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فىاقهاقسرىمرشاسكدبنبنيريربهدفياظابصدتهريهقوافاطذاطظ
ايهتىامخيعالمحوتخصاراوصنمشافانهئواءةالجةرجعل

اترأاوكأشاوحقرازنهـقةواهلملالطبطامةممئنتصايمأرا
لىءإاراصتءةورةاكخهـةدطباتبجممنأواثىجمعتثدخلزا
أنزالناأناألمحاببضقفاصارءءإلدهابياعالكنهنءاايهتابكىرط

وانععرشمارهاحالحمهابأووانماناب1وادةغيرزمنإممتااأفاظعلها
صلاالزهرتالحرضىتهاؤارهإسلصدآالذللالىفأجبتعارة

يهوالزهريئجصسدالداشمىنلقههاصاىالمضرلةاولالمضدثافاظا
عماثصانهثبذينةاااسألناألجزبرىديامهاناطعنهابهقا
يراورشخهبادهولهبرقد

اسمافىازرىادكطحهحطسأيقويراتجمكعورب
قولهلءسابوالجازآواأالمنربرلكلعصعامضلىهوفلبفقوأء4
لععالوقرلهالحمولكناملمعهثالذىءصاامتفاعلصموهثرا
لسثعدابطلقالممثنركةااللفاظهؤربلهقحدهلمؤاموصفحا
عوإليطاقنىنعماقهعىابهلمااإلطألقضدالوكأوالمص4الصاخمطثا

لجخخاصييهنخمصعىوهصامعوقولكورالىاألمضسداخمير
حرفييرهجفلة41شنبلجزرىارقيلهتعانيندهالهاطمامحدهوأمعموووله

إفكءاسادفىربنعلخمااالعاملىابةفنااالهكلقألدالصرفي
ضهتعالىتلهرضا

راامناصهوؤإواوء1بزإهوءتمءتعاهكأواايميماددؤوأالىءباءاداكدهـ19
والكاناربانانباوراوباهـكانأسمهطببماكبممنم11نعظبمعنجمةي

مهالهواوحهمنخصوصمبينهماعوكانغنعمقؤنلالاالشهقطهود
قألاواإلاأضاساطهـدفددال5لمحااتدهـققادوردافراجباقذات

االنغفالهوهنناظلمألئماوتالقهامنلشرعايخهمكالداللغها





شاجيماراوايعدانتهقالكلىمضموشقولالةالمقدرفىعوبللوذتعلعل

افيلمغدركنقولةصاالىلعاليهمقوتهاضميرفيواءنرصعافبكلىونجتهعلى
فهماجحلهاتددصوهونآأمحعغروعفىمحنملهوقيعدقارنةأقد

لموثان2رقافوعثبآلكتفادئلىكلباىوعاثراقلرقولةحدوا
قلط3وراءااوهحافاتافعدأاالفظفاتهايصسنسوتاجاء
حفااالممرالذوماموأففاللداخجواعريرىلفرآنا
برعرذامنااننموالياروكيرزسفادالواشذافبرالضرا
حصمفاوالمعاقفاىاررجلهأكأادالتىاجؤدبرهنافتداقبوردشوا

خصفوالمطأكىهاراىرممألالداومفالفىالأواوئميقفاثهموقفا
اكأجمفبمفيهااتلأليأىها

جمطكبصنلمنثى1ونااومومسكللمقالعىعصمن
اصريرلضوعمقولهفىوصاأنيشواالتءهحانانثىاءؤالالومحولداالفطوع
وهإصربئاسمياحقرلهافىنمهاواىفبمعنىءااواالمدايردا

ورهبتامبهبهشبلطةمرلمءكاناكنبهنلمأىريالضرممدودقصم
انهالمةوصتءاولادفاتاةث
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اللباحاوااموافىنواوالممالراواءأفااوعروشعامدثنفهـىتاص

ماصجعألهمنطلملمافانيمألمنعالذىامعتالعأخونغعنالبذلىنحاممبضوا
صعفهنجمكلأنملىلىبلىهنلمندقلفىأمولهمامتةجعلوهااىضوماابها

دةالمثلرظوضداسوممأهـتابقمادقلنهؤيضداىالخفاتهذمالص

سثمإهـتالذتاادومةقابااياننصاضوضرالألبهافالالوفدا
طصاشمرةاسفماهذمحتلمخصههامومفقاللكذمبنن
هطواطالوعالمات011ذهـفصبهوعةىوةدهودافىووتةآا

المهملفاناهناوالعادواالمعهقاوانثللمئينوااالشاإثائطواالمهمافي

عمناالغتهادعابطأضععهـبذالممعتاكالمئنابوقلتاجماوأكافأوا
صوتماطهذفيظاجلىلفظدتدهافإندحوجهءمعهـاانفهالصحمىإن

الىكلعاتهذهـوحمعهطوةدارتومىلدةداثافاطتهمكلىةنىمااا

ةبطمالموثوالةالمهـأطااقاشواوالةالممائداللىموأكىةا

3لموفمعمحتىاشعتدرعهفأتةلددلثاوهعفهمقةةاكلناواكاتاو
شعنادمنةلجاةهماةجمرلىرريدفىالثرحو2ببنفمجرىدااصوتا

