
مالامحمبئدصئمبرأوخبرضلمبرلشوألساأاحدطاوأاللابوبقولممأحدثبلالهمنأ
ووآىولالثلىلمجتثرقاثدكدمثرظلثهسمتونرهىئلظكسأألىأمماالأدقلمضااوربوماحمامحيودبأا

لصمفالىثظيأدادمبنبلمغراربوفيولمثاماربوأيرصميئنفوسفواوالثطعسغومنهاوئورفىممثفي
يالقرافياداحلذبأاسجةنراةمرفيفاهةثاظئأدأدرباالمثرفكلبوأملرببههااحمرمنرشاوا

انكواكبنبابزينةطمالىااانلزيناالمعجميارمنالبدلعلىحمزهصفصالكوأكباالدشابزبضهنأنيمئ
اافةداسنهبرههبافدابنةفيلمصربفونادالمغعوليامحالاافثلىأعىأيكلىكلىأنريخةمحللحنابدألىلوبمل
الكوأكبالقهانأمياللدالمفعول1اتههالىبهماوالكميتفيهاانمككألكباننهابانلىأالفاملالى

ااأفاغنهاحسبامماابداثخوالنااداظوارابراوراضازفدفيفبهوقلهشميابهنها
كبأالنرينةوثملفعبماللهالهاواحدالهةاالاصلامانكغلرفكةوفلواحداقماثنعالىقو

اجممأئيةأنهاذوثرفتنببمملىاالشياعدمميهذنماوالواحدالهمالنايألشبلهذهبهئعالى
المعنىالنالمعنىلىءمحولواتالمربشالىلضصسهومفولهمالصنامبدةلىءوارداتبهاصوكال
اصبايراناخلقناقاالمهنملرربولهفويئوالرعنلمنزهاالعالمرادالاالاالمأيعضأمابيفماكوالر
نوذهـلهذوكنلىفاهيصائقشونثلقالئمااالسدلاظررباحمهنىوالهغارلظأهـأدفبل

ولقلىلكاظجاطشاكبئآضهؤفدفالىكاشفلتمغربلطفعمرشوئغوبيركلتطداضسافانالمغادب
ابجالدنباجمالسطزلناهنبينحابفربفالمغربالمئرقربوظلىالمغرسربرفينالمئرب

شمعافىوحعدناهادجوماونغرسوأرأدبالمثصرفينلمحممافبهطتطلعانتىهالجهوالمنربمرارادبالمثقلتتإثا
مقركأالالءأواطرقباالشناسومغربالمسبفمغربببنوبالمخراشهااميصرهنمرقالمنحرق

يطانئمنظاوبلكاعوضعفهومثمسلئمعماشكاليهموضعصوقيىالاقولعنتقدماأوبلموا
أومعناهكوكباازظبعنيالدنجاءاليداانازبناالىلهالكواكبارقأرادصئعلوورموبشكدبمنغر
منكلخفطنأهاضظاابفوممباسابئقاللواكبابنةاالرضالىالهراتأدقىاالهـكوثلىالثى

فارجمارانب3االكوهدهتحصلولولماوأكاالعمفاتأحسنرواننوافشالدكبالىكوأ
عرفىواانطاعةقوالخملفةالمشاسجةلهاشهازيللوالمعسعنلكروبطةانششديدةلالمحا
حمطانلكلهوبئاالسالىالمظيالللاسفىاذااالنسلنانوقيلوغيرهانعشنلتالجوزاعركأحالش

الشتافيعقاللهابنةنطرفايمالىازرقسطعلىلعةمتألرتارواهرمثأفيانهذهرأىميطعوال
ايرموعاتشيطلهتردكلععنلمحااعاحأدماردلتشعطاوصظامنص

حمألمعجموميسثعيىادالشباودللتالهمطنضههسوالكهةالألجمةادائياالغالهـدادااالبم
لفالأآلينطانويرهاالنسهمأوالبهجمبرونالمألكهمكلثربماحمثمطااقربايصعالون

سبمع001بضنفونونعالىدهوقولهالشهببهذهزاااتممىافنعهمالغببنبعلىافهمبنلك
ينبحمامعيكولقفبأبهةالمألمجالسعىاوثميهعلأىصورادالمحامفاقىآ1صانبأسصيرموشهااى

واثمثعلمرقةاهحالاتلماافنماامبدأءذالضا3
فبئناكرعنىانجهتكحدفنىالرمددتبههوألتاللأونبلنجعواأوالمالئكةالىمموماواثأدبفعرونا

طهسانقر7ونمجبعتسفولهلوخاأىكابم11أيهدأاليقولفيواهدرمحلهاكاافتذعوأتاليأن
هثيتليهاشومععتنايحمعشاللفرقثيممنماكرواعهـمااخماولكى5أنعراددعلىداطرلجيرميوأصعنفانكل

أىعلىاالالمالهالىالكدالاالمعاخهداللىواداكاالدبععهبمعسهالمعلطألشهحلىوالىلحصاللوحمعت
صكلاثهبابرعووبقدفودالركدنمماللىاألمالمألهموالجىاالنساتهعواتبساكنسدمالئكةلمألا
أأعويقدثوشالصصروهوانطرمفعولحورداقسنروالللىصدجههأىطععماجوأبمىنبما

