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3كاصضغحعجحيخبختتيمضهتحعييش
أحجفحخحثس

اأممهـحيمالىالرحمتالدهألبسبم
امخوعبقابرالمحزلةبإا

احمعواوماهجممامذوصدبهايمتلهوعيمااالمختحوبهرنافياالتداعم
أممااامةفرثثكالىاماةوةفرتهمأددءاتمطبقاتهمدقينمكليه
وحكمتهللهبعدلهدقكلايةوكدلعدجاقلماالمعزلتتتجوقلناعقعد

اتعاءبتراصلهاىعزاليالمونجنخعتائهختجألفلقولهمةللوخدوده
االيسوتجبادأهووآمحرفىتعالى4هوتوونحوصاوآعمزئعصوه

ااصتزلنوعلهاوعامهاقةصلىبرلهالةياتجواوعنهماالباالمتز
عىرىالفوحبانرواالذيرايفاباظاواححصاطيرفيضاثرصئ

أاثصلىوفرلهووع7لهوعاقهعلىهاعبدبربىجاعناليرلىدافا
كعاهاواهاإدمافرقةنرجعبفعلمأعتىسمئزقا8وضم6لهوعب

أليماألصمبهذااببماجمراالنضناقالثمراظمموغامءرلةئرالمعالفئه

ام7اجتمحوارسكهعونلدوما3لمبر

ئأرابىهههابنءقرءمقجمءفولهحهمى

يمرزكالمرىبهالنوقةر3ما

كج



3أل

ئددثكصفيانفكانابهواعببدبفوبهاممرفقالولبقكذااكراةا
لئهحموابئانهمفيئدوكلنمئةألناجةةواىي

ياتفعمماولستقالناهـألحئفاعرعيدبنووممرأصاوانماذكررلةمعاى

راحدصالداترويصحرتازصافالالمعارفففنببهابنـذكرا

البهائرابالويهنرمهصاناحالزفيفىلتلىحالدأ101ياافتبركأالحؤيإ
برجونوبهاعةلرالحكليةاوعوحمالملةلمعنجمهـايرجهمكديرةوللإ

امنهيسمممداهعلايلاالةإنخستضألكلمعمةاتتانروللبهيماسحاباا
عرجيةوهمعةاااممؤاحالتحماتصصيماضااأيغرالصرااليمات

جمبانشمغتجالذفىمابمأتااعننثإفياالتخمبميفاالسة
أفرطاتاوالصدةنرةآااباتازرلال0101عطأفيلواالةاكذا

الطوافياليوامتزلقابمتمفروالبمنكأالايزانباتإةخزهرنينلقابل
الجدفقالالحنأصحابمنالحهعمربمبهاتترهـأاللبهدولنكدمن

خالهلدياىر4شوصافيافيرفاللهابهحاوهوفميأحلهعاواامتز

والفاخامدحوهودسيالمرمعيراجقتااذخيرخعاعنعاتاالجمان

اينا3فرهوبمواصمؤمابننادحألحمقلحاللضرئراحصالأليجحأ

أجاضذارمالبههنالالوجمهيهدةكلمولجتةاعالقربعللثهادةالن
اخرةاالفىيىاذمييااهـاصإرضاانمهوةكأغيرنيركآليالدن

للمذلماويكلونذعليهيخففهـتالشالهيهوصريىالجةفينريئناالللفربئ

01كررطلملماإلكريزسلم2مرءالمبه

ادحرمنيهةعاحإمذهبمايرلهعكرللىمكص
يممرظىمملمثمهالماءلتتفربرووحه

1يرييجشمعسمعالحاولمطلقفأصصحمصانر
لهأيرشمة



يم

اافقاوكنانيعدعيدروبناثذعلىبعهوقبئلالولركىرةركتار
الكلذحاوصمواةثمومةنعالىلقهتحتفيالممافىروابمللعدلفإله

ثانودةقااقولهفيوالحنعبيدحاتلنوكرووامحالراءتذااإ
اأىروصماألبذاشينهمكلنةلةاطعزصغصا3الحندباسنإ

امحاكحمبلةائحزالهزاصلعجمك01دتمالةقضاداتينقاليلاطواكأقلن

انألتورماهوزالقاسلمعإهاقهصلىاىاعىانخهردريئحدلتلمقاث ا

اوميااقيشفىاااوهدأسفرقعلىامىرثصتتز3وعيهاقهحلىالي

81الحسافوحامئاماافيواملهعوتلىاعببنرصتبمارحموابداكأ
أالهدضعروالهاقاواعتراماقافيانهراشامرألوأسلىألماضااذاورا ا

أثاةإتتواطرةداؤادجيرودعاسسرجمعواصخاتوصعاتالبما

أالمعنزلقساضالفواانءةدربءاوةرااالقواءكااالتلعيز4إواحعمبمأ

رالصدثعللمجمععالواباالاالحطعانرايلماتنراةهوأذاثفىاال
11

أضدمبمفصدواماصعةإيىااتاصدرضأالول
أالىإتملهاةالتياهاليداصاءامذمموصدجمدىابواسافلا

ألرجنىداتىةكاتسعةاألاقذاكإيىعواتءمحبيدووصرواحله
أصاظررعماتطضهتلدرت01هـتدما11صهمحاتعلهايامفيحدثمذهبم

ممببعدصذصيمخدثكةالراماواادألىاالمصذعىفيمنوقتالألهم

ايآعإلنيدلحىانذكرثنالىحاباسراحمدإاءاصصثلموراالولالعد

اصارحاالرذاوراهإانوامرهـاتذعراكالافيوألواترا
1نأبأنبأترألحهروأنإلألفىبههـصاللقملهإئي

أ3ءاو0101ءنرلمرءلماكبت
11

كهصاافواالاللمأإزكوابمءمات4ول7رسأيم لاكاجملمم001

اتحىحمحصم
ادممدوا



ت

كونبأللصالمعليهسممةبالعرلهمسلفمالوءلماالصودادثرووللةأ
االعاعاراكانالنىادترأتاوالقضميياعنللبراتاروهفثعداا

11اثأصتاولدوتمزدةناالمفيالفارسادوالكوتفيايطابجمهأأ ابتاقسبقيمابمتاضدةالبراراقباهبريطولمصباهبناقهدلثعولهاهذا
اأترحىالتالىسديوحادتةروانبنىاركءواعبةواتيخإلدانماحدتأا

11بالحشاآوالييتدبدفيالبهاكاأظأةعنماورداقىوبيعطر11
أاربهاضوالتحمتىاتحرترتالوش01الامر3يموابظوةؤانمالمصلفال11

11صدالىىئراهجاالاذائرخالف4لهاحموليابالصندالمد5هذاتلتازنحرا ا

صرد3تاوارخصلدم4عإووالىمماضحىاانكهبهيفاتءالثعرأ
أعهيما أأدمنحميعةعن3واخفاقاشاشزوكاذكسموليآبهاواا

أاكأةالثوصوندصعوبنوةاصاإمإعيهملىعقواالصوتعئصلمةبنإ
ااخدواءههاوءدإدالزايىوةرليهنءالمصوعارءواكهصاعنزااط15ا
اأ

احمداخذالكرفيراطأهاكذاكامهالدةاافاضال100 وووالمصسولممى5ا

ورءواصالوافقناتدلفتانلىصعبلمذلةخدالعتزالبخاعفا

اآاثلىاضهواطأباىلنعلىبندفعنااخداوأثساهـانحماآلنالهرا
11وخداصوتش4جولمحراصالءرىاذجمارخمددةفاعبداهه

االىوعليهاقهاللةاءرعنملالشعيهملبصطاباووبحهذكاماإ

أذاوالهوبواصلىةشطنبهويايماطحتالدلهواتءمايطقاوءإكأ3
أاشجمىثصصقاالىكاخذتجداقةءوابوإلصرىعبداطهإلىعنالحاضىأ

الحافه3الىاتتاخذثءماصمو11ذخمط3فاافيعناخذخااواوا
لم3ارصادألطهييهئااضداوها

اا
اإءيرصصىحا



وابرالهويئفىيئهذليمحناخذامالشوالتنحاميعتوبامهناضذعلىلبو

هالةاوهووممرواسلعناخذوكمانبالوطبقتهددطوكأظنعناخذ

أيضرخحدةللحننبنعبنمححدليهاحذشةددوعدابنقةمدا

35ولهراعيهافهصلىعتاخذللالموطاطيهللالمعإلههعلعن

اجمتفقرجعيالجوااأوسئآىأفئغنيتجطقرو

أفرشوألتييىئنخياأللمهةقادرآطيمقدشاخدالمللدنعلىلةالمحش
ئريدوالالضتخعلألحكتإالتجماضةركريىدولمهاهروالجو

ربءلىوفيرانلتوالبذللزاحالودلفشمغنأجونمتوتعريغيبمف
ا

ايدصدسرثهنهوبمعايهافهصلىللرصوهـحشوالبذجثالمجتة

اخمدنجبلرخراالارودنغيرخحالمنلمةوقائداضدرسلواحما

االمؤمنولنوعلىومصفةقولاتالاانولهةععبمنهعطإلولووولابهءصدا

الواوسالالفاصقانومولتيئشافىبينأورالمنروابخةللمنإ

ةامنؤلةفىويمأقاألتشإرفياتقيا4فا8جماربااليتولاالمنهعافرا
هابهووا4شفالوقكيرهـالددلكجمحوااواؤيهتقللعالهفمتر

أرحقفأاحدثهااقااءتحدالبنوافىحمتدواالعابةاتوتيءلى
أا

ابفاعرويةوطمنةاالجرعإهماكثروزكاصياقىلهكاليووتاتوألا
نعدادوفيصاكاجمااذولمروفبامراألوجوبدعواجمعوااماعىاا

غالجملةهدلممتجالغيردداذيزبنكالمصاثخعدةحنفات3عاحآف

لالاجمواعيهماعلىءدما

ءهالعسىبئلملمةغقابمهادهبلمهـارهال

11ليممثدبهقلقا03حيئذدممثهداوددرماللقلمآوتما
امارو



مطبفاامانعببنو

وقدتضنتطيهفهااكنثيروخنلجقاتمالجبارعبدضللقزتنقفوتهإ
اقهصلىارسولسةللضافاضهمافضهعلىطقافمدنومىهمائبةأ

هىالمثيورفيلجقةكلثذكرواكامماعثرحدالىسلمعلجه

ضمضلورممالدحينكلهفيتارفافىىدرأخعاتعذانمذرحاالأ ءأ

بمدلالعإعلهوهميعةراألالخناالولىاةالطهراالعايهبععقفىا
اقهحخكبدوغردصوبنهاوعبدعبلعبقاهعبونكالرووابوبكروإ
ملال3عليهعلىممعاماللعاتبنةوعبادردلغفارىذراىاردللدىوامربنإ
روقداتبقضآيفااكانيخابنانمرافه7كأدألهىاللقاثخكعىةاا
لدآظصضبئمقافمرفلمااتلمهوذرالجبراعثدلاباصضحخراياإ
امللمل3فغاقودقدبقضآاكانلثامالىالصعناخبرزأقالمحبئا

روفدبعضااال4نلهاوناءتاوالهبطاروأدماأللنععةوبرالحبةكاناقللذو
عغترلتهثااحمهايلفتالاالجرشنعالىاءاحشباقهبكدالتيئمتهات

ثعفىايهوفبتلبرخرلمتأخوأضقلبمفيفىونصائروالتمنرمفىاالجردم

روالمدوالقفاجمشؤكأثتخالفقايهاهضطررتاوالممرهيزيماألن
راوأصاوشخاتطنالىلهمللليهءعلىفقإلصيرفاانإالوعطاصاةإ

ااقهتاقيكانتوضاييلوءالوعدواضطاسوللنالثعوللهابهذأبماإ لهوواحهـ

االمىناولىساقاألبتوابالمحننواللممنةمحعدوألنبلمذدالثمةءا ةومسصينننااخوأنتالةنلكالمحمنبرلىالذفيةصترلىياوال

رهماألةفىابللصوعئالالهثأوللزورشهودوللرحمنوخعاوثاناال

رقءرددوانةلمصجميء3ةيملأأ إاثلملموابمألطهجما



ة8
ةبا

11بهطنهولمابرخذونمى3رالراشالىهألنوخوصهاهلالهذ4رإأتد
انهكللذيئكشانويالقىممنوالذظتذاكيهاساأليخامثوالخبرا

ؤلئهبذتهارافخالصاقاشااناتااالقدالقفالكذماوأقيااورتا8ارداإ

فىآاخالداواوالاألاواتمذأربلثضقتالفيارادظ

ممهيرلهشاراتجاصعصسروراتتاأ
أ

أارةيارحمنورشاوومعتبطاصوانرىاذام01االتاأ

انجاناألخانبكراكجزالشصابهفايتثمنخاو ا

اعنإوبمراالصجتآخهادابضءثمععوثبنلمهعدلكرواىرالوة
اصاحإثناحمدوصالهةحمركالفيالمتوخهأةالمرعئدمسصابنولهلبهد

طاناثانكىءحطاانكانواقهصوابالفنكاندانائيااليملهقو

صنرشعزبلباولفكللحلهافئالجمبماياثهلذلقحىلهانعولاصمة

أتةصلمففالبىأرقائتفىأطكأفيمرافهخاشتكهءصراقاد
ضالاذفاإةفقيلواطاءاصولدتهـليربه5عدالهاطققاال

أاههودحينانواكأصرنىاماالإاعلىاكؤبإابوةةإةهاقماإ
احارهخهةااصذاءوبممفىاحذماف01لومبقتاثزةك5

حماللرهـابنلىاسعشأفالحيفرنالحيعبدوهوةاا
ا

ألوتهـولثصاوقويفونيصرتالحمروءبوريوورورالقرااتا
أ15

اانهذكانئدإحديماامهنصماالئمخضبمدبذانجددلمافهعمفينأخ

11اذطاباظمربنأثةحدءاكاعلىاقهعلمحالملموالاوإبامحلهفي
ا

أى11الالشلحمائهعلمصلكوالوس4اوآهاءلغهصلىلنهرصوالصبما
ةرفىاأأل3للبهعحاةةاطلأضا

5



6

11االرثالدثوطريرنةبمألءمإتاةتأالرضواخكماطا
ئىاالركهاصااعألوبهاافهسلمناظروتليعونبتااللنفيا

ينرتمصافىايبماابدهمرابخااءتاجهااتطكممجهألهفخاللذنوبه1
ةتالىافهاناءبتمواليلاريادوبتومايمويىءناباقينفعكبذنبها

أس001نإوامابالجيرءإاإراباإيحامحركأاظذةءتةأطاظينحل
الهكتبامدوصةروانهروذكعذبهاطامالحةإطراتتا
أأ

صونولهوباطضلهإحآووىاتباادالحاروزاد101م8طاباكزإفىحرإالها

اظانينبااقاصوينااشفاابشإاصيماطالوعاإمااكاطألأ
ععباأضهمترهقاالحعاطيمتكإترءتحاالهصاجمداتخزوا
اطهعقورالنرداةتاللىنااللميمناءوهبةتةعهااحدةتأجموامهأ

ممافىظجميمتأآلونرهص3صآلحىآ5اعضأممإاتوهدااعددثهاض
أ11

يالتاوألصهالهداراالإخذألالتةلميئءدلمتالةصالىصدإ

رادفىوفيتخزاطاهىحوتخامعسامهتبثالاونهابررتاألا

كهلمافهبوانهابواااروااوجمرعزحمقفلالثاماوإمما
ادصاجاصتحطةعاسفءا500تعقنوانابمنوقالاب

ةواهناتواكبإمصوتزبرقونأاكاكاأجاإاءلهردزجاأا
نهعرحلشمحتءاإاخدإ3مإنعمإواالعاصىأملىاجؤماته

بلعجاد4اصلماوإواوالتمىساعاتجبرازاالتضروحمهتذبتهاا

لهمفوإبريهرتخاخدا5بمماازحاامنوهاوهافياوطا

اخصاءوإهسحهقاءفيكوجماصننحيدنيمايىمحفو11
أيرتكلةاجنافيي1الم3إأت

االلم7دءألمملاألنجثءاءثوباههنأة
ا

رلمليفكهـاة7منرهرألهقرماههألءلم4إء لمقاال
ا



01

11يبهحرنينيمرأوقال3ووآ4عليهاقهصليلببىالبافارمىمنرجاللىا
ااتزضالواقالكذ3نفعلولميلافاذونجانمتهماواخسمهاا
الكذليقولونداكأفىنصيانهلعاوصواتهعاليهاقهملىئأالدرهر

ففالاثانقفيوهنمو74وعليهاقهصلثلواصمجوسأواصكقالا
االيئهإسوللووةدلهلىبئتوبمنعنقابولشروكانمنكلهيههمرزرنز

اددممدلوداياضكلبالاشصهرنهمااةنفداصالماعيي318نااهـةددتايدبتأ
اتالءهثإبرتااهلىاذبمفىاللى1عاعيهلنناابذاثممتونهاحنالشي

لثالفندنجرربهكلنبذحملىنهرندبمرمقؤدنشاةوبلثنبؤلمننجهاا
اطيهرهياتدمارعلىادوالةملماماالماصالأللهامنةاماواليعماامجر2اليطأ

11

أحالءاوصيالفىاوأصلوادبوا01نخيمفيللمةاطاباعيالوانانإ
اتفلواجموذاثاملىهماجمبرهرللدسيههلمهـيشلوأالمذنعالوافماوبيئفمأ

بمالضطالىاعاميحمجمبرااووايوابيممصتدألتائطأطعلىاقاط

يخاشاالمنيةبلهوبهنرةاتدافيلمجمزاادنلهماوااللعفلب
عيمااألتإجةإملعاأنومعفاخةاكلنتابذاطاماتلوفانعيمإ

هاصندالمصعلبواريألضبمئهذوهرعطمادعايهكاذاتم

اينهناكالمنوعهثث5بعهدالذكرتهايشطالتاحاالاظفرةولم ا

المجةابصمرعلىماساامالى
اطرف8صزقعدالحصناناماورفءالداتذلمهمكلمابفومحمد

مكللاضذمانالابأواصزثه8ةةاطبخهحصداوايهصاالمءتإ
اولمالحاقالهلمدهـدانيفيضعاةزولهلشد3ألصلصعنمرهاإ

11برالكهـولمهاله15لمجملهبنه

1ول1بهالالكهـممشهابرالعهـهإدااألملىيياض
لممقهممالاالىأممدكالههـهاك

الهألرب



ا

الىوردثاذاآالعإلهلةدصذناوطوآلهدبافهلىاةرصول
يبمصهوص3الفااباكا1مخعدهالطوفالبمنهكنيهوبابههيهها

أاطهعلاقهلرصؤهامنبمنهأضلكاالوانالحنايأآشكءؤلغالمك

أافنالهعيهلمغبكعلىبقكهابوهاشمصلظاأهاو3ولهوا4اأط
اثبةبثهسيبونالمطابنواصاءفىاذألىنانظرواائهذعونةتماود

اوبنكرفاخمعالهفقياعيدممروبنمناكللهيهبدابئتالمءفىمارأفيا
ااطاةبقاتمفاعمدروغالملووااوأصآلمودعرانضقالهاطثةنامبيدافى

أيادزاقانمداوصعىزوإددغيرخالحيبنآملىكقاكثيدللدلفيتللي
بهاعةرذماالميبصبدبنللنابميفمنللطبفذتأحو