شطةصسفاممثملشطرأ11ذهـواقادفىرصهضمحشلدروشدعاهـ14
الهاثأادانوواوماسوايكلمات01هذاكأوجعوالرحوةةداشدايىء
دةررثثالخاسهأنححهطسفهثلمنعىااالنيثبذغضواداءوالرألميمفا

وفماهذقظحمرضنماعلىخصخوسحوةاليخمالهبكمعهابرولما
وهىاتيهىاهذهقحيطوله3اسهامحاضد8ستعلالاتحاحمىتممممةأهص1

كاقاكاىاأخهنادوافاليلمةءأهـاداؤةياءاواظأةثاةءأواننفطةاا
عتفحلمثماانطئضانداءالضعلمألثلذتسهواغلةااإالطا ءو

بصثىباألرواهثمطبقةنطاءصادضادططولىءامأللهنكاكاأ
انبعصهموزعماألستعالهفصمنرتضدالمةوهـىاالطباقحروفأ

منلمزمنهالمامطاقماوومماولمفماسمانقفىفىااقاالطمبستك8شهالله11

اسثعاصانعواضهآااسادأتةءاأاثالطإلعثسفىستعألااالمدافا



أ



فيهأمنماادكتيطولذمالاضرفيتتصلتاحتىوتجالرنعاماةاقتستطما
يهقلشاكرأنلهلعنااعوواللمثعناوق

ميذكلثاالحجصرحافاوخروثارضنحطلىءألماقياانهحىلمافصلى
ففاللمزسفمابهطا

كافرآنابهؤدلممنالزآنمولدفذباوال

دمصمرجودرواتهاوااتبكطامعرفةاعيالعنىادناعلياهوالمطلىهذا
بهاالتهانوأدازقانيطاةإاقداخبهوأوئهدحباىاذااكلبىتياصئا

ةاظاغوبانهافاةافااننهآه51وهعنافدطبفابادالزمننعالصة
لتىميرجبأاخمبهالعملبوالدأىأةباواإلصذولععنىينه

ويداهدافوأيراعئمهنهعناهودبلدلبصملممنقاابعمقيفىقارئا
لهءماالاديةلقالىهمفامظنةلماكانهبانهبع64صفموطتهقهـاق
للهنز2ةفي3ومارنرولوتحبهخذداهـىلداقاكلبو

ضلهاثااآهنهومثذقىالأاالله4نهل

بهؤداوصىالقوآاللةأننرللهثادأناأىالشانيموأنضهفقدملماتعابلأهذ
وتلغيناهتعالىتهامكلنااوصلوالنهترثماللتراااوؤلتعالىبقواملهفئعلى
وصمهعاعلىاربغناصمابهاعنيعغفىاكنءافماائمهالناعنشآصغنء
زعماالدأعبالأنصالمشالمضالقىأثمىظالمحفرحاعنجبرلتء
لمقادعلةقلصررئملوممتاكتالفوأصكدادوداتىوالحراأصثاعما
ةاهاوأءأرزبنقاآلهالاكحيةظوهوأ5عناخبرالجزقهااهفم

لىضصمنةمأخثذصتحمسنةءوصفةالطأتحيزنهوهأضألالدحالهاشاأحبراا
افرقالبصالاعنسكلوزيفة4صاأهجردداانلوايآهوفئاهروسا

رفثماألرواكلنجوذمعباحلهورادواكألكأالمتتالقركنةالوققراهاثااريينهم
منهمااةأقراالجمحالممثمااألخذغن

صغقالطومسضقهـامن5احفهـسوتاطءواعاالوهـ

ةفىشدسكههطزمةاكأصفاعطامالحروشحغهـامنهوااقووراأنيعئى
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عياهاىبهثعبرالىالكصربوجدغقوانداماماالههاوقعمداح
العظيمكالطوفهقكلكاطةنعالىولههـععنذاضالفوائافناهدأ
نلمدلمقوعتضمةالىاشاوصتندهمومتابعوهويالىاةرؤقمىفنهم

الذىنعلماابلايههوقبئفاالعفمعفتهـادلدأكمهامنكهمرئمومهم
مهمثمددةشتمالىاذقولداذاتشديوأوأألستالاهوستأ

يوكىبرتياقأفارئلمحاءقولاالىأرةاثوفيهايز3زفماض
وفمنفاكوهنىشافضددءداطميدجعلفةاطهـرهكطظهـزوهالءالىا
فألياتلمذوبىأدهذاناصابههافاشقاصياكواوحمنلر
قييرصنهكهعلىدظهرلسانهفظايدلحسققبمتةالصطرإهها

ألءمؤداكلدثهـالمؤكواحدسمح
كعبداقهأوفغفمعنتهامامناالمفذمإ

فامأقدعالخكهسبؤئانحفضينهأوررعهافضهءاذااآمانءمشابمتأهر
الممأكتللفنحوباسقغةيهوتةناظفيالوتقرمتماتهألمهغومةدنهعدة

اممكوفالوأاالطباقأقركالصواضغفم8ستعألوصنحدا
ثنالفنضاداثؤوانالأعنىكرهاةم15اهألءساصمكلتةامر
داعناالعسلدواالرسةماقحلهااحرفنجمصتملننرأفدضوأءاطاا