أوفمفاونبدفيلكلهالمعنىوالطؤسعارباددالعفأوإلنلملاطلىءبنحمورمه



ثبملئملبيلىاأا5ألثمنغهلطديدأملئجوموبنلمانياسههـطجأماالؤبمينممن5بالبراأوالم
ةأااأطاكاليثياليألشيدطبغلطألجمعرقالهمم2فىداالجالالىفعحلالمىأاقأوضع
فاصهدايظخبمثسهثمفالرجهمشهافأشعهيبيهعرهةأمأطاثمجأمذجمريعهممالسالهأ

دهماكأوأصشلغاوأخكلىصعئى5دخلعثيدأنالهيدفوخلفاصندقوأأكطظغافمدأهنمكفوم
خلضاأأمعنأهلىنالبثرملبهاضزاعهاكخنلقهببماوالهامظبةاثغاظىهذهلقكاليهامنالبعشوان

لطعهلىفيرههويهعفالنغلببموالضراالركوماكلينهعادجمثبنوالىاولاإلئكةاضألئفعمى2منماذيه
نامالهمنىتئالمئهءفرا

المالئكةالدمكةطمةاااخملعىاىاالعننحطشاصدائجدأواصبأأعفافألهبمااناأإضيفمدوااتشبا
كأثذيخبلجمفىيخطمهففتكيلنغبهىكوكببهلمألمانةآنممبهاؤكاإلذئعلمحئماينلش1الزبينطعنخلفناه
عثلىالىلعؤونثمالمحقصودهملموناليصمانثميقرقهـأنجمونثالمححيياطلالمفبدالقرئادالزمالجى

سألهةااطفعاقلعهااليصلىنصمأضعلهممعحثممامنراقاالىلعودوناةلتنمهلميم5اسمادرهد
مهمالسعفوصلشءوفوادالمقصوليظنهفىءلخسالياكالمفقوحمنملووحاالطينمنهايصتحإلق
01اللصألبةدهوعبر

بريهلجباوالىاانلماماأالهنصلةإلمواصتمماقبلخأخلعايناحاشألامالاشهفأتعريرمكهاسلىمآسمتعليهمأصأوأوالقوة
ههؤبؤمنىاكهغالذؤهموفدأهنىإلممنسهمءااحممارألألالااللوزبالذكااطابان دوامذأكقترألمجالنمراههخل
جيدطينمنمكط7هأالزبسطمنعهائاخلقناتعالىيخلقوافقالثملقصرلعدلزابامننأشيخلفواكروااسفن نعالىاللهالىاشاداعلىفرثحبالضمجمبتبلءطمنواجلواصظيتلينراب
هوتعظرألمثدانلىمحويالناسبعنااندمييناالمقباهوويسفاذاويرااللىلذا

وانالشاعليهابفهةفانكايثالةاطتدبهتعظهلىءحموليلىاآلضطمنبالذكرمنمانتلىهلعضد
شسالنااقدبهوشحروالألالناىوخبفدواسوقيلاكفبزنبكللهانحسنه0001

منربمخرجمب7ديوفيالصهوهلعصتشامنبمعستالحفىوارفاكاعابللبعىرهسعال ايلدامذئجمتثذ

ابوامقاحهووأفالبايعموعتمىليأللىالإالئانكنأنبإنملاصاأدووصمئلعمالحنعلهالامنقثتمرونويأ ءدمنأوجمبتقبكمنو

افاهكلىوقرئهوصياتقولهأىبقولهمبتوانقالولماجمبرسر4دسولهوهممثادهمب
وفيكثصعنبسحرووهماالكسبهمتكذنهعهثأموسعاللهصلىيانمضطالمجلمثااهيمنيسفوون

لىالنبىانؤلىمث7يفوقأللأقىلصبنقالةهذاهنوسعيهاللهعسلىاللهنيجمبذأوزجمبتبل
روامنهوهـآنالةكوناكاحمعبهالقر7خيؤمنبسعحمنانصبظنوسمكلنعليهاللهصواتعظمتاص
واذارونوجمبشبلدعالىاللهاللهةموعلميهألتهياكثذأنيؤنوابهولماناالننىنعشثوءر

هدانالوفاصالخرإأنأآنجعصاابعفهماأوذااليتعظوسقإومعىا3قفلمضرعنياليرواانجؤالشئنداسنعظامء
وألوناالوصكأثناللمعوأئداصهاونهاتزاالوعظاطلننأىصمالفععهاالسخظالمحنى اليمبوزعليهالنهلىتعا

داضونماودابهملرواأليذكرونجمبشاواداذإمحعبلقلىأوسناهاروعة



اللنأبميملةالماءأذشلىاللئقهنىملىهمضلى4ئبوابمساسألماطثهنأاخر
بهاريئزقفهنابرةلعانمقوارغاايصوأحدغبرةلبطمفزااجموهاوطنبمبهعفعوفاكاس