لىللىططاووسوضهاشيوروهيوفصلهلهالدصلىدكهوارثالاهلىن

رجالت4باهباخحامنهاكأفرملدملبملىلحابوهوت

صالدليىالرجملىمأإضاقيموسطاونقالعبااخلهذصمةالمهمامدفقاياحمد

روسطاومقاهـمؤيدسالثبجكررحبإألمنيئلمةتائؤتيزألويولأ

للالمملعلىامحابالطشة5هذنوعةالبللرجمةضاتغائ

دصيودالعخةهمودبواتبدابامووعيرونيدالداالصوكاأ

كففىبالعدلاإلمافةملاكانرتوفدرةكامموفبمكبروتكإوث
القهصهالحواةبنعالحناطاهوةعنرتافئمخهلللثاالطبتةنملالرا
ءا

هاصمإا8اصالماطبهملهددؤألترغبروالزبهةسدلةءـددوالالحونا
فاخذ3اقيمعهكااحالناخذالنالحنفيةمحعدااعددقة

وءوسءدا
براالرالىويملهغمالقذاخادبنلحصنااخوكذائهملبمخمرما

ا

اةغبدبخهملىبخارمحهفةلالمذؤمئاةابقرخاإلنيةبلبهاتافارلهذ
ا

اآلالءفيبماشامألقوكألممبداثهاطض

كابمغيرا
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هرلثعدنبرااليمععايذبحالباظاخحالهتالثعلىابن

اذشواكلةفينلفسااطراالذبنجبةالىومئالةلىنؤلىاتنانذأ

اإللمنزفي4وةدىلنيهصسيربئحهةللطبصذبرومنرخواا

اأقهالحمدنالشالهفبامجدودابرجالومرحابهوااتعسهوفدروىثهوم
أههداطنواراتيداهكل1واةالقلجرابنلهاذبهابخهمااناةعاالذىا
51ا
محاوردزوهـانارشخعألحمديثدجمرءصهةلهاتواءإاءعاالذىأا ا

هموهاإالخيرإحاالالئهأقمهاإلفىأدتءناكاشاؤوامداءتالرانا

اةافيولدانهـمىوهوكاندوبواوهحرىالشاطايبئالحسأ
هـلىاا
أدالت4اهتود4تومماصبمداقكلروصاتفةنءبعنجاتءا

4ءتةفىإطحنتذةإاموصدةءألةحماجفيابترنجألمتاوآةبأالم

افهاااتثكاداةءدالة حماربمنوررثهنسرإساتانالبهاؤ

افقههاألممراتت3و4وا4عهاتهاصلىاطهارصاباالىهانهرضما

اصنةعسرةارعابنخهديمألنتقتل3إوضيئإهـفيتكتاهـالةينتفي
أرخالميةءافىوهرنالتت4بلالقالمويرانهاوىوث

ء01ودمودانحالفحؤوخلهيخاللقابردتومرال01اولمأرضرأالغاوتاليد

اأاخنشفاهـندببناؤدرىوشسصإتالدالىاالحمأ
11هسدالماالىررصاالتحالما13رهوقدهتها8بشاصىذكلهيض

اأارصئالفدفيهنكصافياهـالىبكاجاعاتاثوذاعيورة
الهنياشاطرانالذكرخنهانحايهطولىرصاليهكعنبإيخابتاكة

ش6ةقالورحتممالراضةا

انر3إسالبملهبرمورةث5اةيسابورلممأم

الماألبزأعبدللعزيهداى3لمبفواكلمةهبهفااطر
صالم
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تءخحصحسا

اختنيلوانبهيرمضوايلةنميىخمرااالتداهآبمدثهعاصالمأ

لحىألمالىالهادناصواانتادلهإفاطدلةرتواأمةعهمكلينابغشا ارأسولهاخةهـوامر
101

خلقتؤقالىوةنقهعلبهتعاىاخدثإماافيوالسحتجرنلنه

أستائاسفدوماانارمأل3إ2بلمرء1طوذهأصهالاصاالخااط

أإشاعله4مبمنبئتاء5اإأكلرنرعىالمفيءاكندرثتاابمفىنش
اأثوأداتءالدايماالعتةالتآذاناأوانماواحد
اإتروويفذاتا4إثاءر01إاححتصآلءاتاءارهةاإءىديحافي

أا01
تءدصاحهءاتموت01ثراتبهروتتجمكألتاضن4

أانكآلتأةءأثسثتةثشهـداتةنازإ01رألأل

أأإقاثرادحصهزطةجالحرلحنبفلهـةتطكعرا
اجبصاطاطتأاحمواءهة0وزدهءةدهالىلمتزتإرطأفي
وقاابءإءاناهـةول33زأاإبإلةوأممبماتبمااع

11هةثأاةق01ثأءاىإاطت11
00001أت

لهاراثءميه5ءعىدسم و

01االبوااموزاوةابهتمىاإائعزإ
أاا

أاء4وءىاااجمهاجموفياتييثسلى01إلوفاتبقةانثاأ
أاجرسااا
اتزار4ارورةتإمدصاةءرآالا

اعيردت3مردافيوث14ءثاتتاتاءإاناماث3اءاوا

إرالوااإنجرهدثألبرءأتإترضء01وصااةأأكه
ااوأيرنمإآلاا4نأ

ااةفرءةلمالثرهرنملركألوهم
إصاوثكأىصىححا



تجا4اآةوضررردأثهملىالضضاكلياابهرفهوليهلووألباطزمةبأا
هواللذيؤلوصهاتءخادثمنابؤذذصزكامنآصتددظبغرأه

جباطمعلهأمرممااكيرملراونللظايقرلماقهاشالىلماخبجهـعهصاهاد

رانهوبئالىفيتولماوصةط4ماتيركادميهدالبرنيبئاتنلرعاإ

أفاصةأاللعكماينللعارباطمدأظوللقوآللذرابركعطعالأ
رفدوافهفماقالهذاملىددسماالهرمبباصالحئوصاصة10

أاانيئوتعاباىالمليكوتحىنرق3اعابكلفهايقضىبثالقالص
ناوألالوفالألراكلاتكللهلقعالحعناالصاواقعالهممالعن

االحةآفهاكالماتخارماثثةتاومهوبمعناوحمفوصقانهللحنا
علىنظمدمننحروروهفياالالمكالمه4فيىاكهذانتالتأ

ااتاسددقيمماادطوااهضركهإجاطفرصادألطوبيدةدوىورا
ا

اوحافالالسعبهجغفاناطسوخرجنحرجمراةبالبرصلهاصبوافينر
ااااالخينانجتباوللماصغبنلمئةطرالباقدرهويقولجعفرللثاملهل

ءللطاقاعلىافىاخذاتانقالهثموكفيهاالرشاههواما4رقؤءالىاهلأ

ايدآعبفيامداهلىلهثاةاخأأذالنجاوجموألحاالخاصهاب

أكلةقالهثميرآاحدنديكلونوالبماجمأفممرةدااهلدعببمن
4حرلحزرفاصبألىلىكلجباررولفاستعولديفإطعابمروبه

511داوصمهتريا4إصداطهجاخاطاألالخالقديايظرببالحاصفيها
اقالههوصرصنكنعندمرخيرمنىنولهةالزفاالقانءوكلثالثرلىا

الياطجدانتفالهزبظيىءآماتالأالؤليوزأئتزبالقمالموصعرنإانر

أةيعوليمأةلممهـااأكأملىا
الةيشىأكالحمماسلثأكمبد

ممااسيالي4أياالىكثهـهواليسرلىأليفليهنابفي
اا



ل51
اكنتىالذماالنتالاطاجبتبعهنالخرجصهالحيتهرربفعاجمناقيوررانالحيد

وراثلىهندوياماححأدكرياغذفأصفىتاالطيهدخاتحشكدت
ا

أواصرفتدارزتجيموربويعواصحاقامجابرالفوالهلىويائنلمو
انصداطحاحفنالرىوهرمتوا4لوهحلعزورشلأاذءأ اى

ااتجرابفىواقاالمثرهل31لواواقهيوسفتائاصالمحهأحطتالةجبيا

فههاكهكاصاويألاولمعاللىارخءلالرواشهخلهمألددةقهطاإ
بغمرمرماااءابتزتىنهاابااالصةحذعلىخروبوبفنتلكهةاحواألأ

أ

لطابيرباروالحريربلبىنررشصوهوبدإزألفهاتنميررة

اراعرللعاوقايعرللرلدلمولمهافهلىاكااوقداداؤتؤعاوادإ
قدرويفلثتبرابحرواتالهيمفزءحروتتلهأ
أ4ةضاترويفدفلنذلحهابقدرجماشفيصهاحسنبمتإةبابرإ

محنتاوددرانيافهغاخغىالإكذالفبحرواطكاففياالررنأ

أروكاتلمحاالتبعقلهبمابمميمنململنالحسنعليامزتمدنهدتودالحمدأ
أالحنوكاطنلوابةنظفتىوربمايةابنىناخطرلخمزصاتئالمةا

أئهتلمااتبلطة3ااوماتاههصدافهذرصاصحابعفالمذباتأ
قاالثالدثصلمنغيالنابعةالرةالطةأربدرصبقيةاعاةت

مبالمذأخذضاربئانلثوعوموليالحاكمرالوانسنالنهـءمراصماوا11
تدوط01ءا
ناالفاشيوأخمهالبيتاتحمعنو5بصحمابىالا
ااسموناترمماطوفينجالناذارأىولإكاقالحمئلنوورياألرجماها

إمابحىفيهرهدهئاصدوكانتجاثبزالوحعنبمثاالهأملىاثتجةهـ فالعبدالمللىآكوقظوعدلهوتوجمدافهلىهدادماودثرهد

أالحريزبدبىوالىلماكتبغيالناثنظوصببلحاماصاب

أالماامرنحلبدعءلماص4ةلماوإ



61

صأص

أحكأدراالثاعإاعكدتوتحاولدت01وشبأسإحرتانيهنال11

والقححصعدزتاشنرالاتولالنبتاتءإتاغاتروإيااخفقابمراال14 ىإ
األبعطوبرحمفالااالصفاشةررهـتاوظةالىمراطهنببميخاوا
ناالاىشفاإمالبتاوربماءاالإكءاالفتنجاولمأالةشلىاا

ىدداماذاهإانرإوتدداتاجهوروهوةإلىت4أام111

اىنيدشهنمآاعنماولحاداثحرهإألصاواتأجممصرتجصهاتاوآ
111اذراالىله3لوناتاعبررفيواىنهوفىهإسداموو11اسا
توبهـاألمهمممالماةعااتارمماالىةماد11ثواحمديخبهلىا

رربختلردماكبهلىمدبلريبقيايخنجعارضتء1ممرحرإ
أ

تحفىمقامصهصااكالدإفىفئدعورسيداصدتوءاماءا

دالءررتوالاإاتاعلىفياواطاوةدلدفةإإ4 ر

اتعاعلىإرامرءإتةإدصدتوقءئجااواأاإاةعلىسا11الصإ

عاةبممشءكاعصتدااأهذانيبإكلةولحهنحآداوا

أفرأللمظاطوراداطراةصاعافياتءكةاهاإشأعنىالوصاعبيسءا
11
1اتالمةاصةاثهالىادانعأةلحوآالىاارواتتواطهإرءممادافياوماأ
ة

4ة115تء91
هراربءاهأدفيخإوصيرصسرمحولما

اأمفيممنتارمذزتالظإةابهاوةإرهأإياةلماتحرهلم
الهمرايرحتنثيمرحماارألمحاحهصهومذاكأصةأوأتاهراثة

بهنرتطاتامهثآبافتءواشاتحهاركأالةذاطدجرمث15
أ

11ادصاد5اهـفىرنجتااهولهزورحملإدخلدأ ط

اا
أإفىةمدونث0001لملمعلبهاامهمم001مماسهنعمةبا

الهـىممىامممحء03مناممدالهصنجهداجمااأ

اهر7جهليامذايرجاياأهذالنتت11
3



إ3

حرحهمااآمااباانجسهبهماانجىطدبجمهثاملهفارةدريخب

بتص5اىنرقيفتصالةوفاهـوارجامهماابةؤفيا
بععنىوقاليعهواضشاذفعلشافهامنحالدهكيالفالتتكر

هزالةيزعلحاحغيالنلنرترأفقالناحاللرصألنعيهمصرن

ىلدذأنتراواحدئاالنىامرقومالزننثرشاضألبانم
ابواكانواكدالقواطةعذلبنصاعةندإلصينعاخبابسيريبخ

ااقهروحمنعةصابعدهلينيرمابخبلعئرفيهخئىاورات

أاته3ااوفالساولجااقلفيغيعاليهحلىولحاساتثماحهرياصات

أوهاعزاتفيدفيللىذمنوماحيءءالتبامناماتوصقدةئم

ورلجيهكيالنيرىتطعتبماثينقيالهاإااطهديئفيعزلزمنوا
تطعناليماصلارةنغاللاعحهشماععلىثؤطاسبمفالهلئهاظقت11

ألإةعرائاكئراةاأنلهدخاافيالإذابوالرذةاقأل5رتظاصا

دحرفبحصاالالجداخذتالدهـةعتدصةتولأرقخوحاابا
نطنصةتءيوماذأئفيبهتناخهووالوةاشومإوةؤارصااألوالىاال

االقههوت6النىافياكانعيتراتدفناكياستقدناطانااهال

دتتبونتراهلىوفانظر18إرجالتفيرجافىإةاصاحلروأحغرأ

عطاينهوأصاليمطبتاهذنهو8هفىيشعهنيئءافلهامافآرع

الليناللغزميدضكزاالوإجتاحزاذاتبويخذيادشدوجالكلرال

أاخفة1تججإالرفيلثغكانانهإكوذاجبااديوكانالمنقطويلائو
أنيهوكلهالفا4اوصموارالتدلثهندمطنالشللرانكالصهص1ن5إهيهأ
اصلمهأيصقيمئارلم3تزا3لماطاراالأ
اصلكأاابهةبةحةأ
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االلراوبخبالخطهأالطااللشعراءولرأ
ضعر

للرالوخالفدلتصيتصرفهفياليزتحمححالو

إاالمطرةدشفاقاادبااليثجملهواللمواصطراءيطىولم
الجاحظوتالثممحاابنىويلخزومبئصالوةبلمولىنهاونياءأ

ءاثعبرومعيدواذايكتولمالحدصاادظالفيكااتزاللهلوب

أإيرفيقالىصدالالنزاقثعبدابامياشواصلهاطقابروكانينزلبهاننهأل
تانعنصه4ولدتيللاثإذهيوكاننىنهصدلهيمءارصاكهاكمعشات

وامالاناصثاينايثكلمالجاحظقالينةالمدفيلدووءرحاةعنابوادص

مرثتهقيبعصمتالاكذفيوياراوالدرهماديقبفىأ

11راثا
هوناياتالوبلفوألسءدرحاسالهـ4بردوألص

أاثلىاللننعنآلدلمالهعيكلعنياصناداذيزدأبنكلرذشحدهفيرويوقدا
ا

الحقجنيفصلهعالهنىلوأدهالةرجلهشاينبوعاهوآعايه

أعتطولمناظرسهوبفنوقالحممجلىربمجما3واملهوكانودباطل
11ىهذاللذنضالوامالخبىمعقعيالعدالةإتجمريومنوذاتأ
اا

اقةللىناطموصروأرجاوطرتةالثغايةتاتالم13لحديىمعهاظرفىونهتعدأ

مكئ4هذلوتاواعوتالهنهعايهددلروأخينالمعاوصايروالمرجةيةعروالدأ
أاتواصيدلكروبعدتالثمددقاحالطريلووكنخيرمعياياقيالأ
ا

ادبرالربفاقالولماالجاحظتالهدوردقهغدررجليانااليإطاللثراتا
ا

كلخالميظئلحهلهقيلمطالقوماولجمصا
1دلطامااكهبةليمءلذلكيباالصمهفى

11 اأحئاترثبتهلثألمصضاألمءلحثطويىاأ
بارجمة



ارببشارونتاونبرثاألبنبهغوتأخد اوذكرحهوهنالهحدال ةشحاوذلكخرسديةللبدأنتالرأهصنياىلثعأتاصه
ااصص

ضطبمنوحبرواضطاناهمكحفلواقدوأالقوأمللتركيمف
ا

ببالللمالدقيتقرجمل8هقه4لدلىلتمروتال

الطبيواألغراقخعالتحدابهصثرلماللرنبوب

لهافة51ةتبرأفاط

ثالوانوذداتاكىكهءلهالاثحاصالىا

بالالكرواهـرجماتكفرونوبابمإشالىلررافةفق
ا

كقهاللولبهصههبهرإلنابميئوقانينبشالقئكفبالولفعل
ا

افرإ

أيينطلتفقالفايههلىوازوجمةنتوكاعيدممروبنأختوصئلتإ

االلتلبخهااذصلوأكانالتكليمأكنيهفلنبوضواأللللكابين
اأنحالفاحمقيإآيةبهمرتفاذافصوعاتةودواولوحيحلىميهتدصفا ا

صلوتفىعادتمبمتبياجلرا
ا

فرعا
لإلدفالفمهةعابثواآلفاقأليابهاصانفذاتعاسمنأوباخ

ومىكشيرخكبهفاجاالخربالىءرثالحابتاطهعدبتيلبوالهذ

اصرالمجدحتىولرمترمؤخلفدلصابنحفصخراصاتالىاأ

لىابئرراءتهتبدسسالصهءصرمو

الطأ7الحرث
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جمرحعرةالبالىحمصعادااطغااحالقولالىوربمهشطياظرجهتم

احنونتإرةالجزالىأبوببعتوايهناالىأتاصممابعتوالباحالالصالى

أكرأيتانةاالحمذببرااييةأرالىالطويوضنةالافانجموبنإ

ااخرجإالاواللةدىفردتطءاحتىالمث0110حمغاطرهإثةيرلةإ
ءالئاهواحاافاايةابةاتجارةنمؤجاديتعكافهللحله

فرع

أإبءبنإدز4اإلرعازبئفآإرتاعلىافىيتردالالدواصلنرويو
أوابوعبادنمملىيندعهوواخوبئلمالحننوعبدافهزيدبنيحيوابنهإ
اعنىضدوموالةافيايهااوابملهصضالدتانطخمدبنجفرلهالانابئىة

والياتقىاطعمدبمنثافىتصتهاانبدعفراماتاالبوامعفيءبندزث

افهفيعخابضيلىاوحبمرحااالاواوةعايهلوانزاآلياتروذاكو

اصةالاليرقباساتيتالواىراثوااحهااساوقرباقهرصواءعنرةإافض
اا

أتهزيىالعدلعاللىاطلاوالهفبةالرافىأعراداناوةاألكلبهلطحنو

ااجماكاوميمنيبمللماواوممذكلشاتتاكنابعدا

ااكاةثتراالواواجمنروانكخاتهوثنخهلىأولتالجىعلىثويقحهوأ
اوصمله6وصهءائهصلىخمدثبداألاناككدفاومايااوجمئالدرأ
ا

01طهاىلنعاىوايانعوبااظنواخاةابنوخحعيهجهأوصا
اا

آؤتمكالتبوعتفنبوانضدبالحئتفبالنالمدىايمةوجمح
اداطاالعهاتامنيكاوقاالنال01ايهءانكرايرفامخاألعهـليبنزيد

تاذبمبردابنلنجتهلقاعأواقهوغيرهآالحالكالإالفننرقرامقالعرو
جنربئفالمومنالمنزاتينبيةاتالمشاالفىللعتزلةالخالفعلياز

أاأنههفعاليصاهراحمالألمعهأفتسارع
المإنايخهاهـ1ةبااللمعانبنلءيفارقإ
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11لمومه4عإالعداومةاتاصطحتماللقدرعصئلىوؤدداخادت
النتعرلفالضترلملبئوالإكفرتبدقاتهواءفيةافهوفالتعلعفاو