تعممببرناومليبمسشطأستأنوىالكانبمث51بادبرالالوااطاهوا
ألعسدقشبرالمالباالستعالفيوهمعالفالقافيعزفاجمئالصعيناامن
ئالابضاطرفمئالصاامئ

أوعبضانمالمىهلشواأءأصالتمنالهاقألهنو
لحايهعلىبللنايشنبهلنألبسطتعنصأصطضتعاقرلهطااقاقاببتهمرا
املحالفمإجمف3شافاداتثملخرجامحادايابسببانممةماالتاهةأطاصيما11

قولهمنجممالةأباالسنئذهـنحعاألدغاملد51استعألصفهبغادالحفألااالا
الداشوذبا1قااومخيؤاليحيفذالمرصالثيمكاللمنهأدا

اتمهعدافىطمالفرالنهـععأبهاذاليألداؤنا



1

اضمحلمعضوضوانع1حعنأثاصثوقعداص2ا

منانونواجعانامنأماملالساصخيفاثونالىءهـصباعرا
النافنعنقالثاألملمغمنوسواامننغينائعهشوا

ظوبراععىجماهاشتصىءمحذوراءابتاوخاص
اشلألراعذودكةراذعىانيعإلىقولهمنثمهاالذاللعصضبامر
القمحظورابكعطاسنعالىتعطقولهوراظامكنوراخلىزازتشته

عىلمخطورأ4منعسسينمربضلبصأنليعدواجهنلظاألىألذا
نحرجمئيضادأاساواسيىاشاالدم7تعادأجمعىقولهنءصادهممققها

اصادمنغضماشواوالدالينامانيزصفته1االضامنائمعزكلواحدوال
نلفأصفةانكدامحرصاواتصفبعوكذانهـامملباظاوا

اغمعهىكطاقطمحرقأبمكنعأوءثههاواإكادفابآادكأاهثهااععاهاأربمراو
كرشمصغقعالىقكللهصيهمبثبمفعيأللذفوينياعمنبامهعامحهو

ةاةاهكةاالأءفاهةلىطأهلهااإةءثاهـ

سنسلمخا11ثليمارلمطااضكامادص



اا

قدتفانو3دانغواثحمقأهوناكتكلندااإلألمفاللىألكي
شاقواقشإزاوالفاررماسوانةانبمنكرافوشائم8اآكااكلىاتقوا

اأئداهاكثهطءالمايصداوهفعماالهودرنحوفلدرهالسكطاطلشماعلىا
االدلداديرلعنوهعهالتعرهبألملىاالصاالألمظاهرالقافرقاقلت

4تظيرالحاكذنعهثاااللوككليثوالدكامالرالذلمهذاظميماف
االدشكامعنبايدةلحاقأفالنفسمهلىنعالىبخنح5لخندالمااماأ

لفىكمالاومىهاأضآقاعدشماالدضطمنبلزمقلشوثلصع
عواتلةانءالغىوممايظهوابععالةاهىادلممامىملادطدامفهطأهـأ
يظبررطمالويةاالالصالعهشلااالاشابههـهـقلىبناهاالفئغبهادرقولهاا

نالىكومادعرنجبوتداامقمهـفالىنحوقوفاتااككقدال9انماا
بقمببزألمنادالمعتأساالللههبزشومخربملثناثباستطالةوأمضطاآلد
رمنلىنادابدأفيدلموهوضوالمحلةباالسئمالانمالةءالطانء
مليءظابكرميايكتبذذالئعليشنبهناساكلثيامنلمارأىنعالىللها

فقألماحما

ظافاههـظمواطتظا5الحنظظمصافافاكالظعندعياصبهى
لرحلةوهوأاظعنااالولىاظامالمثالةباتتعثمزألفاطاببعلىاذاهتملا

اخلاظعنممحدواعوضعلفر2ناغرأتحفى2موضعلىاهوبئمن
لهماأهاضصرهذموفثانفرثنافاحالوططنجعنهوماتمظلالثات

كلخهااشصافايؤوهوؤتهاطالإظهـرااثطءااضاالظألظاخالهمرف

ارويرفناالظهيرقثىمنابمثميتحنههلىنعاواالهافمانبأدعاولم
ألقرأدا4هةععركممممامهاىجمهععالراالرومنظهرونم

عهنررلحفظامسمالفاعظآعذالبقرةاوالطمعاضحثوجمألمحىضحمأ
ابففىاللصلىاتلىءأصانظطلىأرموضانوألرباثهالعر7نا8تحو

بهمواحلىنعالقرأنفىهنهرأتلنمفدالقظةامنغظااالدس
منهوقعوألنأضكلالميهاألتطاركعنهاأنظزنألسابئفلثإبقاظاقآا
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سوابزاخلطاالعثنموىعظأنافرطناكط

عروقحاوابهالةمنىةإظااطغزنألولفاعزئيستمواالحيتهفالشا
جمنىيأفظنابئالشاأهخاشاطفرلمعيهمالعدمنحدواموضحالفرالمنه

الذيهأاواالستوشعوضعاسبعةشهفالقر3فىحوامماماجاعبدنىورانمةا
هنهالمادأيمانهملىظفنبهمايفلىناثمسهيةافىقيربهمطلظضشانيم
ومومارمظومؤسقعظاثأخاامهاماتصرفيابلكلبنهعوصهـآاللماط

