذأببروخالمحشماخهسثقأثندكلهم

لىقابئحظفالسينالمحثوظظفيممطذكسيوظ

همتيضهحنغلىعهلىدأروممادأتذلى هـطوجمادفىهعاهدفاسعكب
ددلعبزتئكولمجصرلسومحبنهنكلاسائق
سمذبشلروبميايتصموقدحي
الزصدعداشأفبمهتلشزطعطإليروقكوط
ووحنمدقال1لمحنيفوثومرسارمالركتحولىا

دىالعيمنماالضعايخدوفيثدذدإظباىأوشماد
سعادسعدمجعذيربئوصكالميمكلذىلجذلئ
بىررألمأوبفختحينيجمذاحنال

نجذمامغلتهلصبطيئهريهفدديمالوقياهـىألو
حمووشهدلثهقدأهتزطشزلمىدأتءلعتماولى

دوهـعثهلطلنقصصئئممالروبطزمقفالمض
عقفشظصضهتطعيوبئنعمافئرهقثعاف

هم



صلبهتخمزهاحالرزلمجعها
لىطاسعلمححهافي

هـكربلمحسةجمعى
صورصفرممميرهصالح

لثىهاكهمأصكي
عتفيىطو

لسعد

بعقبخفىمقهمنعدعى
لمحوجوصليلصعؤبسأهول
كىهـيممغكلهقكساقعهمهال ميهنىخوسالال

فلهحصل

الوهـلمححظ

لبخىلىدرتتنىكططر
أساسسوللةسيهـممدلحاطسممذى

فىرلئخيرمنلرعسهفدئقىئىله
نعدلغهحسؤعك

تهااكولىعظص
لهعاععائمطيتفظاجموي

مهوشعفامتاللعدلسعوسهـصمه
شضتشفدحهنهكصهىلق

هـكهلمحبودلحوبتسمرلمئ صمحىهلالسء

فائرن6م



ئعالىئهدحماظشادبرإفيليمه

بولندلىبجمابرلمبردقموءههالفىفي
وأالوصذشتالدأهبالونها

وثغىكهفمثأياثهحماباالضه

الفاهلمحادافئنضهـالدعرابمالصمزلرجمعالىخ
تاجممدعبؤطكيأليمبطيعراكابخيعبهأألوهـب

ثفظالىاماواللهففىأبرااالشزفيعصغ
ثتمزطههـإفصاصرمصأبهأصغترفالاسمالىأت

ادأقبخكمتمعاهمههـرالمحوطعهىففأ فيىارافمحتهفىالذىلىلأايها
اشمزلهاسلصعاشطتاذمةانررالذكل

جمبيطفعغاكفصبهيقىلمظاضأدالذى طصطىعاهـفدحمىرتجةالىقرينا

معارمفمدستهوبخدفيلهكالكلمموط
العانفهقهماطغمهابهطممكمفلتداسد
ضأهـفهنمالةهدهـثمصاهـحمؤاتطارههالل
لقالترلطلمحلمحعلىهأقدرببخكماتىى عارفأهقآلهـ4اذنجوبيااصاوقى

8دفىجمببماءىطأللدصلط
اقصألمجلىصحهأعبةياأت

والخقكلالرجمرزلدنىفصرىؤحمالك

ععكلديقودمقفيدعمتامبىفالجمصتلهاللهكلف
ألى



أ

رارءلوأهـلتبقحمنت
ثىاضتمرددةموبرللههـصو

مزسعدالحىدين
لعنابذلنيالفنمامبأبعهالمجدمجغدممطحذدليه
سعقماعالهآدهماوسذأفرهافىالظثرجمهماضته

تياأامعأشكاكدهـررح
هرممهألياهأقغثموهياعهامالثروخآباظثاالومأممسوى

هلىئمبفىافأإلةلنمئرأجمبميايرحمؤلطيببرط
اصصننكيكاائورالمحهابنالهرصثزأإمغاط

فىلهااالمسعكمحدهطيكقدتنزكيةهذصدك
ونةالمجهرفىالةهـأالمرفأإجةدينوشت

أدتجداقىلاإقىلهابثهنبيعرأكأ اجتلملدبنيئنءأذالله

وبرسملقألبابملهكنظالمقطيىصاتأهذه
شثوع3ءلالرتألمعبأبلىمعمنومحرالمغعزبقال

زهـثأإزدهـتظناالحفىاءانيالاجمسنرلمحتها
فمدعاقاثخىالضديرهاهـاماقعأنبقلىدأ
4هتأومولحلدمقايوبئزتاجمافبعنه

ععابقوإفرههوفيفىهومقالسلؤالبدملصدرالذىا
اإسنتتلىوإركىقطيهموارهاب

اكشبهئتامغبروانيصرفيهقجطآإؤىممح ممدحاملل

الدردمومهتتيمجمهتسالبالىالذراليميم
هقصنرتماظطبساسفاثالعإلهنظالهن
صولمفيالمحكطمقإلصاقكورعتهقالدكلدأإثه



لىطبئلقاعيعفئبلىاكلتمابالهرفىفر أدالدأى لمحمىنثدسحدأمعنافئبمكالشؤفى
أالطبعصةففاكهافصعهنغاسط

ممليلمحدلمجزبأيآثخقمئئمبىكميولممكوش
لعبالطقاكإليتماالهمإهمصاهرأاالتأامصؤ

اقيولالدياهاتممليهشحنىدقي
ثنؤئاأقيأقفسيكمبأثنهطههثذبد
الطتماأسدالزىفهبياالئاللمغهبام

اعزيمألهندبمايخاأدافيجمصمباومامقمن

كبمالهبهنهحتفءمافيهدقىبمنوراى
ثكلكيطسطبماجميهبئضصابالصيهنه كماسرلعبااطظضومق

لمرارحينؤهلمنهمأاهـحيضفداالبابهو
جمأالمألئيمألوضالافئببفاقذايهأ

اتجيمالأموؤدظوعئمتةممتنهامذدظكعبزابيه
جممامممأحمئتمركمشركللالعإللهعس
وسا3خلىمفهظلسماههارالىتحتو

سمأعفمنمةصتةادأاذعارشهعاهنهعماق خبماذلىصفهضكرقدظوفذاذااغأ
الصثللرميرأاحامغووفنمدارأذألمحكىهب
جاضيالقواعدا01كثةمنالباوقته8لقأ
لطفاللفطيعاممإلرشيعتهيامنهمركعالأ

لعاالفييراقتىشاليصعرجمظثألوثمزح
ور



تعقطالمسلعىإطاجممك4مدامظألهجملطأمنكمت
المحتطتجهصءعلومغاكاكلكنتككف

شالحلماككثلىاالمهقلتباييولفعث
ت81هلىءاكلهدر

ت5ؤافدبومآليفسلمجأ بمنمنفقتقةن الثغؤطالعه8قحظرأر

بيهجسهبيم
ورإلدكصهثاس

الهو

كأليخةمقنشاهوامورهاالهثميرقددكلصفغفهيان
الميئيال

رقاداثعاصموصءرفهيزرشاابظنجمزث
بالىتإفىدابرقمنمامحلمحهيرتط

رقىرصكالالفامقلبطئافصبثلدلدوك
رتظةمققععالدكاالعأدفمووهـثيه
ففئأنمألكىحتنجهالددىث

فرامبونانطامهالمحستقائشطاشلثمن
تاضارةايرءيخت7نكاؤاش

ناش4وحيرورالدزمالدداهـتحسدشسقه

فدافيئحلزااصىمحمألآليىيربئ



6

فالشقااقدهالفنليسالكأعبهاسثصبنعفرصؤاللىحصر
عأشفإليزالهطلثعمعقافداالئز
المفارقهولهاهقلمحميبمآسبأصكيثيربئ
اعقلصالتزليهـعؤهاطلمحعدكلزواجى

لؤرألمجليرابتفدابأقرأظ
ثععاشايطلزئرهمرودالوفيحجمبرفىهم

أثمهنأوألمجوبكهـإبيشاماابهالومرالوفي
نجأيمحربروسالعدمرنلدظ9بسطمهان الماطؤجمالساطالمميافىثاشسعهلأ

اثالنامقجميعئمانائأدأذهإظ
ؤألحفيخرشافعالىوصلىعلبه

طقهأالءالمحوكفصأمتعهـأ

سه

هإلشابانمؤبم
01قأكوتةطحالألثهده

رءباوأفىفىبراسعهالمعا
رءةخالشهيخصه

ركل



5

كلماخمعبعىبموطآنحىلثيمايالصيقهمناحىشئيكعألكا
لدقىلقاقدعفتهـاثفيلخطا7ءيأهـاهـعنم
مابمبمامذلمحهراعهالدجمنهمظطوللهسا رابمامدصاسمفبناتقتث
55ءففهة

صاههدللهرحلى

لشالء51ءاكدحةمماهذ

يناكىجموإلهوبموشخوقدشاى
الكىسةةفداسبهىهفإبااوجموج

مامحلىامرالدتعتالىغةاهـضدوو
سيناعئهامفاعبدععة2يكدارافى

ألمحمحاسعذبوحدصيففلهينلوما تاغاصضاممطهةدزلقوكانلعربفاع
ادالكأبناعهلعدالنىافصوبه

للدثصباقذاطوهاتلمأعظه سامعةعدمهنلثاوفي101
ظاكأيخفالبخهتهالورالحواضافان

صاهافيكاحؤهىاالةنجمتحذإلإلف

اخمالخهداصفاةئمابهنىلمعداعماجنالمح

منسلحتقدثيىعهدموعزفي

مش011



دذالىهفىع4نقلممغففئميقبخمط
ءصؤتجتءإبهىقدهأعاأهىأ

وثاصؤهزلفصرةهكلوامهبهإلنل فدهـهالسادظادهاثطذمهف

عضءاهذنهأوصلىفا

وبميهضىكسلبيبميس
اتعباثروجمزوالكلبصهاثطلىأهالكاالفعاه
اهـؤالسيئالتهربإلمجهأبممرحماهأبممأطوأ

مطؤوقردينلمأمقأياشثبئلعبررفىلئىص
أألأحمههنهافىاممفمةدهمدبهصاست

مالهايصغفتطهأشزطمألنمننثهيركلفى ماليهأفدسعلىعروكزضاوبلإلسثمكىوحم

ا

أؤ

أ
يبثمزؤمحابمشلثربؤلدرش
النيبأمفىالشننحرمدفيبىاصح
ئغىمالامحكلف

زاثإلصكصرنحهنتانالموحدمق

كا



ا9

ممهـفاالكوانئيابالعلهمرمدياحمه
4ايمذسلىسس

عقممقهامبهنمالمالإقدتلدت وسىإلمئاللهلمحىمرلهلىحيئ

المحمذلمسيحجميهى
اتجمنهوقدانمضسههد

بللىالجللىاهسدني
قدس

منمالفذصعصامحنىصمحلىم
ذانديخعوقمهعقجالقد

سههناتحدممآ
الزللىكقدولىبهولصمىمممحهس

وصواعالماىولىثدفضملىلمح

آليمهىنؤجفهمفمقة لعماىذالثىىلهان
عقكا8امملمجثم

رجمئهلى
هنوواعقوضأل

منياهـاثم

يامعتدء
ألحيفهمفله13

صينههافيابنس
وشث

سرالمردتاظتهفد
لف31اإشضمأىلع

فالت3آإل



ا

لمدع



فهتماكجمرحعبئممعاعمدنحإليأهيهمابكنحم
فيالشثلمحفئذلكهـكاننندىائلىأدلداسغهه

هبئمودمديإثربرض
دممفايفقغهنهبهاكدفدا

اواالدباسهممقسكرهصطصظمقهـقدوووت
عضاهضىيرفيأهـلعبريلىلنعهلويخفؤلى

قنسنادصهعنإلدهرجممثذامتلمنألثابأ
مدلحهصدمم

المرتئولةانظاصفابنلئافىتضمهمنتاذحاوب
رواثإلممافباصمهمنبافلدشاكمالدىذاك

ماماعاحائالتحملآتازابائهلفدكدت
عزامعابعهنهمزبجهلناباسالعتقملحوصح
مفعاانلزفيايقبهاررمنأيلقضاعله

ساسهاسؤدوالدهرهادهرماسبىدهشض
مأمحععضالطوثحظالذصبدهإلمحرلهقدنحق

فنهمناقدقىامادهمئا03لمجدكدخؤقبامنمأطة
مؤثيمهوالمبمشلجضطفادهربتممبمأاكس

اسمععاييثايهآلعهوقفغلقثاشفيلميالمش
ناإلوجمانزبؤساحةمغمحزه

قالوالجطامذمروافالهماللىفى
اواوانزامبالمماهىأنححئقىلث

كننفىهاطهبراومصرصعد



ة1أ

بصابلصشؤآلهمهـلىايعالإلاجمعيافما لىالهأ10كأنهصاليفثو

ضماأستهكهطمالفعنظطامىلئهـ ضعاااائفوإلماواصهبمادابجم
اعمبليعزوطعةماطسيعمق

صمريسمقنارستثملمقحألكل
قوفمامعئىصمنلساقمقمافطغزلصهغقى
وكلدالفلهغلىفدجكالسسمشبولمعم
الرذيلبسلنعكالهآمضازيالهنأد
لمجئنهيدؤبرضمفىوداكساوالدهفالىل

للها

سسماشعيعقعدثىقي
لدهـهدلىفدقامهـإسفضمم

ب3إهمافئدىإتايفضااللهرحفا ثالمماخف0
مقهذإماوثاية

وذوهيهانهـبلسالصصر
اللشاقىلغحوهذطيهمايرصئمةمعانفمرممهامر

أإلبثاينقاطعإللمدالللبرهاثاهرإلشظاالبنفىلخظيئلهذ ومادةالاصكيىلضشايلتهاالفطعتيةالدوشفوه

فيالمجثادأبمقفسههـبينقنهمهآلمادؤفيناوهاهرالمحن نقلىبصعاالمتاباقمهتافيووإهـإلباضا

فعألهمرخوإلكتنمرلعداللزاالمؤبرىكطتثىاالب كععثمزكعث

اثكىإ



يرلشقىمحطشفنار4فإهـ5الراوعغالممهأجمىثجئنركل
لمشألهاوفىوفداهذااوسألكلفيأسنىافالفصزطناكا
فىهثهفاللصفاالمربهبرثملافالدلدلميئلولهيهـا

لقوالفتعاثسضةمتطدالمحنييميدأسااندلقل
هههاسوبدةمفاسلىلئىومنصتاسبظ

مئألودإلالوالنممعبمئالةاهليهالمئدحف
صهداافالفيأاالر4إفىفاوفهمحنإهياأولئك نؤاناسهلىهمإدبكبوهمهذالوظناماالإلالكاة

لملكةالألوىلمحثامالفىسآلدأابوالفعمبيخطيولى اأواشئوفىالؤطابئمانألاهلمطابمنئطالب
ةلىضثطإلظهوأحماتأابردلىأفىبراهممالذصو

الوقدكعفالمحامهذموالهنالدبواضفئال
لمحوعرمظاالدىموليالتامرائعظاهصالسلفهوكتله

أمقوخطفعماإهىاإلهماواسانمرقتمقماءإالمؤواور
حمنعالمحيدوابعاهمبهونهمةنريفىفريإلابذلالممف

ويردوبرفعوبرءنإلكااومميتالمحمكليإلرالي خىعر3وسوطمبولهقوهدهـلرهوالومرورو
مكلغاعىئيدسطالنهكطهجفبةباجمتفاوفي
فانبمالمناعاشرفلياداالبعاؤهاباضث

لممعاالفاثبئألمرأايةلحابرهىئفاقىظفادهكاأمفم شأواملىصاجأةالبعتاإتؤؤفيره
اليزاعلكذأثكيراألعالثيمااالطإلمشزشليتس

ممالطباللئمبادجموالفاممتكاتهوعمربفهبهـ
هثذاجدنيغضطسسىاال



ظلهلالقفدلمعاشاللطلمقداهىابيأفمل
وسأرللسعدأظلىفعآفقأميهأالغمئئيغسيا

عآمنمهلقهيزييرآلغالمحهيدرلبىقيأاوحةبرقىجمبالممتهاابعب4يلغمئ
لمخعام5باقناؤافوالهـاالهاللهوقاقا

تتمدإلمحىافطالبهرجغوقال ألىأمم

احدمنءسوفاسهطاهاعلىهـغط
لمحسدلروحعالزتجمبهالعألمرقأايت

لخذيخظاقدنرفيبشةليشدلئاس7د نلدهـابختبلبالذءبإثةجمإلثبمكاهرمأفى
نجإبهالىزرهـءطمطنأخركاالصعلمئوإللى

لمحهمحلى4اخنىجممافيافكليها
مقآوالمعلىبخمشهتاكأئحهـعنههـفهت
كمماهيهصوبينساسفيهغالبئ
زوبالوئةخسفسيهزمالألنمنهطحظ
ثيماشئألبفىيامعتتدعلىلنحيالعممعدماهقا

هالضضدالمهعدساعدالمحفلهعنآذيصشصت
رمدمنمافاب7آوفينشالنافدممؤ

لعقدفةألنفائاتطورىادىعقائدفذمحت

منممدفىالفلىبماأزجتهيجن2وطملاشيحتنغ
شعقدمحككدأقىهنهورقامحككلمذفيف

دكالفىأعينمحودتدخوكغظئابرطبه ثودعالفئكتجملروقكنهفتئفش
امحدمقاقهذاذأصمديأللثابومعاذابو

وجممظه



دكاالمجوحممجمطواالشهيمدفمادلث
داالىبنتىسنعنلووصدإ

بالكقدصبئستعاليالعالتمانكأذافيدأ

هقيافدفاعرممئظئيفابنهعأناتجعلهاتكملبكف يزدفقدعرمنتأموقالمحهدمهذداوعاله
رحمدفىككالكهمءرآادمت

الله

ضطابصألمىعاظا
وفألسعدفىكلذببهامفمهده

وهولمحالثقاهاألسكاقطقعقاتهمىاصص
طاهالتماهلؤاثاهـيههتلغالبهاتهاسمأللاهـ

لمساعليرلحمالاممذ ادلرسمح

اعيثإؤجبأىجمهمإلفىطمكواحدؤأمفلهويامثمنا لمحفماهوليمن06لموأتموفلعل
عهاالقإلكلفاععافيرنلمحلوهربماتخوالولقة

هالقطمىطكات
اهماأكألنتزمموسلىنثوعحمبمطاوطواح

أللدأفالسفةوتقعألهةالعدههينوفهشرت
امفماهاأكمفلتبمبرحأكلهـالتثأقومرتجة

خعماهاالعلىههلعباضسسالبمامحةيانتقأ
كحأهـإالباداناوممأأذزديهتهافطيقالئنم

كطاهاأعالددلحفهأواضلفاصخمقالله
شمبااذفلىعفيىكصيهاقئئوحإلهه ءأنقعديئمرعقدفآلدةمتهفئ



هاافيمألىافوسالعالبمافيسفالم
تتاهماكليههصلضأللهالخالمذصده

هدهابغهمكيمتةمصجمهلهامبزلصدطثطةلخ
أئقأهافقمكنادكلشرمأفدمادهرفيولض

هاهالعذعهلعيىجهاااثلئالسممغدات
الهااويخاشهـطالكهدالفهاللةإصداشه

بئهعأاتجاعساداشداقيإنمةلناجبى علهتظاميلماحادبألإلشالافعقع

ذهداهالهندكأإلجمبغبملديلىمخوش
حثياهإةعيبصاقولنابلجقمنهلمهعيمالججيمحأل

اقىضماهاقوللعؤليهلظاؤورفضو

جفاهاكهؤفوقموبدظؤهذمجقاهبئه عألهأمفضووةاطليبابهتهد
ظةشوبىةدمحيئزارءعبأللمجهسلطاننا

هايركارعايسالمرالىأالتاميلمألعألإإللىظ
أللحشاهافادبدلهممزدهسالضلهكرلعماد
اهالنغؤهـابألبشرباألبافهااليمالصفىوهالئ