أةالرواتحىادنءاانزاينلةافيبىدلاباترلالواعالآجعصحفرا
ءر

عئاوفلىاخرتهلداتصنيدفلجيمواقأةجةااصانوروك

نهوالقالواخاداياتعرهلمدودكعنطاخداواالقافاصةالحهأساكل
ا

وجمهايتنرووكلئوقأقإجمابوأصلالىلكدركتبصكتزمحهورات

ليافىونتفرعلافاصأديالواللىإصاسااعئحصرتالتوتايلللدهروسادط

األمهبذجماصابهمراإليابافاصوهذنمنإيهصوتالحدوااطبوا
امفىافىالىهثواجا9ووصهاالىاجيفخرفاخعرحااسبهلزهـساإواتا

افيصئلةإتاألابصناالولاحزاواتهاناتةوبإإهلىسءوعن
41افيتالنةناةاوغرلمالجزالمهدفعتاذإلإةنواصاعلىداس

11وتجهزاثاقىلىالهذااانإلوةثإثابنمروءاتعىدالرنههفر
ش4ءكاللجانيانضىنطرةءبإهدتةيوتامهـهـكراخت

ئاصمةواحديابنومإلاتوذأث

ارع

تةانكاننىإلاقثرىتهجمدبنادخاثفالحبن05كلخوصن

الداسباقالدهـاوبالحقاطةيخىوتاهـضاموالةكل8

الفنالمانهخاوايااالشهواصدمجهانونيصالنبوةحبن

تبمنااذانيعرنااةعثءقاتابكةهـالزماتألعو

أاملرلمااليتلمهتالالةنسافمئزشابرتنرا

11لمكءبىدافبغالىرةحلىممالصلز4حلى
بميرىإتثيرا4أأ 01وابرهـ
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ا

تغوربخنلىكاصيينلمونابثاببخاصيدبئ8مروهةللطبهذا
اابنروىابوعثانرويةويملكمابخهثررنادةعزاللوكهوا

اعءفجبدصروبنكانإلزبدبقممروبن4عاعنبالناأذبزد

ارواطصفىفغيالللماكابنوصالصدغناهـياودلدبندلدبامراالس

اواذبهللدكأدمنجانوهضتهببلهأرأاذكروفقالبهعيدبن

يخلقاولنارالجةانتترمرأيهاودزاجلالتودوتجالساايهر

ألمارأيصحمعابنقالهتالعيبنةبنصفينثاحدتالمعيئبقمجيىرعناح

اممروحليحظاكلضالغيرهخاهدآورأينىعبيدنصروبناعلمااحدا
ممتوفرإطشيمحةبعيناروصالمغرببوصولبخرلموةعاماينارإ

ةهوا7يةويرجعواحدةبركعةانيلمجيناحعروعمن
افرع

اقابعكندنفةالمركأانماخروئعالياقهبعرفلفاصئفطاملنقلوبشمناظرؤدرو

رزفاةاأللجاالباةتيودنتنلجلملدهيوفيزللمخلمنائهءتذتا
دلقلباهاقادالفاكقالقذعندقابهمنخرجتدهدلرانسعتزوا

الدلهاتتلىبرلنجاسلليىلهوقالانذفبااخربهالثعذفكابةيهه

11دزوموعرفرأتيالفدزفعلىخكرةثفايةدلثنخولهبدنهوجمهلىأ
ابئفيويدوانعرتلهفقبدوةعدالحقوبيفصنىايسلهفقاأهذالملكالم ااتهعقإاباعماناإالاوؤلإلفانلرزةباالاكأتياللمإتولاولواأ

إ

ألماكأبوابةابددوماتاونابنابمرر2لهبا

1سهـلللفاصغاانتزملدتواحمرراصقايهقيلكيفةصورعلى
فييبمانيالالبهـالف3حرهـاطجهاتالعذفاخكال

امأهـهثربماكلثأبما

نكبص



33م

اقولهالىاثحضتاتذشنهمتتراقذلىولاللقئوءامر تاألبفاقالةاللعاتكلىا

صخافاكالنفالفاصقونالمنايخقياهمإنقاهـكأالعإصغونئمكوتاوأ
لداهـلتالقيابجيخاوحودوداالمإاللفذكانامغاط

االلطآيوتغتنلثناوولتةاتزلتكغنجمؤشتاللىظائهاليىأ

افياالرداللفافوقفدنلعلنجنزلاكىوالوسأجمرىوخؤفئالياالالقاملهكافطواا
هثيموكالىاوايماإنءباتفاللمرويماثمممااضالىثدهناماحروإ

ورفيمفغالأتانت01اواتبلةااملنالفرتعاباتفقتصاالمعدتيندسماأا

صاحىنييملالفمأخعلىللنرقأهلضدلوببإلعبنقتاماأبل

والمرجئةمقافاواكلغرنيهجافااحماتمناعدفنختلضثاصقاوللبهيرةأ

اابهعرارناقايسىلحسناوفاصقاضفرتيهيمقءاثاروغالقاومحهصاا
يئلالباهلصهنهوانيهبالمضفنحيهواليهعنقاخذباهـقمبابفشبعى

القيننهشدغسنانالفةحذابيلتولنهىالمذنةعاهمائحتتادك
الوامووالعولدهعكلداسوبيىقءماممرووال

ااابذاصدواغيرصعباخرمنلفىالىعلبهنفولهتاذرإممرو

المرألن4اغيرالزموأماللحرورداوهاتضىالمريفضتيانقهدكلأا
ااطاقللىالخيرذاكي3الصمنانايهءتاوانماكانفاييهأكان

11هذجمطاأثمكركاذللفذفمشلةفيمهلثرواصاالنفاصدلفراعنروهذا إ
101

ولوجعلجمةعيهيغولمفيهنحتاتأعدوهاعيهخعلللقلىاهذاباندقابم

لىبىحةقواخاضدنامعيعبدهصتدتءيحخدمداطهءلبضداثا
هر8لهكههوالالملفاالفرب83رأنهكهقدوءجمالك4ثلما

إدى7كامأعمعويخنلونبرههيلهـأبهإدهاصقاا
االحبر2بالمبحسميهيخصقافالمنوىوسةلماض
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آأيةتبهحواشاافطمتععاوصصونالبطاامةاالقكرلالإرياباألحماعأا
أاعدالمجدأوألدلابدالاتفيفالضريهههوحكماعدفياوأخلموفاصضا

11امهعيهالمحمعأ

11تالئافراكءالهلحتىخخيىفىحاخسباصىإلمنمورركان افرع
كرتالوداكصالهكرةلميصغةاتاجمداذاعافيضرتلنيرىاهو
اوسا4عاودآلعايهةزانءفيبقرهسءأو

لانشعلهبهفرامررتموصدنعالحكلهصدا

اترآر01داتعدااللهصاإصتنارات

ياروةإثاتنصلىقهصهأفيالزجمادتازصواذا

نثإعتإااكألاضاابقىصالحاالدهراينهداواولن

ا
صسبلمتادالمألةاثجبشضتالاطهيىءإنيهححولىللطيقهمقن8وا

ا
بوااةءدتاةخادةلطبتههذهومنخولخواناحلىرالقدالىا

ةؤباآاطرأت4واإلجرىالحسعناخذالحدلاهلنانهفيهنجخدفلمأ

اوحىذكرصدبوةلتالظهعاحبشتههالدصاموعرةود
فيرجمةةلهنيأهاتة4الةالمماواليرللرتةةللبذ

أءأفااألفدتنامهإسخأنخرتكاانصتواةعزاوجبم
طوطراالهبكصرحمالهلىتوهاءوةتلواقاودا هـوموا

ليورضامرلىلةن2اهـلنانتهعد5شحداحدكلسلهاقالاكء رور

اطاففإومغثاطابقعضلتشوقصاطاههيئاذابعبدةحذلديتا
المرداهكممرولهـهلميراالمإهأبص

اابروانرابرمامحفنياابربخالةار1كر

المةمهانتبابهإاالقدرلأاهـهإقا

عهدا3
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بثكلهومرالذيلدلذالىاذاتوهوحمرودبووبهنهيلهدلطوخالدبنعثان

دلبفة5هذمنتخاللةمزوللعمدثضالفى4فاوصينيقكاخدالماراصالوا
أابعحلقاطعصبرناطردسكخرالىاهلهشصدلذيعرهوبسالمصفعىءا

الاااصتكاضا أاداعااينبعنالىالذيالحدىبنملهبربهنرهوصرا
ولطكهبغللرواشه4برلنحمنالربعأفمبنوقبىحوصببنورو

اختنصميئاتاةعاالمهرانوممشقطفةالكرفياجابىهوانبخا
أبناخئرمللقوإقىوحفصنرلننادوخامحدبنوعصاصدبنالطبفة

11بواصيدوؤبدللولىسبنكادبنوعبداألممنىاوممرقحفعالناصرووالحسنبئأ
نحوابرهيمبدزقبلةحبيجربةوصفيانارونوكلنلدخابنبثرغانإ

الدرتدهـءوابويوفهووصرجدءروبنتءههاخذمدالمدير

افاستالكاصاوفاراافىحلتمبجافاسنلهمائةعنابويوتقالها
مواحطناءمااتعمفيتااحاانرهألتيهادثاشبناكصادانصفابويرإ
اعنهاضذهوالذىماربوحذالغالعتاالتاخىهبمءرجماأتعميزائومااصبما

11وممميمبرلناكىهالزخالناآكاهعاا1ووسرادا3ححدنلىلكآ
ا

امدلباللقائلبننثاطاهلنالرئانثاصتمعايفابرنغبامحابهوشا
صتاطبضالدادعحايالنولماثالصاييمااصومحمئابرهيمدترالو

01وحدنسبثتءاخاماقالهللعدىإلهالهذربنثءإلبودلذا11
بالالفيلقيبهانافيناخامنوأللهالمولغقإثمئاحدمهيقدلمرهرأدوعا

والوصعيدالحذلبوطةالكاهاهذوميخادلعالنيكانتابعرةبإاردألن
وودالريهابافىيهيالالهذأللىبئراتةمجععءعنروصكىكاالمقبرى

لبظابمإهمابرركنيلىالواكثلمخاكاماللواخزاليلومايهدتيقدفيالمحاليخا

15إلضهكلمثممكلهمرااكلناقرصرمرواملله
اجا

ةيخاناولصفالهلمل3ولا4سرجالن

ء3حممهةبههنمممأسللملا
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الحمبنهثامافالفهلدوةطرلتىكلاوالحالىلةانطا لعرحرجمكا

هنصيفيونظرغففطهآدمكلالقيقدلبوابفهمفناظرلاللعهيئصراعةوبم

ما3للللطيفنورداتداتيرىكانةابعررردنالصعةللعادبهبا
كادتذفطاهذلباافانلراتاوراهمالالذبلالىالىطهاكببلما

للفاصافالقيتالمناظفيزحذفيهاخملهاألقدالصصثاريمتلماايئأ
3لهباالخممبقموحمنةودممإدةطوغإلهموودلئويةدبوسانهانلروصىا

رجلمحاصعالنباتاهعنالهرجالوائدثةعلىةزياديدعلىاصمايتالمكاأ

صألنهنهاحدأجدعشدفملبلدامقعدشمعذالترآننلمثمداثتظهلهفقالأ
ا

للولجااهذعدضكبهتان3القاليقالمذاللوقتنيفاالخرجتاردتلماشفاإ
داترآنمناياتتالعليكاصربهلذاايللهذلبواأءغافىندواقهانقاط

مهفامتناةأ حملهااجبتاحبالفياذامالطانهانحوةىدوواالعهالومسيا

اكارةانفحاهلابردلهذايلفقاالالجئةتحييبلالا6يةشاوتألنىأ
دالمرباعةلهخماقوعدكانوالهاةفيعبهونطمخيرواللربهالوكهأ
ا

اهلهنواكابةالرلنظفيلياللودالنالنماللمفمالهناعلبهمطويكنمةأ
لمآلالتانملاليمقإبلسفىوادنهدلالأقاذجدلا

31عقراختأءإالقالهابوالذاللمقالشأاوةاالكضإالبابواانيم ا

محلىانوامةاالاللهأنماخهدفاالماووواالمنرجلبقولضقدتاضباأ
رأيثدمارإاتاليبخافىوتوانعرفأهذكفاني5تالاثرصولإ

لمجاتمثيصيناظرةاحقيالدلذابوندالجاحفوداليلاىندفحأ
لمحلوفىابالالنيمتوثمامةيتقالمايةثككالةجملةفياضثهدوقد

فكدتياكامةذيتوياللبواذوالجنياكتولجالدلمامونميهلنياحا

لثهءماتجامالجمةاىناطردهـابباواط

للجكأللمأمندجملهـماسحهحمدمصهفإص

ائأبهىلىصح
دائة
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أاتاثزببصهمايةبحثءعرضهالصثيهااخنااغيظااتقد

اآتالللظاكافىالرحااليرىنمجبىوصكلثصئتقنيطولنفيهننىصئت
ااهاطبرغرثبالمنتلهتالااليادتاتفيوليلذلطدكلاحطتثماا
أا

بركيتلقاقبماتهعةنضهبوالذبالانعفرصتلةعن
خفتماصردااللهوممةممهلمفىترإتياشنيوصا

ثاعراإقكاناألوقالهذياءفبرزابولبهشليشايئ4تبفمرفالمإ

بهوثرتكاللعندبياذأ4فيلةجميلشصلةولؤع
ممفانوروظالةيميندفىاصلينساتالماقاندلماروسلمدعبدلن4أوناظر

هيطترلابلقالماغيراماهوكلاجميمامتزايالالهذابوفقاتفامتزجماستائين

انفيبمبلمنيءمحنيناكبكلئلمااتاةخمصيئبكرناممنان3هارا
ممهلواثأبشالفطعةلمطلياال

حدلرصعفعلفاشحقربالالمابالليذيالجراك
شليىثتالةوتطهةسظرهداانهورويمامعروناتويإكانوماع

فتهرتلمفايهعاراءابوالهدفتالثشباألرلقراههاخهلتاهـياسالحتعرم

لمتنالالطامءجميبندثحاظرانهكاروينههذاكغيرالىالمةأأالا
آغامووللنظاممهويادلهذابوالليمشفىابنوحمالإلهـصدبىاطلحا

رحافىرعدكالناننثاذاالوجمهلجزعلةاعوفأليخانقالهأمحرشنرحد
وضعتهكتايبفالومابهعاجاللكوكقالكتاجالثكركءيقرالسلمفنانيانمالجزعا

قالكانقيتإغنحتىيئوفمالمبمنلملخوهمفماكيأحمتىشقرأفيثك

ماتقصكانلةوايمتلمهاعلىالواموشابكفيالتثهثااذثلابوا

امكلويلهلبوللهذتوطأيقرلمكانولنإلثنابأذبكفرتدأةفثك

ادءضىمربن1لملشرف6ىكهفاكرصه

ليءابهماابىاءنجابما7صكل

هكاثلمححماريىاليط



ءا3ا

وبمبملفيالالبءريازلندهعنلمفللةذكرهصنةنونهنةط

ليياتاةضيالمركرذوكىوماوقياضةماثةرلنفيائثاتابيم

حدثفافاذالمصانمقىكنابدأذيزابخايقالاإهثدئيوضصشةكالجكلايامإ
فىكاللوالمجليالهذابواماتلمايرابرشكتفالهىزببرلبويمرلا

بنحمداعيهصلىانهمكرواوذاثالوايامصاتاتيدلاوهذدةللتزهخ

لهالببالرعليهوكبرسبئخاملماماتخماتمميهبمرماضىددزدالىأ

صالتهمعليهفعليتهاشملبنىيخيثكاناهذياءااإااننقالذلئهفىأ
يففالعليامننرطللكذفيثللثبوكانجتيعياعلىملهادانيلدالهذواروا
اؤدداىاعدكوهاتوماتينلحهيخاكخيئاتةتالوانقوماتكأينكلا

خمىضةصاتالمذيلباااناكلإدلهوهذاينوصاثوضينتاتصةفى

اربعصنةبلابوالهذدوةلبوالةتةتصالرذكرماعىينئومااصينوة
نهاوربااظىءاذكواللساصلىموكاماثوتةوة

ةصتينصنةصفىاللطانمنياخذابوهذكانوصانيبئبئواحدىسنةولد

لالهذافطمدحبضماديزدابخادواابهاممهوينوتهرهمللا

مذالعزىامماذكأولنتقذامراالجبارصرالإ

لهستافيهفسبيدللدينهمحعايلهالهذاىنادبين

وصالهإرأمصينهلطواإةيتواطاتدرأير

دلضاللرخىوقاوورولدنءهوصلالببارحامتقالألهلا
األعتزالبغرةتاطفالورالثهمندصهنىيقممنا امنوآهناالعلىآالللتكاطكآلهعلىإلذاالاطونابقولوفيهأ

وعيدةاقالهوليوده7ظامالمراتبنيمبرااهمحاقبوااءلجقنه

فىلمربصهصرعراوىبأمملهثهـالوأطهع

لالحنكهاالةهاألييأءرابهراحيئهمجرمذال

اهرجمادأكرهـئىدالمرضيقالنعراهومخاهالعمدمودقالل
01
ا

السبز



صلىبخلهاادثرعيبلههتاتتأمتسافىلةالدأدلقتءرات

اوتداوأليقر5صتبكناصهروروىاءالينباورالكديحإصيمةللأ

راألصطحفظهكثرةمعهاسىنرروودلزلئياألدةراضوفىالعرحفضاا
أصهلزنالجزافيياتهـاأظرناباوالةفياراستبباووأاواال

جتدالفترالظاماتجلهنوهوةاشحلوةرلذثنىلهذيابواا
ااقانكرتاطفيورجايمتابمللظااذوياقاحدهـاالصهفيالجلايهء

رلخفرانهاالعائءلىادذإبااإلءكايياامناءأطدمآأبرباأ

الربممجاحمعروذيتعاتبمكلعااةالواخألاءتا5بخأيتلمبو
اأالخعنانتوحعفريملؤاعليهكصخفلةقدءااتاتبساااارععض

أذاواىحراسامهآصاراولهنأقراداجهااحمباامالبراان

اكاتاكلاقثهحوجمهتشتحب4اءمتتروتاصيدءخااتم
لهاظيرألالرةأتاعاكنيولونةفىالالوفاإأء1صذتآدناإ

أالىوباخبيىاخذااثولهدلالنثالهوالوخاىلكثتنءمإا
اجاحزدحالياظيدوثلهعصأءابعرثكاصهفى5فانوروىحةإأ

أااتاكريثهنبمالدصاالمالالتاماث315ررااهـقامذألملفئأيا ا

افاقحبرهابهئصكرماحصرفاالمياذءأاااوشةوأليىاددإوأليقبله
ا

هاوءأداضر5اغاؤحاالصحزفيخاأداتدضلةاهذهتصفا

انحنلنىيانالحلالانباالتةمحنيتبضتيطتىرالةأتفيإوتاث
وهرأيقولكاقانهرويالمحاصكهرثذخفهثةجهـاصلمةءنمللتالىا

اعضلموالتهبدكتوجمنعرةفياقعرشنطأتكنة3ابخفععاإلمحبهعود
ا

وحمقذذنيعمرةنىثذتغكتانالممدإخواصند511امذ
رلضرعاليربطررركالممرئكمايغكطهـهههـإجمعؤ

ئأعافاةالمءاالطرلدناطر
بمللنعإلرلمهرثعكبز



03

اءلمااحدرأثالجاقللساعةفيفاتوااةادتءةءقىا
ربنثلبوصهلللبقةهذسوه4النطاممنتالعوبالغالما