بلاكايدنايوبهألولمابخأديظرأمالمملسعصر1شظروقبمماماصعاهأاهمالةعايااصاحذاأوالضنمثلأ افضالهاوومامصلابمطناجملنابداأهفيهانآلللدندألييدتالبنلبرمهذمياوأفاللايقولهاة
الكعرةموامنكلرحثائولهالىامأأنبكوشهذقلثمأتكذمتلههالذألفماللالهدكنواقفبينوالفرفي

الفعلمالكفؤرهذالممنكل91الدللناطثايومياوطو6نوالمألثعكطمومثشكلونوأنبععخضهمله

إأأخطيالبآأجممظريابعقاوهىةواحلىءصأىةواص7زصةفاصاغرودأأىاضون
ا1000الهصفايومإهزدواالحسابلومبعالدينالناهعذايوملواالووأجملةبعأبنظرون طداىوأرلدأا9فرحشروااأااللنأكلفىنتهذرونهىممتمكىءوالمهافسنببنوقبلأفضلاالنعلا

منهميمرتلهواشباههمههمأىأهوأذواظابصهوطعلبهوأوأمحالواةالذبنأجموااأى
همأوئساالمنسياطينأذواجهملاكنافىهأاونامعأهلواأهلالمعاافاهلمنافهحطافكلوأمتالهما

ىأدالالتأادوماتإيمالمثمازاجوفهلطسلفيلهشبطبقرنصكفزحامثمياطبنامنهمءيفرئا
ءتو5وجنؤابلبمىاطواغاييوقبملواصنامانبايعىالدأتأدتهونونثعىكزابعبمه

برعط2هـيلمحمماىوقوهمانفاالمحطربقدلوهماىباسابخليأظايالصسراطالىوهمنالعهإ
ونوماكانرادواقىمكنابخكلهاقالللسؤالراطعندالصالنارحبسوالىوايالسهةمسؤلوقمااحبسوهم

اآلصنامأدتهلمأىدونالتهصلىافتاخرسولبرزهأبكثكئوراللهاالالهالعننهويروالهمواأفوالهمجهعا
عندلوهموهمالبلحهوناهأفيامحرهنأربععنبسنلصىامالمهامهدقالعالؤولظلوسمعلبه

الدينفىديفصاابهفوائكنووبالهيخجمهنوأنفقهجماوةابخماكتسبهالمناوعنلبمامازامل
ابةهددقاطراوقىدالمحعاددعامنقالالليموعصلىللهاخرصعلاذعنألرمنيولهاجهأبألمأضفراا

طريقلجغاصرالىامسؤدقماقرأوهوهمثمرجألدعااليفالرقمواشدالرمابهقيامة11بومموقوالكنا
وهمأموهمانارأو11ضاوهدةالينصربععكممالمبيهالهمتوجهغكرنةلهمتغولأىالتناممرونمالع
ثكنسؤلونأانهممستلىنىماهمبلتعللىاللهلمنتصرجيعطرنحنيومقالصيثجهلالبجواب
مالمواؤهاأفوالهموأفبللهمالحيلةمنقادونأدالالبومهموالمعنىنمنقادخاضعوشؤيلانجكباسل

أىمالالتناالرتباعكماالىفةاصوبخاقالواىاتجساعلوواالتباعساهالىييىبعضعلىبعضهم
يمعرصروروفعلكنلىننابهماتقالديئانوننافتحنلىنأوالدبنفبلمناىالبننءتألؤنناانمكنخا

دتناملرزاللمنمإجمانمكافؤفنالمفتمنماامنىوافهواطابأيدعونهمالذىالدينانساجمكدفوشالمارو
فبئمتناصرماخفناللدتباعساهرابعنىاأقالوأمعداالولالفودرـهالوةالعزامحكالينعنقيل

هوجمابوفيلالدتصادماكارحوابلكنتممحشهنفهايمىصتيهوفىاعامحلمتكوفامؤمنينلمبلا
لومفالحمتالفىحهلىضالبنىفوماطاغبنبلىكغهابعنهالىءمذفوفدرءأمحمفاقوهسلطماالمنكليمفا

كمألاللىعطقولهوهىابتاطةيعنىرنجاقولعليناجبعاألمحيوجبعليثاأحق
منععرجيعبدرمحن

بعفعابعضهماعسمأوقدوندمنقاةلونيوماهمبلبنضناصرغرلميعاأكالاطانصبكلىاعوضعهوفي
1لونجاصوشادنساملونملتبالىءالقابمأىبعضلىءبعضهموأقبلغيرمنتعرمسنسمكزدممهمعنله
انمأالبطمئىلقعاوموصوفحإدقوةلاااقهراذواالقوةنءالينمحنتونعاناكنتمانمالتمؤصىالتباعاأى

للكنغاالجماشوأعثمضمتمأشتمألمغللالمحنفئوؤاتكلمبلوساالىأىلماقالمبهءونناقسوانضأللاتحماونناع واخعبارغكمهمبهنمعلىتمسلطانأتعلطمنلميمءفاوماكدطلمجئيبئءلعياالىءلهدبنضضاغلهم
بأفولأناجعانيعليناحقيانااينمامختارلفوماطايخأبملكغتم