هـفلهبعلمقلينمععذافةوهمينلمحصادطه

عماطكالملىنصباصفيدلمجركصشرأفطاائ ططهاالوىحاللهااطالما

ماوكااممالصالهععكنآيعمحكمعئومحدكبنوببنم
14الز



االم

هاحمارفىمصدبالئجلتمأالعالالفىأل
هااكالغبوذدإلخهنياكائزةفايمثول

ارلمجعطالمحالرضماعررالوحمءعهمالقالعرصبعلظجث وثهبينشتانلوبثافدىاشرالىاألوثكهـة
هابططمحتضدالزوقفالمهالذكلاهعتةهوجم
اذبهالمحئمترظ01لذاالملىلىكللمجعبطررهوا

فتهـوكابلفاوصعاناصلفأيولتهصديق
طانهافدءالعليالةحمامإلدامعميحاحه

هابفلمناهقاصطنحىفأتتمكلىوثقالمإدواهلها
لدهاعمأكدنىالئواقبقافولىللهسمئلتأ
طأهاصاقضأةمميهىتالارئفثدذاما

يراللضلهايروقالا

جمعيجذورمكظالءامنطبابعاصا

لمبرقدشوكعهفاتهعسجحإهدبقي كفىرانهدلىعددب01
مالألبفمنياهاقدحالصلو

الىكفايتماباطلعث

لهتئرلهقكايسممياولر
هـديوسعماوعظاقدواعأألدضايا

رمظووصيئاطبظهومق
حىفياينحقائينأالانت لمكاورهعنالهئددى
رايهممآلممابهأئاثجمدأالنط

فاربؤفي8م



9171

هبسفبنابرع
ظلدهرعمدلثال

5اللدفيفعفناك
رنؤبقه

لىكندكليضاشهـضاث
دثأتانيفيتحيء

يىاإمغالبمه لسهباد
هـالغدأدمقك
مالوأئازادامه

ديبأنفلكلثبمين

مملالىيجىعهق
فعالديهتحلى2

فهكفعفارلمجغ خمامحسنالعؤله
مءدحلةثأه

قدعفنمومحجت
نجضمائلنشه

الاللهببسمبمو
اصدلمضقثأل

طمئمئربمثالمتي
لهنمابافشتئث

فىررظفيرتليطبثى

وجمبماطثىلىاأل
تهثح

له

ئللعطم
سممئم

لثه

لعثوهر
ففلمعص

هلهلىه

ميال
مىصص

مند

ال

لعلمضيلمما
لصدلر

يعمك

طأق

إمحصن
رصما



قبىمغبالطفقت
لوذياهائامحو

1ضىصابجقة هععت

سلىلىصرايا

مالرتأاللعوالمريد اهلى5اةالبوا
الضمكدت

برلدالعفوجمالىدا

روكبمالبجمرقززجبت
حنقىتهئقدمكىل
لداثءوفيدني3ا

جفشطللةالثنئسامسهبم
بماههغكن
اهـدفئدينمر
سلص

اكألنواثأوندان
لمجسبمالىشمثة

بسلىسااتحتهحعنهر
لحساة
ألغؤفىذماضثمايكلتبما

الشفاهـسئرلمنمح

لتعجسثنماإكالحتئف
أفئاالعتفشاف ضرهماشئمتج

إبوعلبهثصاوما
جزالىبردنعدا
ومحقاعمذابررط
شؤااللهفاقاها

ذخرالمحدثاقلى001
سظمجثفدجهمت
ذاسثعزلعاالقد

اجلىصقاصا2مهؤظبئ
افدضى

صععكالنق إلهـااحةمن
الصوانفاسا

وأبخابابه1مامر
معسيؤنهـيشعرون
للننمعرسعىبتنى

ابيعيهذاا
رمهىلتطصللنا
اضبخ



ثصؤهماكلالدوأاممرو بزبههرايافعأاءألقىال
لىفىاواادهعمامأ
ضاىألمبعمنظالله3يهطدبألى

ابو01
أليئطاواشرفى

هئهقلهقدجهماللؤا
ررلوادائعرو

يىدةءعماهمعكىلمجمىخس
شعذهفهتيأتوثرثلمتئ

ئخقسثهمممامفىثصو
ءويديدإؤيكقه

هـلدهـالسعدي
لئهلعالهنو

عهعوجههتيفىتاؤا
ألصوتائهللجولهبفيا
مقلإلصحشلىعدالىينئ

ثميبمللرةالمؤالىثصفلىطا مصلرجمثولمحأدمىسس
لدتصسادتبوك

غدؤولوهموصرملىالعيمص
صرداؤبيإعؤسبونجهكل

ودسوسطيتثادلمجدزراطا



أل1

يمهـالفاسعحلهكدروىواحمص

ظعىكببهمشيددتراايهـشإللعيمةؤجعى
شهثحصفيضالىهسو ساثوصداورهـ8مفىنعدئاظيءيأفهـما

شعفثاممدصقالقيأد

جمصة5محمبمالجهعمقطصبهنقأمثهللىقئقىل
بمءذلمدنصهايرضظكالثممالوثقىسعص
اافضافىلبف8همدلزوألعيينىكأ

قذمحودهدلرألثىبديأس9لجهدوافى
كلاسفلىسحالالمعالىألىو

صهمبجبهه
بقاللممءبابناانعم
فىامحجليمماابرالطفقا
فانمملرارضلتااذ
اممبمتاممقصاوه
اقىصئيازلغالطوا
لعدقفيعقلىثفد

الةنعاهلعليهكلصص
طيايركاوهككيلهكل

بصبررمصنهصو

سبحهإلعابئباثجمرتضركو عالرهمفمجكهومقمم
حومحارهـثىأكؤهنمصقكراللبم
رمرلبدإلزوإحسزبثئوالكل



ثي

ففسمالمجمماهـ4يهاتبحه

ببديصفمضااضمنجييغ
بيصحبندىىصيهسثحهيباو4همقمعاا

ستهصجمرهتقع
لهاهكلىسكركللو

هانبأههومزبهلمحيممن
ىسفلوثابينهقسيبما

اثطالعلهفدث
مجرظاصبيهبيبهحمص
اهـاصئءصا

فاهركضه
رمنجسعينلتاألهـ

والمزمربدرىحنىسركهصمطممهـ
ءمصسه1معأرط

ادسداوهل

ألو



اجمأهـوالعكلسىهـنض
7صئلعاأثمهزفيلنهلىالذى

محموالعلىلقمغقىا 51كلمامدبهننقة
لنكرىيكاليالمهي

لبيوثامزمجشماشى
لسابرهافىألمدإئطوهقف أمبمقىلمااليخت
روبرهأدنجعاذلمجف2جمث
وصفهحدمييعاانهيهات ومفعدااللىن

صدهاأدتبماعفلعناألمجثهته

آخبئوابغمغلرصإلصهفقآإ
مووحي

هدلمشناببدعهد
يتما1أصددرىاماكت
وصئماطثهناللهير

دهقفدغنيالبح
ظاانقاتزهلىعقو

ىلمماأقاههاقفمةمقأ

تالعأيهأمنالعلىةان
ولذقداطاو

وفدامااللىابمقه11

صبئشئيئئعزهيع
هننهعيشمعب

حئ

بر4ا
يتعوات

هرلقمرمجد
لضزصمممة

ضإضصعيفهه
أ

اكجعةمرملى
لدلتمزصيرجما

أثدثرامابعدلفضلابهعأ
اهانطابرصس

جمراقدللعقولبهاوفأ
انهافىاللعماريسك

صأيوةألتجقضياطياجمبر



بهأل

ىجهاتهاكمفالملطىقدأهـافدة
فتنكماإأخفنكافىشصاعلقبفهتهمههفظ

لعطلماعالخصجحمالتادفكرلوبذعى
فاللد5طركاففىحملىهرإفيبكلعدكلطقطن
حبرااقالمالسهنمافهسالفيلطفئهصمئ

يىأالإاللطفضاضثمقشهلمجمجغوامرجممال
صورارزتاإلههييئا5هـلهعئئصووحلمق
نمااأللعادفدمنىلمحللناألهبظاهررتزالبم

ولمبهـفعةوضلىازوالثمالهـصحلدءمح
جممؤمقيوحببسؤفهادىلفعنىناوبيص

اعايهفطائىبافلههعهاخإلكهـأمرشهـفي
هـاقتدامأعيئاوعلمينمةمعألؤدؤىمسمه
لمجعجمههمدتحمبيفهماكإدعفملىايأبمشزل
أارومنهاوشئتااقوىمنهشئفافى
فمنالءىحلىقددمصحعنىةفىاللهرجلمىظ

ادااسضفئ01ورمهت

ذاهرتافقهئهاهولباسصسهثمزلقضن
لماخرااطكهلهطلمدطةقدغدلىلهسإل8

لالهإلمئمالىعبويوهلالأيمعيامجثحفطا
سافىبخلدالعرببملىمامحجفلكارواك

ادعضثرلوحواتنفمالئخادلمجفتهةالق
تزأمحقلحنالهجمقبفاصوخظاش

دائويزلعلىاثكيهأالمجهدالمائهالقطتبإ
محدهاالهوائنةبثةشوتسوى

بئيب



6مه

عالهوقعديدراىابرتجتجاي
ملالنىىعباسالمدررذؤلؤلوبرالده

إاللبالظاالزبرافعمئامثحمدنجيبالم
فااالملكابهالثاتألقلدهذالش

االدعاقنافيولهاجاليؤندبرش
جمكانمثمثاالمفنالشائمقىأحاتبو

افلصؤاوالهإنظالدعا8افطالط
عاذلهولسددنيبتنجافىا

فاهواانىاللدنايليمقدوجمفةا
ابسالكاشالهلقالوالكردبنجتنت

احدلىفايهيميممبزرصثؤجمىافم صالىفاحر
فماالوناىجممعسكنماشميرصساسي

اأهسو 3لخظةاثىلوىاي ظألخأكلفىاكلوتمينمآ اظالغابهادىلقاصعته
لئارهظاقلك

شاقلماءاإينف سدعانفإللفعواىفف
االخرأرلا5عنيمقاماقدحمعتمجمطتا

أؤملهطلنىلابإنجآفلىلالالى
وملىيهواطء11

ئىلمكرثجلتعا01
اللهيهـوأل

ديرظ6م



ألثركتظميررنجدامىظيفباموموهـحأثرظا
بهبداداالقاضى3صاقظكلحعاالسحدا

رمئأللمحيى41آأهذافىلعت
واجمتالعانمرشبريعنىرفأشياثىطهرحم

ختث9بعلمفطسومالىهلنجغشاجعن

فةلمجيحلقفوجمئهاومنآخلفكرأؤذاوبا
ثىفيابئالةافاهمالافىجمشميملهـامم بصعنضروبكوبىهاكد
بوددالمعافىلةىصبالظمونجادلثه

نعائنهأثمقفضهكاشتراتهتناجمبتحى
إقأضراوقدقفميتضقهفععدتازطالعمض

االدفيروحاحياففالرختكليلىتلتجأقىلىصح

لغظممعيلبناالخالرهسيوحامملىمقىظأوم ارروصاشاتحدومىلء

شيرمباثبرقياثالفسرعديمكله
لرورتالقةدوثاهنكلهاساشإلراهـهت

المحالبفيميعهلقدططألهتةحيهططيصو
القمألللزشالطبالىدهجمهتتءيههـياشاطعاويهت
المقالبعإلروعبمطلمابهفىااروحعتبن
لوحةخذبئزدهتازدصفهالظرسوزه
نممئهزلعؤالهنطمعهروظمثهشاهدت

بعدالمنالوذألعفهعلىضمامعممونيافطافافى
كالمهلقمالامالفىاشهاائفه الفيالمااتصصهبياومتامماوفىهن



لطلمحتعيههعقينعالقدهـهالجمى
القرطاسخمئىطلاؤعفاساببىملولىبئ

رحالىمولاللمأفئادعمقبدهسكيهئتانم
لالىطاكهذامهلقدحظىالسغدباعمابهمصانثض
إلتمقالىؤالمحكلسقوهانربرالدفانجعهئالل

لهؤألىامإفىهاعيمىاممبمإحنؤهالراىفىافعمز6
لىظمالالددؤافيازكضيرهمغضمعإلدفالىان

أبتأتخحيمتعقصبزفاويرصركأيخأممإصلع
صبخباأاترلماالوأمفماآيخوإبافيما
المجالورالمحأأابرمعتعصعتىطهعحموصعرزخذتولىلا

لإغكدسطوفأيموجممثسهفافىاكالطوفيفتأه
لأليزنمرفيمنومهاعهقىةحفىال

لىواؤالرظألاحاللبانسعالفىالفبأألإلمغط
لىيمداثاعاكعشجثاذلفادها8
ععوكطصضاههءاوثما

امدبراناوقدمتهسفتعهالرؤظؤاالفاقإطناعيق
05ريإحدرأيمأليوهقهوفيكص3إمفىدمآوا

ولجمغفضيخاالعظاهر31إجمتنابمأقىاكليإلما
ففاه1قالهثاكألتوبزلهدلهايباشاقى

مسلحغلعلصآوإحالبهينمافتبتإعاالرتزكلم
للهاأإدهوءلطصمبا



هـ

مافىوحماامقصهئيممركفاص
الثرالمنيآهذائمأيزرظمامدالمحعثهةاط

صلفكاللمااآدعانىمزلعاايعيعثهث الخاثلرانلمحملعههمافئلمعهغاممثممنلماقط
برطلوقتحلهوالهأوقعارعلعهلله
لسرمىميهحميمحسيرهه
عدمثرمسشه

هتىلهدىتههـمدهقدرعت

وقانتةهت
لىحعل

تعوعةلسر4خب
هـهلود4عمأئ

شدسعيلىمئهعيت
تحمتبهطبلى

ملوحعزمفهوسلضلمتا
هـكهلىمعهمحالؤت
ئاد

هقجمديهوم
صنأفهذمد
ثاله

ه
هـلملى



لح9

الإلفاللىاكمقحمفيس
صهدافرذالىمحمنهللهلؤت

مطعوعهضعلىاسرصءىمن
وظوؤليايريمامههدلدصعق

اكعدايلمنهجمتثام
تعلىعألالفىإنلذهىمسكللب
ديرفليرهـاالبثدلم
لضدالهالهالبةلمدفىكالكألمت

همصلظوالمعححلهعلهة
ئلماكابهقر

صدذممناهيدهـثحلمحارو
ينقالملفهلىهقعومةحمال
العقلمولومثهفاعموليهلهي صأطىيبمفىوسهعهدصرصملس
ألهالهزفالىحكلرتجدهضة

غاضدشط
يماتفاثلالوا

لرو

أهمموالهاحرزجممثمقاييو
للهرحمهو

أدادافندىالهعهداعذارالمحئهاطمالقالمي

لرصفىههتئعمعكبعرروهالهصحرفي
إلمجرابالمحقيغةفانردوكلضهصىلهءا



خمتاهرويخمةينشممقألحدبوفىاطةنىاإلشكلها

الثكوراتجالجممالفىأووفلماطمروصابأم ماشأحمنالذصولهكىلمشفيطفىبإمصهؤفى
هالابىطةمحامصعذأرورأبوبدنرعأمبانةأمرلوت
عاإالمماإلصهاحنا1لمخاهـبمممكلمرجىى
7ذإلموصغههمممانرمىمازطعبدالدهوب

لعلىاآئخةإهاتتجأفئهاشهاثابضصفئخق
ألالخربافىآظبشراؤمعداماتأوهق
شهوصبرلعذأهـخاىصلمحركمحممهألقيجا
ايماالفعيىالىاهاءدالدصدنالوال
هةمزارولغهايىاابرطامدلهالظإلظلتهثكاشثز

هالمحسالايضمقخقمتداهوحسن
طجمذالعأرصنضغلةكممهساههمامنهوا

ةهااليمالهلوتمشكلهمثدشإنهؤ

خالتهمفئأة5ثكنئباتختهكمق كلهـيههاحدفهألةه01101
خئأاهء

ومحعلصشما

ففهماوقألهصعلىجمرقيايخهو ملىواجمفطابشاطامربهممارراوغ

نصلىيثلةوبمزاهـأامموفيها الشلىالذىحداهـبحوهرذاللىانت

تىلمجنيلمعكلوألعينلهراوه وماسواه



1

لىزلدمساهمرفبلبدبدذلكهل
يممرجمبلىإدلامهوهال

إلديهقىكاابهصهمط
ءماثيومرااياالتحغله

هـحلىيخلىللتاسهصسئزماجاب
صكاافااداطمهصاإلله

ص5الدهدحهـأل

ىانئسطهـاشحء
يبرووحردؤقالالنامل1نبرقداهىسقكاذبير

افدىبينآأاىجمكيد
همهأطايافىمتادعتاعفالمقافىمحررحيممم
هيئاخمدوالمعافىأاالمنمئاللثقصمفالأنمل

مننذوائلىزعامالمجدضحاجرةلذاصكسطىيصبىوالمحبر
شهكارصؤمقفسإئبيهقففمئايمللممرا

فظاصدرهـفىممضلهصه
وصئهالفىهاروتمقهتكزفالدتالذىبهماقانأ

عبر3ههماصوحمىبايق3دشقالتيهالسنئ

ولغزلإلماخبدبهمرلههلىوواالفضلضأفىمدنن
سوالراعةلمعافىالمجئمسلمايخنيكعقجهـلحذفغا مالجعافىأفىضاصاط

مثفىافاصىمجغجملىيعمدهاشةمنبوكاجمههماهانا
اصهفىلؤهرثظهءثازدهـمنماسزلاظ

همابنوثاللدىع



أ

مئيعألةغلمحثهاطقمإيمثعآلثاسالسالفيفىال
ابالىمسلعجمفىكالاظارمثزلةشلرفىعمفىصت

يسدالنجتموفىمىت2ء

سثاسالئحدممئماممىألىلىأافبمهحضفلىحهصإأليمصما فيرهااللهذوجعهخالأل

فيفىمبنهفضكالعتومثماوبثزظفماسا
فعهجعلرجمتظكركامنرلزتلماشعاهـتفىيهم

هـةمؤلىمسماعإنجغمىجمىلكابرجمكلهألفادات2رر وةاذيألفىفىقامواالمأمزةانتهمضطم
فىثخمهعهادتجرابماطتمجيههفمرهنعينعزماؤوفىال
هاتىئجلوقافرملىكئنإجمهالؤىاناجمغفا
ئهأدىبمعايمولميثرولبعهأافلياطتترلىدادةلى أمطفىخطةءبهـئىتعهافىمنجهاابأنفلمجه

3باثاىههثك

فتبهابيماظلظكعاللملىكعؤظاثعالىص
ححيوالروىارادىاانراث

يىيروىثةطلهو

ااجعدلفرقاممايااللرفىااحمرعومقصثوهبمخت
يدااأعربدجلفالصنعاث3إلض تأةنقاعنمسته

فيآلث



الأ

منملعاراحشمجعوالعضبفيمىتافسمجاكلغطفالطر
آقضظيتشرعههيمناب

اعلولعمافرالعطافلوملىسلوكأرفيوبرا

مميلسمنمانقنافىاردوهاثيهسبعئمالبزوسجبئغ هصمنئغسبارمةف
كلالرح

سهفىككادإلمنسودصةاةافميطكأ
ا2ضهكالمإووركلايهنثث

اهللوكلعررلدلنهيرجمقذالمامهالمجفقنوضفأف

صبوههاجعبلىدوجهإلذميهاتدلعينالوافيكنعنفمولى
هالفسميبئهوويكوانشمنماعتادلومهاهـلدشنفهى

الالموامايبمإلولنفطلهثنأرمامجعدفايمبركلىماصىلعناف
دياطاممتغوقائآلمابالهادباخآحؤجميىنافاف

11وخولوفيهاقلةىشأ
مدوتزكنتحتاصلولعدنامزيتنميوججمديالف
فتأعدسداناقليلىلغثرتاآممدفأاالفاانومرجهلت

عفاهرفلطأانلهافقلت
رثادناافيسإغاحباظرنأاصادنأنخثفئىفئ

وصأرنالملاناوهاضرنماالبرئاصادنافعنىعكل

دئهمدئألضجمهييلىعنناالكؤئنأشلساعدأتجضتياعنأ
مثلنافقاياهتلىمبئفىياهاالدابرتيخلقدف

وكلولمماكلضبابه

فاذدكل03م



مرلغصهط5ناوهمالديفايقشودشإله
همنلمجعتسلنانظبرهليقلخغأنتجيال

هتزهيؤطاعنجمهفرنهليكعلووغنتديلعالىألؤفيا
ورجممهكمالمزلفحاإلثلقهفىميراألعالهرمأشاعععوقىم