قوأالومهافيالىالقابراصلنجباواثعالىقهعذاساولمجعنلضا
كالمطمايهاسشنىئماشعزاهابنواظاهننكقأامأومظتسوأعكامنالىماا

جعلىاقوآخكضافىيخةنعالقولههنعصجمععهفننظاسثالةأقى
واوشتالاقثوبمظلواظامىارابعالمغمةوفانيابالفاا

سوابقولهلمحنراثماااءئحكفيصلب
نظلعرعلجرفالقللواوبرومنللتمفظالت

مفاتقدمضعنسهتمواؤجلةواالدجمنىلظلانةلمظالظامماطعبا
قىءاااوبأثمواضحةصةببشكللىاهدارأخلقىالسااهيضافعانم

فىهوفىنففظلنمالثاطكفاشاله4االفالظلتحذزاسدبتأولى
فىبرجونففاواارأبحالىدمفبهفرونلىبهامناظألأدثاكاراقعة
ضظلافعنلىهاعناهفظلتسادسوااناالمسلمجوكاقورفهههن12
اشعرإاقنمنطأ4

لعظرغافظأوصثنهثلمحنظرامحظررأهعيظدنأ
اتالتثعوبرىاارواكداالنيئولاصقموافعضابيشكذالشا
كانومالىتعطأقولهولهمأنعوفسطلقرآامنسههـوشواثعلحعاسوحماا

ضالىقولهن3صالةقمهظروغالثاكاتاسصماغرراعاالمرطط
احبوالمحنظرمبسياالنباشايم9يلقمروألمحنظرفىانرأبهشيفكا

حموسهن3راائقبمنىتجاواافاظهاوهىالفنالطةباؤااررظمؤ
بالظاهالنظرجمععهانثاممانعتحغظافىآلوتالي4وطوحوم
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يبر2داناالثلضصثالعلىكلدمهاشيمملفضممأخومظتحثاوا
الظابانلئلنتاراظألنمالىقولىمناطامالمهعلىامنمهايصادالمة

المنادقةاناممالثةابئأوعظعلبفاصوتعالىمولىكنامهنالقمنلمنماا
مهـيامفبهمهمايبطهوصضانضغافادنعطدوقولهعناتانعىالا

هياجشكهبهزنغوقهلياههاهنتخااىاحنافاكمىهه

راتءعنيهملىلهعطلهكقمدهآأمطعى
داصىمااذاصبمومننردمنافهةراوأط

لدبشثلانشدوانرددننالصئصعنااالمبمبئألصالفنةصفةامرباط
واناآلنممة4ضكواوكاكةالمدفونالطودكانينكاممتلمدكنجأا

صدغيرالمدغمالمشدومئإيلفهن3ناصرصكوصممتيالمدكموشال
منمكوماكلنيرفىالمدكمومثالميهمحومكلقلىالمدااللمبمومثللها

أهافلمابناكراقائاوثمونمصأهـاضكولمطأغادبراتةالمشددالمبموضالآمن
لعأملىبامرفبكثبهو

االدااهفماربناكللىباالىلخةكنادتالميهءاحعبن
اسماعوومممدءاالأاباعبماناذامألنكشداإننةامعمما9باس

مبىمداءاالأهكاللألمحنارمناصافااهولالىءبهمتمداشالاا
مثهلبفاوهيلىارماوهاطمشاااملىؤماالجزرىافي

كنىانء2فااهـاحدرلدواأالستهـنهاحكندإىوأنال
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االممنوإوففاوصلوفىالظطمظاثأةصاكنةوحدهانون
اشهمنهكلولؤالىباناطمااضلقدقلتهـقاهـكالفعل

اتمسويةيفمىايمأطألشزآكاالنفيتنوومقهله4سفمنهصيم
كنتةتوشساوتوحدألمصرناراجبالضويهطانمألمؤالشظصاو
وقفاافظادتبقطبثبعدعطملهلالبعدماإلسملغيرلؤكدترقةزاظ
هذاأظهـرالحاقحىتداضوالمصلهآلءش11اقسامتبقاالواعاو

تالمنيقدلمقاطضدستوالسوبهطاصفةااخوشاهاصاذوهاالأورآهإ
ناهـكاوفىسوابمصرهاؤغرظعالكهنىاءقرلكأوائللمجععياا

انهمالملواولالحرتجبالىءالحالكأسأصاكقمنداحلىالنوداطلكنكاا
مافىكنيراوقهالمةلممضونبوأمخرفكتنجاةينهتأونواحدفىكه
مضدأحديهطالمتنوصالتوءكفودرادخفغوههنطالمذعكالقهمنالهمن

نارسكقهبئالمافيهماخاابمأابذبفىبمايرناوألورالقاصرت
رملغهةوازاألماهطوادرخاعداالظاوبحهضعةثذظيزصاصة

لىأمادضكامأالاالألمثتينفياالطنةاتمى11ضكاممىارولهايمهـاول5اذه
11لدتدقاماتاماضركمألنكاادىبعهلزمنمتمااابعفوقألزعالغبرغنة