وهوفليلاالسثفهاميةهاللفتلنمعإئبافيلذااغ5أفنامياقوله111



ولكلعملبهونانملىاألمابهدوصلنادطالمحالىائلععذاشاذأمفميمانأاط
يقطدصولىصمالىقلهواذنزمحثقفسيالغوهنجطمثنأنشملاثعكمالألدظ

لنرثعبومايبععامئجمأأئاكالإلايصبهمااثغو3ألأابتا4لندىانأذشظجمبملونحناياالىبمئانبعمناصهندفوه صعسرنالعدهألىالفياميرمتدأ
ووواوالبراانوحداعيابممةاذاامانأاالقملسثكبرالهااللهمافلذائاصالاكلمحرألنفعلاضلاذالث

ائكرلنمكالممعكآاع4الجميوأدلهتماممكوحمائاوكلونرابهمزجملونأئنقوالشركإل ووما01لذا03الميصريىاضدفاالمناكبدعلي

جيادالنهوالمفعلالضعالاننىمونأئالذاأأحعسينألنلسابخفلقهكتتماالها
لبنناأكبنلنافال6الملادماكناعمئىفمواعنمأفأضمامجهممكىبهامهاالعبادأدهزبال
ضلاناصفاواالتباارثسايهوبئلمبعنىسعشانعذاتدفيأظنهاقمفالىلىظاللرمبفغبطعا
العذااذوائاكاوماداسثميهىاقمتالذلمسابخبنيابوكدامابعالهمللىفيل
االونبسنكبراللهألااللهلهملاقادفاثمالتعالنوحيمقالاعنيأصنكلرهممعبادالتهلكقال

جمهونلهتنالشاع3أثهانتامماىنوودوجمبنعوشعهاالتوحبعنعةتءبئوننثك11المنقطعاالسهئفا
انهيعالمرسليئجاجمالحيصتتىبلثمئعادرداعلهماظلومسالليهمحداملىئعنونشاكلصرمءرزفا
الليماابالعذراالذممالمثركالتوحيونفىوابئالدمنكنغبالمرسلىأشبهسجافاألفوالمعلىكباعرارزق
دهواهلكئالبلنعكذوالهثركامنالدنياأكمقننعملىصشغاالماجزونعاوالماينلنفبهوهىص
وعيعيابمرهأيعنىأواملئالهرزفاصلىبخااأىالمحصينجماداقاسهثنحنعطعبعنىةاليتغو

منظراثحتوحسنودولذهبلممنةالسلىماويليؤؤخبلهشعفونصوفيلمفواكاادرفىقهمكل
طعالمإلبمهاوافلكلهاوطهافىكمفوهىجعفوأكاطدتصاللىاروضغفثثمتعنمسثضون

ضظلكنمهمسنننونمكلهافوأكاالابخةأهلأرذأداننلنذالللعونهويخلبؤكلالنأتبالقها
ثنائجالهلذهبيلمايأكيفكلفكلدبمأجسلعهمالقباالفواثامخلىقةمةأجسادهمى

ومفمبئوألمجافتمئعالىىمرمونأأوهمنعالىأالنعظبمكاظلممااالهعصاصلنذبدفايأعونهفى
ثمضابعفبىالبرعبصهميعنىسردضقالجينعالىثنبناشالنعمتعالىضالمساكهممعلىيرادرزقوزنو

ممايمىكاشرأباعرفبابهالىاهاكاتهانعممملحرصئهعيعليهالإوطاتعاالبمكناالمأخلقضايصمنعوت
الصوناهااالثارظاهرةلمقحمرعادلةمنأىمعنومعضلذةعلىلتشاالمي5والثةطيبلمهنهاعل

اللأ30وقيلصنمنظولذة
أىإاالشاوقيدآلغوفهافهمماوألفاالبطنحاالبخفيهاآماألوكسهاغقومممفننبيفياذوفمأثصودهاوفتمعلىه
البطئووجعالعقلالسكروذهابومغاافساداتنهاافاكعنلىحضاعوخالدضافىاوعففهابرةلزمهم

خرإلجنةطئمنواللوجدثىوالعرطقهنهبربئعرانوالفىواتبولالىأهـوصدأسكنهاليصوالن
هنعمونمونموهم

أوالهمجموشنبرابعدضرالوانوشحظرفاوانبكونأمجوزانلمحجناشالنعبم
طلوقوغبرافيوحمزةبغرهزابرحروفىبهمعدلطلنسورو7للهعرنمألنقال1بلينرعهغارعلىافى

فسيرجمناأانفىالقر7صكهفياالضممىكناظرضهاتهماسولاظجتهازحايقااللهمزه
ومفرللعيوناظلاالرض41ولىءالوهوأرمعينومنأبمععبنمنشرأالآمىمسماءاللهرضىنثه
5ألللمفةاهـأولمحلؤننعالىالءالمامجبرىاالجنقالميهرسالملفابهما

لهبعهومفالحولهمجممورالدشاالتفقااىغولالفيهابنبرلمشاتالاأوذثينهاةاللدؤصظللةكنهاضس
وأفسدههلكهأاذافبرال