مإوطولبرهصاجمفاالمموتالقعفاط هنالرهاموكمدالعدوجمسءكل005

طبهالشىفيخاأساطوعهمئهجمنبماسامعهاالس رهبةئماهديردادقئامرعبةإلمهلءأجممتسوانايا
لىسعمةلمحوأفالموهرالنىءططالبهشاللكلفاهأ

محأمروسولىشهلىاهاأذا

نزاثناابؤمرهاهوصيهمألعارهخسلخامحظ

01لناتأحتفزبهالثاافيووقثشااصلف
ص9االضثىهنأالمتخطصا3

هخمفأفئسلىوالحهجممهاهسيرفكلفاكلعثىجمحكمبمصص
ناإنحؤوععوبالسمثوفمامحرظالدانعأبإزاماونح

نموسنناكوحدايشناسملعأمقلتقدأطتا
لمحئعيلىإلظبأتعلىويست

رممألالخلىعبهمرجصرمماتجطأضمحنلالصميمصهانع
فأيمثااطزالرطآوقنرهئادبإييالناباعمالا

فيفى



لح

حلناابظخأطؤباذسبممارربسدىا

مأمقلمطقهوإللمحيالهالردمهاكنابخكددصثمع
بتالضأفىماىجمبهرالمزنازبفأبنسمغجمفال

سلسالوالفيظكالم
ثمرلنأإلعدعنفذمعدرآنجمعلىفاالهناهاللئحإلبف
روينافىأمثمهوفئاونأبهميصامعامحوسومةعظ

جمظصلومةفرهـاال
ساقانلفراآلفاماطتمقوهيخلىيجمهمرفش

وبئئكىبلياسميافناى1هانرقصهـماحول

انقداطاناعايظلمحللىئراإللتدلداالهمامن اطىاتىشقيائ
نقالهاإلقمملانمعودةلهاطمعاولهإلنضكبف

لحميلىيسشاححتىفتعغ

لكأللمشذاأألولهمتيمتتامعهاذاظ في2نجكللهمعنماونئبىاذاا
نقولحيهطلقولاوإلينكرونه

نخمهالىقفىهثنكيتيوحعهـقشمشمؤهقمننفدتاموا
طارىنارالنادونتءتوالمهـشوناصالئقتفا

فقيلىزلينلناافىهنأوفي
عهومؤقدوفعلىدقوليالهالولناعدلهأبينالتعان

مالقامصسءإذامإمثالكلفرقذءكبجمدمضلى
لعولإمالمحلاظلىز

ولمإلمالمقمالىممومأمىجمموكاهعهتقا
حناواآلصتإرمشفيمببمفأقممنبكنعندإف



01نطأحمهوبالروالىعاجميفىئليمإلعرنجاسى
لنوسوككبعفيبهدالنفيظيكعمثدرفىمليثن

وتجوكحوبهئحرط
امه

لسئيمئقومرللأذوكهنئالديهأبرلمييغإضظ
جصراضعوكيمقمحائثاثبلددالدفىالغألطاجبفي

جمفىلجثههميماعميلصاللكنجينلمشدمربخ
دسأكسوه

وقفتولماثنعقىطفعالالتثالطعقطرصهوطب
دشهذقالىاقمإدعاهمااثسهأةااهفظتمة
رلغبمااللمىإللةامفمأاطأللذوقشيفلهثنالمرفعض
لضتةأممفاحذتهستعذبههلهبابةولنأأفطأب
اةآوحبافىجةالزفيللهولكادبلىمممافثداأليه

قتافبغنىكلمحنايسهمايتالثثركباذالرالثيش
المئافعسلمحيشهذهالمماوأفيتالثلمماصمنمأ

بأللمحمقيسوامضهالميالمبرطيببئعذب
عذبصلمثاهلمفلمافئوثغردولىائنباكللةلذا

صطسى3لذامنهاالولى
مؤنعوفاالغلىرقبةصشاوهامثتغنو

وصةنممحالاوفىاجمرصةاعدهلىهانبم
دزبىرعزالومترلخغا

عفوهامحقيرحىععقعزجمغماعضميخ ياادرهـزكثأآلوهثيخعؤوهقاديدالىانرظيت

خال



كأفحمتهخمهيبثبرنحنالكقتثيهلهاوؤجموبرلمحألعطق ثخطىالللمجفيأليههه
بكزنحنهضالدنشقيهممتبالذفيفىهى ءاليئلىرطانامظممبمصضلاهلجمعانافلىث
بةادمققىوهيمتووالععزببنتفيووبمطلى
مجدرشةؤقيفيكلقىبئبالدعرشولمجدبم

أوصدصوصسطجيثيمولمطوكزضرصليلىا
دوناهلمالالغتمالمحهاظهـت

نجمؤاهتهصحهاأسبههفثهئليماقىكثفهعالمحضلىطىااما
ضئفئثيرالمحعجايصضومقنمفمرواذظمؤ

لختةطهالربتهعتألهاآلذاكرطوبمعطعهههماعظافىاومت
اضةوالإمالالاصىضععةالملحنتوبافر

ثالؤعمأدلهلرصلىلاللمباصوفىشرحتكئبناحمئئصكذتقئأ
وكامياثرفيارغزلىماالمرلوحملهعاوبهمه

اللؤههبنزملىجمتيى
ويةهيمحهودممظفئفدقنظلىهةاالسناكمظ

هطؤبألمملألزمانايملرمةصكئالساوضا
بزاكهباأطقىهوهـثحرلها



4نغسشلحتالرصالهكشاعجابالؤضت
وحمسثافىبينافكثهوبرإمإفقهألممالتذرطسمظ

يبالنلىاآكامبيداا
احمه

بهشعيهةاصيعندىبربزنعمي فئلعميموومايربوهداونث
االهارلتكفه

قطعسرألللمنسوبإللحصرةااإلسات5هذئعماإونحسا
سعزقدسفىلعدالفادلثت101اوضىث

مقدافيسدباعكزسيرةعلى
منأستدلىضعإةقاةةهناإلرمحيكرهغةوهق

رحماهاوهوبمامخإئت

الناصأكفمافههولضمنهإندااسصخاابئلدامقمج
ىساذبئ

و

همالدهرهمالمجمظفا
هألكوققؤمراماعمنىات

مهابداسالدلركىءقكلسنة
مجتدسئه

قماهنعأيهالىطاثىقدحق
منامقماالماقمينيئكوجملا

صبمقيبئصيمتحتلىجمياا



ءتظاةا

يم19

محقثدابهطةسمتاتدهيا
هص

باجمفاصبهئئكاالافردممالغيناإهالىمجموبالم
سفلمؤثشباضنةممهدارإلبهاشبيقة

للؤلؤلمهتهودفىجهبالعنعقررابثةئابم
رثالعفوليايدىاذالدررمهلىفىنحت

بشعكواثمعاوبئكلءملصركلاسأدثبها
المبردىشاخفىشصافى

حااشعبافدااالبهافىاروأحالنرتانحافيةكئفا
اذلهقادصحاطابتاقداحاننادفي31مثا

بهثالتغفيالمئألفا
يمراهماشىمقافعشمراملظلهامدتالب

لنعاسرلبدتئحمىخمهاثىيدألمحتاسرمحننهانى
لؤجداملزت

االهـألؤدازهجكللمنقوثااذحهاوبى
الموجودامعدلرمهأعموداكعدالىادجمفا

لعمقىاليغافئلممجنصهعإلعىافضداىالرق
ءسسمالالمثفبقوهألبرنرأقدفال

فىداأئعفإلرؤيممثصؤموكإلجمابلةق
مأل8لىفينأرلوةنيالزادكلبمحت

اخدوفت



ثكلالدتبالزلىاإلدالقنتإلمحالعي
سمنهاملطانفلتةهنهاكالالدكبحان
ومحماطااثهجمشصىءطلالزألءسظقتكلى

ءلمألمجدهرإمطافسلمعافاالأعمافىى
لىووفىفئسمالحوفى

ابؤثؤاألحدإقيفيكالعؤقىاتجدوباقداجها

أتىؤاللمرإمعمإللؤطآللىااصرفييمخمممقلهتاغطا
حرأهـاسدهلطىص

ايقلعصاجملرامفيرلمحزيلحيشقت
لفؤرل3بماجةو

بقداللمياذالئلمكهزثافهفحأ
الياصرفيامائرهافؤتانقالىخموليبظ

اتاراشىاامىجمادثرألمقمفهفىالحىجم
قأللبيت1ءإعددمقكثليبهتدمحنىمن

اإلمحدلردايفابعيموطادحثحدمقفىللهومبمموا
كانعقدسمنالىواايدءفىلفدطلىترالعؤي

لداقعهلىاذاسته

لبعتفهلعاناالمقحصمجداآلصنصنحدوهيل
صيهمباهرألدواكانتوسنايئذاتفدصى

الى5



فبملااإلمإبمسهدظصفغءدأاعكاكلبعأق إفعالرىاعهثهألمهد

رينممندقلعبنمثيهليهيندفىحمحمعظكلإل
لفسئاينيهتزهرسبأباهرهتتهـهاقتاقىتآده7
عزهآفترجمةشرفتبهأداثىشادمالكانأ

كلالسهطاإلمامسآللهلمرفيطجتاشب فاصآفيهت

يطلالفاساجمإفئصلقبلهاوأصباقلمادأى
ونفدألمحينأتمعذلهماهرقدالهطلىفي

ألمئمععتفىخمشصضربهاماخنقمأاهلهكمهجنم شاي01أذلعاطن
سههـلدبرعتدهللهددو

رءلىأ4قرنحطنمأستلىىعقءجمر

يرحمهـشهلهفيثئهبهآإلثناهاهـذالى
هوهيمثهأااملىقثهفيألسمعالدمحق
أيألسموىتالهتالىنعئبىهععهيبمىشثمييسشدببفم
ةدررةكلفوجعههووطهلطو

4تأثهـطيدبالىشميمحهفيلدس01ثراأ

هـمفىهصكن5سعايارافعفيلمج
وفاووصاعثلولزيربامجمدسناالن واقىأكمئزامىالهةاللهظمقة

قمهأقمجسقفدنقمالمحكلمليداألءأضهذألمجعد

ديؤنيام



ثدا

دئطأفىمنيالهلطأهنسؤجعأالهالالصمبونط
هتعاقأااسمهاقاهآاصدالمعافىثظسباق

إقذنجيإميأألندذمعدعنأجمعةبرلطبخمعمممرنج
ثطاوعياسوابرفىاهليعه11مرركلسجملالموجني
ووااهبوولظكمضلبئجمعمقش

دفاكلهـأكلئعيهـصؤماجددحادعلىلفد
قوهـالطفاوالىقكهزههئهندبجيصفاألصف
مقئقلحاللمنتماقهكنابألفهأعقلخفهـزين

معثاقاللدأ9اؤتأاسضثيكوا
اقىامالىفدشألقملطالىالعطمل2اه

أتستييافلههـاممغكفىفوإهـالزفةلمح

أآقنبإإلقعفكااءمرطافهاوصهاتبلمظتنىفأبق
حيمكيمأممطقإروألئرمعطأبهىأتييهعاباكاإلمهعلبالع
القبمالص1دامعبهطاثع3ماإلضولمميفط ارأدذفي11ائثايةالفوهـبأال
المحقدهئاقازلواسعةبةلمذمهمأكالوجوالص

قعشانافئلمهخهاههايئاادطثمأللمح
ااندالنطاريمهاثنهأيصهالسالالقمقضهفىع

محمزإشالئهـلمجمهفيكإرومعذالبرقى1امضىمق
وفراهضقدمؤءصىمقأالشمالمبهصان

ااالقاهققأدقاقىفالقناأدوع نرنثياقيممامميانهانهقكنفرندهحمرالثأللهىبملي



ئا

فىاشهفلمالاللممعتطمطىقهمقسطاان ثافيالنهضآأرلىافانبىاهالزبأثعذت
هكاقيلدهـاسمالماهقودابةنحألفال
ايالب3دالىهـش01البذإدفعدأى

الجررتنئمتربابنهانيغلىقداحاك
لهنرلىلعدال

الهلىاصسطهاصخىوصمجياهودضهوثث
يشاسنلعفىعيفعشهووادفضعماضدواكط

العبهعصدباشرئخاابالدلمجمنتهثربهإلفيهاهـاقمامج ثالذامثهان

ءمنهاظوفالمال

اثلراخروعهـالمعاوناهمقتجاكدبث
أإفالفولهنىافلؤكيفلمجدميمائمفقتجهتف
المواثمهاإلهمافئاجمحوطضالاثيئيرا
طاشرامبزجرظيلباهإللىلمثمتذاما
إشفاشرمتزهومجللعاأبافبنالهصلىر

فتمفادثراوحمههفهلشففدفكتعبرشعرب
روبماالئمتتحجميرمقتأشمجؤدهقمئبت

يركأهتألككفثهعلفصكلىؤااصو
ثعيررإلسثىحشهميناقيرضعمافيهسفي

رثله

لفاليبماإكفئاتووودعاممحهنياوموهـا
لوزيرالخالواإلقطأر

2جمفااالرهنلهتهلىاح



اشا191

فىلىالحغاالىنألمحمضسعالنشاندافى
ء3رهفيابختاوالئرفمعئسقةفيلعدهـنىاهضا

جمالأمنتمتهعشحتهاوشبرصودثأعالته
وعاهاتتآطباعهأفيفقطعألطلدأسانمد

لعأتسفدطهكألثرننحوبئهأالدراهـىفدهـضعته
ئاىمحوتنئأهقعينقأحسهـهمالقمئ2هألظبتكيط

إتفمزجمهدهأاعبئهيحاععداجمضعقوده
تالهنافىألمكلالهوضاتصعقألالمجاالىصه

فئأممفولعميرأثغفقاجمئرمدثهلىكهفصيملضهفبه
جماعلبرعليفىلتمادبمدثلككممزجمبممعا

القمأراةقهالصطمابطهفاظفابنلعروتجألؤب
لمحزلداس4وحهثزهرتأنأ

نرثارماععرتايهضزصينيلوقاهزسيهم
السواسلهفالعئترفععثعماليهجمطىنىجمثاوركمدا

آتفهوفطلبهلىيحاإل
العهماتبليالفامقصلهودث

تإنختئالفوةاهنهبرفركتاهز

كلودلمجاالسالفىطالنملىلمومنلىو
لحأسالخفىفهوفئنجىكااالغزبوى
الشكنلمدهىعننجنمهعلصهلعدك

دؤقيماالثمنيلرتجبااباث4هـمبار

فى



إلمحهاجمرهوبرفعناالصئقاضه
تىافياسأعبالظالملو2للاعلىآثقأسعكظت
العتادالةصآبفرضتاقااطأعتهالدنيمافىهاظمفة
إماتجماهاعترفتؤيمعءقييطالدينظ
ضلىهنبنيأثبهغائقاالعمردشكأطمثظا
المكمحطثانيأهمئهناشمطليئأسيممهافم

اتلمحثوءفمت2برفبةننؤالهلغزيىكراآيعملىاال
ظداخددوكالالطةدابالرصالصفيبيالةمه

شوارانازعلولهـاالمحثئرقيفأء9جحفي
تاترالهمحذاشالخآالفطلتاهزكعوهـء

ياتدالهـعإلمهرشالكمذدسكأكآنظام إلننتابعدرالظمفدالعدبمنمحتأذلك
كاصابلنالتطوأفددظتافلهمذلرقيهيدين

ألقفماششهلعدلفإأيهسثا
إلكلكأضآالؤامقالةادفمجمضعتثلىسهدمظما
تاللمحملبهلاوفياد

طثلجنؤاحيوشاماشامىالمالثنعضؤزدشوكهآدبث
علنهموفتأاصعؤفأههازخقطلدفيابخافماتهتثودولة

لتسظثاصقمدشهـكيرصطلملئحرتكيةوص
إمىهابهطعإلمحقؤامعزصتفيإلئاربراا

لتإلالللىعزالعئممظمعاميمكففماأنفؤآكالمىا
القابلتاشصعبلالرالوفىهـةيايمتضضفترمثهموابئ

بابآيآتمثممزرؤككؤممهتنرخطاستئ
اللتظايىئللؤقدهغكدهخظ
ألمفأماداثبمعهرفىرمىشالالتزهـضاىفازالرلهـ



اتاوجتةلمحاطمخيفةحمور
هـكهتأتألقبااللمامأهـضفلذاالمرقأليمتىزمحت

المحعليمههقايصلدحميرءإالممليطاطظ
هـالمجمهمكأفيممزيامتإلاليخةالطامهثزكهشاللىدفى

اشمهأبيىتاقئئعأطىصكىتمعدشتشهءعبمعصرعجمص منيهبهقأأتمليه

ذفىإهفعىالهععددعنهألهتمفاصيال دالىددقفثزلبيماعبمابهع لبشيارأسفامعء998 اشدستالهاالقذرلىدنبهثستن
هالصدرهجهققالهالى

رإالمثمنلىتدفهقالثب
قهمزباعغاوتءء

ىثعولهالعممعدما
الآلكسملحمقلىائه

الدتهها كعنافرمنتعم

ضلمصلدأدةؤسعا
ىحعغس

وصأهوأعالوح
ممدهشثايئرك
حعلةمسالهوانثممه

اماله5

ولةلقيهنفااذ
سكلىوندمههوتجهع

سرقيدمقلاآبدلمح
هاد

ضكلههمالىلؤفىاوجاهط
صو



مننرليقىهـإفىقهابالهءدزتإتحتخمعير
للههـ

ةاالمألفىكذيمبلخأرلمثالتقىعزنحشما

يرالنحلسهاحقيقنسالمهغتىلنجعلملبمالمحثمالقيبئييام ءعمىمحظأنكث

فلص01نئدعهمبموا همالهماالىالملصلمجصيعبمذيهافمؤيخشذعغ
كتعيبابئهـنجضئفافىاقنالالظششكهبتاذ

لىئحعلىبامرهىأعت
جماعألماصاهاطاولهايرايالة10أإلوجم

هفهمنلفيقهلمحمتالآلظإلمحرقنثالنهس

قسقالةوثحايإلمدلبهاحالمولتحصهلأنمغهأىالمحك
ائافىبخطيةجضوضبمنحظمةممقةثاتجد

السكالىمةوفداروشقوةا

مذمتههأهثهاماقهمقجمرقه دماظ8أهدمتههنههاهمزتبالعث

اسالابقاقيتدذالمننهعلىلإلفيا رءمولراهاودإلءمؤنجفسكفأربأ
ئحعالتأنتلفنزكعيتئمىففهؤ

خلافهداهرئمها
نزلىشمنفرلفئاشثمدهـءلؤحلىواق

صزلكايخوبمقلامأادتىلمنماوا
االثلععععكرلعتاأهذللهوقالرط



3ول

أوبسفاإوابرألسصححيمالعسدا سررامالهـجمحهكضهذعإ
هـمإكاماالفرحلل
ءهىوجعلمههـلىوحال
هـكأهالهاضمأجمؤقا
مكصسوهـهاارفأع

عاليصسهانقتأضا
صيماضامقلصمندعائمله

عههكصيي عبممبلمجحهمسه
حد

هـهعه

السهحفعنعيث

آثتهمروبلمح
كىا مارالعداانفالارللمنعأامحكل

معثهالدممعص

ىتنممهدشلمحهرجو

دوصوالعدررمنمماروطرجم
وفةاورحتمتنسوهتأدنجيظفكو

4وفا



9

هادمحبمالمحال
الحساقهفزألمحسربحمنهكلفيمفىإسلن
ءفيلمكالأالعاشتجاههألاؤففايلطوا

مفوازاواذالمسفى2الهثرفيياشاك

أمقعبثبمولهلىيندلثالثسموفيخهينهنجنآلبمقىيكفسفه
يذهـباتاهذهالهرجلىوقال
11كعردمعرا4وعلعتة