منامئالفلغنةصفهونملىثاالظمصالوهمهابئخالنقريرندربهذأ
وبمصدملمحرجانالصقأالدعكاموصهرسوشصاكنألااراوئادرب

كايااامقلىءامحسلتنبههبقاكماثقألماأألذفمفالضفىةلباةأةا
لممناعفباااللضباسارخعفالشاهـاوأحدقوجبكاةآثألااواماالنفي
فرآناظناطذمنثئىوأ

نرفاطكدالجمابرمنمةلوادكن
الباوسيوهنثبماؤبئارفىواكةاصاكاالنونضكامدباامر
ناطءاالمينهخعرةزواايدادأثأذلةاداواووالمبمعضالمخا
لاكااانوناالدضمامةدنعاتلماجماشخنشهبماصراءمانءمو

اكةتائقجانساالمبموئفاتاثابافهاخاالانثافيلغالرارا8ايمااوفي
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مدظاكعنلمدةداعالئااذااماكنننااكاأذمذااتالااروالفى
ذاالداثبنانوشموناذومنماانحوةؤياثاللمفماعفقاساغإ

ءافدءاستهجاتدالاعغمرطوظاداناواكذنياعنرنواكلاالقرأء
طوالنونوسلالااوهوفيلثلئااسمذأهواةااباضدفالبأوا
انههباانمحهراالتاباةاوجهأتلذكايمركاتئهمعوأمثابشةاباهضدا
االخفامينالمنناسىوقلةلخرجاؤعحتالغملدللماتفقناطباقثم
األخالدىءكذانثمفةلااباكرجااافشاركجماممانقالبالىلبتوو
نتنوسوالساحمةالتونحفئعاوهوابعلراحمأهذاهـأأحلىالحيوفال

الىممياتهدنلىاوالىءشألالفشمهـاةثلىشولحرابافيعنث
يفرألماونأنسكنركشايافاورتةزضصثت

طس8ممحنهونهطهنىبرءبرذدلمافطإصنىطكلقة
حمرألنا1لفيرآاميزهـلمرأذالثوزنقامةابرربعفواشالجمامنواع

عفدينلمافوضالىامىضلهخرءوالنونابرظلمادقوغداكطافيسالىء
قراطءاهاسدأينإتماإل5واقضشلمتمهامانندءكلداوابازاغاوأى

دئعناااعشداضنوجمطاثالوقرنفاواتاعشدهااللكلندة
المثنهاةهاهنداءويئةاوضالباالنثىثىانبمناكانحاوالضوالنونثمنط

لةالمهنسنفدانلننريهطاومثالواتشبركدهماوانأنونواوتعرفيجمفوق
نرأةأالمهالدالعداضويهناوظلنسااألهاندـأنوداوايدقوإلسد

ونلتقاواارأثاععةاإشيناعنلىيهطالشومتالندادأأطاندءانونواندها
حالنوعدواكافطببهةاالطاشدلشويراثالوؤأهلىاكاثعند
روضاواظاةانحديونايالألظالمشالةءأظاعنداالئنوبنوئارألمةاظ

عندويافيلوثلقبعشدهامناخوناواااللىرزقاإقطأداليخويهن
باشمماضاننوكطالفيلالذىذاهامضثادنىذىظلالىمالماالئها

انودوإلىبمكهابكافا11رعفإيخوفيامومتالنافيهافاضدامووأابعف
نافواعزمتريطامادالمهمعندانيبئاوئللىالمجأشغاكااعد
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اصتضاصبةعندساطمنئاللمحنا8اوصبرانعرنجاضدهابنا
ءخاابرفث15أقاصشاثامبابةامالدا

امهوالمدافصدفي

01هىقكراكةوأقجبلىوالمدالزمزال
والممدهـتبااصوتاالةانءعبارالألحالوفيبادةالزاالنةقىالمداسل
مؤبهوهرهوالمفعصورضاووسببانوانىمىمحدمسدصقدءكالتهأوهو
األزمفاوحاشاشوأجبكأثهملمدوارفهـاألزآوطنونتهسعحدوا
حءهاصبواراببالزومزماىواقرأاضدصالمدفىصدةواحالةمما
سزقالمجمبالفهواؤفطوسأمعداردواناةالجنامدعلى8اقراا

شؤالواذافظرتألمهصلىانهدافاايعنلىوقصرائئعاجاؤدواط
ماتلهأأزكفياواهالايحطضة2أمبن4حدوفالةحى
فما5اصفاهدةومهيفمانئاشعبنالىببنأفىالأهـلتلىبذلىئذام7

الللثللىوصمهالمنانينادوألثي3قولةلعللاهاثاايخهضأالخ
للكقساكبسونهدالتيااةاالمشددزمالخااونمسسكةبعدل
اوماغوحالمنكاواشاضكقهقجمنالثذكبئايلاللىنعا
تعالىضأثنفصلصثئهلبطامدخهـالىاممةالمدفىمزتجكرفصاواتال

بساطاأيمهنينابعنيبسطاوالنهمننلبنلفألنهثيلىعهالبكأنزبما
امجققوعؤوامومونم3بذلكمكىنغأهالينهانمقولدموداءاها
بزهممىخمرلته6تعالىكغولهلفرفيلسادسمدااالبهالقيمثبرنماثبمهنهاوا