زرفامنثرضعكليولورلمجاسأعناإفمثتهرأىهبصحلااأثهائشملوننجيلحمارلنرنجلهفائنثياآليناإيعطترم
كلىيعفيطنونثصطشمبههنلعيااللحواسطةأمبنامبنلمبهحأهمفخسبمالدشطرألأذوأصهنعلى

نهاأهليعنىهمبحفأفهلغدوعاظلتببننسهوتممعيهناامربابهائثمبهامولاالهكئونفطآانعااسيعفىا
يالاتالذاوملصيضعنظلشربفىلنمعرابكعااادفنوبعرأيئيالممنىصهمثلىنامدنذأنكلى

بثبعاضااناناافىثطذو13المابركلبئبفسلبعضعلىبفهمفيفهلالمدامالكالثكللىأصأديث

فالالمردلاضبا7اقامفمفوثمابهعالينفدئسرمعناهيسكروشوفيلخولههوكلالثغلبهمأىعنهانجؤبزنهمواا
هالميونأكاضاتالعجنصابساتأىأنطرفاصرأتدعهدهملىالثعاجيسمأؤوااا

ألمىولكولبئمايعاعالأالعهينحساناىعينيرهمافالينظرنأؤواجهنعلىأعيمهئمرن ءا
أهتماوحكايهيلداارمنيمفىتكهابالىالنهالنعاماببيضسمبههنصوشعستوأممنونصضنكاا

شالمدينونعطاسمايآثكونوهواناألساألىانسنأهدامنيغالورهناأببضكوالفبارفيكو
وهوالدينمنلمحزيوندورالخببيفاثحميهنوةااببيضالمرأةتمههلعربوابصفرةشولةيضامالموأه
لافقافلىفال2ألجزابسألاىلونأاالمجقافىةاأهلبنىبععقعلىبعضهمفاقبطوجلءلى

أمطلعرنأينمهلول1بنمرلىاقكنفافاأهلمنأىمفمألفالالدبافىلهاعنبفاضمبه
القرذدجممالناركانالوقيينأخوالكااالنسمنكغشيطاناوفيلفرينهقيلكاالدنايفكرالبعث 0001اتمكيوجلاضاناللذوطاااسكلميهؤضمؤننطروسواالحمهفراهماكاأحلىشركبن

7هلاادإهلهاشنهى1المصدقيهانأئنكنفولرجدينمظملهىواضربقولهامميدإفيها
اليملهذمالىاالتارأوظلسععفهاموهذومحاسبونيرأعبزلمدينونأئنااالوعظاماترأئذامتناوللبعثبا
الىمطلعونأنتمهلنهااكمنيقوللافاروبالىأىنأنغهلالجنسةألهلتعالىاآلمافالكار15

منضرلتمأيئدارفنعابنةاأهلاألرفيقولاحمفيمفزلهاضظركيفأىمطامونأشتمهلالجنةمنأهلإلخوانه
لىالنارالةالنارالىأهلهاينظرمنهاكوىالجنفىانعباسابنفالالمؤنأىافاطلعبصنارأانت

فرةاىأ7رفالمسوانباإلستواءسواالوسهاىانارباوسطفىيفهقرأكطفر7ىابيملصواففرآهااا
دنسانااأغوىومنتغولنىلقاخهلكىاقدكدتللهواىاينألردانكدتتالتهقالن
اسطالمجءحاأىبنرانكغضاإلمداالعلىوانعارةأكارربولوالنعيوأملكه15اؤ
دينلنرتانتاقهلاولهذيقعلىينجمدومامخنالدشاأأاالولىنامولحأالجميتبىشحناألنااقمعك
وهماادلةمنففةاخظاالهوارفوذاهالانالورقولونلهمكةالمألفتفولالموتيذصيرلألئكةالجنةأهل

خلعلىكاكالئدتلبفرصابموامعنبرنوالالبهوؤنمالميههفىعاللهةبنعثاخهـاجهةعلىواكالفولونه
هواللركعدصاناأعادكنروالسذثنثنيسوابر31انمالميءفدالفهمامصفعهـاالطريقالنعغالكل
ألافاديةأنجااااال1كرهجماكنالنوبيئجهـغعلىبههنقرالمؤنبعولهلوقهورالنكرارهزدادواصلالكرم

ابالوآهورائنايفىملليععلىمرزقاونئللىفولهفىهذىأكميموالةمزلالمأأىهذالمئلتعالىاللهفال
العفابكاواأضرلذبئامنينالكلنشعنلىاالمسألمأبعروهصقساكالافطلتوفيقواةاهىربتنه

ونمخلدمآنحنتقدوفمحذكلىطفماللفا1بينرربومامخنالولىاتاالهواجميتينضنأفااضاوانتأأضرثه
فيانكفادفاضهمالنألفاالوالموتةاينوأالالمؤخكلهوانالأشهذموالمعنىذبينتشوالجمفامخنامنعمون

افتهغدثابنعمهلمؤنيغافولالموشوهذفيهجمنىالنقاليتارمنمالحكيموقيلكئصاعةالموتكنوشفيها
هاالهيتقدبرصالغوتلداالصتثناكعنصرالمصدعلىوموتتنانصىتعذيبإدةوزلهاايكوشلؤقرينهاجمعمن