كنلضؤللكرقةدعلهنالوقتالاذبغددعالمنهوولثصمواقالالهور
اربعوتتحيدةولهذنجدالةمحتزصسربغداذوهولىالتقلاثميككل

نجهىراانهللرصبويخللنينالجمغكلفيردتيأاللى
صعرماصققاإ

طفاةالمرجةاالسالةاافضةللرصاهـ

للماروناوالمرضيمقددبغانرممألبلألمنرطبنا

ساويةروومننبرأمن

أعابدآزاهدمنوفيظقالتاحرجللرصيدتافلىدبهراآخوالىأ
31لاكلاتهردنتملراالصابالمجرةوقاالتتالىامهالىاعبدا

فيكتابأثاتءذوبئفعلىلم01كاليععدانمةنكانهالمجرسقالنمأاونتا
دنىجمههرالللؤمالالهتصاللصزاابواوهذالجابوكالهؤفتالكأامةبلفاةإ

عيمشمعطعواضقوية05راالعلىأحمدواالففعئةبهنيامرالنهيماناالعلى

أقرىاحدرا1أاحظالجاالةفهأتالمسئلةةبثرخعتلييرفتا
االكثرومولإلعايهأتركلهادوتالخمماشعلى

لممانتفالئضاولأضماتمبهتت

ألزمبإلمألهلىمكةذاوذإذتجيللوبهتإا
11فظارباضممءإزعمإهنياصةدلهإ

تاصثلذىعىشنتدمجونصمرت

اخاضمانتبالجملىرياصالتلبنا
للدعابمطزلببناللىرابتمعملوالمتا

1لبههسغراتأفىقالهممابمثأ

ىمهاشزللهاصيتبرلضامتهم
أ

صىحهةىةححأ
طاصةو



ا

تأ

ارومفاهثقولهلؤضصصتوتالمهفبثرعذةقالنتكاا
صعلئتحدثخاغوالببيداهكانماإوحبدحتىاتتله

أ

فيهالطهقالإمعاماكوتكذدصوصورنننهانفلببررالصءلدلرألنا
ا

اعوضلمؤتالويترامهجمضجشتاةنوريألألومرةرةةكئيرمقاألتأ
العالماعدوكانوراباحمكنىاصرلىعادكلبقحمرقالطةتتلمحعمناألنانا

101

اشاموابثمثربنوكاتتحااقهأدثهزهاتجذاهبزدوتعرإ

صيدللىلماوالعاضىقالشهنالتصايئالىتثوابؤاطسبنا

انكالدلكلليهآكتبالالعلأهلزوحبىقأالدفاالالجدن

أبهثفاانجهبانظبوثرللرجالونلفلدوصفونالفيفومرئيها
ا

انولناتحالىسعثهدلحئكانفانلنانإلثتاتنجهيكدئقهنعياأ
أحمدهالذيهوولدخنهارجالداطعهءنفاحاوبمإهاحفوفيفهمى

لفبرنينهفالىامحلعمفألهرضعوبهرمهيهلضىإتاااوعالةإةةماصهذ إعلى
القاضي1ضعفقلليخلقانركلخموقاداتاالنعرقاثدلقادهـوحالئىصبوتعنإ
اغالجمهامحاننىاالنهيكرونحابالدعةاكادموعرأةاءانزادهذإ
أ

ضبرتكينههوادأمإيئبمبلحتدادسنفالهللققشوعدبهاعةنفيلومألنإ

النعرلفبااناضاالملكذالمثذاصقاللعيفبامدغبئهممتغايدكهاليبرإ

ةمماحكلننغيرملىواناإبماثآثثهبددقكضتللريخلىالىوكضأ

ماجرىانكئابقي4وصيتجموردلقاخيذلكيضتقدفاآلتنجءلىإ

يةلهذالملدللنىفالووصدفاقوتنتهقاتشيدللرعبماا5ضاتردمالمرا
ينالىفيالالجدشنيمتمافينهمالمومنيهةاميريابلىااقاعهياضالن

زككدىكأرةجوألهبهدلليه

فىجمالياسربهلماللنىص3جمحآخر

ابمعيها



ك

5آ
عالمسالتيىلنواوتماالهاواحضرأةكلواحصرفقالالحسفيهاوجم

خدثاوللعدثلالاليكوتاوقأالقخالياصواقاصذالحنهمنصىعا ل

يقدالدومثهقااترصيقداليانالشدلتديمااثالالبهونإ

وجفواأرضبلالةالااوجىعاجزأنثبمراقيحديضالاتخالاإمما

يخباهذعرغبيسألومزانالاله1اتاناظرممحتىادندائيالصبىابهذ

علىاضارهمحوخلهمفىصسيلزأءكاانبماكقفىةاظربايئنتويهلنإ

يهيدعفىخيمةانحىالىعافدااطكخربنغلدناترباصا

وصابتةاخدلعئريخافيصشهمندحمالةتءعرتنوفدأ

1الىإث8لهال4طراحدديدكلآتهضاتدللذىالصي

وررضقواطستميمثاصستىإلهفيإلالألضاالآاخوالص

راولدمالمتؤمرويدإاألوكانباقهجزكاارنعذمنىستوال

ااتكىوصاجقىيهفوالمرزويبضإتدذمحينااجتجأأ

إا315اإبالألتفيثفممايهمإتشوقربدللرثعاتجير
وتالصالةرألفاكأاليحرافيعإزوافبصألاترهإلليضعياص

رجمالنهـءألضاتيات4أامموتاالنشثثالتابراذهـ

العليهادإحغةامارتجةىاالىثىثةاتجالنأةقينيئكا

لنبقةحذنكأقكبتهنرريتازداءتاالشعزلهموشحاىوبلضاوتكاا

اوتههآواورعهآولالسصأةقئهيبماالحمصاثيمبدتفعبدإلرعيابو
الاظدبحفىوتببمصسثآألهندثمباليهـاصاءمجطقنانهحالكا

أرلهيعتذأصحاببحعنىوكانطىبراصوأمحمعفبحيفمه01ححرىواقاكرالةا

جمبرتولهاعاطهذادفالوا4خفلوأت9تماطأنضاةاطرطفتةديول

يعكامرضهم42للىالمايهمكثاث

ملمممالردىلمذتالويبم
نؤني3



ث

افطثبةموجمدفيولىقياكانلدلمطانتبهلربماكعدجبلنوا

ناظودتيالالهذوألثفقلحيرتفيدلرياتلههقوهواحدفينونثما

11فقيهأفيأتابميزو81الالتشبرفي7كراللبوثلىبهن اة01وابخهوخذعنهرألهخلكلنولص
ويريثهنتيزكالوساظروكاخصراألرجايننحالصوكالنالحنىأ ا

برلبعرةاثهىالهاابوببلىالحىمجاسفيآللطاقمهبءيلركاتكئرةأ
لبظاميدعلىاتمقيزحفالمازمجلموفيخركووتحخالمدالمككهضغلأ

وكنالحاحظقارجماهياالفوهـيرااألفتركمطاعهاضرنيرواألجمنت

للطبقةهذمنودعىخربافظامفالبرطتيهصرئمابوا
كاال8اولدعمالربنكاحمبناهمذكربندلذءهؤالكبراىغرمهعةاط

لبومض8حغايالعاالحاذتاصدلعدمزاضالعايمنىوياالد

ظذتركانابونعرئهودلحدآمايمالضدنكارللعكربدللرحمنإ
انجاقفيالنمالطاافالعوفيمذهبهبهمذوكانماجمفياقدصتاا

ةيظردايالهندوقهرهصوالذانويخلهخاالرجاذىتولوعنلقي

شدللذمابعفىاتبالحياطتابياهـمحييقالطرحمهنخصاليهفدسا

أاتوبرالماالعيعرةيدبنلمارجالمناليايويهنقالهيداللرثألىكتأ
ا

بعثبخثينلدشرجا3اليهجهفىيحاجهحقطالما3اهلىعنرجالهنده

لنافدعندلضدعالذكلهشالرجلعالمآظوتجاليئاجمعآلببلإلقدوممتب

مثعيهخبرفاللمراضصرجمالنرفييهاموفيفصهالكالمهلان3إ

اابممسزبئفاخبرحهطالىفرجعحدصاسفوجدللطريققىأ
أالمابههماولعوههررىفندةتدفتدلم
لثأ4يضكلمراللم03نىباهلءصأمرصنفدما

الماهموكعاءلمرقالهـاولئهليرأ



أل73
اإ

ائآفإهكنارىإونالثطألدحأحدوثلمانوقأبمنكليالعلىإمابكا
فاليأرادهاعلىاقفاصاكتالهنديلوذعوقأبنثالوبمذخحبه

دقساهعاياتوالرذاكروىممأاللذاهذانتهيئاشندا4

ألهالقةاترسولخمدلىبهـالهفيظواقاتراناياتنتكلببوةهيدطفي

رايدفموضحهصاحبكوفلهيمةندشلالمداللهذانعداينومنكليطند
بههوىاكانودبمورثبرمراليوكنبالخداةفاجمصعصومابقول

العمإالصلالوألصلايحخحكألجالنريدنمااوالمااردأليميل

ايالتةضلاباوامتكلىقرجداليواطدقالوقهركلوالمحدثدثماب8فىور

صكىفيالرصيبهوبتالاءثااناناكققالمناظرفيهنضأثق4

افالكانيقداهلمناعثالرللبكقدوجتفىاالهنداكالىوكتب

أصمليهندسائغىموجدثهخبرمناليهالهنلىوبهالطربقبعقفي

ألترقيدلقدعظتمانصواأللعاريوماصونمماشالىيصلانفبلمقضكا
ا

كعالهعإللمابعأنيملىلناألبعثجدضفابدوكانوقحرنهممرواكالم
امرجمةدرجمةبهلفييرنفاليضلداعادوالمبمدلفىالباتناالقروالحوالاليئ

كةوثاللظيمالجاأالبائموألفرةألحمرلتالرجمةدعلىندمهونعوكمالزوهرثإ
كشهذخأخرجصؤتالروممحمتلليصبنجسيداسيئاذةالصعدنرجمعا

اآفيفثاصنجيا8ايارولهاقإبخذنءاألباتمؤتفرااكانتننئيولآلية
أليأكانتلفالاهذنكبرااشبإمهيايانوفآبربميمقإتائيلؤ
فهوهودالتيرتفيرولهدقهجمبالدممنقظلىككقه

ا

اياجاللرحمثهالكلاهمءجمصالايزلناذأنعلر

11هـللثضوحهنهرلنهالماوعل
ادماممدية4لوكاص2

وهم



11للربخلفيلهكانلظيرتةيضتلسةانللنرخرىاألصودوصىحممم
فيغالفبلغحمرلكالويفرناجةفيلموألىواناحيةقيالربيخلالموالىو

أاهالمقهوصافالبوللقمقالالغوفى8وربخاخامهمحوتاألرجاشنن
أاممغفايخهعرةصوالعامةرعندأظاصةالعدعلوممانالناضىبالرلل

بحغمموكألوفيهبماديؤمشءجمركولالعلىدادخلىلما ا

وكفانالهجؤامفدحإنااحمدللواحدالذىا
فاصاللتحمواميصأهااكرإاكاقاقامم

ااناللردفولهءكىثابملنعايئانجييس

اخواالوالثصهدثتشهثهفماراوكصىواءتا

اكابحةالىثالتةتحالىامهشااناوضصهاصدءرجمانلدثامقدتنروإ
ادن3لطبقهذنوثورةتاردفرااؤدلبنلماحمدالوعداقةأ

الجنجوءويالدللهلمفيهراحددووكانممبالميرأبامعنيكقعرلالشرسا
أاماحمىيداشوجمنرنجرتدالكيىأاناتواايوماقيامةلهتابوايمقاقالحاذإ
اتبابااااشالتقالماتلط3اكتبهنيرقالفللفاومنلفعضقاأ

حادوالبامقاوألتواتوايملمالواقةاشكاالهاوبااة

المئدصأنموتجبلمموالذمالمدحوجبالقهرصفىممميموناوبمالذوا
البدقف4اذونالالومأقاكوقتدقالموالتوالمطوللتاببلثرإ

11علىنيتولمعحبئعلىحملثامالىنعااتمالافعضابوماثهيبلىينأ أ

وبينيىوسفرىالتجدبماشواصخلقننيكافرآانثهاربالجبرمذب

الهـاءعامريمثجمراغالألقارلمممهكاة

أدحاحرسلمنالكدؤمممرواطهإلةعدللرحمق

كالولئج1دوادلعاء3هللهصياكغ

اطس3ثهيمثنصانبرولويول



63

قالهفىقالقيبعاهرايسديهلمتققيوصتضمماةنيقوبهتقاصا

بغءتالتصدنفعهفيتعلىللعاداكاوشيوماهؤيرلشالىامهفان

لطجةءللكألملليياذلشعنثمامةبعففالاوجخاهذلةيدعهنأالخبين

تابودلعنايةاقالوناللقطحرذبانمدرنركطووعذابالةنخالهبلم

اتالحمةحفرثمافال4رجامنفلعتبثحركعيكففالةتمااقياناالهامون
يالعيرالمونبنمالاازهـهأثقتلتىيد4حزلنحركاهيتوفابوللم

دمالكذبعدهيهاالعابوالقالننللرامبريا4ذهنركصضثماتاالصتئ

أالححةلمبهعههالمخيرانلهاهـعللفهغصمدوالحةيهاأاكانت
فيكرأيتهفلغبكمذدعلهفقاالصويةاطمنرجلوجأننقامواال

أعالماماتدرواذاالعقوترىالذمالهوصابيعتالىلهتذبشةويار

أدقرااللهوبالاليذاىصكندخذتنعروكانفالهوىاعلىفافيجميها
لي3توصدمخدوباظلفاالانوبهاننعالىافهثماتدلهاسندكرداينو

رجلىخممقصضهلهلليزثمكىهفىكالبفلندالمةلذوينللداهلىةبوا
ابعلهارمبملالفالطليفماماعندبيهحهواضوالمافارحلهللبوةءادا

يايقكلمواالصياعةللىألجبلماتلدالمهفياتقمبهاصاهننحبمتالتهصدا
يعى4باتيةهاملااضونامذكنةلىنذماتتدناساصاثماصةايديثافقالنب

ةمعوهمقدالماموفىكاقالصةثماوشكاترىأمجووروهذليكبطافياقى
ششابنجمهفنهاقالهىاالأعلىبئكنابابذلكتطبوانالمتابرملى
انكلتاشفالاناخرصطاهللعهالتحضالاالمهانالمويخاصبرياوتالذلك

ررلماملىليءبهكانلماطللفاص
لهـاللعىجمالأللقاماتحمءحردلمافي

لعفنادكأممةمنأعابينىلمءذاك

مهمعغهيحهأمملوكها
نث



فيمليةسدمملىللناستدحدنامحةدلرلعانجتماوءندريفالةترلمفىوبم
خلتفالتولهالىفركخالماموندلؤقمنقةفراليتممالاللهتطهروألمعولمرا

ااعمبرهوعارضاتدويةصساسفيالبرودماكايخهعتدةمياماتادياثماإ
ققلتونهلالمةينبهثميعلمناخبرقتمامةالهإدذكرافىاوثةييريدتدفي4ا
اأثكربهمبفيمابوصنياىالذالوععمذافيصاتبخويرالمواياا

أآالفكرةبحعاهليكاصاتصماهداصنعهعاعلىالانساوجعتو

قالةمنهااضلاحعاحماباألنامسوأهاانلقهمارضىائوصيئلسلواقهواا

ضذررتاندلعبرالمومنيتباواقهصبيالاضالبالمالنمامئدالهمان

أوحوتاثميةو6عاوافتىكابمشاسانفاذااراريدالداالسارىفىاياما
أوتهعبىاحدوأتةوالطاوةخااوالعإنالقىواادذصاد

اقالتثمهاالنلكركاجؤاتجرارفدخاتفددناسووممةوىوالالحرا
11

أواهاهذاتفوالنتادرجادجمااالهذحئاحوجيثاناهدات

صنةبنعضشذالموضحهذاانافينفالهملهالتلاتلوجعشنااوتخبإ
نىضكشثاتابئرىاتد3الياجاتللىذلعهويهىاتةضلةاجهللحيخمرلىناإ

افاقبلتقالضاداوجمادكيبمعروأصيخهبممراصمكتأللقالقلتإ
اشتكشبعر5اثءلتمااتالوثعلتهلجماانتلالرفوقالواعدشالجي

قلتالعيتميمعغااموسرقاالماليتافحثتجغابهذاألصنهمتحلحتة

انعالجفيالمايخبهنابفىالححنلمعئالعانىولفالاجلابهرفالقهمنإ

ازاهداهشكطدتوبمللمرىعبىىورقطعصلمانخمدبنانثماضبالحلفاأ
بردفلىثماتانواقظلمااثقخلنىقالمهثماحقاليناللعاطعباحقهلههأ

11

ىطرونولمانرنههألصهـدلهصبيالاإللهممأعايه
عاللمثعيخهعهـعمحه3المألولو

دحاقالطهصلىتالبهه



8

طرقاحمقلهدعااقالىهادبموفضلملمهنهوتمكنصيدبالرشالمآللعبا

االبصرةطريزلىاتديرهوصولهبمانالىبموادمحيهلورفكلنمكة

11سنو3بهانجدلرمنأنفصلبلمحمدفيصالحعلىبهجمممنعرفصنى
قىوهوكماالقمالوتالمآنووبهتهيالحأجمرعمروين8لبقههذم

هوأوادانجابزدقالللقامعناضدلهمهومولىبلالمرتفماقالدلمبممقا
ا

ابالتادويهاالعشياواواألخباريرالداعمليئبهعدلعلومجميعفيدنيكوا

ألؤا
ألثمويدتىعةناةكثيرتعخظوالعحاحةهـهابهمعللعربوليالمات11

ادةيزاحدأ01لبوعلىفالإفهذروكاصترلةالوفعاةااالوفيالبراثات
المصفقالللرعلىوالكالبموريةضولرفاتكونبثنيهأغريوعظناعلى
أصايهابفءفنقاتاطةإءاتحسسالحرتيعتوبالتلتتاالجا
3ابالضةاتهصدفينورويواتادرىالقالفمقاتاقهقال

أبخيئالذكامذأاتناماهدتااليىارعابيطئابونجانتهتمونهلمهإفى
أفكالضاامالص15ارفلهاسجاانكرابنوصاومعافيصتماوجلنحرجا

حلفديارمحمسيونواعطاللطعاليهوقرالمزلفادخهبئالحدثهأنحد
ا

اكذاالمفانكرتاردالىالحمالرنوحمهوغيرقبقالدوفزيلدوا
ا

الكذبحداتصلهثمإاتذتاالقيرييىاللكرمنعذاقالياايننمقالت

بالجاحخليةتعرفوسالحامقالاالعالىلمجدجرصااليةارخفاقطعهياتللرااا
حذرممننكناقاشممنرةحذذيتيالجاحظحمعتالمبردنالءلالنار

عسمابخةلتاساةوالفاشيولجاحظماهـدالمبرتالهتخات

أإءرءص4اذءرمرممالوالللمردمءاخذة
1طررلماضذتىلم3ركلى

أ



ح

األصعرم
اتوبعوحانهعالناثاشاللد8منمإلوطنلعهألخيرفىو

اةلخذئشبرومنهئولنمقلت
الةمالهالباخاولجشيوعبةيامؤبهالافقلل

ياتلثينافلمافشالداؤدىااحمدفيفامننحرزياتدبننحنحابانوء

ضالدنعاصعالصقيويهسلالعتهنهميالبمرةاشمتيددباحظءحماإ
أةفعبكفورامةصياتااالعيخكصايدتالداربناحدضياتااعلا