عسىاوصمثمقثهدوف
اهـاعصادتفسصكلثلطأ

مبمبيبدشلبمهنزلبىخفي
ثئالاهـهـاجمسئهانحذى

حةلمجععىكن

الىاألىلمحصلمحطصجمئم8ذإمقلى
اضسحيماماألقلىامالمممطزاق
ةودممبثهبس

لدفئممنجوااثرو
اللهخمطأبم

اثإلمجبيعبكممترطهكأمقؤبمثرمرقىقاييثفقباثاال ا

خئفعيانخنغفدصرقيتهاثصعيادهـمتأ
أوبلمنجلئمجراقهشانهبفىضماحماثبساش

يخيرتوعزودمعةيصؤعهذفيلالنلتعر
احقيجذالنتجآإلهلموبرلجققت

فاافىديا33م



صآسعشصوعبديى5اسدطعت

لكالصضصايمنلىعةساجءيفألاحيرنىفىا
الىابعمارشاثعؤ17اهدكلمألبدااثعافمرمين
رهجىاباجهالفذعتهاطاليدعئتذوسعة

ماسوأالببأاكربئاشمتهظالهـفدات فىرافاصالبخيوجمهاإثتعةعاللزوألمؤ9
اكثمصروئهزنلهرفىثشريعهلدىمبىعقلهكلوا

محفورياصاحىعوتمقفالهناإعلئبإفهـكؤيس
مرمحرمييزجنيةكلماالبستنيالعيسكتاناصئ

ييرقأمبنكقدمهطىءلخثماالمعمالىعإنبيقرث
لنىالىادطميرأائميرانعاذعاشرتهجمطظقيمم8

عووالللمنهفىجدتجمدمأمالصسئهمقتهفمام

باالئوإأإيتمالوطوافىأذحمههشأجلعهتلسعميته
ألعكالعداألذانفزطالمجقئمةدلككانى

يوأيخمالنحمناأطفلصقمالفضلصقدمضينى

اوضافىتعزبيموتفزبىممبخهييدللىاذص الخكرروطهاماابسلىهـبءا
ذالشلفليةفاذنتمثشعرئسبل
تأئمؤايهأكىثفهاابهلمحاشهقومرم

ناقماتودابهرتاالهالنةحدهسبرالهمالك
الممنائوراهاعقدىفنلدهالعالوءإألولةنظاوانى

رامالاإلشآلكسفهقهلمادهظداوصيت هنزاوهـهلرائالشفىالدنياولوانرمجامح
دافابروهـاالمحهامرزلغلىءلداذيلىإلثرال

اللههرصحكالى

نأل



حمبههاالئمدعفألىائاجعبدارحهـكخساثقيدة

مالضبمدبهروهرامالقضمائلترإدرلمآعنكنم
وهنمتمدتعأاافنهثئئفيهمهفىبيحكاثطتيائسح
سودرؤياتكداديثاطلماشاغثطممامهعهدثتبه

شأقلالوالعألظيممالها
لباصألدشامنمتعالنضمزعشنرروحدبك
بواعةةأمصفنااعهيهفيشبفممانيالثل
صفهتهـدلك2ؤعآلمنمكالملطولبطو

لمجلههكلىز

ضالالنفأدلفيههفللهلكمكيخعنهفضتخبابالمم

هلماايزمملبرتهصمتهاجمملوبرلجرححبالوصلت ائرنأندهلمررربنافعيمبطحيمااجممافلدي
ااالدبئتيصكثثاطتكاالمؤظوالللعطاها
خهاااألحعلئةواللمرأبايأيخههإلرويحمبتهأويالميط

الفىؤلفيتى001شوهد

ااطالمعالىقهإفاقألعدلدباءلمبهصلوامحبعهـصهأهـى صالعامبعالعبعملألاحفنعايفعأاووويدالذوى
ئلىلففأبهىبالناافىاففها
لعالاطبزصرابردفعائلهفالنهتهفيالوفرلإلالمدع

واجممهـقدءهـنمالمالاطهالىوطوو



مللدلهمى

ثهلزمالاقضهنمرثا3هعنممدسعتلعثآهل
ضملاالظخعيههو

ابرإالمورهدبزاسؤصالالكرطصبنفر
بالمائاولءبواالهرفييدصؤىقى

اوانلفلصنتسعلعىكانمرإلهلمحدليصهجما
شأهةأليبالميراىبخصاثكلموتيملى

ايهلبماومظدق
ثحاظالفالكرهازالىبسهانلهمقلظوجدهر
امهملمطأالدتفئحذاقتهمامناممياسلفئ

صلاالهاطلعرأفىدهآبه
تجدثمالبسعزحذدتتتدثهل

اروهرفلبهاصبهددمالؤبئعدررمعةنر
شأهلىالسأل

اكألمشكقجماأئوبثهلمحى
بالمحلمائكيربهدل

كاطل4
حالهوصالرحانىلمحقدطإةحولىديأ



5

ئهيأطفرلداأصالمحزمقضذالموبر
معقاكلمحىديربىيسماهلاإلونامادجأذ

االناملهاهـاممطاببا

فلممىداندمبمهالفياكاطلططوقجمنمالمجدهـابى ئليمقمقالوبىىفعتمفيحلمتهلنتكمهام
ذمفؤذهاوفدعهبرماكعماجبمألببنلبىو29باحيا
ىإلولاثجالمؤأممباحهائةكااجإلحيانرالو

ومفاخرازهرتماهممننكىلبدفعىفرملبهامفوظلهلمحسأمت
واحمىاتهدبهاقدأاونافىأهسثفالومانالم

ثلدىافقضأقداحادنكأ
هالنياثروشواومزجمنهإدهملمنفلبولقدكان

أبادهالزمانمااعادبهقادهأقدأالذىبدىممف
لذهرهـاضلبراهقمابذلدىىا

هاذعلثيدهوشدادهادشأقمؤغ
فمالقزدهالعألىاجمامرعلىركلوضمائرووصازذوىمقف

ئرنفيدمساتخمبلرشؤاهتفهلفضأئلمموهفابموئخنا
نلقاأهأللفضايواعلىالرمابالمعالىمعاذالطنهاوآأللىاافاض

ؤطوفيلغمحلمهةوحيدىديركلفعةعئبهح
ءلةذدفععماهـمتاةوقةإهآمفمشعديم

يماثلمنفىععئالذاعثا
لندا4وتحىيرطقعهتههنماصيفايمينالعدلىته



عأمجوثلمحدوحمظقهاهاهـأثامنطري

لبىعألفهالمطلإلثكئناإلمثبنلغنثبمااليئك1أز
وصغهسظكلغاؤصثغهأنديايعلثصق

فازلسزآبرمالورق1
نجهالؤظظبهولعدهوثابمأصاهفالمبادى

ةوابى3فضفئو3شهلةوهالهبىاالورئ

لهلمتاصجاالثلتعمطيإصتلطاوفقهـفيماا
4لهغأيياهوالىهولىأفىحكههعبىلك

تأتمفمللومورةاطفملغكماأقدرهمييألسيفابرفمزفيلل
اذألزلالىهقمهوكإجمتامحنه8لياسنداوهق

ءصزهـافأبعولفزلمثلشخإممضكهعاويمبمبهلعافال شزهفذاممفالهلثأهمافيماجىنجإلبئ
لخظدلللىمزهزلةاذلهفض

لفاهاللىموطكثحاراالمجدوسودرات
لميهلؤفلانلذكىفخاأيفيواألصمبماففم

مالهقسواحلبكاراتل
الطمأكفةبئاددتاآلدابحوهرشدثدابك

كدئمآاثاكزنرنيئىااواتتلمضافيسنانثالذكلحهظ

اعؤفرمنهمائلفمكئهةاإكعروساصووالههمولحمدرلهافىهتهلهدقك
فكزمحوشانجتهافئهدتميئهالمجناكاال

نخال



ولظبابيالةمعانيرن
وطذوافلأثزهاإلفاردألىالررمركىافت

طالفىةظىجمالالمعاالممطولمحوألماوأللنقطاذاترق
طتاذاهزفملففئرفيالمجعادةبأفتلمجك
وانودلسطاذطقملتلالمنكقح

دللعاعيلهآفدممنوإلسثئ
عزفهكضاو1رظونالتئالمئألصهافرتصدثم

مالبئبتحمبأقصةأاوالثطشجمثنالفوأفى

طبصثثأتراطكامفاللثأرامكاليامصانجتلهن
لمعلىوأنعزمىجموثمهترنجاممفلغقامحىل

11ءروامالكالى

سهلةإقعةابلالصالعمقاللهحيلملط ظأل3محوودافظ01 01ثمةااليرا

برنملشىفىأمدابسؤأوجمصبمىافي

الدسمحصهالاللفبهعسوشهبهـهافسرلهامنئافءا
لهممهعلىيإسمهـاو

بهرالدعحنكفىطابلهابالديخامحعال قدهـذااعدالعوحىاعرله03 مرطاصهرتهظأفالمعافىئآهتم

امتيمملكألهطرلييعهقىنمشصةاففتطب
همولمحىجاصيهامهاتجاوهمنهاصدسفعهاط
االىدوهعاسهرو

لعافامسات



ا6

وهاكل



يساوالفعاعراثهاأذاماخطهلمذضهامىعثئ
فعظىكاوتكىههلهاممقياققومةسوي

فيلىنكناحثهـالظجمصعاعقديفف
اتولكضلظويديتعتادؤتنفاممالالىحم

اطامتخينأصدهـهـنأتجمممئاابهوفالواذلؤبئ
لنزإلمجطوكالىحقتنأأناتصذوؤقلئشا
ثالعدئحعيلىآوألهمابناعحىدكىهاكنمال

دنزدلىذمنافىانأنرلينولنجاياحلعغهـماعابنامق
وجمقالمثمةصمطئافدبكدااهـخ

لخالقولأبئوألجمابةلحئاذلذلىأونعكرر
كسعلافممهتعأربههأمققىعجاضههأدضلعافؤتاأل صححىهتخونظبىءألطتملقتىدان

كعؤلىالكرامجماقاللقلهبنعتماآلهاملىلإلة

عاوويهىالء3وكفللممالصاهلقاللتهث
لىوليئدوهمرحاامصثض5اأالن

ألدضأببدسإلرصاذهللهالىحلطمرقأ

بئالمرصوجمركبهالمثفصاانخهألعةإفتكزلهيةانؤني
والبعيدبدقفيللدلمدددهعشتالضؤظتحةفىا

لتلطانتأنغةالرالعربنلجدذىطفة وأإفالدمنتعىألىودايامدهأدااناتجيفظ

اذاالحمك

إنرامؤصلعابنشانآيفألالواال لمحعالىصحدمق4ءيعصماالمعالعبمالى
الحعفىالموصلىرمىالعلمفعالمقصائيلىبى

طندم3م



المدراهـءعليمممعرفهلىانعرلشتأرجمرذااحمد
الجئهبئذىأنبئاألجتهملىعليا

بةالصطفيهحجميعهصقبهاصودالغاداالجمعته
المألميشلتدنجيرثىشةمءقفعيصمقالقلىله
هفىحمعقاامنيجواههإرجودزؤثدهرلب

سهماكللعهمقضلىاهابعدافيؤينئ

اصهاعكليلمألامدائاطتها
لمجأصرالمقهنلىعلىاقعئأاهوالؤالكثف

مدفىط

أثىإلعافيلمحدخالتعإاداكاللعماثهظهفه
سشاالهاثعممانولديونلعىميزثدلمحهاطلمهالىلت
دالهومرفدفماهدترمكرلىامرءكمصتفديسعتهان

جماداذاالكيرناشقاسثالثىدممصله
الافىااالبادالىادقطحمسلسآلالزاألؤوره

علىابرفاستلمهاوزادلؤققابلبالمهل
بههمحلىأدتانثلهقيلفعالعننمالفوالوفاقي

4لمحمرجطىررالمحزصهبفطسجالم
ههال2لمحالورااالةالمثرصفاآلرمإلىواصد

لونماحقواعإللعلىياآلخهئعلىهـاللغاكدظ
لؤقيبإلفطقطضساقواكجؤمئماسالكدأرومم يصىسبعفنمجضهمهفألتصك

أالفىأمحةعيمناكىهدتبعافواايمهمعتأأنققلت
لغاالثت1لغالةفدانهتبتهئعبيهاتئها

الئنذاإلهممئطكفاهافثرتاأفىعلىمععامينفدظؤمت
همتله8ابنةالفتصنىتزأياثاطلىاطىم



اتالساةمضزاكفه

ألثساويهألمالىآ

طمطظلمكلريمفه ظةنجايافرئمذافب
هؤمجدالاهـاصرفمنز

واقماغيوانملىهق
فاعالاللالشاسش

اأاملمحرفالصاممصف
مزأألمنهلفظمه

اللميىىلمحوشفأهاش
ثحوظهـملىجموفىصيبيه

إفىاسال
عدءالقامنه

متصاعصفض
ياكع

أبأبخح
محبرهسهك
خئرامداعه

الثهفهابحطقتطلم

عفىصألحهيمعفى
دتقىالهصعث

لساأإالمم
مللغيت
فعالدش

دئهـلؤصيرط

الحضيهبهنلئشابيها
هـن2جحمعواعهمةوا

صكثاللىلفعلثتة
لئعفدكمثتماهالمص

مقلهقيه

يداخعاداألو
مرحالمرلدء

هعد

سومممطكألووفعه
لطلهبممحببص

الفالدروا

ورمومفالذىأاال
صشلهاده

لهطععدثفلذدةط

فىوصااللئه
نآصهحألهـالذ

بهلحقعمه

2طط
ضهتي

الصجممرورص



علمظين

ىذمماعظىمهض

فجلؤقىأصكلمنهل

أبمعاسعتلىلمخظسحعتئخط
أللصالالمئفعؤمنهضى
ممحالحدهـاشقال
ضأذانجتنهماو
ناصثمموأ

محلىااهعنهميالىفثر
ثهقىألنالقوبرمتلهلقىحما
لهسيماطنساقلىاودحمد
فثئفتماالفوييكأ
وبوكيقئفذضاللد
لؤبئاذدةفأذدجملىكذ

ئمأداقسحصهابفىمج
رثاهعؤهصميدثله

طيئدىااللعمتربجالتساع
جمزطالمستقيخكألل

بطىاشبرزا4فففئ
رآهوهستعماتاهـة

يقيمافىمغونؤتذ
ثعزيرهحنريالبئفيحها

كهأنفيهليخخصاجاله
لحألمحالافضتممئأ

كلهمر

بهلخئعضآمحلى101
مىجئتر

وصفلذقمدقثرأدههملىايرلما أيفاإلاخرهـ3
االمرفصللىاهسدلج
لسايرطلىءالطتأ01

لمجمعمالىقهصاوتارة
أذحزفلىهنالمقاافىبرا

لممالعييوقاومحاشغلمح
ارمعنتاهقمزلقفيكنرا

فوواثتنأنافها أالدهكضكلسوب لشحكوهاوفى

دىءدلستتافنافصنجقمغ كنالجذثعنماناعشمق

تآلظءالجمممحق لرطصورىىدقمعلض
يهثاالىفننشكؤأإ

صصتبلفاوكأامو
عضزفىبئثيزومخا

ببنلشهـهباللخط
أإلعينفعمةت

نلم



فصالىالربهأفعنشعمسرىرمرفيامنلمحظةنر
آلمممئعالشاهدفئلمشهىلصمهمفطايقنجالثىت

ئهااهاغثسفداذعنتلهاودهـبنوسلمان
لمجسيالاىسمثوجبئخعالالدعهالذثقيا

ئىنخهشعكظللفعلفؤمغابرفىه
فبماضبحلىألعنهاكرةمالكرعلالابنبق

مؤراكأمموصمفغاإبمهحزءاثممعضابهأ
كمذالس41قعهدهاضقشتصويراالمووصالو

ءثىااكددفيكمفهأهـثمحاشيأالهنهأفانطهدت
لكمغوذاماوصمففىهبرإشجمتصهـال

ردعهومانبرهزيمانرقمحهابالذممطتىفشالء
ساريرياقولهحمىرفسرت3المالرمإحامعأبنمغداا

االحهسمتباحأوثومناالئامنهلفىفقرطمث
بوقتهصعاعةوهذهرقتعهفارهالجهمة9

وربؤاللىلفوؤصافظامصمحنغوخيرهافه

غاثعتاعقايذظعحدامجالهسلطانمنعنالدعأيب
ألمحبوكدلىإالءمالبرصزبباد
7لماوهووجمىحوبهفهمعدبراظلفدلهام
دفىهؤوقئلعهكنطتظالهعهيريإلفافسمدالمأ
هالفوائمادزالته5للدينجملطأنااادىاع

لىضناممهقال

ههالمسطورلال

تآلمقذىجماأالفورالاقخط
ائفالسئوابقومحيسبئعرافأميمفىعنيهفأيهر
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يخابمحنماالمحلىلىت

التنربطعإلمعصضمالههنرافىفماكفىهاذقلىضاقنجفهء
اصاطهبرمك
الهظلناقدمحقنهاالمإصقححتاىكلك

أذافنمإلرصايغنلالإمأهإصنمالنيوملنيبفشكوممةئمه
ئللسيلوساغئلههانعمألسبهلىمقىاسئا4

طيعطضوثالهآكمودلصدهـطى
آلائثذؤاألىهـسةظ

حصراللهأفا

فىادممحدهـىافنبابراحمفرنها
س001أث

قا

معاروعرءايخدت
ئاافىمراءاودتو

اللهصحهـة

هغئمؤهاهأبمثت3ف
لتهاظاق18مومر

وألكز



63م

أليتنكاتسياللضوبربالهثأافةالزدقاشتا
هاؤهنمعناومتقدفظعضنىإحإسثت

ايهأصبهاوخقتعدماظتعمزةارضقلوقهئهلت
ورحمنهوانيهأممعنلفدفدفزارقزإلمحدهاكاب

شعهانزافااروسئمضتمءالغنانروضعةوفىا نييأببزفربىقةسرءىيخالااببافى
ديمئبلظإقيافعهئتتأإبئالحموالناالشرفب

سىهة5ةإنائولممجةجايهاياكعدبممحممبريدمهأيىح
نهاايامرحهصرطادفائقاتيختهعاتكاتاكللى

يضاليمإئمالمابهيمانجطتجةتننإطةشامهاتلعملينموه
ماصهابنلغزمظالثقوافئلهاإمبنحبالفتياأقا

نفهولىلعقهأتوانهاثفئسهتللعلييخعؤنف
إشصعارافاكأنمماالمالهأللمعاففهاجمم
يألإيفاالعرافيمحوعطاصروجمرمنهالالدتيتوظ
لعلوصهباينها1ديابمعاشيعاكالميماواج

تأيةالعندرافهسلوسافىلهإرهضهمةاناليددستل
اليهأماهـكتشاننعةكيغاسهومادوالمحوداثو

أللمحهقآلفايمقحاكتاكأفيههمماحابرجةوالارتاح
وبئودلعألضيداألذالهـالماعقاهرييماها

تهـدهعودهعاهورحرواللهكال

دمحدفيهشثبزألمجدالمعمدعمدعئايترالمععبلىالمصفى
ةعصالالستاثاهلههءاتا

ناروحمصهابههؤفاالوصئئثفأممء



المجفزبسعضهنالحلىعااللالمممروتفئهثأل
اذحكاثاءلجاوأدعانفتهلىطئمالمعطألمحدؤىظيئافي
أكعاللعينألجخموجمااالسععتهكهعطصخليمه
المحسقثايمككلىكثظهناشابسعادةلمجمفيتيل
وت9ثثع3كالساعدابوالهتاجمالدألمجذكاإ

امرصعائاائخهأطامظطافضجومرنمثطبمع
تحيراذهانااخقنزئاناقدمجةقدتدغبإلئيلون

سيرانامننهذفالإدجمباقلت
سعلمانافالالعلىالميخعببررراببدضل

اسكدوجبدوالدةمطومفههـدها
همثثىصومرعظبئىقظبكهىميرشقبائاصابئجهاب

افننمك

سعيدبرفتلمجينلرومرابرباءجاابانحمب
لتنرهشذىمقطسىعهلغدادمننثرفى

داكباهفهاكيالبفىإرهااذمهزدبر2دتضم
بثدبىالدصصعادلماإالهيؤلظدمتعهاذوانى

لنتالفيطجكدومقمهمضكبلكىهندمقسود
صشدالمعالىنقآبهعزمرسينئحمطكله

دالمححدعرجعةييعسزبرثارلهصد
قمدلقابخجمادومأافاإلسعدنجذيهداقم
المديهنطامجزلمدجمهااصداطعشماتهـسسابوله