ئنوزكرباكلقوونعالىمدالبفةحمالااظبرصنفماماكبئيفرقالنه
ميىقه11الهال4كلقيأافهانعامنهمداتالمقعورامنلممدوابغعهمبينتبر

نحوقولهقيالعزامنأبولعمد9اكاللهسوىساءاللنفىلمالمبآلعةذهـ
جنسمنانعةمزناكلىايدلالتهبذعمىاهمأبؤإشايماناوأ7منأدمنعاق
سالمدشادادبأجيأاسلهالنءافىثعوبعانعاشرمداالصلماقباماحرفي

اثافاعثراقضافيناصثماوضمرثفابذجمينؤفشنالهامارفىا
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لصهىكامشرألمدالطااليفماعندهنمالرسمالمشاالمدالعمارفى
لسلةاااللئمعةشملعبذدصصيعائبنامنقوووالباهومنلوأواقامن

الخففثكرصزمصرألمداءارابحمقدأرصكنهاطمنذالمدفىيضس
ئزففالواجسواكلوازمالالمداهنكببذثرعثمسق

كهاططوياابنطساكنملىررصفباسطهؤمفألأ
حالثىالمنوشفىإلذمسءهيدصثءجاوالذىألزمالمدانراناث

31مداوغيهمدكالنادمماالمغاعدصتراقحاكناساغاوارقفاوصل
قالىكوفبمدصوارآوأحةاماوةكوالحالباوجانبهواماادغموا
الجملوالقعرنجالمدلمدامجوذبهوسذاأثزىأفثاسلىآجمماصووالأئ

فاتحهصهرنانمااادغمرغيرأوتحاافىمعرأمريةاإكنااطئنانسطس

افئنقلرأفىكناثمااالمداثجاعفىءفغداتفئرااألؤلنكافاناومخيرسة
يققيلهأشارليهوألناظمصتاشماواباالولصهألحةممنهـالاقنئيطاكاننو
وغبراشدشاإلؤتالافرأقد5مدنمومعدوللطباو

ةأبهعاعانضيفئصلقبادبأوال
كةتمعيبشنربهوناقاثدقبلاسفيرهوالذىبواةالمدارانا
اعضباؤفئاكاهالبنالتوالتبالمقصسلىلمحهومالسؤوكوجاموبيهةدوا
ررشأخرذبهءوهداأفاتأثمتدازيمدقالمحننهمدارخافوافاتنم

قالىمنومنماماعممذومذاهأتؤمفافراقداكدقالىمنومنهموحمش
لثدمفدارفامنؤدمكاثاواعابنالوروذأنقطوهذارصينبرامقداد
مقريبطذلحرشوحمهعروطهوافاليفيهوسذامأخوذؤسضفأ

اكوشرقفامممالااوعرصعألأذههةفئأذاأوثمءإدلإلالخ
بانبهونمفةامنلبئءالملىصفئئهانولاانعمافئقاطذاداثأ

ممانبعلىصههماأالتهأمرأعرأقىاضهـكاةشأووواهـصرضوةاددآست
وهمجمساقوآمرعاالتصمتوحمزةهوورشالمدأل41داليرلىمنؤنهم

ومنممحلموقعروهرابئيميرالاالنجااليرىمنوئهمالنمالماماةهراع



يفرجداأقملبشوأسودألوندكلظوأرجيييرصفيهمبن
صفقابامىاالالسلثئههـالنهخطأعنهسوبمذانلىالىلمداحنمها

لهـضاالمدطففىالمكورفكأناذاوهومالخسائالقسماامادن2صاةانا
ارئرفأنماواكاهالواالمحفىونأا41فبخلىدهعاللفافىاىألص

أوموماةأوءبسوراحالموفكلثااسدهـتلىاءصعالالىكىحمخثمه
اترماااطولىاأوبعهةثآليخهوببهوزوقالمغهننسصاوحيمشكومفتوطإ

اوقفرصمرنشبطاسطرأ4ووفظاإخبأزمإالىءلهمالمدافعروصال
قاااهبككلوقفةاذسنفه4ىووإزماأأسألوناعنحطههعايارفى

علىبافاكصرروسارىطنضواىالجصبمفالالمدعنصتتكبزمفاقاظالسا
بةكنوافامألا

811دادبواهـالمامروةءفصلى
ا

ارهمىف41شرمءبدروفصدخبحرلدك
سئووكاتتامثةبلوذقامسوتداواال

فالىذاولى01بمعاةترادالثاةباوهاعقهصكاوألقويدا3ذلمط
اقعلحاومثامفحهـاوكأفئاألرئطإلةألصكولدءأأشااصلمالدافا
ومرفوعبمارقيتفغولههآلعفالثذالثهننىومايبرطمأاص

اخاثطويلفففبدماطءىداظحطألاألوفئاكفاشةا
صكتنحرضاويلةةايسككالغئمابسدجمالنديرأنيئهـاىصدهاعاة

المحعدءلبابارىاحتااقسأمثألثهينقسذافمفوزاوقفاذاعرتقصيرا
لمجرورمنذوتامنءتابتأاصولالمانءالمقملوعياقده3لاؤتعاق
كفاابالطاطواخاعادراافعصرعنرففوهلواضمطرارىأالمر