أدسالىكتصدالامأأل3الثحرفالكأوصاثاوجمألمدنا

أحظالجالزتاخضلوتتصوهويعكلةورداويتا 8ا
اايكهلىيكولحيؤنرعكاالاثيهونواكاتعايئهخيض

ا

القوتيئاحنانصنأيهءوثهحداألفياحنوخنأشاللة

أاالضراعياقهاحمضشىلالضتامنبثهاحملرتكداءحافيعقةا
تقالفىالمجاسقيرةوصدهللواحنافواإلاعطخلىالماءاويئزأ

أال
المخدىاأياومألنينئيوسحمىصةتمالجأخوطبنثهاباغمرعا3اتآ
اأابىصالداررايبنوصيانوعربهينهتإنعبىاطنتةاهمذحئوا

اأبشالمعتعركلأجابكهوكنيهينالمضتدونلةالمعزعيساهؤنداالخبأ

اأاعإدحنانكااتليوبقااذببخدألهقثراألعزارهىامةوم
11وتالفيعليهوقعهياتالهذاياانهروو01لكبمهائيوشطقافحموافصطإ
ااحمضرنهولةعتزاراهبيسهثوتهرووواحلمصعابهكذاصثدداسأ
أامشاذوهرواصفاتاارتحرثيئاالىوتقلناخرجهيدفيصالشمااللؤلمتا
8محرانبنيسة8تاهذماكهءورعوعيابةناصكإقالجفرإ

11ما7كنصرباصالحماةباصلالحمهلههكأاراتأ
دالمعسررصرظممبهظقكظعنكأطاحاليالليهـيا

ألمايحمدناعرعفا



الل

11إترالت3رياواالابمالميهدللمولعصاتإبرالحيئلثعتيمونكرإ
جمليلكناب4وويهراوكنيقهصيببتانويالرجا

إاالكتاباهذضعتوافىقالالنقعىاكالمعتزمحلبهلمباألرجمدحندولماقالايرفي
أ

علىابنسدعاوهاانولالدنابرمماالالجاحاألربايا

أباةديلثيمةيدثدوكاتاالواعالمملالصاورحشمنوكمأللم
ااخذواباكراهذاكلمنالعرنلليهابامذتماللدلمطاننيهابانا14حق

احمقابنأقهبدبنيوسفيعقوبابونها8صرىاالنعاراسءابعنللم

اوتفيةالبرفياتيراصةربااشت4وبلالمذياباعنءمثطول

وصهالجيإساراحذفشكاىشولثوانفيرفيولصنلظدالفىبكامحشا

أاففاالاالشصألثفتالانعرااذعناباعليات4صأالوللحنقالهاضذلبوملا
ااعمتجلوائعماسراتاللةرودلرعنضراثهستماجمكلولفكراحدمامنا

آلمظدعةالنمافوانترامةلخوللطيارةاكاهلهمفوالناللئررحالكأءايلدإ
ا

ااصطرنخحلهاخاماابايحقوبماؤداابنهالختارلثعلضااجاظرلعلأش
ا

ارايىعبدللتالضقالإطلممفيبافىاالعة5دوتجفوادفعصمربنالفنلأ
اوملىاممهنيهوصنهبن1ماوعاثها3ءوالالهذثااعضغينمندا

اآلدنداىالالةفالمالىوا2أااالولدةلتىاأل
01آ5ولوربىدو03وارا

لحاجةلضالطثهاصاللنعالهـقالخهةافافاذبندصدانهوروي

فينصلالىاسدرأهاناحاافقيلصانحكنجعارلهوتالللشدتدرفاعطا

أالكاجمعموفياتدانإلمنهو8اصالمحىاهصمبنمدالبوالحعيهةاءوعايه
اووعرادكاظياابىعتاظراتلعهذفاولهرجاالادجملدكن

اإللمململمبممىبامالا0إثولالحيهااروي

اةولاهـاروكبنةكاحمدنجالى

11ءوللمثاملى11

اد



13أل

وخافهصبكخيرةولهبذلئهتعةصبببيانوجاققبضعاع

بىراثداالوكونابفلمةفحللمنواياتاكونلعورضهالبمهورفاإ
أبنمحمدفالللضالاباريكنىحمربفهجنرلهمادوانافيئنيأوا

مدللرورحدلوضاوللصدلللهفىدصحمدواحوببخهجعنراذكانيزد

زهدسنوبلغخمهوللددالكالمملمشالجلىفيكشيرةكتبوءةباول
نجهتائاتوجلىىوشزبهاماملكويلصاعهكتىلنعمراضقيإ

1اباصننعأباالنذاكهميماوانمافعلبركااحابهبعضبهسحقاألنيارا
فدالتصءالوازقيزالدفهماللكركوءئرأخرفىالالسواعزالااللساطانا

11واالسللوللتثمدشاهـوةللعاةواإلفاحبهابلابلوللجلىرأ
كللىهذانطوراساةاسألىوردفمذاضكاكذاصااكلهأ والهوبحه

أقتالمهذلقىويئترىلليهصاجمشاجغذبتعربمخهاعهزوديامنطلب11
11يناهـأعناألخمابوتالتالىاترحمهادتوقيالى8لكذكانوعيادنفها
أآداخماوتةماصللصاوةؤترةحاظراقللوتيصصرحضرقالااتاطا

ديهبهتراوكانصدوعلىوهثعسجعفروتكىبيملىرقلبأدلو
قالاللعلجمنرشفاعلىضهتننسيلاللدصحالكابئمجي

نالاجموضنيالماظرةكثاأضنصتماكلرقولمجلىالىعادوحفأجعشاشثم

أعديهعزتفاتلهذاللفلىبئألتحىاهذانؤددةاىبنأحمدضللعله
لمجلىائاكانعليهتحماشالعهلرالالحضورأريدماصونغاالمجلهنالتحضر

وهولاهاناودابىانافتاالدلعالعصالايخهتالثمدلؤائتىنظردثافيأ
امجلهالىلعاذبدجؤرولمهـذادلواتقالهخطبموثيلىأنالىيحاج
أكألاممرصهلمدولكلصلركعدرهإثكأبرعا

1زرصباكامةحىلمءءممعىـروواد



ظرة01اصههبيخرتىبخاللثشلنذزوبينيلالهذلبىسنونالمابهحولقي

صبئعلىخلتفدبختاقاذزاليفصرتاحفرأالنىالمجلىنجافنىضرإقا

االمجلىااالكمابلغكفلىالهفاالاليالعايهوأعدتيهللستثاجاوهيثةله
الداناالمتفةالحجةوتؤبللحعرلمئهذاثولهدوفهماصاثيىوللى7

ا

ئعكلقللىففالتجيبقهاءابوالهذعها4اصأاللنىلةيعنأ
ا

مدلمغتنقلتلكهمجنلنعإكماحبلثرلفييصفاننعانلجنههو
ا

االنهاللعاياألخيربضعااللهممعنىنيوورلإروعظةابهذعطكونفىفيأ

دثرمبومقملىوهيابدآنرءامنمونينلاطبغااملثرإلصةةوأليمون

امذهكمنلنالالبهذفيعماعيكلغااتلىتالثمقالالرعظاتفىعىفالأ
يخلونأللنهملمويرإظموياصاليتعظونيمايمصاشظوتتدتالىاثان

والبمشالرعظاليتالشاعظيتبهرأنلليىبونيماءاةوءادارصالوأ

أتداقهالنقولالالاترافيمتحدالألنلهغانالدنتبلجفرتالهاظيشصه
ألوايحفالاظيركلأراألتدالياتصلكللجافينقولفهل4عإاخيرترانراخدا

ياجمتوممفرتارأنرأليقدوالمومننمرترلاليتدرلكلاقهبممذن
11

أوةستقطعضدفالىوصرحاألشخخنااكهبهذاقالنوامذصصناهذأ
اشكلياذيهميوومتبعصييعوصاصحابيمزعلىصغرهفهاكانجعنولدةيتماالو

كالمهوحمعلهماراكافمجلىايروتيوااجمتهدفقالوصكاأافىأ

تيابايهلثموسىابائوشهابانارياءالمايخلدمزصئوغظت

وزبممنقولهانموثانمهوشصبعرفمالمالهفيخزوصأبالزمنبهاحرا ا

أافيقعدلفاقهنددأربخاتجارةااييظرءالذدالتالالبيرإيياجر

لاللىاللترراحماضههلم03ألم
اعأيةكممذاألىتاشنامكأإبهريابم

ءإ
كألل



ل3
اطاصاصهاصتحانةاواالأةوالضهاوللرفىاعمالفيصتعثىالألكأالمؤنلئهكذا
ا

امحرمغهفهاحاألضعنااثفداداحعالمعاغاسهـالحالإ
اا

شتصهلكذأسابثوناقضافواصتصرونجاناثهوللوجماناقااألثددث

لىدهرحدحاراهلواتحنوتاديحياوىبدالالتثهةكدسيكاله

أذلكيرهملهاحطامهاكطاتةشهذلكضهاق ءوجروصصحروجميما

اكلننمماألاوصخغنارمماجمواالبةللشعلىهلتنبواقاتهكقونأليا

جمهاللراريراليادنناعياتحقذانهيهاأليزاالصوءيرعخعرأ
دالجاقالواررجمماصورابانبخكيمااكضبنجضرابوخمدممهللثافي
الخرعندالنىييدوآينلنمالىقرلىمبرعننجنرصألت

اا
ؤالات3ااعحملتجةعليكاتىشويمابهالرباداالفقاليللطبعارو

دحلىتشرةوقاذعنمىاروتاللماوويرلثمةجراصالحكميشالةصماعلى

وإلصلهأإلفيباثدلزديزانقالصفثيفهذابداآلياتإناوتاول
رهدمالوينالجنر3إتالمكانالمثلبطايفربكانحمىحرببنجحنرهووا

ااحاشبهبنرالضرتناصهرالبوروىبألمرةالسيرصقالفيكمابفرصا

تهضرثيهاخاراءبوصابعمراتضجمومةلثعابللبفكانحق

ابخعثهابهنجتيمةمنمفاخبرذاللناجرنألبهناجمببماجضبةفي

أافىاجمرصالهوهذافبيةانهالالطصانادرفيرناكعذتددلهافضيارفردرومايةإ
دمافا6خالنافينرأالقاسشئجمفراتدلقالدفروجهكلبهمن

ابعثاددةويورلثكتبافيابحدهذاثمخلتاكالملواكوصظكهاقهأليا
ابدرحمجنامحابههكادإوحمللصفمرمفىاآلفبعثرةوملهيندلالأ

ادكلهذاتهلططالىةولصلىلسأهجؤ

ألكلىفيحمهـهلعاب3احه



3

ا

واالنىأبلكلالفللمرةباباتفقالاكذفيلهلفقققبالةأللزكرما
ارلخاشبعمئلةغيرنيئلحتالقةوفكليبلحارباداا

ىالميديااى
لثنفىامطلىالشلمدؤددالىألحمدبقاراثتىواقدفالآاواجمةاكاش

اجمنربنوهذاثاذمننبمتصالعأبهالمونيئاهيرباقعاالغيرهملىكماشا

تتاعأبنفىهليبتيهامذيلنىدرمآالفرةبعثليهتجروجت
أ

11لىطةلالنوناليهدوصبنءشكغراذنكاندخلتليباذنلنا01

11بخاموصبوعرانانهاو8ةلثهصاهاولىةيمفتفاضرفتاقتل
أالمابا33دح11مارأفاألزفراكماأدلىالبمناظياورحيللرقثى

الرممااطكاإلصوسصوابالجاالمذاباأقيروقدلممهدصطزفرالفقيلىت

تجوابودحدبطر5يولدطالمئالفيمحبدنرابوثعلهفقااتوئترلأ

8نيا5و8كؤلىارالنويزععاىمجرموصوالجاهلأللعاا
آهثابلعطمقناوكانعهمبلغاإخوفةمعروكبالميمانبنيمهعها

بنجعؤعمدابوذما8و8لبوهاصمشفبولبااليركضابلهولثموطى

مدكلافىضاءعوقسبلهاضالومالماالناذديزابئصالفيصاالبددت

4بمنعااطحممركانواطاجمايكمافيفالهكانالجاروالحبناوالفمافال

ادحربجضرفاضهبلهوبمبافىنهحااوثلللمطلبذاالخالف

ديعنهدجافالصاباثدرهلحزبألينبهأشيرمثرىهداليمثإعنففه

8همغيرهنهاوومأتبئلربعينصنةفهماشاالصكقاروالمجالحين
وعاروللذيللاباصناألرجافايربتويباغالىاقهعبدالي

كاواوررتتاباخهوروالحركاتبتناسللتوهـت

لث4لكهاوليبخهفاطصد

الى3كلبوالحتالمأممهالعدسماللواحد

ممللالكىأفىكفى

مناثبوا



ي5

ابةلهصايصاوااللطابماحابن3انازرةوامأاااباحنللظافيءنانابوأ
لبنكابئصقالرالمأحمرالاالدثكاحاروتاظنالحىايوقالاللتاال

بضتقلبللوةاعاتماطحه4للزحئةاالراديناظراظريلنتاالزرلروا

ادلبهـاتعايهتهاحهصثتاكأتاتومأيااالدمىهـقالالمجةطاكإ
جعنرعتعدلغيانىووفيعواالمىننهاسوعقهواالفاضرب

ديتعرللثفاهنموودغيرصدتياراصالداثاعرجبقولحربخا

ابايمىوكاقاآلصكافيبالىالمثذاقهكأبلهلفف8ددولىب

قاهـىاألسدصيدبناتهدتاث1وذصدارااةوحيببخاصجمزأ
يتاطوةاس11احنظاتتانببءيخازلرويهبنلملبوالحنأ

إتاسمابوالحةابلصقءإهاخصإاالبثرابنجعفركاسادواصادا

ثمررادعباأالفيفإكأنت01وة2تاوبرةاتلىحأرراالاثشنحربهماشا

قاالقاإاالهمةائياالرضتافياظرتفصربدارجاوسفيلمرءإ

اصج2اوصاقابتاتلىص6إلتةولإتوكانببالفيهالصنغنعثلنأ
أببتبابلوولالكوعلجمنئوتوعاربععاشصضبعوروابوبمروأ

اتالنياصا3إبللرهجبندعهثبمابو1تاضاالطبقةةيثالحدصرحإ

االمثذخناموبماذوصرفىودالآأكألاعلىصىالمرعوكهبخهلسإلوبكرا

اآتيباالةضافىاةاصااثاذىألحدفتىراوالتالوراصاتأعاوراوغتنا
ابايمقوبةخهاترلوتاناوأظهررالثهريهانكامافاثةيلالهذابحدياصةالرإ

الجماالجةبتووطمرصهةيرحدانوعلمنهزاصيتحمهغيرولام11
3اداورزانألالةداجراىءافانت

اأنهالطوفيلماةصحمهـ3غإرفىبهيياألمافيكأا
اداءأللعلثالهناسوددىكااصالحئا

لحأةبمغهحهههنروانهراعاحاكلألطعديم
ا



ل6

امالبلبلحمءإلةضرنمنهجمالودرنانظرةاطربهاعةمحاأنهعطادإ
هامثاافاذ3رصلهيقالةلرلملجرىالمئرحهوقدجمامفه5سالتأ

صعمهاجرامنجمبووونرإيالحاطراواكاصالهلكيعدرحقروتنهزتجهاألو

لهبولقايافنيهخمتالدلابغعلئعالىاقهملفقالصلهلهفقاللمصضرصنه

فلزمقاالالاقالحائرضميهالتمقالالجررينعلؤكلظنعمعادألقالدلل

االحبمحذنيسألوناسوجطأزصقكلةعاثالفاالعدلإنعلقمميهألددقأ
المجبريسناوصالهنلؤاسححمنأءخوألاتفيلجبامئهوغالملفف

بخداقأيبإنلديااااتيرأماالوددواطتالدوةلدلداهويعلىالماللدأ
ا

بثحداماتقرفالليءاياقببروصالاظألدغسكتخااكذابأقال

متهاءلهالمرأةالتنحاوابهـءصداطهاليبىعنةيرهرالبىعتاألعريمادعنإالراياا

صهحدثنقل3االصادانجهبنركافياللهحاتهرسعاجةابوزتالائهخالىوألا

أاحدوباضادبنانحدرألافىااالقهدابارررمذافيأبوفتاهـصوسمابجمعأ
االتدبسيةدلثانر6ةألتليءادوتالاآلاتواباصاصد

يتطدايخةبليىوعيةاتاالالمصذميمشالالمتاللالدوفيالمعوابها

ألولصككيىاقهخاتكلبونلراتآدميانقاللمجةفيرومافيوصيانإ
افطيااخعيةهلىنرياموصيباآدممقالافعصنهمالنلئهدس1وجمت

ايبنشجحلحوحهالعامانيدوإاخاكأالذصاههبهاكااماناا
فاهـموصأآدمنجعإلقالقديهبكانشعلىتلوفيبميفقالعلبحه

آاالدعذرس13لتاليىتاالبوعيآحلىدقاليشهالحداهذصاتكالمحاللرليدبوإ

أتجموطالنيمنبمولةبوايهرذقىوعاركاعذرالكليكون
ألهااهلماظرتهةطسمهـهنهةافرانقصه

111ملياقزجمكهكهسباأامنراسمماتالىا
الطالحديثاصبألضإ

للبركاق



اكأاليهرلىوانكانلهرطتملىاالذىيثالحديخعلواحدناتكافىأللبر
األنجاربهيرمئكافيليدأرالارطالرواةاللىصعهفيحدتءأأعإل

أالهعدالخرقيروايةيقدحمالعهللراوىدتهعدظةوانالأوهوغيرعد
الرطودامىوفلمحداكهللراوبهةكاحاانمارإالااذرينالمؤكوأ

01يالااطحرروانمايضرلونحااتررءتاهـلقالجمائراامدطن

كابفيينيأينهدفىتالرتةوافهوحمينالفيةطثوجدوعابابوا
ااط01جزصدهاحمذابوورأبخهارزفاطرالمحأزفيحلر3اااللوا

اهعادلذاللعةالنسىططاالمالجانونهةن3وصاطناكبيرطمدا

اعر3ايخعندوهمربمومااوجقاوقىلالساحسنس7النكأابوإطت01
أالحةذغهلهكاحئالظةنىالحذووعهردخدالموتصتحىقةإشطة هـخيا

واطئجاتالالهرعوالهعليهاقهلىلليعئاروىاوكانالرحلأ
اابتء11هرألهنببايقولىيماش3وبمارلنبحرااأومالمةالحسيوا

البنانآالالمحإلعيعنورويةاوثأدنةتماطدثهذاوونألرا
أائاال4إزامحاءاحاءزمادن4اسعفبةمارائينهندهإذقالدإهاب
إاعلب11دناوروجمهإفهماعلىفيريىاصتةعيداتدامهاناصااسالماءلبء
بخالباعمروانابوحنيعةاثقاللىفراراوجفةوابواءاألرفيظربيمإنا

أاالنجمسباواصتالمجصيلنكاعتلىااالتروعمروبئافلم3ال
أررءواتاخلهأومحدتاواذبرتاارعذتإذريهالانانصماتجىحأوا

8ىدوهـثزوىإدايهمهنةهعدوواتهعداونوةافىوا

ايهادلبشازالانطادأطاطرللمإيروونا
01رةدلمرايئ14ناريخ2لهالمنخلمئلكعامقبمحمااللىااصمأ