صىهئهاكهابهنأاصىلهدءماعقديهاط
بمداتهأإثرلباؤنعةطهنجهم

هرعيدليتارثاالياصاأباعىستهالابرأعه

ش



م6ه

غبالمحهلسبقدسالملذمىاطإرساسدهلحا
بلفطباسحدبافحتغرمبهأشرفأفاذدادبه

مذبمدلىفعاماقلبهاللىهنالصامزلوهـءعهلو

نصكضمافيجبهعداقارشلعت
فضعدترهوالسقةايخعتتحألمايخنابه
اقئتيدلمحدليغاشلئأذاهاجداهـتمنيهه
عدبامتاليممفذاعلحلىكلصلمحفذلمث لمجدداعقامجذالمجىفىفىحهأإلونينامات
مقعجسوبرضيدهترطالمدىطولىالهاعينألزال
رفيمدنجدالنابهيمملرلهالتبالجبإلامفى
لدشيمجىهـد4آهطابؤبماهرعتاحااحور
رشيدههأفمصهولوصدثهشصبمهفيت فريخمدهدنرهممفهسآلتاهـمخر

تمدمختدخدلقمدكامقفالتجدأيهمهعالمجدوي
ءجملسسغةسوءمورالهلىحهـوقالى

ذالرفىافندكلالرخقعهإضاتأااألطالق
اسملتجئهذالفعووؤظ

اقماسفيههاأئىيإجمأهرصبروجمدوه
يدبلىؤرتتناهـمحأهـننهداالناهلمحدتجماراكل
وععبماراابؤلنفهةاللمرإصامصالقهب
اددأإميعفيثبععونلوعصشاكأمقسهفك

احرابالتكالصئاكيماأفقدناعتابايالىمنه
بومروشلؤدئطحسانررممتوهاقهعثفترعنش

ابزيخمحيإآحمبذرالعسالكلكداتخوه

فاإندل83م
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أثاضاهاهـقاك

كأتفقناوؤكازالمالئتساتابرياقانت
تيماللةيخكمعهغثكأصدأبئ
بأتدفردبىعاللفزاخرإتطوسصنهلمإكفىتنطؤ

تبفحىمثممعةيشوصلىةجفهدوتقىءبعقدقض
تضمثلمجناهقحقدلمجثعفئانابمنان

توالهو3ائمحورنجفسلىلىآعزب
عاطالثكمقكلعيفاالمذارسحئتاإله
اتالدرالرفحدرفمعامحتنفهمرععهشهدجت
لمحتالتجمدالرحمنشاناذأوئرقى

ى05طا

سىلميبعفرخلىضألمقمحلىالعفىكاقبهم
مألممتهربهريثعنوالدالىهـضاذكاذذالسان

يغمعالهاطلىقىادهجيخعهقدالصن لىهذاواناياطهمالهإنللفبىاح
ولحتابرصعلعفئالذءلذالباوظفهولماط

بافالذفىالدارفىازظفكمقفيرجنا
دلزاتمنكبدةنمزوهعرالدهروها
جصرخعصاقبىالبنمااالعاذصثاعسثع

هماهولت

علىلمحيعفاسيمتطالتطؤليننهعليهلىبهاناصي
لدهواي

ارفيحالثرفيامغفرقةمرلداجأعرلغلىأفاضمإألها
كا
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فاضهاعناصلوزالحنيععفرايحنالىالدفهمهاعاذت

لوعمىمنيدبعأففئيتةذدالمعئهاكاذفالادعت
معداةوا

فطوخءصهلىشهآلالوةمنهاللداتجهفىمذاقاصدنا
ىرابئ

فروإرورمقالئازتادالعالكرهحهالمجلىبهاقاجث
وإلمحهمقالهاالحمعانمطبوعزلفظاومتغأت

شهلدحروهبهىبهدصهثفق

ودرضعتهخهفاطبصالثاصمممرانالقرءالنجة والظصوفنذربسرتامنممافالماجمالثرتفآوث
قلئلجهفؤمينآالئإلهااالرضافىقاةثحآفىقىم

ندمافعإلمجتولياصلحتعليهاكصلؤثالهمشالا
ونجهالمهفىدانقجميالدهاكتمتهنحفت
فىلمحفهويفحابهجمىظفىحفترجمالمحدلجةدلتقي
أييزرومخماالمساههمحزفبألينئىونالداهة5ءمذ
فظهبايهناسوبصألءإلمعانيهالفوتءضا

اوو9ةإأقاالةجساقيهةلعيوفياعيانأسارك
قولوالىلباالهأالتطةاطورهقنورتبهمؤهيكل
قدههـاحةوهسلهعهإالمحههيهةأنشالالمأق

ئؤابرضوههمفئدالقامحفوفيأالفبهدبرىألخه
بازنلققاغاويرثوفيبهرثىوضهىامناتميهلىفاكم
ضدبهافيوكأالطبماقعمقاشققعاتجمعرمئهعلمهـ
لبهـعايائدهأفةهزإدعثوهالجخويبدمقطمؤويردينبه



عم6هـ

ألمفدنجألالىزلرححالألهـشدهـعقفننسفىساوما
االكقىابالعيعوثصكادبليسعاحةهـالمحمهأط

مموقذالةشهانأظ
مهململودلعههه

أفىركالفيروحهالفهارمحنالىذ
وخطاأل001العالئينب2وذهلااهبن
هـتلومجلى

كلمرإناناصذهليكوقرفوفئلمحؤجمعىحورياظله أفىؤإلشعفتيهألقجاهلثاهتتويأفد
طممامزموصثهمضسنرىيوفيالميعهي

مظلدورطثظثدبالبخعلؤانوناليااذامام
عيهنةصاحميسةآللهو

طلمؤاضاضوصئأبالئفعأئلبماهـرمجرامهأعزسبئ
وقاهالوبب5ءجمواربهجممالخعوتحنابحترمهنأ

ببأناقهرإطعةدرالهئماوإهألهدىسلهلمرأكرصةوتلمنلبمه
سفمتسذإثأقرمجتىاففدابستههوهأ

لىبهفعلحمافاهالهآأإسصسافيأهنيها
فلدنىذمقالاعذزكضسنالمعانالجمافرحت
لمبمبنعه3ورنىاللمباجمىحمسإلمغافىسنانجوثهت هنخممهرابنهيرةكرفالعتلؤرهاجمأبثرصكاظلو
حنمالفلالثمفىافقثااللبحمرواالحئاهطجؤامثتمل

إالرأالضلىفبخرجمطافهافقينم9تجدرفر
مالحلىلرتمانهىقألعطالمأكالشاليخإبفاواوإ

بش
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ليلىفهعضمقأوجمثت
طلحذتنااائداعثملئت

كريهاشتنزاصضممع
بشلبكلشهذطه2في

إكاشاحرتصائد

ونعمابضلجمدكلكأ3ش
بتيونافدلمجتث
ىربشمزياهعول

بافايةكأاهاجمكلنالم
تميكلسفانععاقىخ

هاشرفاطافطا
ضأكسعوداحاللنسافى

وضهكأعظاستىحل

فدعبرلمفآنقشصفاعابع
زفيالعاينهؤت

ساليليمالهقمفئد
فئرئبلظيفلمييئ

صوالؤوعطيقدل
سطمئاوراملغد
بهأطالباعدبوييرتط

نجعىيههئدهيمإمطماخمس

أ6

كوضتعقدلهانفمات

بهلالىلحهمبن
ثنفلىيكماخاكحهيروشا

ءالهاهـفيءنزةلسأبنيليغ

أبنأذهمغوقدنزلث لىلدبابئحكامفؤض
صدقانهاتىنولبؤكاق

كلهرصعبنقىفهعظلما

علىبنعلىكنهكعتاشميلغمث
لمحفعنبنهناهلإقعانكأئ

تلىتماامنمتكرهابكت
طقلمحعذلشهألهقئم

طوتسثمهصصلمجمضجمت
وعاأخزحبزلمئزوما
ئحئظساكزأليخ

عهلىبافبالةأستهانبال
دعرإلنرطاممؤةثم

ومغلعلىوحتاسمذأ
مامرجلاأإكلهـجمهه

اأدهزلرلى
لواللطالنلثةحهتظ
لمكاالذأجملهمعظممعن

هلىمقخمهـوماأكاذفى
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وشقشقآالععارىوههملىيإلفىإهاعالباذصعنع
ففملىفىفالعفلبماشاافاسالثعزسةؤأدعألسأمحرتاةأ
كثعلكككاشعوهـلقلىلأألسإلمفيسثعنياثهـشداو

الذلىالمجقبخةميثكذفهـرلمجغأهورقثفنلوطؤ
عليكزمزبقحيدفدلتعضكمؤمئءالاشامثاقط

يجلىفهبلشلوهآفدهاعثاثذأجمريكرمنه

الرسلىلدجمواةبئةتعسبنكرامهكألمصحصكدكله
يهؤفيرامحجاهنلحغيرصكناأهنهااهـ
لنصللدمبنجلدباليماحرالصقاحعط
لضاحعابمفادتهقمعايخهرئنحتأممهأإلفهـ

ألمحلةلطقتاإلدههاصديرهطالهتإقالهه
بالمتلىإلمبأربثالنهفاروللهأثدكضمهرطألوتىبر
اجمفلءاشهافمافيبرهـافىناييةاشمهوفي

للهنمحعابهبالىنكزبيرءبئالثأتينصلمجعهمى

ثطىلمهااليياممى
بعدذفىماممصافىوكفعدابععمثدوهـرالدىا

اهذاودعهاقالمطىلعيذيقاظهاخطماصمقطة
شظفرالمؤنىى5انمفههذارثءإلرالرمقا

عنممظلىا9ثجدهزالمؤلينجقبجلىاممطلفرالعقدا
رثمنأارلغممطقتدالصىلقيداكلة

محافهإلئلوبرااثألىاشاايراكاهاؤثإزهط
زالمطمدوروادىلأ5دكراوفداعؤشاوحهفىا

قظهشكره3بدسانآقبمقاجبمممامهوورفىله

ونزه
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طباحعرظلمسانمتفافئمفعاهدشصييههثتهـؤه
هذمامنرلقملىحةهبؤلوناممدهـصه

ددمنأواهككزيشات
ألد

صاغاالىجدالمشوقعإدنئىجملرمعئ
اخفاتكاياثاملكأنتثداتمرت
صصرأبراأدحاماللهادوقال

كرجمهسروص

عاإسثصولمحعافىالمبمالىمنهايخ
ونهاشويطالنماكتشاثيبل

الخاإلكثمقهأتأفاالمرلهافكبئ
هـنخماأفمعالهانالسط

هستاالشعاممهاكطكاضمطلة
ثابالمدلحنفىحبنيه

المناصمأللعالىمههمااذاخشهفئ
الدمنبسناهومجلى

األذاهـذامنادالمعالىسالى

برنجنلتهاسؤاحصلعاثختنللك
تجدااليهمالهصدهـؤشهماص

إلثعترإلسراليهعر

يعميماالالفزمضءطاراساقدوةكرحطهـقال
القيسأفيقصيدةاطلهئيغححعزهيدهـااالى

مترلىنوفالبرجمتنقلمنبعدفرقدالو5صبعئعدا



أياقتعزتلدىصاعفثمايخبافئاؤأ
لدلضفىوقدحبريموور

مهاافىاجمباكهكول4لبىشواقلفعثيوبخه
إومالتأنمثسكفقالتشباإلصيعمقلىكرات

ولظوالشعديركدىتيعرهـإقىمنفئفيأصس
هفىقداابهنتاسباذوبىطيهوجمل

لحغةثىتخيلتفيكلالؤ2وفدكصجميه مصمررشاقكليهيعممريوهمبرررا
تنهدلىبكئايآفس2سفيانهوان

ءأشلعننكأتاوانكسرإخرواكأككمق

اةاأوحننهبهعهكاقيالدواهـفدإطوصد بهافييفعكمصمقبفرلحبهلىآمفىاألفلن
فياواضافىبهوئىبوكتاخثعوما

وخافيليءتعقمحظشأانحماومغهفمامكل
االلبسهالسعثىلىلممحأرألمطابامهعل

النؤضرمخلىامححئكقوهاةسدهالهدايتهـشئهفيادهرفا
ضقاعقاءتقبربتاأجمئازبئنعشفلله

نكثتمهفيمعيماشتعلزعأهنشولم لمسكمعفوهاا2لبهامعيخهـكلمرثعدول
تافانصرئمأعصمحىكتهننقأليبموافي

ومحيقوحثاظغنجتبمألغئهابعلىراصتوا
والممقظلى5ادهجمنحتئوىجميلوجيطلب

صعاعؤلابرئمغشعيوقدئخض
ؤهمرفئقاابتضالمدا3قالاذانئرثه لالمةشوفيوسأفىمةبخالجمنوصجعفىمن

ممأ
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تففيلطوكنلفئءثمدرشلىاخدوم
صومممالهيلكأهساريمبوملىنزالمجصركلكلنجاثا

شبلهباراورزةفدالمهكلمبعدهص

هـبكللجمأألىصإنموروئئيباآطهشاللوعنلكلمم
بمغيبعذارهعلويلفىحزقىلىعاذلو

هلهأإهـاردأإمحاالهوهالىاعقلىهوهصفإنئئانهءلي اقراعرؤكغللى
إلظوبلاللبئيللاتماا6إليالتهذإياسمققهـم

لىضفصعمالىلاهـلدمزمجفد

صلىمهلمئىداجممتالمهقهتغنيايهت ل01يامىىالذثببهجمالقافيإلافأفنلبفه
ابديمكردهدااللفقاهالناشاتعلمنارفارت

الشملهيرحظهكلو4ندأللهوحلىفامز
بالمحترلىالصنو7هـكأزلتااشىنرعن3عتولربت
فلىمرجلظهفيهاذاءإلاوودباتفظو

إكدلدالمرصالغعاهـاشنيهاعاديأمصهقعؤ
هوبئلبخعطتنابجكهطوللعنالمحؤيدالحؤنفه

دهدصلىأومشوكهصفيفوقحشهعالفميفأ
يرمرشلبعورةائماويأتبعألجمانأينحهمهاقامرلقد

لذبااللمفتلالهملعإباامالعدبهرءللخت11اذ

أبمننانمازريةجمطفوديطأاالجمزفيمد3
ألفحميدمحدلفعمادأللههـقال

ثهعماسهيعههعرلفىءشو

ظدطن53م
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ىماربةجالللهصاندلىوهارلمحبه
تخاراهسلبقيفدىرهىل

فعأجبإافتماإدمطهحهجمحافماليطضيمزثص
بهاعضأصختئالوافىالمحاطبههاالمبافمنه

الثرإعيادمنهاكشناهىضلمجييطصويصطيشالىم
رافقلةءطالثحمضطاىأفهتكه

اصطماومالةكؤسععهؤكامقهأب
فرأإولهئالفهـهـبالقوافئله

صاإررلهاشفأهـكتنىنادكىسادجت
اشعهابارليهوخققماراؤومركال

عأأشوهـلهفيكافيبزثدفجافمه
رعثاتهاومافيهظالظرح

وارأ8مدهـمشاثحمتبافهء
كاكزأمحوشارعذرافقدضقمثضفي

راالهموالىمنفراثدئكفاقم
ققمادضهلمحاالمغأإهطودبالمهصثمد

رضلكلىقمودهدزماجمظافظاميانزت
ابدشارمجكلروسصهكلعروبنلطو

اولمألهامنلتالموهـإصدوكهمحبق

اقطألهاهخ صفىءداارضصسشلمحهاهـوفأل

قوضاارافناباللمجاركيبممهبان
ث



دارأبتامرءعوفإلفناعقعرشذإك
2يفمالبرقهاذاكافيهؤجمفوثهليذاحلىافقلىلمق
فدفوضهأاهإلددهمنأالهثاذومادر
امقةحربيىلطالهضعبةباكقم
ناهرفذجمثغزلمافيهصبرف001
ارههاهـلىهـظ

رههـصجعللارفي

ثنذعهبمجمصعقألمأليملصمياأشيبهى أيالهصرباهصاإلنإكوركطعهـ
ورمفىدفؤعفيرةفطو

ضيابيهيدظالءجمعبم

لدوربأبررىتتجاياعاو
قئمرزطفهببسوبقاالمنثر
منصمحقمازممطشكتدهافالةوأنماطت
لخىهثتالععماالمافاالللمجعلىااوانالكل

جصرعتىليرعتهيلمقرالغحاهأقرجمت
يالكفاصةأأنقفهقلتزالعوا

التهىأايفبمعيوفيبماديديضقىنص

إسوصكقرافاومحضبتالىومليه مرثالمىتامحوحصماإسالراصيا
وصممناإىالمةمقوعاطهأناوإر
اثحزلميقتنابعهوذركصممهارافىو
هإلانجائق01هادمجوربقمادثاد
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عهأصاربهالغيبولى
لصئهمرالظبىرث

ثفمنيالهاهمصميننه
اللياجماثغبعضا
لدفايئعقداممطلهعأوا

لوتؤهاالللمنشقيال
مايانافىمقخ
رذصفىعنهؤلمو

اربزعاعماضدغلرى
لهافىفدمئفىقميا

بربهيلتأكلككللتوا
عنفئددط

صااللفأعميهع
اةبفناستدارتوا

هذهللهرهال

شهـوامقف

لفؤمرأيظعقجمالمم فيالممودنأواالنأؤ

لىيماسميرشاووأهـظ
عؤذوذلمطهوىعاذصيا
إلهدأرشابانلعذلىا
علمعبلديئياهلاول

الهوحكلرفىثضذا

عقحولصنتفاوبرنت

رفىمثسععهاسهنا
لدالفدباللهااا
كملالممثرأحة
فيلبمثالديخامال
مسذافيكرةجمطمغ

خدالزدىجنةدضهعت

صتىكأللمجإطاا
السهما4ضهـلجدماله
ثخيأنمإلظلضمألفا
لواثروداك
العرهمماألبركاذاصو
مىالمايلابنال

برباوويخآلا
االفبلطقلالبخ3

اثداحدأرت

اوو

ثصلثفيااجممي
عا01المحوادلىاو

هـاشفاضرراصر

سظاجؤفيومفا ماذررىلعذابجث

ألدجبماساللللقيلىال
وؤ
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دراملشىلىهئلىلهؤاحافانطيهؤو
الدأجمىمقامسهققدماتبصعألؤدىوبرط

اهثاأنتههـاللط

ذثلزبرحدمقعردمثرجمكالسماهـسدوتل
ئرئالقكظزأالواإقاثشاالالهـالىوضاهيده

المحتاسابزيخضممفيدوكؤمق2فيواستمنا

بقرشاامالمحاللهاامبس9ولنثرثاوالهتم
لزفائافعقفوجمهقىلمجمادقىالدوؤجما
وقدأوذئأأالقدافىفدامىحنامنماو

نألبمبصعظلمإدليافمغطبىشمبملهالمسإ
فدالدلمحرلرىلدىهدللهوحمهوال

اثاحلىاحط

ةكريمصدبمحلماحمداوولمضل
كرأزجماذمحابرممسدازشتابههمأقلمحتكرصطوبالثابل
ماطثىلمحيقىوقوزرحيقىؤإللتمطيمإهدىمايلقو

دقهثىمق3انوالذلدذإلفقأدحلوجاللذىهـممت
شبريرصبركينفقمببدالمجهيوصباباش

ميهداسوردزوىاهرالغقبصكقاساتم
مدنماتهانجاشدق005هغافاتالعازلمامضقت

زجفايشيرفاهادادهـدنهإلالمجفماثمقذقثضيه
بيليخونالذئاشدفثدلعلتفالهوكلظو

إقرملئيخثابؤجزمقالواوستبا

لىةصانحودوابايلاياومؤكدجمدإفىدورى ابوذاباهلثفهبإلذوهذويى3امىم
دفادفماتألءقاالصثمأاارديأدبئقىضمالشاى