لفوزلهوافيإئمخاسيالالاههانتعربالينهقالنغوئميالدافابهنهدالوفطيربكنآلموتقاوصفقطعأأوه
فليعملاهفلمتليعلالأثم11



ائماشواثاملفهمئنفااكفيهيامحنمبمهآشاليزؤئريأظئعهلهطوأيضالىبرضللعاملونا
هاجلنافاابتهامفارصيهووقومواورامقذلمماللهازدبقامالزدقىالوازتلىقوثحكلمأجضبرترلمممراا

نارتحرقاازنرافمالنادطرناكبفلوثمالدنباوذللثالهأوابتألخغاالمحنقومذابالمهذنقللظالمينأ
ؤسلهنوطلعهاركثهاأنفعمانهاوفعربهبممنبتهاققطصياأصطئفرجاخرةاأاخرفكأ11
لكراهةافيهيتغاعلىالداللةطبنيالهممىاؤسبرهاوفابهحمدمناوكومخرهمنلماطدعستعيرلةلطدافيلشياا
مةفبحيقكرظطاناثيوقيلنمراادهمالعاصامصهقهفإلاع63هكروهيانالمنظرالناو

أذحرهالذأأفللثلعاولؤلهبعدامهههنعادوماعنىاللهؤابهذازغيالعاملىنكافهمجداائدةهالمنظر الناروارفوماهلىنزلهىالتىأوقومثحرهيامأكطرزترألأخكلالخعمالجنعقعنالدلىرةالمنانهاعوق لئوقفااأصعندانع

وقيلهكراهةأثعلىستزكونهتناولهطفهمانارعلىااهلجمرءاطماكريههةمىخبيئةبرفالئوقطون115اء
حعمافوساظاالمبىلعر9هلفتمابامخرجعلناالنثانناطاراكالشاألكوامهفىنفضأمقاكةألىهمنبهملمابفلبطونهم
وموملهماننمالشدبمالجوع

عمأأمماهللوالىتجهلهببوأرأباابراوالقرايةابئفيفانأقىصاوداليخونجصالادابزعبمثىلمهـبرواللثأممالعليأعلييا
الىعهاؤقعرالنارولصاطفىأالجبمأصلفيعنرجانهعجرهنعالىالدهممدفقالبهكأمنولمزاصاظلطا

همابخكبصفالثباطبنالروشكانهاطلوعهطيعاأكيثهرهاسىطلياادركاموجوهبشوىحاها
وجهيمئماهدفيلمإبثئشههـتكاقلتلمسعنداكمنباشمباعيانهمفيانشيالأهعاعهئم8يقماعو

الشيلهأمغانقبلنهيشاهدوافلموانسامشاطاقجالنفوسأسنقرقدانهفلتالنثسميهالجنهأهلابثسرصم
امفظرأتاراذلعوباوالمنفرقجألىبههـتثةالهثعبرفهذهنالشيااؤسريالاظواؤهمافىوتسنيممناجهمي

ؤالقبساميفالضهيطاندأصنهفهحاقالتحممنالبطونجماشنمابخ
لىاغواشأتاكاوسفونقزمضاحىوالمرقأتغتلنىاددوارقومجمعو
يعثموموتمجرماة

المقرثههاالءالضمهاطنثمدالعرالألحعافعماإطكاولمأاوذاللغلسههاإسطالشطاالبدقىفاليسغون
005لى0010000005تطهئالهبنلليسالهمتع
كلهاأكمجمرهوانإودلىطونائهاهالوبشكلرهامنأىمنكونالمانمهوماهوأصقونئم
ثاااثاممإفماربألشمىإقوبهاالىأإايخالحمشاإهياأهاشرلثالىعنسهاكلهمئمئجأيأاأأصىلىالحيمالمشوبرابأا ماللىجعهيانصم

أىافواأماالحبمشرإببديمابالىيردناشهموذلبمااللىجههمهيخماانبذهبماأىالجيم
ملهممتلنبععوديلبسرعونأىيهرعونتارهمآفهماعلىينفاآباعهمواومناذلهممهرظعنابهم

أصوأرسانينمشنرفيمونقدأرسلناايفاضاالماصمنلماواشالكراافبليمضلونقدتصلداوابحما
الذابوكانشماقبعهمرينايأىالمننرينفانظركيفكشكافبةرسألمنذربخفيهمئهحرةالىأممكوهاالتى
يئزراأهليفانظروالمعنىلعذابامنالموحديخخواأىالخلصيناللهعباداالانالىكادننياكفوم

االظدلك4واتلز01ةتصحدداناالدشررذلهولسقهاظ5



جويىنغكلاخآلمحببربهلمالاماخئمسعغمب4أسبصعلففنههمثلفللك
دالقبصفىمةأبلفوالجعفىبلغافؤقهازأظلىواعالهكنراللمصفهذفممم
أشدآمهرإويومداهلى5هناطوبئأمالجئيحندنههبأنيواأملىوفهزياهلةألاأحننئاجباإلم