11أة3قاقلمأتفالمممهـيس7للىالواتولاضوابتااليادالشا
ءلمكلمنرلمحيلثءابواصبالمسااتاذنممألرااهمامماالبهدللعلى

1001ةاذا



يمسدقوذبيمراعرلمكانلهزالباسثفهاجاثناباانابوعلتالة

آحمنأسااو4اطنكلتجغنآللىوعزاليامهاحتوعنحدئنىهنوا
ايفةابوفكتصدقأفخوالأيمألهافاقبئنحمآلمدتهآولاإلانا

اللعوابءعرعنابالعر1خمكعمروتيالبدقالععمروسانوروي

عدلو1ياكأزاتلتتهكلهوخافيالتولهتدااثاعرواطانعنيقعافياطهانا
التاعرأطاقاوالوعيد

ايتاوإآلبابفصرللرأجماحلباتااان
تفىكلتارنيبيدوألءوالوءالوزاتال

افاالخالفلتألهتالىشتبيقاسولهإةابولجاكانرامكى ا
ناأللالذارنعدهاعلماحمعابةافيابعداللدفيقان01ونجسئلارجما

لالرامانفياحهسةا4وتابومحاجالرووعيراصلعهصاخذأ
108

امهلننيفتدااالبااموحدوامهموصهخىةإالىاذاانقالإسااباهو

مفدةإتاثفي3واولعالةمادمانتهثاثه3لحلوأبيماصوامادتطممعا
صصةاال04اهـافألحاةفدءتشدككااالما

بررلهدءهـسوحدمى

بكوادلهحىفيادحايمصصوشيااونهيربهذوعابايىإالملج

بكرايعلىكليتففيهالفىةعياروالمردزافيالمهفياكاالبهابينتضولم

اأانومحافي4هلدانإشمخاهالىاوكبويزإنةإتصإئاتسةبوعلانزياوا
الجاافىمألناثايوهالشوالسكلاإءلياماتعنمافيخربألإ

تالمحكاببياإنإصتجمةالئءهاثلىاواملبئاياماتبربهانار
اأبدادخهدفانصةاكذالىاتوبالعدليهـاثاسبمتابوالحسنإ

الحسبننىحمدصو8لاواةطبغالهذنموعالالهليافدلماتجوو

االماعالالعمالىاةئجر01طبا
1تالدأللهـهلىءبئمماساجاله01اثتىالروا

أاسدالماااسجنتنيبرداال3لدخاا



ددحفاابوددقمثقحدلهمنمقااحفندفاماطابودطاضالالفدبمى
ليقائلفيجمدثيمانلروصا4داإلومعايتكانواجغاالذمالحدادجماعةالغ
االفبة01ضغظنلبئ3ضبرنهابثحداالفضةحمفنطهعابانههفائالنال

نوالجمنريناباندكللةئروطبا3واعماسالنفاوعنحدتث

ماوسدمفاعمابنانايخاعلابوالضاخذوموحمالبىباص

عملاىتاذدعثانبنعمديوبىعدللرجالحياطابولطيئدلطبقةهذ

فهلثطتالللحسيهةخايلشاذعلىبمننااإبرعليكاناتهدواقهوعثهها

ندىالنالرلىكلفهللقوفىةطهبهفبهيراصابجمنوضالمنظاظياووعالمكاا
أاوللباصىاصألالاحنهاأجبلمذظالحفرايثمبهاعابوكالبا
عونفربممراتارادهلهابلشعنفىاضرئالروايخايناهـدباالحلأ
اا

امهلةخىاالهذاطابإقاللقهاراابلينضثلبفقددحالجاةنمتاله

الرلضالتةبرتلميصذتةؤاءآختاءئايأاشقروححدنملثحطآكتالكاللىأ
ا

افىظعهالفاثهذوألرألدةنذترامهلغاجمراشاراكوناتجبااليووهذ
ءالو4 الترمفغلوشالىلهعزتولصوتنأل01فرعينكربوسلن

ا
قغالإطاغوتاعدنحمجاءالهقداخبرهققيلتعبداظآصوبززدثوإ

كلجميمنماسلالتلالوفلتهبذوساموالللطاغوتررءبانهمحممضاأ
كنهفرأباقرائىألعلىعابدعربمعبسوفيالبابخمغرتوعبددلطاقرانقوكا
ينالموةأسيرلفالالصابةاتحلعنصثللبرشوداحالفييىلرلمعاضمارعنأ

تجغوسس1ارتقيهااباحمهءلاالفلالحألنماجكيامالددماسطاإئةعلىا
بهألعافىلبابهذفقالةياألمالهدإتيمفداالحهءاقيلالضادبئوفها

اعاكةسب3فىر

لهـأحمنبررتجمنالحىبهادا
لدياقهلولهيءدلطضىءصاله



لال
أ

ااسالإطوحمدالفىتإأ4ابءت01لمممهراالفيرةاسللاألبما
11

اكةاتذتاواةورىثتءتالحأوثثهذكراارولمدكواف

11مىلمةهـا0ةأاألثيسةوءددلزءءفءفيلدلعصتضطاعبءاا
ا

اصهحاا8ءةراإتادنىبموعاتةتتالاافييخهإلاللن

أدوناهلإلروذوأسعوطهةهإودتواصبادتذومتعياظضةا
أصرولةاتوصيمننجآأأإوءشتاةررجاشةإوواشإولثرعدتة

11تياتوخبوإيمرابههآتإتاسردواواعباستهـوعاجاه

اتثالليتحلىواإمباكأواجحةسشإصةآوعإهاوتءاتعلىجمط11اربةا
ارثافاحببروإطااإطثءةةاءاللرجماتجىاةالمثهىا

يدوصحهس1تةاجميماإءر5إأسارةللملماتبلالت
أءبوالذاسىأتنرأينهروأثبمإشعالءعاياينيشهبالمدإ

لررةلزقيلعناوأصدااألءبباخصفيا74ءإراالذيءصاتةباثعوة

أتفيرتتولموحهعرنااومنحرزنةنوةإللصد
اثإبتةصتاناةلؤتدإءاقهفىعهعهوأةهواةخفوطاباا

افاملمالسكاتذعءثاطلهةالهماأ5عاإااادحنرومهءوعللمف

اتؤتدااشرويىواللمزتترأباا3وإفييعلىجمدوممى

أنعةذبمةةرةتشهفاللدأذة5نىءنشهلمهاذتااعولثها
اتاتحبدولاادإواىةاإتبزةمفتوكاتحواأل

الآلراتةلىاااشأإطةاتةافيءيىإبريماتدارضراصانقي

اأهـالمإفياتافاافةألاسااتاصثدءثفىااذباتفتالتأ
11ااداألبراتةخرأالىدالد40فإاةااألقوءابافرافمواعرا

اطت
مكصااءإ3إةأفىإألدالءلممخ4غاييعيا

اا
اءحنرهثأدهههدممهـعرلمصهإنالهضها

أ

أكاىاال

ففي



كاهملى

خةمحمرداحمدبرتبرثتهءرائمأنكأةاذنومحاته01بهمننيرا
إالمربنعرداعلتناةافاعاتلمهألخفاتةطعهنديهوهرلهحتجاشالها

ةأخمروأبلالعمووولمقهماع01أاضزاطتكههررصاوبياذةإللى
هدعةهاشغإوااراوقبردنراااتراإس11ابثفيا

اللتانىلةخراصاتياءيمالحافيدءواناصؤظرءفيلةارصأوا
ااا

ألهتذالستهئمحموا5ءداجءتامحوفيداصزصإاجابداود

تةاالصضمايطينبموماص5اتاصاضبشإحلهدالهيوبىاثماضىا
األمحقامايه2مؤصغصوتهبرموتوإالدارااحامحفاىوووا

بيغوايرائراءفيضمهتصفيةءطإبردخادلهمائزتاحديقلمو

أومايرريئهجمأااليهودضاصءمءاتخهأةنردتتةصمةا4إاصواتحماحموإ
اترما3انخاألكالنالنثإالاذدبضلماتإتهاوااالاتتءاء

اذشاراامترياالةتذخمنىإلمأحدتااالقهايخحرلمتداحيأ
011

الصروفخابهبمفينضسهعنأحتاطيمالمزوتطءالنارأو

ندخلهبرثءاعلىابمكرتيخعلربااإكزصإفءاذاثةاابالتبءيئا
نتامحلئالشحعتعأألإتآلأتعم1أااء5أا وورربحمىءا

رجعثملتبماتاليببذهاطاهحراكقفاماتمهلىبأ
11طلىكأدحىفعازيتلموايؤتاوالاةتثالحداماا أءا

اابواللقمناتةلالبةاآاظ4تادإاءذ5عدماخهقىثاجغاطاا
ا

المهلالغهقطحعمهونثئكتوذت4بهبالذثاتفيترلمىاا

فاتهةآلدصهذانخالفى9لضااثاصيارإةءأهءإراداتأ
انكأهوتو4عرضاصذمىحفلوهءرحبزذكرذاله

رلملالهـهالمزسءترتاردإرفاما
أدمأةثمثادرهءإآإشهإاس

رهـطمهلمفاأته7ةإا4تا3األك
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11وادارشهةحئالقلببكيةاإالمعهواوالجيحموفلمعرابولثعم

فكلذخمركحاتكرفلغفلةعلىيطثتعاالنءائنموفرقبثباتلخبار

دمظاالنةالهنوعاخءاادوذنتاتملمدانالىاممالهخهبه2لىتوممن
01هذنواكعتدرايامثاإيةوقسةثتصةفيوتوآلدالستيفي

رانقاضىةامللوئةزببولدنزةدثربماابرمحمدبنوبكلرأللطبفة

اءاناتتجلحلديةحصهناغوإنجالودقالدةتابافيوثلبنءهصرلنليئا
خيقمىوتانللقصبافاطبرظانيرفيزغرقدواىاصلطاجيةمنطابابمال

حغالدعظيملأفىباصفماندطانالىمنبلوبعةاالركتهىاوندابرلدرعإلدكذ
انعوالهردوكاتجلرالفخويهيدبيهةيمونةااايخضرريتالممن

انحتدلرياالذىكهرتاصلرخرفيعيحادتكهاننفليمت

ااويرمتبهرلهابانهاقهارايتاضاضىقالماالببراثىاألخهئيغكلم
اوردكانهـوةئيرالشئةتثيععنصااحذدلثرهييافىاةيةطركل
اطضةاهذهغهوختيالالهذالىلمحأالكثرطريته5ةطرتحلعليه

الوفيالماضىفالذيللبش8حمةالرعدبنعربناحمدابزالحى
أايياحنوصيمالفوطآهثاةتالمذوعادثصيحمانبئعاالىيشبالضال

ءجعيالضياذوشفىيلينالخلوةفياجممضاذالحسنابولكاهـتامحليئ
احمااهباابواوللهااةالهةاذببغداحظهوكاتافذىالتبرجماص

الوللهونقاالااللشلمطاعقتبالاالكإلنياالدا8ذالبمالحسنااللحاي
11أمبنيتويمافىكيهدمحاواكءصنتتومىالهةبلثآارااطاتوئي

أناعاوعلوالهعتهـ3فهومماليتممهيليى04ىلرني
يعولعنحهلنممألمللىالحيناللريرلحد

ءوطذلثهإفمحوجمحفىأمءجمصهعكههاخذب

11أحيخافهبالمملايوللحيئ أاألمسمحسمتجذبههعمدقولهالىعجمءأناولءحميمععافى

نجيرظ
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اخعتزآاكترقبولغمرلهوقريتللعرثيبهدباطدقاليعلهانتجغلالتوناضيراا
تالىقهوةسيانطيينرلموبهذأليتافهاالمجثولىاجرماذسللبرففال

اوفولهميمليدلمتءالىقولهالىخهالقيبيمتكدبربمعفتاذالجز
اوشثرامةبهقيلملنقكذلونءةكمؤاتالهضئمبالحرصتذني
تالعذالبرالحةابيوعنالحاينيياتاتليصيمانريمرعصنعلى

تصيفواالقاصكراةإصثرارهالقذاإذوسمانهعاليهالةلىقيفي
حتىبالفرامشاأتراثالكةلهفا01داواوألتلهبابقإألثإتحااقهاد

فاصكواخوماتاذاذألهـ3وواتاجمهءاطهصلىقرلهظبومياهاهـوقلىأ
اتصقووإهجماالهالمةإدلراانهأدالصحقزاةلحمبهلابقءاامكوحناأ

ارللمحةصتهمخااضثواعنيردلماالالدصىادبرااذوعوائهعل
ةاتكحندرتسبرررالعدفييئاصبريهذالضلاباسخوا

الضاشداأدإاصسالراحفاثامملخر105كلءو8اباحيووحتب

مسابوصمنرمناطاإقرةذتاذاالسلمتءجماءحبميرةاحااذئةدةعر

دخاسالدةحصرجمتجرة33وااخضيمااصاحباقاألصضمجربندخها

مريدحدواوكلالمااايهءالمحغاوأداصربهغىااقماانثوزيدبياأ

اثمبخةالهذاصلمئواأاى4لرابنن6ودصدور
لةاختزنهوطردقةددرشإتاالثانلو7صاالدعاطافدغومأصاحمو4ىبرا
احدينالمودعقللرفياناتاببكصنىراخالفةتيخبلمااكفأصيمفيا
ايىوالكرانالثعرصلىالرفياحاللدوينشاإلرانواةوفيةالثإوإ

أابوعلىاتصةاهااكضكهةاوإالدمرأوأدرةالطابواالنياظهددلرني

11حفحاباصماممقاوصنفدللعرثيهابإلرحانقعنىوىليفولراطاتواا
حبههبرصراخوولهل4عحة65لماتة

لممانجاعمثهـالأللهمأصر
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ناباتتوانتخىتعارقالياألتقويسنفاابونقضهةا

أبوبهيهنئهذرانيمابتاهـابىشيترالكنىطكمثأقوضرافيا
البدالحاصببفيمرااءبئبخاحمداواصهلحعينبوااىاونعهالرا
لحاالأللثبهذيمنعتولوالحدرتدولهانامارياتتمنىوتيللحخفندتهإ

ضةايراالماتصفوفلبضعاليلاحاليتركلطوانتوروددنممادللهووصن

اصنعاتواوامريفصزااتهـننيمنهننيرصااوبئاردئإتنألمنهمولخذا
ا

ينهفيماتطانكرمةفيبودىافولجأفمرب3لهةعلىأللمطانبالىا

ولىاتفيالنزنجهالال15ضه3بادلهابوخهودميهناطهدصاخاشاا5و

حدوارويعلضيدةودتاممرصللنعئفيياةنغضممتبكترة

ةببا5آواطيثوتمزعرهفههـاوخرضنتالفادبةاةاحدديةتا

4ترلهةقحبصوالومنصهعثاناألءكثاتظر1وا4را
هثجاروةباادرتسإعلرىةنيءأحزىيةابيماقي

املهوللعلملوبهاشماصلهمنتعللظويعنيبناحمدالحنلمروضماأ
اءرإلهتفاصثةلهفاسبرط4إدنفىكات4رءاتءبهيكلأهإرازصفرو

3الداثنمالهلنفطدوفىالةقانمتركةحإلقاهذانافخال
اتضاطرولهت11احالربااسالجاحذتولهالمةدزونسعضا1111

اتسبامعإيحأتشإفيتهكلانهعهوىووغيرهلالخىخ

انربونجتوتصىااظرنااحيرلداراعراسثرلذلاللفاانوروى15آا

صيدبقدعهومنزرإيام151دو3ةااناقاف11بندمحص

ورإخاآلطاوضادكانزنجها
عةاطفاأ

اأرحمهجمةالجبابالركلءابندمحمىلندمالعبداهلئم115
صرلنهفضانألىايتافىاكاصانفضالصرأدألمصاعلي

لهـأضاطاا5طاشفوىبراتا

ا



د

حذفيثخرئركاترعنعالنفىخرتإاتودنااغافلألفك
انهرتءشيلملهاتاباذكروالحىامثهدتمحةط
بهذيالرهـإالمالهاثجىءحرلكأنوألجبممفيطاعامإفى
فكدفودزوذالالفولهوءاإاتعاتاألوةكىفىأرإعفىحمعتة

4بفعسابهسباانايلىخاتذاصهتددماهانطرالاإصانوء
يالهناتمابدثبينابوحالشود5دمحلكلهفهلااااا حهواىتوتا

يشامحتىكذلكاثإتفالجهونيانةفيضشهوجعهلزصغيهرثحتئ
االاروانفبهصاععرسههذأوشدونهابإاقافاتموبماتىا
ا
ممكريتولنوفينجومال3فثفيايرضيحاشالبوشقنجاللممحفنتنبنجاا

فينغلرثمهاابوولدفاابخنيئاساالرفيفيسدوتارتلبرجمهيأ
اثوعانونياهاماوزيشبطنلدآيؤشضورشالةلمال

بايجتيمواقيالالعغنبرثالدعإابدماصدورعهحنبرصبحريا
ليئإطحكوهأثا5اناادلداخافيلردخمابمهـثااعالىخمإيمااإاوينول4أئزخرابالحىالحناا
ءا

ايخادجيملو1إع7إإلمانصكثأحهفحماعاالاأدمحيت
انوصتاضفال115المأتإتحإاإلحناش3اكىاشناالزةا

احاالإمعىاتجمالوصةكمكفالواطاءإاالسحصانصوحاأل
اخالفشدممعحتوعأفيأتدةخاومإتاداخالمحةثهواابعتيخاإس

ءا

ااإلصمابولفوخا4امتوااإلشذاإتءوامخساوظاتاثةةحىأثاعداإ حهإ
ءهركرلصيمعالمطاكا5لذسل

مألحناابهممئ2أوار4الحا
ث105

انرجمهثلبوهاصماوربناأرلمطآحىمملوةأاقا
ءادافيأاتاىجمعءاكاطأ

زبهدقيءعددنءممتهع7الاباإ
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اصرلثهيهمذابوالحنلهنئذاستاا
كثنخالفيهاجنوءهاصابليخايعواوت

إيفيرءذإلمثنالوءاثرناالذلوفتئتإ

وراليتيىخابرضواألكتلراكا

دورميمضوارابوءالىءنلىماباهاثوات

كزيررعضيههكالمآايفامنحريولئ
ائفياهمماكفارنه7وخيلمهصيهيمعبينمحسدصاظهرشلكتانماعقاو

يرانانعجادعلىالىاباصناناثذوكيرالهاالصوذآالافاصشةا
يهويتومهالطهناليهموتفىإحوسنهموعضىهاوفأسهفاذ

اصدفبذلثلكلطهمكهوتيةالطضلدكفعيهماومضهقاىالمحقارالى
اابعفصابفيلكىرخاكانشتخوكيكانالععرععرنا

اليمرىعإهاهطاحاماااحتبهفصعالنسيةاكبمتىلنصخعد

خمابخااانويهمماألثايناإتدىالذمهطصااتتعملدت4اغالذائا

أاءيكالبمالىتناولهلهمايحلانهوالمذلناخأالييركافىارل4وتريثا
ضمططالالءخفدانبشفاقوردالىىالرعنعياخذوكانتساذاكا
هكالممنىهذابيةامرباجالاشلىاو4ااحظهراقالتحتمالنحفهكبفا

ىششاحدضصافىفيواةظثوكأتمةلغدأراقدآلدقلتانيوفى رارلو

عالماثانوىيصرالكةعصمحمدبناضشضاثسووحمايهبرحاعضرا
5ثءيناهـااددلةمعؤعنقبلقداخذوميضبمااياحؤصناذاهدا