وحسنفوتامأقسامنةثالالىطهارماناظوقههههشساودوهوالمةتف
أوفهضاولنبرمقأنعافاتاممكلعلىقااققالاقبطأاوجه

أثإثاصوأاطلثاثادائاماآلالاظ14وراؤكأدنفظالالمعنىبعداشعاق
قولهأكرولى1ماودحدللثذشوقديآ

ضرصورسجم
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قدبصءلمفطـ

تهضىهـ
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س



ىحبى

شء5

ءط

سهة

أ

فىمعغتهاتىرهاالعين

صدسهضب

فدعنثهـسلى5وياهااسمن
مهـئم
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فابظثالىاخلىااداالعاتقراضاشرحمشاتاثجاترهماصالىخحي
تكهـبرذاد11هودتتهوسصاللهرالمااوومالتتئاررأ

ابقرةافىقهاجوشرثاوأثلنابعالبفرلكاتاضارالبهكىيمقبلط
هيمانعاادقود4جماأمعا3خكداعالتنعهي

عراناعلررفاطيمنمفماق

داذسواقرالللى2االشرئرضىءأحدرهبربافاكلشرتميفظااعلم
مايمفهاواتثتاشالذاقرهاضهبراداؤااثارادعاجممنعمشاقه
تنعديعشنردتهرلتهوبنعيشارانالهمىعايدااثثا1فالعرا

وافهأازميتورراعلساااالدسنعلاشاألواضمنازرتواإشالق
كلروانثشاكلهازافيأمنأهيمااشنىاإلمااوالخكصوهتعلالنصافهلما

ئراالاافماقللهاعسنبهيااصملهوداةاعورةمنامأوحمااذهمعليم
دكلىقبخأبلرفاذعثزدىااطاطرةفىأقظمهلإيمالامتةإ
كقنغةابرهمولهرقأصااأببضاأىلقرهاادعبريرااإنممنمارففولهاطاا

انعلاثدففففراتاخىوقولهمهبرأاأهموستهعالهقبراهيما
وقولههيمابرال9وأللصائلأواعنلىبذزواحنراألخرجمطمابراموضى
اظانبراكألواكاانتممبغولهالمقربرنالمائدثااىممأىاثاععوروا

ل4لىدائاراعرل2قافاضتلفمالولىاضنبالنامدهـثاله

اخوراقىعيهضاللهاانسةلمإنلىإفبفااعابهاملا
ومازوحهـاصئدكروالمراةاامظتحريمءمصاكراداعفولمقات
ردأل01الردامراتشنرأقىاهـاتأفواوداراكفعشعبافامش
ممادعآلسمما5امرأتاتاافانضامرسفرولهتضاابهىوابرصف

اعأمرأثوالساهـوالسادساظامحستععصائفرعوناحمأأشقااراخ
تحربمفيلشاراابهاوااقريماقونسمرأتوأوطعوامرأتف

كلدترورقصكلصابالنامعمبناخبرأشبمظنحصبفدمععتإ
فألتتابهءثعاثلماولىار2اشمعصبتأهداسثم1باجونضماوولاقدمهغ
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اناعقياتشصفانظالىأئعرتلارتومعصالطأهداباالغ
هـبمةظالرونطمماواأل5سفشناطرالدحاناؤقيهلىفيفهوانحدأيا

واتاضصفا2الفااالولوألثاتخنعواضحروربئاناماباسففظ
نولهكاائمائيهافاطيوانىضكوبالفهانبهدلسنت2أنالنبدلهالنتلىتجرفان
عبادهئمالتفهاينىقدفشاهسالاالتانىالواهنشضشاقدبحةارا

روؤتئابالتقربئأنناأقرشكينوغانرإآنروشقمالئاسرهناوا
ءجنبالنالفظوقعتجنشلىصأغالفموليعينصدقرتواسفع

حدواميضحقفطرتامظهـثبئتمماالنهضتواصدفحشعةريما
خيردآاقهبغتواحدهوضحقهبابقيتاظتتتامرافىتهافطرت
ماضشاراننجتاواصضخبمبالمامقأبنتابئانثواهود

نرتغتصدأ1هوةخاهبالنعتافظاالعراتطأودممت
أءفبالتامهفردااوتجاخنلفماوكلفااالعرأتىومطالحصنى
دقولهتابافاتبهتبوجى8أفرادفيانراهاضافاماصؤ5ناحدمذه
وربغبابشافىاتوأتوجدبهرباابنقرأهاذيوسفألنشحاتعالىأ

شممئعلعهانزلوالعبافىانافعاقراهيأيفصبهااطإتنعابعلوبوا
وههفافىاوابوبهروحمزكشربناانوصهلىباقرأهابخوتاربق

أبنمبامالهراهاينشضعدفممراهاباترصدحمزةأصهفى7منونثاخفئا
إهافمطناألفىصدالفادبئعىروفضكأتوفىساأوامروناخط

ففواالذفيلىءبذدحفممتالشثذاكعافىوأرصزةصمبافوحيدط
11انيركهثافىنىفضالفشالمومرطوابئنافعتبافىقرأماسفياولى

الذبئبلئكداكشرحفتءوكذذهنونالبكنالشمعالبهىنتهلذبا
عاهرابننافعحءقرأهابااننااقهاسفرواظهزواق