براووطعرمبتالكتألدوكلت
هينىهشهـممندلؤيرإلكظأغ5يبمادعانكلىا
يفامقلعدالغنايأبمجمهمااياميإالأن

سيرصثادصمئائمإقوزععظهـظفي
كلمحصمهب01دثاألارالاسط

ثببرئسنيركالقمنيلزإفيذكالةبمتام عظمذبهةشملكييللغأقامبما
كرزلشابؤبغأ2عاالدرربرإلإطنالم
بصسلبرزوجمرقطاولهيالمصلبرعذ
مدادمدادلكقممازاماواصايما

مبرتجصسيهثنهفحمتبنططهصإالبيناملنشاحأفيلمحجضسارت
صالومحثلفثآكاذلحلمجقالفيض
هاشدصر2يعؤاووقابموقمنهزاهرقاسهنا

كظاممأبثربوبروافىبكللرأأنمقىطاالك نجعوداشانههرذلمإيوصولىهمنأسسق
شادباشذصإإلمحادسسنر4اعلبإلالدلنصعه

عاباشهشافمابزقىضامهسأنجقعااكألممجألرهان
يالمجميئزواللهكناكحرجفهاهنا

3وهدهرحصرألمحه
كددىهدتأفمئدعنداذرصت
شافقىاهـأثإآاقدبانالديمهمإلمان

ااح

ءبيغكطديدمردروكئ5بمن
ئفعتاماىمئافببمادلغماندرمذبشده

فاهد



ايفها5هعا

باستعفائهءنمبيخعتدآء
ادنتاثمقلؤوإلبالطوتهإفابهلكنرك

ألثوى
افىكنهاكلقأكأذاءثأستثجمندو
افناألكممابانعدمأصاىبئقأإشعرليدث
رءىطؤمزإلىفميمههوطابذققدطئع
هبالزوطنالنهبملىدقعأألماافانألبف

05ه

ئرمحزارشميدرايدريهاقتايربمعياب
ادوزواومذصههداؤأمادفتى

دالمعاثألدبرحووصاةعامرمواللهوبادرحهـ
هفىأاديدمحهـابسهالصروا

ألموكاممعودلوهبريبم
فدالفضلمرالوهنالوفهالدنهاألؤفنا4

وحدإفيطممفبهثقداةسعتايمهكان0
ممعسمودفمهووهفيحيته1كدف

بمولييقىلهتليريكمعاذائآبهوفغتنسحدج
اليبدلم

شمبهوددبههانهاسافكشماهدبةاأبألفيمجتىاأل
لمحبرمحؤقرونجناتمصفنممقا

وكالله

ردولماكلرتذدالمدلمتااجمدلقدالمعافى



ول

جاللطيايررئعفرهالفسىروخممبسئ
ورباتثافىئمنافلماقالمتهإللفولرفي
وهـونحعهيضالماماتففلت

ملمميغسيدابكاهبااوثمينغاامادحا
الكل

لوعلىلرطمحعدال
هكلاكلكارروطصؤرئالدابر

لدلييالمحز3برطرعرمحفههلمجقاإلمئسرخمفانصبلئمماعيبمفال
كهدفةمحطدلسؤءالمثلىزمنهفأإطرظ

طلهالوامهاهعضكنصلثرلهي3جم لمحارالمصعفىانيلمحكهأصالميأنعتالرمىملأئيال
ضفدثمارشددياالمفيلهغلعليافيألمحفثهفلذا فىألئديهماعستمالئمدلسمافىفعشابهاش
عيدمأالنئئادورممبألزكلخاحلىأد1ـهوبز

أللتظبهكماعبتمعىقاحاللمأجماتاوالمحتمفغيا
تماثمهكلورعكالروهنحفىادعوولإعيافىطا لمحثدلذلي81وفمبثابععدلفادأالنأ

لطئمادديهوطغكللذالؤلابخعأ081دل1ءروفال يرادرلفااومافعهنظأط
بخغللىحمامات
ساوثادلهااجمالمتعاإكالاالثأهنهافمائيماؤورهاوسلسل

االعثوما2بإنيزلنداكأ

وب



1

رقثعلء ءص

رمىيرصكقلهممرهـ
سعكوعمعق

لسهطتخمرصلمشلمجى

طعضمامكوفهـلربعررتجثمتي
للهاهصرءس

لعاقلمجمضعقدصهثدلعتامعو

داكابصصاصثشزلد
تدمسنرلج

رطاسهكيحثكلهرفدس
تفيكطبنقررشص

ناعسثالبىمكتوثد
كلثكلكمصامسلدوى

لسرعلىتتمعقاثرحصشد
صدصرسجم

حرررجالحإل

صعاهرمططهمةسططمه
تجلهايللعاكث

يلسارفلتىافيؤبرشم
دههاترلصلللعقأصدفدروعنا

ميديريديدكلهاصدوو

حعملءلممرهبضص
ءلياولمتورعل

مالهأ
سرصسل



لنكمتهعخمإلالنياملقىلمجمنملىئهنيااضو

اذمماطهاالمهاسباشددفي جمرطالاذتنبمازؤقيلبى3ذجغعثاسشئادهـفىفيما
صىتخهاميإالزبؤكاكااهـبالمزألكثيدالةاجئدر

كوؤلمحإطفىأقياخعمتأهاأبروصاإلؤىكرقطعأطسياق مذافىموالفقممجمهويهاذلدصوزاسا9إاعتفع

اجروظاوثاتعأاوطجمكلكبمإنبهإأنجاظ
كلفألششطكىحفهءثاافىاعمقأزخثةت

ميىصيثوب

يلهاتاييئفىئلماحعةرهئ
بإقىقاجفانأكاالئمآقىااااالقاساوناولهاادهـ

دابانالفاذمحلمناذلقأىقكيئاكئهـفىاكحم
االةجماوأطمآنألبمثو

المحهدجهـوها

شنعهةرئدمبوعلرافايدلفمئآلمربمامىنجغخرحام أابالدولإلدكلممقحلواالملمالقوميرالمعتسهفىجمتبهـمجمالادهدا
قودفىااشالالموظفةءباالخعماثؤدااظلمحدها

واالثاصلىلالاثاماداأفةاليعرفاهمافأاننةافظأما
ىلمجةتاثوذاباكسكبناللمؤلعقفوؤثمالوألبر

فىحمأبىامقطههاوالزالواالففثماهلىالفقتلوئيا
القحاكلسامكهالتياصرفامإ

رمباللهراللدوهـلا

رفؤسور6واتحدضهإصؤبهميدنإصض

ي



تدهايؤودمرئماإمحمنماشادعفاالطؤدلىجفةالوة
ممإكرأفاتوحداىمصيأمفتيهالخسبائيسب
كهانلكوذشمدأارفقبهلببعالألشامجهأإقش

فيايومصيوفيعيمنغأدهـتاتديخماخاكهافكمداغ
الرك5دهـبئتتنةلألهـالسأنىاههإبعم

وداطلونأظوهغوعيمألصودربرفىدمد
عئوجمهولماا3ظماتطيرإممساجمكيئلماقؤهاكيزهمطمااالعهفنه11
هربههـعهزثاوم

اسسالو005
ا

العؤذواممعبمدعمهلبنايصيمنائنهيا3للنريالئىلانى نجؤرأمودىتافلثخمازآكلهالسيفملصانبرغ
هعممثسصكزكالإلشالءوادياالبربئلمجتفبفاددبخ 7أدجمظحئههأدطااعمتطألءسمؤ

امععامورضأهرحهـ

لصودجبىباالمسفوشفأكهلك
بدفمخزكالباوخطرفزجابرامالهكموهـ

هصوبخغلهجمفئدامحبهىاومونماظسأاصفطصئقا
5الموصلىأإدكلياسإلإفظخمأ

تللطيباثرفىلبلءلهمأينابرلداوا
دئدحئعنشعيىبلحسنهالقدبظ

محدشمملحدطلىلهلمجىوسوردطارت
ؤهديرلحؤاكالؤفىاأللهاؤافغالفقلت
عرقباطميرعنحمماماجكفكذت



أأل

فىثم



إصدلغثاشهافثىفالغعثهدفىصبنقـ
ازررولمحنافالؤفىىالعأى01

منثاإألثاووكبرأاتأبماشخسنالمئظ جمهدعىلهـفاويدأحى
اقيذهذ

مأاوئاسملدمفمئفي

نائئقاهىصثيئانجثيرطئعهتجعاقأؤخاهعأأكهأمننص كانظوكأمثاإهعىهـما
طثديبماهاهابخئتقاعالتك

هدنز

لفمآذاثفالىطمدو
وخمقخبنبايممطعا

صزوعمانينفىباللواااثمفىصطمرثنوماسيص
هـهبرس3إجمعاهابافكالبراألطوكل

طهطقىمماهبهنالذصصإبوإقثا اصصو

اللهها

الدينأنلجمهشت
لاندولهغنىلحهوفىأالسالمرا



فاربفافى

هعاالهثئوفدبإلنحرألعلدهثعميرثيارحفؤ3بئم

هاللحؤزاجمجيضتجدد

ابئاعدملرقيوفىكألمآلمجامحلنمهو هفمرممجدمالهتعؤ
دنهسهالفظادىعالمةتاقعايالدعايمه

افانألنرتاالرهـطانانمطامموشرن51نجا فأفناهماحمهكألوصسدثئواظهد
بلمهنئمطبزثهبالمشأكثربععتبالمإلاطأهبماب اقوأاهمثهالهعنجاداثادسم

اضآبفامكإلمحوجسناعئتيالدقى8يابعؤقىك
كاثيالصئصكلهارحلىلىكر

هومالضمشهوربرأالعمبهمعتؤينردب
رطألوتبهابئنلمؤفلفرصةنجتهبد
ولمحذبكلدهالوالمجوكالؤإدهنهاإلسالئمشرعألفدا

وانحعمدهمنلىفعالفعمهنرهزفرلقهـجمثب صودهايئهإرالرممأدإصمفجمالعمعؤنصك
ددصشاخصزلثاهدابؤفمثامئاواىفاظه
ابعودالمجزوحكمثزاذظ4لمحئرفالتأهلؤباي
د31لمجذدلألفعأمقامكالقوفدأرظهنهدلفتو

سدظسهفىإمثهالصلةمتىاطهلول
المولىآلومماالقاضتلىخمننانئئغفملىجمهائأجهاليىنيا

فىاد
أجماسثلبمقأ



6

بالغصلىسفوخمططعهإإلطالكبدعصاهمظا
سمنلمحصدرااإبرعقدوردبعمعاحلقانماصبرهلىا
رودافعلهدلمخاثدإلهئافالماهاثعبارفي

هإلودفهفاوماإالنمالطبمااهلبا

دهـوهثهمهلىهعهمعامعأفىداسثم طبرإهـمحدرطمافئب
هرخآندهلوظ3االحنقاوفطة

ااءللعفالذ

ككوذاللايثنعويخثثىامأسعواك
واصالةولعالثلىموثفاهخياكالمحبد
رالمحهجلى
ثدما

ؤشاصملىشبىبهوعلىزوا
ساسفالزهرقدكارثكهاير

نرساتمسارالديهافاقيونجنت
همحىحدالمحعدكأضداتكلاداكرإقدأ

رمعى

05ثىمكتهارمقرضماالهاوكارحمم

دهتيرزاتإلصجمصهاساحلىنرهرئهغاالسعإلل
لحكأيالغولههوالودهكأفىئمصزهرهـ

كذفظماالمنموهـالهاقسصطرهاستآفىأمصف
طفدطهنجنالىلمحأهرأنذءبىاااح
المهئؤتشعفىكهويةامادالذىافىاقتابا



المهعيمكىالمادى4ضساالىوالسدة5أغ
ععهزمعحامنصحملعلىذمحالتصجمتىصىب
اظناماذتيبزغيممثنجبهايالديكغ

نجبما31أاألنالاإثابيهاال
أيماهذهعالمةإعدطماالله2بحوممال

لهعالكلايممحرلهاب
دهقكعالذبالطإلفاالهئصثعلىانهقاه

ممثهلطوصلثدهدافىضهومدارو
هاإلصامجلررفيفاتفيهىمرالدينوقداصا

بحدهمثرلبنهلىيهابردلمجتاؤ

اطآللرىهلموذوالمغضتوجمبئهعبواعبمع طوبالنعانهااحرفىبههـىس ببدالعرهيالالسقهنمطالالموالهفه
السئئهبلىلمهللهوحهـقأث كلعاللىا

سابئفأيةوا
لسهممنسئدمائرثىلغتالهرحمهو
آلنرؤكاننمأونلدوكلينان

االممعزتماذالقيمط05نجيرطالغلطب
ؤل3جىكمزألثاهيبالمثبمذظلىدلىيه
افيجبملهطاالإلبانمومسالااداذاما
اومعميكماسفميىيسئراوععتهااندانالئ
هـعالمهووثموفيأللهلىحوفال

ادهصسآوالد

هـدرصصدزافىهر

كزث



كرالىقالقىؤلدااليتبقولخالدقالمقهض
ايرآلهفهإبدااموعب
لذوإراجمىجمإلمعهاهاومالمدائح
لقأابجداألسجيمهأشقتعليه

ائاللمطقنالبضطمبإلفالمرولف
املتطاثهدأصدا

ركعليبرحوهلىرركلورس
مهماقكاقددسهاحأل3ا5سسي

سباثطيهئوحكلسيعليه
تجأوفمعدقنوهاديخئحفماالل

ضأطقدراحئاقبالخبهقيشهاب
هـككيفبخدابهتجإديمقى

مطااسقرفعاسفييروسالفعتة
بهلعثدسرابهافالدوكل

فاالثذةجقحمثلملىاألعلدى
لمعإكتازففاوفىمقول

الئهقا

أابافمسمعمىواألودإلعلماقنااياارضامئ صهرلعاينىعينقدلمضدئهمريحكغافاهواال
ضعءلمكجضافمدىكأهئإضمسددادظكوت

ااجعهتملةمجدظمحااللمأيقمؤبلثومكتادركالقس
سرصنريلتهطفوصرازبشئطبعاهـخنرإمعلقا

اجمدلىجمثفدآوأكبامنصفعآحتاظاطعفوتنطت
اأالمعافىلربرىعقهفىقاثىنثىفىألزلت
بهاعظاذلثشببقئدرخمزإدرعفىكاطيبنحةء

فانيخثطالم



جصردمكازااأأعالمه1
031ازاصس11اللهدىلىظ

صدطمكهتدرحهـثبالمفأكلمحيا
دمولثثذئعدؤللبرحولمبرصمالرضطناصمونعسا

ودلجكمنهألحصمىفتالمعافىبدفقدكخل
خلىدبخعانإيرلمجعفى7ثهفيحتاماظدتثد
ودمبطالترهفنههعآلاألكترصسانتما

صدءهوهـجملمحلمفامفمحبمعينبلسصع
يرلمجممأهقاهدسرخاهؤظتاولكتلها

ينبلهئهءامهمىقاالررجهـ

فوليفهمثفتمىهو3لوقهـفىتبزلعىدقىماأء
العالمهكمه

مامحوال
نمقف31ليهثنرثعىحدصو

همضومممطعالدعدلىكقتعنصمتامالهؤلسيدالمحن اآلواللعارهـابريدهنهلقداجمع
بوعاإسيبصصماصهىالاالعاذإلغقماشيهأوربر

محاقدلعلهفىعىلمحؤضحيههبم
تررصالدهيمرقبردلقه

مؤةثالصماظتعهبصالني
مىأالالدثقىففآلكاطىرناداثمأوستؤقكك
غتمانزكدتراوفيأمابيدنالئةرمزإلمفا

كلفمناالللوماوكدرورتزبرمالكثثالثقألقوا
بةؤساسلأقولذءدعويخاولمجكممناد

ركاتعبثاهوليتةياطودهامالعلىرفامل
لفالفقلىومترئمغعثةالفلتامنالخعك

ووفئ
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آل79

أالولعمدأفىدثفلكالطعفافئ
كبماالثعكادفىممامحزتجمعاناشعادهطتقداط
ضبيروضةخفاقهبنعمقريقهوقهامق

رالدنحمقشافىوذالثإثالخيرانجعضفيلتداذا
وهـكا8أعقدهنحسلعتطالمدحهزيةت

3ةاوجهمالهوجهتبمتتخيسكلشالىصح
اءاخفطامتهافكهبتهىائلمععررشرف

اوجتنئوعهـتاظهمنبرلدامعمذاتانيا
أءمسال3اصأولاحلسالعلمااستيعابصاردتانه اإكالبههثي

و4احدوفها3صاطهاحمطغاللهوجمهوقال

استيولمدادمجهءالعلهه لمحالتوبعوحمطدا
ولمألىلمامصهقعهدوالدمعرطهدةآحنفاظىوا

فىزنظثوالئوودإدىداثاىخاةعىوا
زجمعاالتعنافىلىيريزلىيرالمجتىهنلئ

3بئاففقدنلتبهأقريهفىلةفدممت

وفاثثرهاعهئثلصطهـدتإلحالتبإلهام 3وبهلصدطهايبلمحهدالذءالىلعااثاث

إلؤضصضئهفقلعئمرشمبوجميهحاتؤهكفاإلبمويهالننىلمؤتخ
مسفىببمالداعبمدكقدفاقمالوبتصفذه

فعربكلحعقامايماعىضذاكزف ءلعدةحمعشمنممهتعدرلىعلىخت
وولجمذوبفىرفالالعلىاشمهالفىدمت

لظلم



كا9

ألوهافاناظؤقلزاحفعمادطههاهـهـقال

مئهعتدرسلؤقدالمحتهططنيهقاالسلطاني
الثألقتاقاتاالثهنى

احمفففطهنمحفتريصاحعدءزلوبىفىفى
ولأاصوبذالتإللههااونهوأصبلىض

ثيقدظفىاضبافئختقأهيعناإبنتاعقمالعهماعلىتآهعوشكرجمو
عتدفاطيةمهلااهامطهللعاليملالمحبن

مزرصرطسمئهقهبلؤةعلصفففاففكلكبفطتت
احالصصيهه

هؤلعؤثىالمجعداوارادا

زدانحذمحهلمجممئلكلخهكلئمذلعفثرمم تعقافىيرهـوهلرقاول ؤ

الدبراءلصالمحاإلقياتهةء

الؤفيمافىطولهاولليعرمالهاعألولؤهـثرأجوأ
ورزدالصغيورورجعههانمنمأذأهوكرهـا نجفهىليذكالدعاهعمةالثرديألفدهمحضتر

كالعؤإصدلههعهيوأدالهنأبعددتفاق
لهرحمهو

لمحلىهـأحدلعمسطااالدبفصايد8حيقمنى
اإلحمقزوةلفىءقدسد
ريخطففدآلفعهاضةعافعهالققىفوهلطنأه
يهـسنلىطاايخقا5رضعةوبنذ

لرفىفئافىفىكىاتجاخءلىقلداكاذش
ثوههمإكالظثقاليهلىهدظاكأمفا



9

سدشسردقطألففيهاهـرنحوهـالسطفقيدمته
ففلمحمشقعلىلطحمطهوأحنىمنههدلر

قادكأالفتكلىمصهإهاامماهمماهقحميههءجدونى
امحالمظهرمهاظافعؤبئطونفالاباأ

حينعبهالفدصزكرلهسقوبقبمره
بوماعلىفيأتقالعالسيظوامحلىنجطالقط
يضرقفىضهلهووهلىهـهذاصبهافمن

يقأدومنكاىقمقامالهاوجازبيوهرالنضالا
دعرفلهكيضجمتهذعتهبنادف
ويبرقصفوهكيفواللمجتلدطفهكتهن
لىلوهـقرليهحمفوهغإلنجثنىيهابهثومق
ونايئلمجهحميصهـمقالفقهكفوهز
لىيبقريخهيهفوفىأليرلؤصضرصيهفوظ