1لمابيهكاافطيف

1رما3عرودلىااظسغيرهم41ثجمااو
أاكاالفيهمنهمحطالهاولا

الىاعمروطالطيثزواا6علىاءئهـهنحفه
ا

اللثاكلمكبلى
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لصبياشفبرزقمبهغعببمايحولمالصيخقحدوكناتمنإظرءكتبو
للىاتمعادالنلوفطمنهاصلاليغةللطرصنرطووسألنالوبهمذامى

اللثهرتةأوهماولعهالىجاهخىيالحواليهتولهببكلنراحطهلثم

يهنإلنفرلحالئيبمعدكلراتقوالهلىااهالمدلت3ىكدطاايياقيوضألنضتا
حداوصصددفاضيالددباهلمحعددشسيعرابودركوبرضنهافردا
علليتءلشذلناسةإبموللثوالمولطواالخبارومص3ؤمانمقأ
ممةوطجيملىتمبالعكراههخاصيلالمافهارألعرهكالهوالزآ

حفطهوحليهآائطالدتيغاطيهيفهألوكانيهخعالارواجمطعلىللىا
تصعهيمداليينأكألىعاباانناسلبعروألانعلىلنمنا

جيعالححماقيهلفلطالطمنالحولثيبفعاذفبضاليوخرجلهالنالانحالفا
ا

يهاوعزىملىاىعلىفممابهظثائةمنةرباثهاثتدليامفيمنالكئاتا

اسابرممرمماأوقالهمفبىقدحزحمنالحتدسفرعيددلرعلىنجؤجابوعلىفيه
دالسيظناتنخىياجمبروكانورنالاباداتىممللثميةآيوالىصتلهلنمجون

هينافانفاوالذغصلنكنكىافواباصرءاإالفقاممراهبتعلىةللها

أثكلختالذيهذاققلتانافاتباتأبواطنلمقاالاهلكوعلىلدأئقطعيع
أبهاهذولكنظرنهمنانديلبىالثعاليأمفىيميغدرعلىهوشئىازا

يفابثعكللنةكبتنمهلضلمححبرةرنشيعنى4ظويئحتهاادعو
ا

زهدبوفيوالدبهالحنأتالممالالكالبوببن

ألللنرلسهوللعياتيخطفموذاللياصةالمسوسرأتبكينى
باصهللرطاهالكاوباباألالناسفيآبمارهالم

لىسصالثه7عنثهسركلتفمنههـ5فةالندالكحمألث

هـمرولمأبملخعياههحهعلكونلزاننضعلطلصه
فىولنا
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رحمابنداللحكراهلش8ابخاببنتاهـبواللطبقةهأمنوإ
لقهعدمحمدبواوحعنيالهالمشمنهةعلىبابلمذبينلالمنوموالعقطا

حالبعدحاالليهحالركلاىاحمابخهوهوىشرالراالعباساف

احلن4والمجهقواالحةالعطيهسةالريالهنوهولثعاضيتال
يخهشداوكتللتاصىقالرشبراكيرحمدلهولنيناخااكفلعمىفيا
ا

قالىمزمهراالرعنوحيههببركاتالمغنىأتكتاباتدنجهوفالاأكثير
للركوتاستعدتلمحاللدىلىاواألنصرافعليابعندشالخروجيردتا

يمالوههختلىلرونمنمقافيووعلىاإعدوهتتذمقائيراالوقطاللضة

يعهمودافجعتفرقائيرجمرمئضلكبذريحداصبردضافخالعةدا

املقائةاخرقيانمااكنعامةاخديخوأألنناتوبلبالعرنغرةةاصبرففايبا
14وافياوللئخألتاباعليانكأاداهذحاطضاختصارطنىيباألخلر

اجرىعالماشالاكنهاباثراعتقادئيوندفأثهذعاتإازرااليقو

إاله3هاابوماصذافعلىيداوحمالةالمناتاصقايضالعهنمةالعادلمةا
اليدإجدرفيحمصالمااجمحاتوالبداي1وصنساإلرنمؤءملىنواتكتبا

الاألحاكالفدطرودروقعثاناتجىااةاتنهةبملمجومقبلبه

ىبمكأافيانويذكرماخجبااهاعاكىداافيثفئجمهوألراللناص
كلعنزاصهرالرمدوانهرألاهاعداحمأاابباأيااتاألمارىمجر

اصصا11 لردطاأالمالحايالمئكثراوبهاجمجه4مأبنملىاءأقحمى

11صارنيتحبيدهبورماتفيألبوجدءعضطانوبمعليابه
وفحراالولوقيلئادذكأنيحبحنرالعافالىلىااحلط

طءضاخاألنطاطصةلركااقفالواالكضادبالباتششن3تعلعخطه

ة4مافيالحاإضبحيناله3بطحفحالمعةولبهالما

للمألىاألهأمكارءه

ربهلىلاللهدءكهدكتاباادلى

دابهيرملىدهماشلهطألايعغ
ال



بوبهالحطبنيناضتالفبتاؤالصاكتبناصلهقحاأبمث

هاصمليعلياؤالثمعاياقرأءتهارزقنهاهوللوجمومن
ثملباعليلتهالمذبالتعمىحمشاجاوصالقاقيعلكاقالنبفأوبلغ
غيرهماأمهاويعتخراذوكنبغدعارالىتملصافيثماباهاص

يالياالصضنددلححامحماعةوهمهملطالذكرينالذءهوالغيراى8
يئهذاخاصفالدصاضافىتودتوااينيرومألصخفىانيفيوله

ئهيرةاصعهارودكتالالعيريلفخالفىياواالصقندافعيرجلينللى

مئناجةلطعةةجمرمنالإلىاالصقدالحناثهولبروخرمافيعاىللببوت

اوتريخيالظااصنحغوحلكاتاوعاناليألحسنالماصارفيانهارةافا

ايوكرصنههمهاصوعدبةاألصفييخنففاتكثركانانلمعربمموان

المأنانكاشهذالهبمبنالحعئاابووابوجمباذالمرزاالخيذقالليءاحمدق
3ليناعهـادنعايمجماكليماونىونثيامنبىروصافنااهدئاخر

ولردعهاكببمنكيرمبهاصنفهعليادزأبابكراتخلقكتيراالبهاوانتفعاذد
ثلثوعروتصنةفىثونةماكيىعلواظهردوطاهـوريطللمواياها

صىولحابههاصماعلىتعمبولهصهوكينصترصيئذنمايضع
اتضااتهمىيووعفصهجمرسالذيزحابهايخضالكرصالطنامجلىانععضر

ابطامئكلألوبدغالخالداونضالتعظلمحعسابالثوخللوصاأباعاجأ
قاللوصتفيداامناظريمور14ااماكللىأجمةفي4قالمسئثهفيحنهليت

حدنالللؤقيادكنحرألبربتالاككطمندتالالوصغيناسشبهذ
4ومنهنمالمذهبمةبالحعيفويخصحهخالفلكذيابهيركنتدللقاضى

عقععحلهاهدكوضطياماضالزيمغوكاننجبماعلينىبئاحمدناهـابو
وافىلئوخناهنرحقمنمئرلمواذبعرالحتزنئدوونالميمفبيار
ليءبغداذكثكارألىايمابرتوللحاصحرخكوبم

اهـأللاليعأسابحلهسأدهامقيضأالثافاكالةصأل
فيفه



ت06

تراوصنةدصسومروثلشصايةعرينومغصشةفيناضالنبيعوتوكا

لموكثرفبموقالىمنوكاللقاضطقاليهزوبنفرنحلبواندمعولئخذ

عالينضلهقوبهاصعثرههنالرسيدوممادبعرةبساتينيهبهاالنتفاع

ايئيهيلوكانكلدبىكاواخذلالسفةموودالشرواألدبفاوافرمحأالو

حاجابىامئنىائرحمربلبولحكربنصهبمرظعهوويمدحههاصابى

ضهمحوعظمىلةبمزلهـمياداجاجحهاوهرفةواليىكحيرعلط
عحنىوالشراابوشدبمهمواضذواتملىاااخرجوابئنهثعلئقاللذسانيونلخراا

اللتخىللخاااخشالفيكنرنوةااللبرذمملهوبقاهـ
ايهالباعألوالزآفتللكتجدلصلبولمثاياتفظرهيةدلثاوفلعابهانقثر

أاةاالرادطاعضواألصاخلوتفيالتلثةاالبوابفياحعصتكتابموصايل
هعابيقةطرلكالحخدالولالثعابوالهاغيرفيجداليونهاطجمع

الىوااألمحالبؤجلىيخالبعودالطيواتعراخلىكضالبهاحبدووللواررالهفه

للبهاونبينجمعالهويقالىاضومرةلكذعليملينابهءوشكوالى5اى

اجمدالبريقالعلمفيهينالمنقدندثرصيسيفالكانحفعىلبو8ومنعم8تاوخفا
نلكتجنه4بمماشمابوامالهوهوالذىلبادأألبوابنففىكضابلمالفه

افتثايخناوفيهايلهابقاافيمئهرليخلهراللفاشهافادوراتىالحوأطرا

نةللرمنجمبفالالحاياللذكلدهمورمميمحوكانرعوالجوولللنكةأمرفي

اربأصةوواجمغىابوعليونمدةصسايخاعليهندعكتابذئافيوك
ألراىصرمنمريولايولثعنممنيمصالمعنفينمنهردوخالكبيرخمة

صاكدؤياللزالحاصاروأشوظرمنافي3ولهكنبمكل3مافيضدوكان
كضهانالدالوبواكألددمنتاثجضباناألالححلنىعدرةللنيتلتنفال

لهـاماوزقرطأبهيركثرهإءلم

د3ءصيوالمحرا4مكثرمألهدهمن

لعأراالنورهمفيلهـمأثضورمكارراصر

جثصفيكنب
شثعت



ء6

نتبمظرابهذلنورويناكمطحلميمكابالقدتحلتلكتجيرظعت
بعدفاتدثعارصعىأبوبكرءممو8دثعماىابامنالحبألهمعانير

لهوعهفاخذفارساهلهعنوقالنبخاجاهيمضبخهالعباسلىعلىصهد
يخسونحدقةاديغدوتعهكننضالكثيركلاليدكتاببهيردلفقهامولف

مجىابوءمءوخبرضىوقدلدنجمجمهضلعثراليالجمتىممنايعلليه
ناذكرشردايالموللطالعالشفاتالرلزىإثعاناابرلعيبخامحمد

وصيمملثربيريبمراعوااخذابكلحاعةباصنهابرندكناثعاضىنال
بئخوبهيرلهمدالزالحددمنوكاندحمدبنابرمحسدوسانحمدابن

خةءللرلحةلكاةالمحبراثامهبىمشحمعللعلروىجملضراذ8اتامرمئ
فىوالضدميةالداملىهااتدلعالابوعمانوصنمليتامهاعالما

لهيقالرئيىياسفهاتوقدكاتفالصثالفاضىارأتىوهرالذللعلم

اردفيحفرلنهوبقالتللففألهللمجمعكلرذوكانالحمقابوصداقها
رمحاطمنوايالصيموىبيلثربكراسوتابدامحمابوااالوقاتبعفىف

كانيقالكلعميكرفيوبخضههبخلووكماننشادفياناهاللحعمعندند
دلفثريئدنياتغاللهضيعهفييقالتوبمةواحداألمرةيخمالتأليخرح

مموءدرمعربمايقاادخلعادصاتفالنفقتهفياعردرهم

وبلغللهايةوالعخلفيمملدفيوىلرليولباعنابقاشبوئم

لىالففافانغبرواالالهفمدرلينقنىدارمندمخاحضرنهاديةمن

جمكةشحتهرناياراإبزيادوفالمحازيهدكجؤاالثعرةلعمتان

اليهالاثدفيداكاندمصالهمدشإكذتركعلىيثكرنهأرنسائهدمن

هقاحملهاكهذشفرخفالراهمدعثرالفعوعىتجقلضعليىاعطا8قاجر

فيضيداهاربعإتصنذالوتائبهاورجمهئهنسالمطاللررا

3النيالمقاة3انهالوقاللسهـكلثعافىلههأا

اوكدللعملدمربهآلابخايعطلممل

إلثمسنهثحددجمررعلحمنفيحالهم



بابعلىنءعالنوإفلفللفنلنلهائزشبالنونجلىلطرأطعممألان
ثعاللهذني4نقيالااواتاالرجلهسهويصلىلويخريخاتاترلمجمعون6لمجد

فامايةوضم8داليالخلنىيعلىأنيرالكاخلنىايصلواثنهمفيصاير

خالفلبالمذعلىاألطاإعاإللمهويخمحلهفانلبوكنىعموسبنكالحأ
امحابحميراناصفىبيرللزهرجلهتنولياضوثهوورمجمحل

هاصمكامماليافذمنذكرعليثتملالطقةهذلناعلمةالحاثرالطقة

لامحابقدناولبملصوتفاوتوجاقمدلختالفهحعقتهطبهويوكه

األصوليماحبكشاب8دكالبنعلهابومفماعشعمبروئمكزهاشم
بعدللفمانجداالزاييواذيغذلمكرأباصمهاأىعإلرسدةروحولك

لثماضىقاليخركلتعدمحمخعاإنفهحاهدآزلفلمعليهنفسهلمايجدفربماي
أظالدصوهوخاكوعنةلإلصرفيالمتاملهنتىنااثرحابكاتمابملي8ن
توصرفترأدبالىثوكانعيدالرفياكالمفقدم5االرجافياصي

بخايرماليعركلهالحسيىجدلهماسالمرشدخ31صخغنرحدالعثلغيلمو

كلراتجهادبجدهبلبزممنهضمهاافيعناضذاوالتمخالدبهـأعلىلرناخذ

فياللمثعليحرلهالمماثذعليوكاصبرهاثاىاباشيبانصيهرمالم
محولمحالحاألبديلهدلطوماندلزدلقرصلحعناالىجملعىألزمفاتللف

وهوصبىللثدأيدلييصبراذنجدتابالاللمحداالتبهجرتبماكلدنيافط

فمالمبكندبابمنفوهو01بوزرقألاأبوالحسئعديهدخالاتدللعاوطلبمحلي
الآوانمنوالطاقأليءيخدنممططعدنظرهلو5خدفمماهتهجمرفي

هلللتعلبئفركتاداوفال4لحؤاوقيهفوضعجماغانتوكدكئراب

هذأنهواذلىقتىلهـاضغوالنالأعلطفالففالالفاالللراوللطعاخعال
جمالعاحيالداطحنمونةعلتمونرسإايعلو

محيريحبيعدجميمابدألحاألتيماعكثالحوالهم

الحالرحا4ساضالرلدافلردمجدانير يحأىمنلمم7

اطسنلبو



ء36

عيهخالدفافااالكلميكانوخرااخةبمايمديىألالحعئابو

عمفيلعيهىبكودصوحبثهةعندلوكنواياكالجمطامماإبىلشتري
يهردصمجرا7يع05بماضرعضدورايهجعيرث3ناهـيابأماكل
ابرعباهالثيئجمبهاالحراساناىوقفراممعضدالحببنجمهاااالفيمئى

الحناىطمييغلووكانصهألافي4مبضهدكىلنآفىهوبمالو
عيهانكانوتحيهقاتلهثررمتانأنظنقطعناابارافيطقالحمنه

وجممريهاهافيءيطيلاتاصيفظرصنوتالدلكصعهقهمااليعريورد

ربمااالوقاتبعكهفطوكانلئهذتبءالعلماحالمنبىلنوتدريهفي

ااذليملهيننغانيالدقرباالحمارالإنووبهاطبلئطوعليالدآإظير

المستةيطولأندلدبهماناجبتبهتغأتلمؤاهضراخالذىجدتوا
لبتتتحفحىكاناطهارةاتجرللبقربدشدناليحاعوعلزيادئةباألج

وباضالحيثةضيئنعآلمعاالئالاليرواخرتفالردلطهاىلحفوماللظلوة
الحامةآطعاصالمنلليهيخملىلنرصمقدلةالدوصدهلكاانورعهى

ايانىمنلكذعلىخمعوعادتعلىاألكلفىىمجرواصبناواتالثنف
إجماللداقهدابويءللعالمعإللإلتاملنعمذتهضأتينوءبابه

صسئلتيهةتيفللرحضرةفيىلمواألسذتتيافيريرلهوكان

اعإلمحالىيميلوكنبطالتروىعيمئئةوصاللضلةضتلالتابنانا
وكاتاألحانغأيئيهاحعنواثيلككتابحفوعنطيىيادم11

ا

تكضنقطههـاالصاليوحتىللريبىارصاحميزىالعغاةىبتاششلخبه

3ايرارهرجماكهتقوإاهعهىوهةاثوتقهينوصهننئوو
رعللوكهالوصاو4عإاردىالذهرواصقاضيإطفاىالحرعياكالبخهإ

نجمحوقمأذشبغمتيهلحالهـنبمرعظيدتءلمودلزهدولله

طأينمعبموالططبمه3طولالثايا

هلااواللهةةكأحزهـعامشه

مربنىبمول



سم6

اخالبنإغلىاضنمشكثرعاشمألمماصلتهءركانجداتهااليطىظسعها
الدالملجهااوالحالحسقهةامانيكنابولهداقوثمامةعبداالخغشثم

امسماممولهاحذنان63مرهمافيانلدجمرانمجمةونحالشركتنفضلهاووا

االتدضذوتاالالنصوصولال3يخهرسيدمجدعاهخهدتلثعاضيتالقىلدكراا
ليىدييمعظيمامجالابحرةافيلطازيرلدفياللىكلر5الصدبمبخاابولثعمإ

الخرنالمطمتالشضةتففدءخئيدبةاالوببىهاضملثطامحاب
اجمركلهتكالمىماجرخهفيةقاللهاالحثزعيميممئفانعئالبلىذلك

ىلنذففايوميىنأدوأنالؤهلاناليمففالوللمامةباضالهاللنوجمخجمرا

أمتذثهذالكاالندملضفىلهاءعاالعمالولناللكولقوالطركهصلأ اا

ننظالاظنموسهكالبهإتوىمانبذاثهإورداخدونتهطريقاتجلها

اعلنهةلثدالغيظهرخذفااسظىدلوبولثعاعايهممودخللقيللصللحةاخيتهه
إااألنياالدشيخلفدلموهفيطافنىمجسباخوالىلطقتابثرففدلهلظ

رسدقيلليراانعمرهوابومرليافطهضةتليئواثينعنماتوقيلللسير

اعوللناحمهددوكاندلالخثقكرابطالياصافمرنارةتمأللرهاثابلهءا
اروبكرتصغودالظاماخنذا4ببوللعدلحداوللتوالىإ
اموولمالزرفيناهـابوشمو8لهاحواثرحميقدوةيذلالخا

ايهانتوأحدصااالنبارىهـلوئاامحاقبخهيمقوببئيوصفبناسا
ابمبرشعتوللفضطثمأباعنمللىاضذيئالحهوبرياصةعتمن

اضلشقاالحسننلعاذاليوجمعالراءنأبغرعةواكاهدعناقرانااو
أتاتعاليقابطاوإخفتةاباقىصصالهعظمانيمةلهبهيئمابزولحعوفيما

ااالضالهنلهجمنذلكوفئشتابقهعحاليئليطلىاوياوكانللقاصيئإ

اعبدصعداليهاك9األصهاقمماخ1ايإتاإفةالمفةامايهأ
او

حأالجأنصهمالللعالحهكتاليللحالعهحةتيبأمالخذطغ
لمكاألضعإلباالللالحسا

ملى8



ال

كيرهوالى31كيردلطبتةهذهتاءوكنرصيبهصاشئمهاليمحلى
للمهاثمالكاخذعيللبندلطودينىلبيالحفاصهالجماعللذكوريوهما