بفعإليغأامناثثاتعاقأفملةائطابهبزإلوعفسلىإوا
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دوأمحراوربمجموصكةصراكلها8تدعدسفههىصاالمنيأررشبمااملرفاقذالث

نعفمكاراتاالهتهمنفقيضىكأابهالحركةكبماكدلمجريعرىإلهلينعلى
هـشاالولمألامربرهذافففولاذالمحسوسنقعدكابراناسذطهإومنإلشا

فاعاكذكفطوأفعالهرؤلىاقعفانأوسماكناماقركايههوناناهأإلفي
ومندالدماكنلظقالهـابهاصلشألجمطلىرزتصلههزانىمصياج

بلمكاممورئجصأ6قكانلكطثتما1اوماللمفآرعتكوشكاااشأني
عمراشرفياطاقكامىهااوفسضسخاسىكاولواهـناالفىسمحالحنا
اوهرأنهنغحهلاالمرفنجهاواوااالمافكاكهـاقوضربثعمافأل

لزمثككامضصمةدئاةنظثراضجشكلإلزعامضمرماعهطإشهثانع
كصرامالسودا4ثاألمألن1داصنبااعثباوالفعاالىاامنسوجانا

رماطلفمفانكاداعلمسهضبهابهممورمفيهاعوامضوصابنأماأل
السرشادلواتذوأطلفةباحلفامشيواشاسافامنرابالمممرشايمنال
مهوأثثطصاقافمانوجأدامبهمزاوملاالتدهةالكزىكوافاعا

ولكاأعلأخزيلتنهزابالكمرالن
وفيكسصرهامللامنواس1وئ

ناةهواسمالمرانثواابعهأهرئعأبى
الهإفربعدآهصاماسصفاىقباسممماقوصلمزا
اةمحةااعمفئءقاوافياعىاصواماجالسيشالداكاالفطءااست
صفهىانوأفقانوثعانأمماقوامرووابخةوانمواواسضوابهطاعه2س

تعذةكلناهمطالمقافاننحأكئةأةوايمالومحولهاألبزوروأان7واقسممبا
اآألإيخسروافيالسممإنبهماذوايمنزيدتهرابنقنفارأبنمآألا
الفغانهريفا

وعنعحقفارمى11ررصاجمكلوصافراوف

وضفالئمنضباشائز1الفىماواالبف
أوقفهففمماطصقاملىءلرقفاحدرمنفاذللصونااقفالقملاةا
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رهضذااالابغملهلهاالمثمابللىوآوواإلثمامومرادعندلمذاسبا
وللفرقمفاالخالالبمففيالىوموييثادكثموابقرلهبهالمأميوباالثهمامو
هادشهنواقماةىراوصهونبأثوايفتاوالةلرلمآالاشاالئةاالنن
صألاهألثاتبمالحللنناالسألواذرزرانثر3اركةاتد
احالمؤنىفىالئثمامبرنالشذ01اصرة001اخطءاالال ولمرهبهمعداسرص

وتدعادالفمرلظنمدالثلطتعمأقوحغيقنهرانسيبيففط
ممىألالدفانهالرومجماألحىوأللدكهالنفمءفيةصاهـا5اعابي
فمه1مرفىالسلصاماهومصرألببنافتئاآهاألامنفرهقوابصيهىوا
الكلءكنعاهومماوبوق5

تقدمهنالقرلقارئئءالمقذظسمحابمةدت9وآ
امسألمامهالفبديرااثمختيامطقهالححسد

دمة5وفولضناسبةةفيعلىاالشصدخلنيظممثيأفثمأداءنتهالاقمىاا
نامإلختدامتالاونةهنفكيخاصلرداررنوختاباهـدوكنا

تهاهداناانرألنالنهتهوماالدااناهداتذىطهالحد

منفوكىداالزهلدارفاظسحاثامزمؤافقال
صبماعمعنلفىفىاربعبثامنافياالييم5يدون

فهاملىمووحدتهرالفىنةطغطويرةو

لمؤمهأؤليأديىيسيدنالىء
الدبنمالىكيثبراشساليا

وفقهاوصبنا

أوكيل
هيهةأ
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اوىاكااالفيوىحمسادادادساوىاراجمتثاصقردثأ

ةنجعيئالىثملنظململىضماقالهوسكينانغاقاالدقثالذىد
منوافضلهنادالنطتىيدنامحدافعمنملىالماوأالصالةافرقان

االكةاأإلناممدالهلى7وهبادارضاداقىلىاباصكتاصط
ألميىنعمالىأممرحانراممحوللببراوبةققدثمبعدوةالعالم

ماهؤلفبمقارصمالجزر4لمفاشوحأةمومنىلذ41ساىلحوابا
المالمجضمناشيئاسرماشصنمةلىىؤاالايثاليرناخ
ازاتجمهسبنوةفىركارطبهمالعااملهومنةلاكا

أبصمعرنمانسكغههطكااهماهؤأفوفعهابالمطت
ابأدبينولىصامنتكالمهففئوافيقيا

فئهبمءأربهثعنةكعأئزاهـاعاممن

علعههـسيماقهصلىسبدالتقلبن
ىصيهأجمسؤلهو

ويئرنأبع
ئءعول

لغه