قصهصهـصاذئخمسهعلىرقعتىكال
إلمحصالمفكءوقدحاءآهفلبيغهققهلل

ألقلىنجيهبالبقعومثللوطايععيقهلنبمث
ممنقفمنرفهفظحزالصتجالرقفكلك

رتفىهاجادإهابمعفاداىالمزسرصربر
الخندىةعقكىنخلصلعلانصكلدهعه

فالموصفهنهعثالزآلبتالمولمعدلالوجممنه ويلمأفعهنحدىجدهيخيرنعثومق

أشتئاللىغدامنءيخهمجحتىهمهمعلىهواليوه
وةمورذالممؤلغضليرلوالطفىالظ

اؤثمبملمموران01فههثقيصالتهإه

وكال8ال



096



3هـ6

لىرجمنتلتبصدقصلعرتىبمموور

واسوداركامالمعاقييظينقستعفغدت
أاإللظسأوديشاااالفعاودشهلخظ

دكالدصلتههـوظ

فرت6نمهد4اضقء
عماحلدكاعبمهىكغآلإلدالذكلدجمدا

الهـقسممتةخ4إلدمنلمكقبارلىسمضررفيظ
الالفإلبهماقالهتجتانفويطهـث

لمجمتاقللهيباهـالقابطبثاالمل
شالاندلوهمقاصاللبالومكنجابك

ئكا

نحسقفمامؤليصدقنطط
أئاعهأفأيقعيمآكلحهابش

ءللهحهح

صاقبقوفطلؤلىصلقاننعائ
الدهغكأكليىسياجماسالبفىفوائفلىل

لياذألئحعلىحمهمما
ادهقسعبالمهمئا01

دمفحتهلىفال

سعدهدفعدئموهاها

صهالعزالهقثا
الهح

مروذضىدظعثباقذدي

يى1
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إغأللى ثبماحى

برانا

ثج
ثثر
كوهـولن ءوص

ييكمثىأب
ولهثي

ةىكتي

ثثأليبنك
ثغك

كال

أممم4ر

ابثأنبهأفهتبخخطولشهـعهابرلىضتعافتز
هاذاالعلكمحكدواخأئككاعىهـنحلىمقشظ

بيتأتوفىالمعابنإلخطففلحسنمالوهم9تجعل مثأنعردصطهاوشكقمموالزوكافىكألتفك
فهساثةاطعهشأننيسفىبقجنمافيئحم

جمبعالركالد

ؤقىدلشسببيمبميرخ
طما01كا

رلطعمعيأس
مالفلقلبقىأورعهؤلهغيموالخهقدةمق
ترفاوجعهبردةحمهددثالهاروقاله

برايهيرلبؤرلغصءاسظرإة
االسؤبابريرضفاذجوعتهلمج5اقىقلت

هرللهرحهـ

شصمزهركذارةالهالمحاد
لهأكطمنابئلاالنجممافىمزبوعدةبط

ومألثا



ااهـحهوقال

اللههـد

فراتحيقالقودأثساجكرعحلىاقدح ىإخمتتسك شلعفميمثاهمحبأيتأصرفلق
اصمال سمىييمهجم

بئبافييالىاةهصي
لمحدوراحاثانخهلميمما

ءضدولقلىصإلالقهدعله

لعلى
ظيمامقثس

لصورواخسرمر

بجههصيثاحهـهقلر
هذباأمفى

كلحدصملةكهإبئ
أركلإوحسريمؤلفحمومقدها

مرألكامأتماكلبتبا
االصناهركعاصوراصرأدصع

اللهما

هوهيمثودفساحرأبولسافلد

وصآآهاتاالغفماادىشاممرأدكيهنولولى



ابشيعنبةءدنجديم
فلىمحهلؤاأمهـمحعةأحعمبما

لهممطأللنرامقس
دألقىلأألغحمب

روحهشثةبربرحملىلث

نامحلىصلءيإلهـعا
اههرحي

بركهىل

لىاكثعلماأمجألجمب

شنرهجمغااوولناأ
هفيتججابلع

ةذمهـصلى
المعافىمادلىكؤر

ذكظدثورتفاناا

الكلهأص
ظاكلكاتماالييهن
همحمحت

عةوافؤ

تد5مرأإلتالظاباتقنعا

نظمالصبم

14رثئاسأللمتج11
الرلجهنمقظبه6

لله

ولوقاهاأنايماطنؤئمإجملىشال
لله

لختالعهالفيضهىسقنظ
احإإومماإماهروقماباقدا

اثمزتفرحسىلهسثصد
مد

عبفإكممئرمجعماص
لله

يهوصرهوامملندى
ءأمنيخحجهإعقوير

لله

اىومنا
السنأبالطفاوده
اصالءظثئعطيرذ

ءالمله

الىالعاسإللبظانه
قشحغ
ك

رعلطباسالقطهعااب

ظاهـئئان



أل

تعاالهاقأ

عدادمأسالصلهؤلصللىبرقصسامك
الهتلكالرحطهدهامةهوكهنبئومحن

ا

ةزرواقئطالكمزبلىأأكو
ماهاانداللهادنافارقهفىترلرالفظإمةاوأ

وإللوبالحوثرااليدحوهـعرسااللمدس
كارلوةقمجناغدلطحأشابالالطالىضوإطت

الله

كأبإلشبوعدلؤهؤلمإلسدهـ
ـرجوههـجعتخقخنينظ3قدفمتممشفايجعت

ربدموفشألتقدالنوابئهـسؤي
اللهرقا

بداليدودلوالبيفئحهشهات
صبمارحدلدذاللفابيواهنوطه

دصدول

جحفوؤصمحوبالموتكوبفالرسالعدحضر
المرضإراماعندىفرقالمجهتنمسىإما

لمحه

هءتثالضشاشالتهاوث
نالاؤلىوهاللوزاداتجعزجمه

اطه

حعثللهااجميف الحلهصح11ا الدحمرالهعالهح



لله

ذأفوتهأقليطقطةاإففمنحجنهوو

ركأفمزإقداإتيققاءأحثأإحةشريبن
صلىركلكلاهيهقمتهمالىيخفصعقيخسنمتلمي

دقبلدتلمحغيثكاللهقلمتكأل3داآلفمثاب
اقا

ثتحالإلمفأبأابرمهلهلمحعليماحب
ذلقتحلإلإهعوشفلهكلطجميتئاقى

واللمجذالجمذدحشهموولهعالرلىذ
رلىههـفىايكبهنمهقعلدوممطماأوما
ديهفاجبهيذلدهودقدإلغضىعهولي
يدوجمصضهدومادامزلمحفآفىحفافلىالوؤعشتهوبر

بمثهكأثنلزباقلمىفىلكأن
دلعمادؤالدإدلركازيهنلياد15

ععا5اد

عدضأهـاهاوجمدنسلىابايابثكا
كايخكلالككةومالىاليكجغاكؤشمكؤ

الئههـحمهلمحأ

السترهعككمبادلهشرحقميناليلث
أثىلمجصصكلكئفيعمعاثتالروفدثك

أللهر

ىهـصنكهلنههاالىحئه

جمنلثألحقءؤنجرهافداضذثإللده
الهرحهـهـ



يرفظمقخطاثصئهترهإداكلا هـسيدامقأالباريهألجماتفدلفىحمطجرى
الهاحها

إلىميوزمههمأدلىدثمأالمحكنالوالمظ
وذثتككالهكألنحاهواعلىعىملىك

فىسعلىشمفىفقدخجملىلهالخذهساوش
لهابروفصثرهـىسالالروسايخبوفىثاف

فرأللمجئيألمجثخماغافففثثهوحث

ذلمجئنئيعبألدئعئتمةطبهانماللهعصتئضفى
اللؤفييبهكبمصنيه

أثئمنقئت

مهدتوررتتلهحمرحفوفو
اسواددفىمجهعقخفس53دذارفمأيرافجم

رحالطهادلعترآلبمجمعلتطآكههافىمجمةامقشف
هـ

افناعرالهر

صرجمظلغروهلقاغثاصضكشاثطفئ

وإسفأحمالىافنغافنأكماوانكلثغت لدساديااساوضصصوا

فاديزت93م



6

هفىرااألظمامفاءبرالىءإالهافىفدااد
اثهصكال

انثخمقأرميماههنءولعطسرلعشيهبىطالديكيدت
قداتفقالميللعفىقيصسكطضمعبركرتهف
ئمففاالوهاحضارتجئحرءبهاواشيستلية
لفمانلهالمحضفذثحلخعنهصمبأعدالفيقاللنما

مكله

هـحهـ

ؤدوجفرعونيريتروجعودح
برهعكلاكرقمهؤفاصقعفابمرإجماواقوصبا
ثميوامرلتائلهقافىمرثرصد91يدإلجملىعنف

عههذهاللهسثىصهـعصمسع

فيرمطرمقالثهوفبلىصهعمحهحىصم
ججملهاضزلوقمفنونهوابرثبمضإلينيت

دجمرءدوهاخدازمديمصليزفيارىا
خمؤطضييأمممالمجوصلمصلمنىافتو
فسصحذععنالبممجفبصصقظباللهله
محلوؤألحنينعلوقحعننوااقالخاالىىوف

وهاشهرجمدمحيهادمشونكدوكرأهاوانإءعليعهة
أالناعتودوبنيطونمقاقنىضهكلكزلقم

لله

امردفىوجهالحالذشأهدتظت
فدوفىعاقسماشهونال3

ما



بعفنلنوراسودانىههذالعالمجلىا
للهدص

االسنةمحيبابالملصرنافالعث
مهيلسالالعيعنأامولرولتمي

للعالافبلثؤاباللجةفا
اللهلمحار

فألجدالمقالمياطلطقلمجنالما
سك4هـأشرإاللجراندىالتأهـمصمص

هض05سسئئثض

ثيفعهـلعيممقلما
فامحفهفالنجايختمق

عىبم

طعافاللسرب
فحيخكيشينوألنما

اكهر

والوىالهالوأ



قضكيمنيماااييكقآلكايمعين

ماهوقىمقمقيتفالقأؤفيكا
هـصفقةبربمأقدهـاشئئهأهـماصحفوأ

وااذاصاللمعابنفدجمدياف
له

هادالوسودباساظثصورتدكزة
لغعيهااتماوقدكماقفأفىعمأئتبهأصىةفغ

تهتشآلجمانمانماسمابئاظيسالمرفي

لعاطيومأفىهااالوراقدتألهبههكةابخبهاصثظمث اةلىعتيوإلهاوص
ماءبيىلناظكالذثفداابةلمحأاللماثمم

هرأ

االجأنةبسيوقفورالعيؤمحطمليهث
طغوألىأاللسسرالعىء

أالحؤلجعؤةءلثصتهسبموقلفهالكأدامععمال
اإلزصأائةاقعيدضمنهوضذادادمقعابها

ثهأيدالمحدئالطابدثهترمهـاهمزرامةاهاموأ
بالهمالكدتجناهطعدامامنمهصوتالد
نطعتالفادرفرفلىصغمرةاثاووكتريي

النامرندلرمصارألسودهغ

فبماباخمتساومعبمحاللهءالة
والمممماهمدرلب31عهادلمفارولدود

هبمئمثؤئىمبئاالمحشهصلميهصاطلعئاللمنهومنن
دممأؤ



ضأ1

منداطقفاعقذأإميأزهـنجوهرسافعمالهثه
عالحهعابهثوللسوذهسعأأالالعموقازرهذوا

والمحأرقعنهاهمألالفالشمخعرايممجوهـفىاجمص
شقوعاكعثموققيكانتلؤاشذكاالمحطاهمف

أياقدجمتوعوفىورثكلنحلىكجفةوهم
اطقهكنمالويمالىهزظعؤعلىوبم

إلسلىالقييفىالههدولىلعواللىلدعؤاللىهصس

فأرقجدآللضهـتعياباهماامقتعرف9ه

صىطيسنفاحمتفىتعليليوقسالإلهدسعكصلىلعلىدضعهدهمل
أفئخهظفعيناممظفؤطأياتلهخقىهـانه
المعافؤجئمهبينهفىقدكاإسمتهفمتحد
إلبئأأؤفىيومرتفاسلىاملوماأفلبغه

سأهعوجماالقدوألىالمنأياةاللمجسؤن
دعدمدوالهرحهـو

تصىعمر

إصلقدطاوذالعرلئرثضفاتهابعنالععابواقى
لفاميرلمحعإقينفىمايهاممستعبفه

الدهرشمدىعحؤيكمهتاضعفكدمةفت
شعالالخدأميمزأعايزنالثاهوأايقىل

هـالمحهركالى

مقماحآزهاحعد

مبمفيموصلثدمدهـالمااصض
هـاهلىوهـ3وشثىورومغااحسؤهق

الذلمارباميجمجصنرباغهب



ل

لعماثمدقصكهرضإلقدلعاحة
نمنغىسئافإفهفدفكاجمرن
هىداازجشهمضسثه

أاقدءثلغماندااطالقظ5وأللهرحهومالى

قمحنيصدابنوثجمهادبوانثزهوحه اتانفناعمض وهقالمحأبهرهاالغعيريخعهءإلأ
لطبنقعئافزاكاالأللبابالعهاهالةفينجتبدهـقأ

اصيعاذأمحصاللماكلؤاتجالزدذأليمنالعنعمط
لمحأنجإفنالفشادينبردبرالوجعمينوع

ىلخاننحقةالورىفيتخثدداقىثحآعذأرص
انىالفهاجماخاشاجعثرخمالرخاتهماروأشقرفي

بشهلإذمىقارط
اوركنأفمعوبرصاألفعوملثرشبطدجههلنامين
3هاسقاللىهرببهأافامثمفاطؤلعالطالبوطالعث

كاقيألدشفيعصقبلصاششهدفإلشحثه فىئالويروهوشؤاومالعمالمفرئدشفا
3لزللثاسكأترركماثزتاثه5الدمعافىوروح

3لبيإطبرثنشقااأفياروضةفىلقدنعص
للهرحهـوالله

ممدليابامماعاخفتصلىطالذءا
رسعيدهإباذهانمجىولز3فهـيانمعإليشيفولليمرض

هياوفارح

للفدءالعلساومداطنأمممحدسدالأل5ءفهمطا
الملذطعههوالمئداالإلثمماهزر

تهللمهؤد

ثأللم



1

االظسفةالىا

وإبنيموبص
أتخصهدبقذا

ائحأفلهلىحهـكالى

ابخفعتمس
لبصراخاسربق

ظوباحىفاحيثا
واثوقدتئئ

لفثهبلشباإهث
نجرونطميؤرى

عالهحملتفا
عماذاالثن

تجعواومنثنى

فارافواتبشه
فشرءهبياهـرامق

ممةسفدنبشم
ةكأطلقدطوقوقال

عذارندمذحو

يدؤممزهمبله
يزبجشس

9دالمحها

الزلمحوهـعليا
اممسول

لبديوسفيعوبطممافىا
ثالكامهءالضالوبا

للهشاس

عكلوصنئابنوا
اورسوكأصمحلى
مزثخيرحئاذ
هـهـكأذسهمنة

والمنشرإنصبر
لركوالمرهمضىبا

لؤهالامملعنه
لششاإللهئتزقلص

هزكلىيمهميم
لضاللوكإهه

غىفبشدا

13للهلطفصبا
وقدشتلهفهالت

ا

شذرةظبئه



كالال

فرإلعفىهـضىمنمزههنهضأ
صه

المئبمائلىمعهالميددوماثلثلذممأهثهابغالأيخراف
بأقلالفمتأحةانالندكلذلخدفدأغاذلياتم

اطظللها

زنجبنىالسداروفيدسااقهكبا
هئاثندرنمثكرهز8وفدتةيضبهالاثحتعنا

شرلألهأيعؤلهمق3

تفىسهملىإسممألعر
ماثئافىبأنالىلمجمللؤسمسفىهقتثةفربم

ودا

مكدوهوفامس

هما



أل31

ىثوأهمامركهكلمحاكلفرجمتثؤالهيأضنتئريعا
اسماآلانهدهنرىتلثبئدقفلعف

العلقىوهيكابنمتطالفنشطغى
ألىكامانثا

ا

21لهلذممىىلهـمدعقلخابائمعوبى
إلرعولرمموىععهممنلوكانجتلىالزأمنيههذؤفيا

قىالمجمرطسلثفتاتتحمهشالىوثهت
اشاةلتءلىوهأهنتلتمق

اللهفال

باقى1اذمقنجسهدولمئصياك
يميعهلثشعصحادثوهطأصابهاذ

للهمرو

دبأمحلمحؤممعن5فهاناذ
صلبارءابهاأأحكدمنماامجأإى

امهحه

لوصئعربعلىللفضلىلعشئخمتهابالههفف
ولىأموسلداممضبهجوافيأإوثرنىوصلو

لله

يرالقيإلنقمىسعولالمورهالمي
هـألالهـلنماوإإشقأبىوح

مولييفدتجكوذنتاقادنفيخرناللهـ

فأديوانتام



13

جمو



أصء

اطهجرتلعمالحعننطاميثبرللفضل
اللههـحمهى

شاهـعديملمدىيقتفنسايخماعهاقصاد
شصبداالىاالقىهـشإلدمهالمهـإللىالمخا

ائهتار

لتثشنومصؤبخهسامحهكصستربرتراهمقشص
أرمولقاتارهئاقاو6ليقيطاداللفال

اللهد

محدلهأضاهئبرجموديدىتلقدشسط
الجموقىآتمأثرلدهوذمبافوقولىعدباسمناىقا

لمييسصلمامولثثىا
حممبلبرمغوهوجميم

ثو051ارلهر

محنزهمهاهالىثحهترلمنكلؤرهلم
إسراصنثلواسولبالمرلضأاإلهدهـا

ةألال4رحقاهط

يقشرالفرقى001فملى
مماحها

محيرافي

الثنحشينة
لمعلىنهشم
مان



13

صجمز



مجالهاسواتمافنجفغشولأللوشمديتة
صكظاريدىفكركلبكستتهافهىطك

صلله01ففافللهادحمهوألل
عالوهـىةدعبهشراالسينالعرس
والمحألمحزذماتهيساللبممااهـآللذطها
خماممفىفضفهإجمئئمجقهالمثردفامحفثألح
حممارطمثاوهصدكمقفلهعابغدادقفاسمتاعياق
تياوأشلهمنةقىلدهونماحمدوافزوواكثز

دثمرلمالسمصراللهرصقاله

باليالئادمومعداولعرقثمقذإبمثكثآرنيهن
الله

اذووكحنااكلتبييالهلاثرد
كبهسهصاختجدإرعدملدمتطاه
اكدمقجؤنههقيمالعاثاخ
اخعتيئهفىززرطلىاالهنداحقد

كوولمحرلااحعاصمس لعطفافعنزوررلصحىدنحسدكه

قىرلتمخعدمقو

االجهـاخ برظهيث



13

يدفاللههحقا

لمجعاصثهامزابخهنهلىعمودالصعلمحرائمهفتغأصهسإيوإفىتخمال
ألىأققارتيمابهفالوركالقنفواتهقىطهألدأإهـصر

لععابهصسالفقينإمماللألكايخضعبداماكاؤا
فؤلحبهصمنىهـثفيذددالمحسامإلذىانه

لدالها

محدلهلجيمدلوفافصثمحعهطمحىبودأبعماه ماعباهالالضسرهـادهـخديهؤ
صها

قتكايلسونيقدبةالمسىدفبى
والقلؤنبالماسدءمنىيرمامتهمثحاجيهعوذث

رثهارحهـوقال

وثعابجمهـجعؤبقابعقيئمحوصثعرتسمقبر

نابكففلترالواوصفاهلطلىشهلىنابكلبملىقال

لذرمق

هسبمركنإلأفنخمالفىكمفآاحداداحادارا
راليومزوتصحالهثعرثعهوبئ
زمر51ءالذىلتمثتعقجميرقاللهثىحهقال

ده91الهالمابماكىاشاربها

فطفياالشعلمالىرريئحرعالهممفرافلىلمحموفعالىعاق كلكهواتمنبعلىذاهىأهب
باتميزانتثالنوجصعلىيفالحربة



ةاأرأء5اآلوررحيال

برودهساإهطفزهااشقالقااليئانهـممث
ودمعلهيىودهابخطضلرفئءداءكعافالقتثمثو

هالسثىلخحعااللدالشقاهمشألمإدل

ماودادثملتثعهألدلنالدفيجماذولمحف اولعيمدوثهارزوهـكربكؤسالصهـومفى
قاهاحمفمهبالمجعؤظلتتنتوبدت