لنيهعلوكنبفثمرمنثهمانثامعاثرهمفطمفبنلثمعهالهافىجلهاشالرفهظمأبل
كهوأرواالفشمبالىاالمئصرقمنانلسودهيأوااموالىلعوبوظلىسأوراهثصساأوالالمناللى
انسلجمكليهمبمحكسألكمفو511هثماثنضرشاعلمفىدثىكناومأجبميأجوو
واليخألأحدفتيههععاف51ذيأمشفينالعاأهاأقىفاكفوففرأتسورةالمحرالكلرموموبئلهورعونو

المحممنطيصكثالالهمضلمجس3لونبنالتغدلكةالمفىادامهؤحعلىلشمدماامهطثفيلأممههنههعنه
امؤمناهصعللكفحعمنائم3منالمؤمبعبادناافعنبالهكنيكسعانعةلصالفكرمةابنمجاطل

جماجألئكمعىمحلمصاأأوأةأأنمكاربهلقوصيوفيلىءاريإلعتادانأوأفلعزوؤلهينالخأقهاالعبال
قنا2والتطمالمدحمناموأهلهونحبمهناظببناموأطنىاكليعطئحناكهوبئفلملفرقاصضممن
غربناىاالتغويئانابامينلبعنىاميتموجدنفلىوموالغرفقولحقالذىالنمهناظاامحرب

برالسابعئهئمنداننمفصبمالسفينةمنعزعلماضعباسبنافالملساهعايهبفوزهنهماناعا
أىممنفأكلشضعةوهمليالتعاكبمكنبخبنحمرهمنونصلعهملدهاالوالنسلهارطلمعممن
يناكولاكلهئاوظلأضصعاترعنىإفثوطههساللعاقبناريتعهمزوجاناجلوزافول
اضلسثقاعالأونمايعهارومأويافتبمئىاوأوحامأجمىالعربمأضهسطروأيةوفغربسنحسلبث
المكمذبوعمافئالتدوافئرويأجمأبرالزكيافتوانىبرااآاوالىوموظرسواهربابراساموقسل

وايراهيمقخدبننواجيالنجقكيتناععسمناوذأهأبعهنالهينضاأوثركنلكليموماهناللثوقأجوج
وسنياتثوأربعونأيانمناعليعمهأهعسألالعافيفىؤععلىسالماقياهةايرمالىمواالمنبيامنبصده

ررثماكانونةكلنفعنزىانااقبامقاااديرمعلبسانابعلىبئخواالفيبهناتروصلالعالمينفى
اأ2وهوناالأثحرنعائمالموعندناممضانالعابخفىالحمنالثنلههمانهادأمبئاحضينا

قفإللىاذنجاعربهؤكأالبراههأشبعةمحمن3عععهانشوجلولهاممفارابئالعنىخاال
المممهاالهممعهدالشدالشركمنشلصليمببهافعالحروصتههوفهاجوعثعدينهعلى6لهيعنى
يمعىكأذالىفوصءاذظللحسصابهوالحسبهةواوالغشالغلمنوقعل

عدصهممشاوانيعنىابكذبآصوأوهافأصانأفكونئريلوناطهدونلهة7أثفلؤبيئاسععهامنعبلون
إمربهبنوتقوادبغهعادغبرهوشإتماذالعيرضبرسالعالمينيمثاظنملظالهقسووتعبألود3



اواثهلىكفايالسالمنهمسفبممثللوفيعنمصاشمأألمالممنآهعرامقلمسألاملعمهبراهبمااليا
لفميأناصواللكرنمالنفسضيمثففعاوأراالمليهمنهاعواافىالهوازاالن5طأعامثرصل
الااغثاستههلىسراأالهملىلهفسهياالاد3فياغولياالدباوفينأبرغعدائرضلىااوأمالفلمنكفا

قبلألباكليهكلاليمفبعفلظالبمعنطبهاااثالنونواإلوااالتنطفونأنمماثاككندهكوناتأ
فمرباألدبنباباأكلضارباضربهمرعلهملعربهمأعلههحنىفساغنوبالضربهمضرالفايهممس5

كينثافتضهـووقوسبئ3لذاتالبسببنتأوالمثالفوةأوفاواشلىضبناأمؤينالقوةبايالىا
ليلىذاشأذفزةلمفينسراعوهوأارفيفىمنإيسرعونونيز3هيمبراأأقفيهاقبلىاأصنايم

11ازفاكافكهارفبففي

خلىههزألىعبعدأجمعآغبرلىنبوبتملىفيآطفن44وطامتعماملىفدبيثطسهـهابعضهمدآهقه
أمشاممننافبلفيلموبضهم

وراتامساالىعيإهماالنيطعاممأدقايهقعونعالوأهعتدلفطفالهمنملرفو3الترلىيهمعدععهيفريرباكمنثممخيوهسرعاه7ر
101أقاللرآهلجصرهافيلم

يلوعراالعللمطعولعقعوشحمالزابفرمحعاساجمكبأليماشفالافبرفيقنازاالهـفعلمن
االنبياموبىةفيعنهواب11فدنغدكلدوهومنعماريعسافم5امعنوفيليضميمابريناظاالنان