بئدنعللفقهاعلفبهابروللثاشاصطبففهامنمبسبمظ

نجاريةواللمقرجةدالمحيهألهتجههاصملالوالدوهوالمجبكصنغل
ناولنىيوبهتاعليهرخلاتوذلثاعاثمأليهزونربقبواطاهاانز

هاصم14تئسبهثيرصمنهملهواثترأهادمرففهملليافىنثىفى
روكاثعنمافاجابهسايعنهااباوصالتهبلفاللقيبلتعلتعالب

اذنداهلمنالفججبناييالسنؤنهمياوللدثاكبيافياننىداعقاللنا

ءكالمنهواصقادذبغدائممهااىالىلضتانهتمعياشبناصلبىشلغف

اهيئطجممليرلتبمرثاتركالدابوحوئهعظيمةبمنزلةءئحيردوصا
مبلغا3ئوبكالنفهالحسناىوعنمللصمهااثمحناخذلهاعبه
مناتبمبيرسعالجاقجمهادهاشموكمالىاخذ3للبداحمداونم
ينعاةمنلمحكعمالينخرظخرلحانتوخرخسنظهةقوبهضاصفه

للتولظطابدكللثموديئلهبيليقماعلممايوردكئيرالىؤور

حملهاىالىحيثكتندبولثممعظمه6بوتولاليلتمنتتبروالالصامه
مارأيتكعببنبابعرفعيناىتوردوفكتابهفيهقالتهعدبنمحعد

االخيذمعاخذهالمعرىبوحفعىاوتيجليهـصهاللثلقبمدرحاللكدت

ىمراحنصاعنلقالنذالحىلبوعبلقهفموصرففيبهلجعتراالوح
اعليلهلركانويرلوالعئننبعاحبعشبخعليابواحسئنمممعر

هآلالللعاحبوبتخووااوللزانوشهلةللكالزآووعلومدىبمالقهالجاخ
يدذاتعتةفىوكاغيثعيىإنعر11كقىدحالليتنيزافضهتذ

عالثكلتجمقنستعيمايبقولطكانووةالمرطريتهايعملذفترةوشد
األخيذبكرممناضذوبصيبوئرحبهابفقفيبهاكليرةئلنيفدل

يعىقيزفروله01ألكعطماجماهكنق

يمءمريالةسثمامءهأل3ابواطاللحم

مالمأريلعمألمم



يغبهطرتصوحضرلنىالتالهاصماببعلهوكزشضعفهبهسذذب

علهلبافيماضالففيهاهاصمابعلىرببهتابلديهاعدفمفطالتعمبطدنجاوؤكل
بوددطيوهودكيهوتثدجااألراليبهاشيالةدديمرفيكلاعاللدنيمص

ادىخدعوهوذالبرعنلهالماخزألوكالففعهامتصياببنهيماممربنمحمد
لهرصكمطهالوازيلىبنمحعدرمنمءبصرةعليكللهميئهعبالمذهبا

ابولثصمنيبمونيصالبورهاهلنطيبنكنابوامو8اتناظروله
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ءصل

اعثرةةادسىاصرطبقتينذكرؤضىاللةذكرهااللئبفاتالطمنعنامروطاه1

اناضرللتفاةابوالحنهمءةعتييةالحادةلاللبةآكرهالطاذكرةليةأو
11االصرلفيهبيذحالهائتدفىالنافيلمعلى3الحيارعيفىاحمدسالجاربد

وداظروننراطالمجاضرطااشاامذوعالعرفيويةئراهبمذ

االىحالهـثمصدةأعلنضجمبأشئهامحقألىالىراتفللهدناظأطقعرف

ريدأحرجاالقرالنقاصنىديدةمدةاثعبدابطالثيآعنىوتااابفد
اىالذثالهوالضلأللهكبرمحلهيقدتحيهكأرةضرفيويسآالحاقالمراد

االمغربأتمرعوباثهنتىالجاللكف64وومعكلنثربرودوجمأل3إفتق
جمهرورالعلىاطاثومثلثوطايكموألحدبمفقمالمرجديلهدلكالمفبئوضميامادإ

11انتوايهرندوعظمنهمووبمداصابهوبكنهاألرضخهطبتىالهولال 41تلههـدءاراألواخدثيرعالمهاوهايممارتىلةالمعئزفىيدةالر

أاألطنابعننغنئلهصاوصهرةالمناخعهفمهنفدكنبمنعىافهو

نيهافبتييةصيىمرتلشماةبعدالرياليفلصاص5ولئدماالوصفيا

اربعدعثوةاوستكرةختاثاننويخهرحمهباربىابدمواظبا

ابهريهـمالمممبملردةلميكلمهبمهولجاتاضاا
صكواسدبهددادددرصداهلهابهدالحبواحمدابنفها
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اهلمودلييقوورمرةاالرفىحالاهواضلفجهئولاحىالهوكاقبة

دبمتكلهذاعملهقالاقهعبدليكلالمحيخعةأنقهبترلنلولرلالرضأ
طيمباللثتينجنغاثافعورلحابفيلنتبمةالحنعيةفيؤاالحيثنيما

طلمابهمونوءاتوانفيقرذومللعلىاياراكوناتاختارولهأ

4اقوبقالآالحابئشالىاقهصويبألغرشمالكلنياوعمالدالصبابا

االدكحضهايخاللكالانواغتمصفونافطكالسنفتدؤمايتالفيعدرإ
كنابجاالقاداخاطريمكوكتابوفاقاواظالفريهابرفاوالعوا

مايكثرذلثاغرزافييمألمابدولثزافيهزاصفىكابنعوللتاالمغ
الهيبهاوربحواوكنابردلفاعلالعلوشكالىةابمالكثبرااواندإ

محرحوحللرفيونهافوحاكعىولاالصحرضوالحيماطكمضوبهاب

لعولفيوتنهـاأالمرتوثمرعالمقاألتوشرحاالسولضرحرلجاصينإ

اتالالتنأتياصنكنقعدالناااللتخنكتضرحصلهلمتوالدصداثالشالكا
عاضانياتيلشولللعكرخودازاقكالراالعيمعنتوواالضحسايلاجوموا

بيهالطالففطكتابهنحياظالفبنطوللنيحلبورباتاتبزولظولرأ

ومنءصحهابلغغهفةبههفيلهكفتمالمضعتمةنعةايمهالمولمهاوتاتهعيئا
اكالبمءونمءكدنعنوفعرمصنفأتالجعةوعيهودبدحعاحعن1إيبغق

بعملبعربخادبثأخدحمنمإناكىصدلحعراغإلمبمببنالبهطجماخاابجنهالطبنا فىشطااكيهتارمجرفيدطكآصاقوقاكهابوعبداثالحالنااسيهـهسإا ابعمااريديهدبالدثاو
اللحونلبؤلعبانموزوررهناكصموبقبىئىنالضقنتيشوبحمفينو

دألحكلمكرحتبيموللنقمرلهمييخالثعاطمابضالفاوكنابرهيمبنلحدلعه
لمممالصئالهمجملرهطافرا

لللعبالععدلمعنررالىاكأ5نيش

أصينلطئماءنيهاهاعألحكلى
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لعذشروورلهماابينباثالمويداالعامومغعاهوكبررويدنف

روجادللبعرىلمهعدليفيآلبماصابالتاالماملضوةالنضاتان

مبطلعافىبهصرارجادشهايىألمرفيإلبرولبئبنمق8االتطلىفهجمباممطر
كايةقي9ألدالمجبفريةعاويةهاوشئاللمجنخصنةيرجانى

ننراليمايراحمدهدلبقههذووعدومزلتضلهعظبمكلتدلالحمن

نوعونفيركفكثعااالننفاعباالهولزوكفررسديثبلىلبمنخا

اثجملىليعنالضذللييامحغءانماالخثدبئعلىعاشماليتمعب

كالحابروالحسغبماالحدهـمرمنمالبافىابمرييضوبابونم8

شعتناثمذايصلكرللقالبهالىيتعبحاذتجمدلميمسبمااى
عالقرأحيدبخأاحمدفهصيباقهابومبد8ومنملفالإلصملدوبنبفما

8والجعالمرنمافيلمحاسولنمانيفبلفاعظياولهباخوبعرىابقهجدا
نىطإبنعبدللمونقاضىابيمالحينيهمنميةاالخيذكأحاونابواا

للقايلعظيوهوالامموفيلثااللمحاللكلجمعجاقيبر

احالشاذمكلجمالوأرواغاوافرلمعمايلثهلكدن

ألضدطلناالمتمنإلخدآبئللعمةخدفيلبتذللمرو

الاورقدكاالمجلقاتاعلذنلةذيخهواكأصاأصتنا
فااللتوسفيلالظمووصانممانوهالللبمرولولئا

تمبماكااحالطباجما4انوودفيانلواذوك

ميراطبنحماداصميلموايونعرفيدهالعصاسبقةجو
4ددودعيفرجالذمفىشرمناءالضاللفةآيعا

كخيردلفنرييلدماغفيله5ازرقالثقرافتىرايئ

هابتولكصم
هرلثرومممدلدأحععنررةغيالنلياذاحم

سراطنيهعحهـلمحالاالولإلطكلفعاءكالطحيه

البغا
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مجدبخهعابررثيدصيدالحابخعنمدقاضهحلعالصاعثرةلناثائلبياا01 لحوكطاعبنههصنبمدالعأبريختفائلهكلطصالمذحمهلثاتبوبمروتراتجلا طاالأوادرو3و
آنجيافدىاخويلشغلهدكذفىعنرشاودلاودجبالنثملفىواألس

كثيرةصليلليهولهغيربهوالصفاطفبالثيخلجهيخاللتافيوكلنالحيا

كلثانالللحمعينفىاثهدعاباضهآاالماالثبوحمتأالحانعانالهلجاب
غيرحمتوفاللعوناك4بطخجمهللريالجهوضريخيدنورفيحلنةله

للكالميهكاوبهابافيبعفاىصلإللففاةفافإأخهثاجمنابفولولحد
ارئىووليناحلليزتنلنحنفيرسغوألركايخالبففئكاهوويمدهيترأ

اداخذالصعيدبغالقهمحمدجمدابوومنم8االصوللنبودضفكتلب
شاحنةكقيرةكتبولهبعدوبتههسالدبفيفتخيبئوةلثعاصأش

للحينعليائابولثصمللرصىبخهلئر8ورنمماحاكنلبالبئكتاب

اوالمرربافىصيبيفالككاوضالجعلفهانعرعندالقةقافيلخذشالموصوى
اخبارمرفيدلبهتتءشنى5ءدوصمرةوجاألااليوبالماىوهوا

سئاوللورعوللشهلدكالمبيئجمعالحعبنىأبوللحنلالمامهونم

وللدأسفعرنعمو8قاليلمتشاانحهصرفيياقكالوبوح ظما

ذلدابناصميلباابوللتمموبخيرللناصررلميصنرالىااللةلبلز

وناظريةبدلدرصذسافيتلرسلألحاذحدوكانصدةماضودكفل عى

للعباسللضلبوومتممكاثهممنخفئلثعناةقاضىاللظمقطصباتالفي
رواليتللفيةمامجتافيالكاتداهدفصجيبلئعالىوفابخاضا

احعامئولثعاضعنلخذللحمكلهثاعظهموحالنويمالدالمك

عاءممةييجمه4واألولءجمعوكحمممأللثهلها

ألءهعنجامرشركهـثهمةطليليسللكلىلمانعما
ابألمماكاعمطءرليعءإالحعمنلممجمععهبي
ت



ناثدععرهحيمنهاتدبنكلدمحلىبنالحملىبهالىماتماظه

11ليصاينغمحراانفاخهعقعمراتبابضلع
11والزهدبراالولثمرانامابينجمحعلنحمدث1المجؤسيرابالعسممههءا

هاثأيفولهصرتايىدلحاحبصابورفاصتدمأباتزل
المرعببافبافاوإصتبالعاحىلضيذيمله

ظنلهذاللفولافيالنرصشفددهـحدال

لفابصورةاهدآفيبكهتجحزانثرتدمي

بجكفيلفوش5اكالماندرلليتعادإت

أومنيملهـعافيلهدفظهروضىللقاأحمذصقيتهـلرأامحمدانجومخعموهـ
أشتبابهانففوفيوشلمالرهبيناضرجمرفيبهحثععىئىالفقعابوا
اليهرماةلحطانودتمنابةايماووردتابتمارردحهـوذنفا

01ات
تجداصامادقئرموربرمدنبابورتالعصصلهيهنجزنةحضرشتزلةإلمإ

1111مدرفزالىبهميثاثوهيالميهيهجوببكلمابروفبرلصوالحئوالباخأ

فاللرلبوالحنمصترحألالنامحوندةوكنوابهاهمهـرمبىالمخافانوا
راخمأفلنجاالدبممهإناحملىمامدوادماصاتحماشوزكيىبثمالجربرادلثاضيإ

زيحماالحنهممالوابيثرذاظراابحممدولبننحرراىللغافىعلينرأةا

ازيلبرحماكاللبوالرازجمابرهضوةدلةدعىءلقرأوفيكلرضوجثمأأ
اللكرصاقالحنوابونديااللىاكاالوللعحنارابضحوابورىينوبربمرللدأ
مروننعرابووالمررذيبوعاربئغااتابوالعمويالجلوالفضالوابوأ

لبرىاسنمبواممصراامناعشاابطاابوونطاباصناطبووا
وكإناذببفدوحلدفاضوروعاضذالفقهاسرلفىالمعتيدهحببنسدا

برلمللرذوإشادروكهالمبر8إصشرث11

رلمعلمرتدءمتكاعثرولدالصالحأ اسأدظألرى

ةسيلى



اضوباألطفيالفينقعقودالدتخمناةكئيرظولهيهبألحاجد
شبعثئنضهدشللهاحدهاالصرينشنرةمهئهةللهالليبماةكانفيمغل

2111وذبهبهقيلخمادننافىايخاكعليادانالدئانييماصاراالوكالدهـدصفة لمعقاتفىيباركلملالمريقوبهذأالحاتالاليععالالتدذامالن

افيضيبىالىلالتريءيرمناباغلكلهتةاءدبلتعبلنعحوت
واعنمدوالنهاهذافيخروناكصفهاقاللكتنرالكاملهفافهدتهاصول

جمقئحوددرافهـراجخذكماالالوسلفايقبناتانكضبماصولرللضكأ
آيناكاالطالمتانهرللمامماممثرشضلقاتابعهمافدوأالبردالمثمصنللالص

11فالماتفطراليهقمداةابرنىلزالرالغرارويةاهااللثراوبخاحمزير
وكانلثعاشممةذلخذبنالحيدوطاعربداركلياالبخاروسفموغير

حدععررريددبودالينههمومراظألىعااوراوودلوعظلثفصخي

اكلنبرلفمالجاللزهدديزرعسنولهدتوللحدففواللكالمعلومجؤ
لرخمردللدلهغفيهدرناورلدرىفيدرسروركالد3يفرا

أامولباليطمثهورةب4واللماحمطكهاخذيةمضبئاحمدرلدنه
11للطاثمافيعلىولمشافىولمبوععرومهسطياللماالمفيةكريوللتذدلل

11نبةباشيرةألمنيورونهؤالباتالىيتصوهرأفيعشالزعمدوبو

11عمررجمالمتعذرعالماناضالصولنبهذوقدتهرتممنراكثامدكرك ذالمثنىادعماعاتا

لردةرال001حمناهـازكلها

اإأا

أحمسى







مطاحيحالصمدسثالحألثمبهمغألعنلحم
عمةاكمولالهءأ

4هـلد6طأاا8مادميا4أالا3ممهحهثالهكيدال
كدحهحالمكلدنأظطهـأههنآكثهطالملك

ول8141و

لاولاآلالمأاولتلهرأال01االممهكه7مثهـ
ننالثالعثملول0811

لحأ8ولاةالححالناهأهـىممهال

خهلحهالناضارللزالبرمأللكلهـاهالمهحيكهـ
اشاأثذلة

7133زاالاكماالح3لهاأ01ثامحللهـا3العك

نعأحمفالكوجيالثجالعطهص08ت5

اعيهممثلانارهعنمهـأااللعالاولآهثثااللهـأ
كمأعألااثعأنلكمالمسدلئثه

1أثححكاال31عبثثف3اكلثحهلثالهـاثاحبمال

ي36كااكازيدفألياايولكاالهأةاجمالماثبممح1
االأبا1اكمنيئاحهدااكطحلمحأماح33سثمااللهـا
أاعممهاثفأخيثهـلأنكهـاأللمسكقاطثنالالفلممللماللهنيأازل15

اكلالدةدنلأول

3كااالنثنخممهاخالالظ31ثالقاالنماممالطثاطا
اأممال8اناالأظا5حاةحآهاألططأشثطدجم5

ألااالهثعاال7ثنهاظ3ااكاولانايههئ13نةاللنمقاوألله

ثهالاذاالةااااثاااطهةاأألحقمنا8أه7أولاحهنن
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لاللةمممطممكهالهـأكلكصحاطمأطعطمالال3حفيحص

سثحهالكلعامكحععهمماصدكمامهـحهـأمصيعممك

8علهالمحلالهيناننمطألهـعع3ثفىحها
مالعاثممةولهـكا7مم5سكههعحمالنكعل8صع

ههـح7دفىداةعالالدهجيطداحممماثمطكالل

ى8ثممنمصهالءاممهههـحنعتنامعنأ

انا05ألافىممامكةكالمحلىالمدئصكأالجم

الولكحاحصيحأمنثكسثهحمحثهـاكاع83ظ

نهـااطشالها1حلثاةحيجثملهأييمنهـمنيهثااللله3نهزالاجائ

ا148الخاراتجرللز01كافحانهةاكألأناالالأثعاناااةنعالدال

يشهـعمألولالهـيالثغامطثعحعئأكعولححاصثاأااكههـاة

اإااء4ااتباعصفىثاللهظةلدالالة5لمااع

صيأظةاثصثجهلماالييأحعالهغثيثاش15هماالمكلأسكالهامعساصيث

اكااانا3ثإ3اأاشا8ءواتالمالكتاباعاالثا
أههيمة61الأالماحمى3شم83ألعأأولبالشاظسالالذق6األى

3احلماث8ا111لال

الزخاءاارتيطةالماألنظاراترونمااألاالتخ

ئإعاحثذلطلالالأ4أالالنالها3زالحثرلحةاعأ8دلناا4ا

انال1أىصاء11وأتالهإبحشرافلهودالبةافىتحاله
11خمةلثاأالسحألحكلالتالاعأاله8اتثممعهالأل

ااا06أاألحاولأماأاللألالثهلاحآةأاألىأالأطشهااللثاأل3

3االمااصالهالحا1االالاااالكماللق5ممداالاناناولظ

أا131ال3أءابم143ا10ة1احال
ماالأااكال5ثاألالمشاثأ4هـأهاإظ3الهلهأاكهئرإل

ئلهمإلأاال601رهآ01كدالاأأآولنه7ر7نثكا4ة

ححمالولماالهـنظالذاهـطأزأالماشاأ
به

كأاالأثال01األااألاانا1لى355الةال3



دلهكلالتةطمعمكمهـ

ولولألطأللهـكمههـإط

سأوويا7مللهـلكول5طد3هـ

ول3ر33كااللمة
ثيط

1033كالألأا

3صممىححي

ولفى

هـمهبمثك

حعنمثلكهطالهلغاللهلةنثه3ع

ههوومحعههـث