8فعهاللههـحمه

قإلهـااترمثماليىعالمقصأهـلركبدول

صتملثكمقعنديايبالمبماشاصمىطإرؤبهىوماباهآيمعا عدىمثه

اللطيمصساتاههاتاللهدحكأ

العثلىلذتلدأللايفحدوكسب ادثحمهتلذأأىحفاقي

ىحمهنىألالطببا كصناكثاحوالهلعر
ررهأيتآئقهشتكتنمهوا
كاشاشامحشاصمثألىيا

نتانتممعظإالذصركاللله

صرولاهدضثاالهرحال هدانأ

همغهزحدرئرفدقصمقال
ثيمصلاللهرحلهإ
سهفنةءوكروىروولىاثتاادب



3

بروعمالممطالللمسحتفعدأليفهلفاقلى
الخصيسافهمادينء

هـطلنادهبوذاكوجصاإعلهصف

إلفتاوقءثأتوثهاملخو
ينتبفيشكس

تالمممظأثمعاههمكتعرشميهةوهولههـحمهلهوتا
فىجعبئء

مهلىامصهـهـثهةجمهه
مهالعنميوهرغمنصبهاقي

العمامهوالثاهـثؤد

ائه

عبمهيألبج4اس
ن101حسما

الثضيريررأإفباررافيمفبألهـتلىشهال
هلمحإللى

أللر

فىادصجمتندمىدلهنماجممنىعرمالمجلشىحمأان دمطاهااإجغافكلسوأدبهنيكردثامقعي
زدىلعالهداهخلىهدأدتهرحمهمال

افالذء

اصياهصلماقمتىاراعكئيئلمكنطول
وقزأهمبهلقراتجرفاختؤهس

ثطع



ال1

للهوثى

دبرحصرياصرمئإفنمتالوفنمحسناهومعامعةالرساالمدهـسهتعيما أالفاذلفااهللىءبهنياحمف
صبماهاذمتنماارسابافى

هاهاسجينهـفاخقلمشتهكإلهاظ
اجممذاهامنهصمالفوجالعدهصلمحثماللىبها

الماصطهافىلمعافىالموالىلعاليةشيدت
رصاهاقويئعلىذافقامريخهامقامصفطب

هاهامقبتشجمهـجمبالعذوخبغ
تمثووطهعنآلةالطماسابقه

إهارالءثفىايألشالىخخياله

فاهاعتهنبصلقتعهعامالياياإيهشف
تهالافاللذيبهإلهعذممنهسعنه
نأشفاهاهءإشفأبألصذصدفةلماضسحع
4جمعطتحعيألكزهابطالهـىكلفقرر

7إهاعقفضليممعوهواهكالذارعلى
هاعوعظنالترمنهلمجمايظفاف
بمآلرغاوطاهاطهارخت8يلىعز

5لضرضنكقذؤافالاضحفعغمللمالوريرالمجهـفال
فثاببواسطالخطلكؤدعقخطخدإدشاإطثىلمؤفيمعركا

ممماعيطننبزثهمقلبهنهنأهةلعالثدبافم صقايمذها

ىقيحضمتعهويهخاآجرفمململىلئبعاجغرسمنكيا
ظفىدلمام



لمفاالا

دلعدالعمقبههاعبسحراء01
كديدحألإدمبالصمنةودكنهـ

االهء

ضمروإوريوافئسانالمف
أمأإمهحعأبائآتببمإمئىالخظ

يهيه2زصورلشميقدفا
1فلىرهفقاكضبالةبد

ه

ددتلسنهمالبلداقفىد

دمتادليإلافعدجقاممبظتئفبمأرمهاف
دءثهأئملثثبهدمهال

امصهـثةاطيسهاثرصهصكألناليشزك
باأالدمتنصالدلتمظهممامحمكطالتورانجت

لثفىوكال
ولرقصاتيوتالوهدأهحن

لالعتالساناهنكاصمدرا
افعهقال

صاككالمجنابوائدفزبرىإفىو
اهشطهماللهممانوقطباإقىاقطملكيررصيد

راله

كددلدثترىىفاولصقدظلمحعيلففى

ذادناصدوجمىهتزلماحدبصطالبأفا



حالصاعلعمالهأويدلجاقىمكامصجمد
علهءلىللهورحهـ

لورالثملواشاهاترفعللىتمث
ماةلنعناثتلمجيدفالعست

هه

اليهءفىشزمحشقدتمهالى

أاممتعرف هيهبؤطئلغمالعمالمجعد4لمح وهامرالفول
14ثيضىكنفىاللهلىحهـ

ابالمحةقدقئأمدالمتهاولنهاذ
شبهأكأسيمافينمشتعتهإلاق01اؤصى

المهر

حرحتىظمخاجملىدقبفةول
البالهوطعننؤئعدوناتإلبامتوة

يمفلمحترضعماالعاصقةثعسسمرأنحمهدكصامم افئممؤشعنل
نرجرروضهألعباناإعيزومنلوصههوبهىمن

نؤاكؤسوطصغوإنزاكعاسابةإلذدالاللبابئغما
ررمكألللتفكاةدكداةنفاسةوفىادضفسالدفض

رمفلمإحةقدمدلذكلسمهعصكلكاقمحلىكمط
المحبطييمربمفوطبفعابغكالهاسامطابوفد
بوبخؤموردتفذاقهأصيهمأاهـابهتهاذ

رإقضالعاءنعمملىعينجبىطنمولماح

إولمجهىطايهاممنطأقطدمغدعببطااخوالص





أله

لمجتيبحقولالبشلبفالثربرفييوجمفقلت
رةالدينبدفحمىتافمارتمتنغكظ
هذلغزةعغفيهفالتلىظة

ائهاسمتمهلعاوأمقمأشاهدجما
افماتعرفاالياهرقيألبدتجمتهالفزلداذكاشتسزبم

4ءااهنهذها

دذاكرداراصوكاظالطبامظاللهصاأل
ببخصندلويغسهسهنمص

ماألأافىفاعدفى

هقااليتانالمالاشهاقلكلجنابطياظالهاجمهلظ
تحهـهصرلصسمطهدمعتنماإمنهنجاإدألىلعلتةا

ها

شفئالههت01هايم

ألضدثكاشاالصرالإلبرمليكالثشرفثماللزواهق 15105رومنو
8الهالممثمالمازراللهوكارح

لىالراساسعطلاومريؤورصدفىولى

أل01لعاظثتطمافبالتجنألعنومرهوألهيرمجؤلم
اس

كا7ييفىفقلمحبنبخهمادثافلىلحطا



ذنحوبهأظدششتجأمءهثىئاتة
ثسالزاهأثبأجهافكهمعتطصلمجهماوخم

كلولىألزاهأوثاعلتحإلومخت
ءسمااناالدهاابسمططتئطعشاذذات

روعالذصضشالىمدطلعهعنىراوحعساهاف
مبماوولمفيثهـصكفمفىالور

مماأمسوالهعنهلمعفىهاالخمامتثئا
فىعتىهتخروأصيطالعد

وشهداررطككتعخهابيدبالضاياك
حضهمااثكلتهشمقاصماكعأومكق

النىفةهـالعوذقامن
ندئعاحضهيثةأميمنرثعثىاففغ

وأشماواننصبهعيألمحهثاماجملالستالذ
آلكضلهئامارماشعئه

فملكنحنئنبرصمافوانتتسملعمافعفستىفال
دىقذإضذلتألاهننتمازعدلتمإجمفناىإلفسه

الصاليهبنقاثماكاقأائذعكتملعط هاىلمالقباتظىصالرمأثتق
الصؤوالمعمنيبئعاآافب

ماىصثقصمموماشتميدلكاتجرفننىليالفمافي
صومنصشمقىممميهاألهـيادةبفىاقمدت

صبييفلرجمغن
بلدفنلكوقأللدوادعلفتوصنمااللهيههدواالل
لزكطازليههتلهعنفأةالموثدىمبولاحضرة

9ي1



اتهلادلوان1
ثدقدمؤإلمتعيونبةام

ددههـلقدشعثركل
إشئصحمهداكلقأوااظطلض

كسيدلبخذ11مهيرتجعهئجم
كدسليت3ووفكخرمهاتعه

ثععكلممكىصرمملذاثومععقامكلف
ورمقطلهالفأعكلدمن

لالتلتفىابمابناهئهقعكهث
لمهئالصلمطذفلمجقمنئ

عىمىءرهلنفاصملىفف
لعفهمليللىرافهالبةدهـعل
رثىلطصلجأمثايههنمانانعمتا
جقةطعىكضةطعهننهيمط
ثعدتحباظغاسنط

كللمجمغارت
لصمهفياذعنا

وجربرضاللذلجالألجم
زالتظامئعضا

مالبممثللوطوا
ليهاأاطعله

آصرهقعتىليوكف
اهالعقرلةلمإ8

يمأللمجهرمىهرفىةمأيهاالآلتأشمئه



الل

فم



لهفضلوحمسصسمرثلىصككل

المجهمهلمحؤببيرعهطيقبههغآمامقفيهعاووافما

تجليعالمس4لبعلهمبئغكربالليمتدإلىمو
لساهداوالوملطال

مهـصطوحألجلىمثه
بومجوسيحهثىصتجت

حئؤهتاذومالسيعلفسمنى8اتافا

رنحةفحاكشطيكللسافىإجر5
امموالمنصلدهرزصكانم فيهقىطولهأالعطااضدهالهها
إإلثتراعمستعثهـبهعأ3طاللزمأعلم
دلمجيزفئهللممصلمعابحاكطشاقمماهىمتكؤالم اطرر

شمسالهظلسفىجدارصدصئهسفمفى

المجومنهاب
شناألمحترهامواذأكتهـواكالهناهـادتعلتا

دأتأاناقدفصدالاللعففلت

جمثيماإلحمالألوسؤأأوممادةاذ
ثلهوهـح

فىيافمتكفادووفافماا

فأدجمىلة3آ



رقىوجمصهـحئهاجمتعفاوثاللئهأ
هـأالنأبزوإوجمالذعةفألضزعهـلؤفي

لفتاوتلفتتااقباطوثاشت يترالصبادهلغيشائرتعهـو
بكفؤفاعتزفيالكالهؤثنالملكفاحالها
دوكصهطلتففمؤيمةدامثانظاده

مندشهظيدماسفمكاحبنفدعفلملق
لفىبلعمتاهشرانمثطفااقثفطة

لمحماحثفيخثالقلغداعمداللطيض

رتكأصهروه
كمأفطمتكثهمأ

وفالمحههـمثتارجمهأظاق
يراقكلوردت

طلعزوةإهلوبه
هجسدالللفاافغدا

لمسكراحأمعاالديخ
ثسأبزىهوماقدف

ممطاهاس3إقومزط
صد

جاموحهـهال
وحيربمتهـختاروكالبا
السلماذفيالؤنجزقذاسمئهتصرهـمالثآالم

لفماحثثثلتقاء

ثىجيزبثرلعولينا8ادطضالمنل

كق



مم1

عدللهاجؤالزتفدا
لصذرثألكهوؤلهلمحهبهثاى
المهقذيالعقدلعهثافحأعألفطقالعملماالفىءبأ

بجععيدحيمجمثثامخ3اىلصس
يىفيلما

نددايلورسمكهـ
رقيحميماهاللبدنمنالعزلش

لؤوطابالهرممنعزسرالىماهثلالدنثأبهعمزثفا

وجيزببهبضتثافغوحعسىأخآلمنهم ؤوألبالقفباليماللمخلكالئهثقفلت
بشىاللمثهثعبدإفىالدهصوسفعزلدين

أللله

يمااافكأإلفىعبدلمجفجمروثفلت
عماقطلثوودمت

للههـ

اه

مسهملدإحمفا
اطهمىو
لصصاافى
البهجبماىقبم

ثىميكالهنجمالصوثهلمضتهـاعيهبهحممسمامم

ابمتاجرورلفالكانهآكسهإلإتنهىوئمابرفى نجردنخلم05هققلعناهـحإرفى



ألدتجإاخما39ظتامدءصيدفي
كبفيطالهلهما لهجمؤفئصهةمدقيلةحصمف

مهؤكلثوصأرفىثفملمزهميلنالىضقلىف
اثرال

دهالمعاقىوغدافتلذبيرغ

هاص3إبؤهوقحفمالشلىعىلمبإلصصيصلثبا
فيييعوهمحةاليآموالهلكأدجهـ

هحألخثهاهىحمافعالتىيخدكااللهصا
صععيقعا3صنهدكهكلهع

عاليألعيثغوفلفطهـكثالمولىالمعالىكألجه ايمانتىاحفاالنهرسولياللهامالدثفدث
أدالضعافزجمعانكهـقوضالهدفضكقد

3هقكآوريظفغأزلةصاصماورض
تعتزلمجمكظأالمشرمناممىجمطخخالوهل

فىلإلشينفممقكتدئويبالمحزلههيدتفئمالهوك
أنلالدومحوالفردوببضلعدهـسضوخعل

لصصنؤناللهلؤطاحيالمةسهررتحمشهمزالرحقطع 3ونجؤوووانذبرءطايطنوهـطبؤيمق
قحالهبأوهااتافىصيىمماجملئاذالنمامفلت

شنحإبىثالىلمئافؤمافاوءإلناسصيا

ياحانجكلواصونمحالوجدتدئمخعناهىااماذأ
جركسودساواطبأقدأهاءوالخعلينااثد



دلطزلىالفأالمدزفي5مكنقىلأللهوادشلدجه

فاكالعألمتندلفىالظلالسلبلحفقافعمألدكصهص شألىللهاسلىباشاساهىالموىتأذإفىىأ
عسىبأص

اطسالمحمعشكمعاسبةمتاقااعفرذابعالباأفممقمممانم
بإببثليدهعليهكطالطجمونجرفىيييهالعمثيبا

همتسضلألاومولىوالمجدرمعيعثإكالوثإالخمعتاعلعكبمأ

أعلىكنادثاللنعزولوطاذثإبئكافعسالىص اكأشبهتبموكطدشتكاطهإنحمحماجمنمفممريغحغنا
أثملاليفممقتكضإورثقىىإمزهاظمتتتغ
عارالحاوإلشقهدعبللشفةيسنكطفو

بهالظبعقنهمصالمنيحمبواذبصتللقلوب

العبيرسكيلجمبكهآآلفاكقاللمجبهيفضملصنطدع
الدمجورالفئثيردمويؤرصلسمهغهـالفطارعل

هأحفامططلذلل1للملاطتنلجهذمصدلمجه

إبطاعصتبمهطابرفامناهلهلالعألهرإلم صناالمناذواألعفيذتالسرحأل
جمالشفقعرتجأمساياللعاقلغؤرنجاشكا
وصمباطئيمععفكعتملعرئلىشئمأاأل
البعهااناهلمحهاالجبيهنأسزةاعتأللعاحا2إ
اداقكالزلثبارقوعوذرشارقسأسقه

ولصعطبأعبااقإيهضاصالظقكووقترأدالضس راوراحإمعلىمعمعامغايديرهإلمحاهـاوإطالليلءنا
أوؤءسؤاالتارطلىهزبالسلطالحللالمفع



الأ3

ددأءهقليإصبالالرجاحنساحذفىماحممسلسالشمعاه

منكزجغلميطئجمف3لندىديذافاغطييركصضا
نيماكآللسعدممطفوجنادبقلطجمولكنتجالممها

قوطبقشصلشدمعاضدتكبرقعكدتكدطلساط
ضدوالئهالذقيمنكتومواهوالكفوطاهاموديب
الفافاثوالىامقءبئفاشقاندألىفاش

وربهإظيصرلهزالكتالماعماكدتثأا والالمرشهـالسإتئلدىجمطاهابراالرفا
ارؤكههماعهكباسوركباروإليتعولمهسقشالنط

3الفلأطلسالاضةيامالمهـهدكفاحعرهـهيا
هماطيلهضإصأهاصراآلسنأدلهاهساصالى

يمألاحااخثمصمقسورطلىضوثرلتلىيديلىجم فيصااقدالمبأثفىوأقىالمعافىالمردقىيكهابالمغج
ظبمباهامسئدلمإصلمعلهلميرهطاطنعة

األمحمطسيلهععاقمبرياؤلمهآمنابربهبفيطلوفثكلئمالمننههت مكهالاللىصاصلم

لعئطشاهوبمرمرنمطغمةيبأللوبمهإممنبهو
شأكرالصمانكلمعانددوانفىلههكنبرالهفصألمحلىر

9نإلابكلمبتلىمقاياتذممرالمهناتذديوانوفىكاللمسان
وتاضذفزللهالمسابدلدمأوثقلدكيسنات
الندسقكاضشانبراألوعاليبخهفاهقءال

اوالزفديالكداياطبهحتههـادالؤالمق
أهماهوفياطحاشىكأترفواكلمقتاسغضأفئتآلهل
قهوضوصيالمفانالوأنورفياالضالى

فا



وممموهرهرالوالمثهدعالىله
هااماوالمكلىالمعالكجغباكغابولثولهاتوبله
أيئوطاجمىعاسككدفهـسكلمجنعلهجمنهابكلمحمه

مقصاخراشالماهروهرصمأيعكمسؤما
واذاقزواذاخزت7اممأيزقنماذاوءلمتبايعلث

ملىكرميةالدامللخأمقةوهولهـلجااخيزدجر للعالطادةواثؤهـلطماكعةواهزإالكظاثالقىاصالهافهيمايل
كلصاوالئالعليؤأهدقهسطارحخاللههقس

موجموإذكرمبفيذىؤولتبرعلميهصصي أيكوانحذبهمسقولجةمالنثذاالبا
وامحافىبهىمنههأوماشقعاللروضمالخنهلأاللل

مثنبئالمعيفينهؤمشفابهثببندلىثصهؤ
فنهدلثاورهزإذو6لههـمنمامالمكعحهفامك

شزصالمحثبىمداقيألمئتلؤالكلحئمقبمهصله هاطلوصلمنإددىقإدمتذبدأللدواقوخى
نئألأالضتاداراستطاالمتزكلصكعطكىفى

الورقهدامىالتهكهنهأظفؤظصغهاالقطار
ظالمحذالثماهومادللعؤاصهةباالمندايلوألمحياقف
افىودعالينهوهقاالكالفىلذىلوختستبذاذبةا
وبعناكشكعأدوافالنرإالوإلدهفدصافزلغدادمانىك

مزقوإهألئنمماسهاراطنتوكقافجمونمجوليأقجالف
مملىنراامتىممازلولحبلخميرجتأطيهح لمدأازحعلحلرظيظبلهشأسالهبأ

وقدبعداكالمقئعنوريالهلغلجمنجوجمة
ابنعانأرصينةتاسيدمهإشوسناءباففلأم



أل1

طهماكألجمغطتلدالمنماهفةثكاذلىألفىأإيااةسالمحذ
هفييثتمىعدهأاعتوثاذالممةالشامييبماياليوا

اتىفىعيىباهبرئملدلبرهىبماالقةمئمثهممامرمغميه
لىفصاللمحطذببابفغفادىفيىإشالمئلكضفب
اكابهذالبمورداذلوذاألطنانابادالقعاا

زيلعقوابوهويالداللىالمقليسبلخفغمهابيراك
صرفيادماةلمفضامهأالصمعمانا

لىالمئتقدعنمالمرمتلىمحئومالوقبابيزإضقوجصر
مادالمجهلىتئآحموئقالؤشلععهكساطياقىطعلحي

ؤقى3جميقرةمنميفطثيهوالطنحدومالبغيبين
8بموإالضالقدتمطةإلالعهتوأنفبك

اإلظلمشبماهـءسكدااثكوروفذعيدمملىاد01
ئهظابخةلئيويماجمبوانوالسصةوااوار مالاخعغيالللبقلفريلعأبهاأوشصالعسامرامحبرازالع
هفالكثلدففاللىمرفالرزردؤلمحفئماتم

طمامكىيهثعركسلإمليأهمفأهقشه
ولمبمكلبماخهاصركسبرت

ثكهالكعئعيفحمهعالمجسللهلمحاسالمحبلطا
صما

اج

عياييبهجثلضكرهطبعيكتهامم اجمهعيمعهبنإلفجمولما

قكسي