ئشاشسفيموظلنفسهألقىالطريقببعف9لماكنكلهدهمأافرخكحعهمدفيلىقولهملضالنعرسبعل

صنانامكإلالاأمفىاضيفتممينةلىخللهالاأىتاهلهمدففاذهافتورحدللهيقايذكرهمفضناص
همماالعدأىفياغالتنطغونهالمأمديملشالنىآاالطدعنىألعوقأامهااثمماالبأجعهبمأبرا ءسهرلعبالصاوسلةى

ئمإاهـمةإلعوهاالمواممقهثلإنكلالمىالنماوأالقوالبنىالةبدهأيالمينمهربابالبفولهفاجابهبمتكمعرها
أخنرةلعهافأسرعياكمفىم5رااأضروالععهعموذللىمبمسرغوننمألأىريهمختوقماونأقعبفال

هلخلغاواللهبأيديم

ألىاالفيهىاالنامالداييدناآهامنأعيمنريعملىاجنمدىإالذكالملمحلوئمدمجهقيأإماتلماوخدقثعمدوقوما
المجرفائطلمننالهمالدالمجأفهاناألقوهإتوالهابافالونعافىلتهفةادمخاماأفعالاالصناممنمائعمألنه

افارا4واعلبوأوفدطاطشذراعاؤلمؤهونعمععر4ذداعاوعرفىنألزنعااذفىطولهأهوخلقماحعدربةأ
االصفهـايئعلناهميكوفوهأمحشراوهوانادوالهكيدافاتعالىوهوقولهفاوطرصوهديلنااقولبا
اأىربىااشذاهصابراهمالبعنىوفاللهمورمابرااللهسصرالمقهـأىللهىالافيمت
ايراللمفىأميحيثالىسهديئإآىانالامنوجبعدضلةأرالىكنرولذهاسوالىأعايملقضااضا
الصافلينمنلىدلمجهبالالولذهألصلهسةالمظرضامفالقهماظاارمولىالواتعبمونخيرهنم

انهبثمارةوفيهكبرلىصلممغرفغالمدلصليممبظهثرتاهفاماطصأتحهبولىبنياناالجألى1لهبعالا
افالالسىمعهنرتايلختعالىؤلوصصتالحمصقالسنفئويفغىشلعوانهأشئألزنصدرطابن ونعشروعرضهللماراد

عباسفوتحبععناربعضهاكللوقلمثمديدهالنارايلمجيماأللعومذراعا
اقلناساوقالااالفامحهـبهمنعنالورينقاااالسفليىلناهمالنادقانهبالةايدابثوراعمىف

يسيويوفعىنىوينىعالسفدمافبهلىالرئملقثهينسيهألنيهاشبالذهابأهرمعوضع1ذرباؤلىهت بلحبمفبثرناجممالىلىقلمبتالهبهلفظالولدالنيروريئالصاطبععقينالصاطمندبدههلىيعقوب

حاايمدوقوالهبالحماليومضلصبىاأالناطأوانيباخدكروانهغألمالولدانصثنصافبشارهوت

تبحططابئعسأالحامعااسنهيمااظلصانتهتتعايفغاامعهضلىفعلأوبرحوايمأعلههمقلمصيىصعامظمدمىآلمبآ



انبلغ9المعبراههمامعسعبيصكلبلغحتىلممائمروشعانهالجبلىلىاانثبعثىلبيس
فرئنضيللمبادوهواتهللىدتهالعولىالىقيلكلهفىإمينهوهـنجممه

ررموإلتاةالدوفافبكهانهلمجمفنامهلمانهفبلافبهكأقالمحامأفىلىىاذأفااللمهـطينسنسبهعوقيلشة
ناولنلعاأنفيهءألىادارأواشيأنبياحمقدرؤتايمهيراالرويلمنجانحعاضدأىبلنيبنحهأمىا

عافتادلغلمافال4زعأهلانعافاهعفوالىدذمجهبراهبئماأصالنآافألهذافىي4ورأللمناواختلف
ءررفيهأاارررواىمسهودوابنألصبامروعلىحمذهىاضأهواحمققومللقأطالىجمال

منعتيلىالىءتوعمادفوصمصردقواالصاروهمدمدبخببئببعمهمومنالهابهبهوالعهاسيؤق
اكذذاءالنأييهمحعلوددىاانهباحمهفرومحكثابناوواياسككلعاختلغتجمدوالسداكهكطامربفالل

نهسثغاشثالثربخجمؤكعبهروصبالمنمأةالفههنهامصفالكانتانهالىقهومناحمعيلاثه
الباقونصالبنىقللأفىحقواحدةةاغدشهرفيمسهرةبهفسادوهوبالشأمدنامافيحمأذنابراهيمكاللىأى

فيارىافىميأشاجم5ظوبثدئهرلمحروضوامسبرةلمرىذبكالهالكبشبذاهأصفاالمىنالمحربه
وببئأفئأإننامبندسعيسنواجمشالهبدقهوالبعذهبهيلاانهإهاقوالقولثاوالجبااالوديةله

ازعوأوومرواالممفابخأباءودوابقطكبىوالالفرظىبهعبعدأفسفييعواواشعصومجاهدواالمييب
لهاللهيرومحكرسولىلفوليناوعوالمفلياحمعيلقالابخكلباسجمنعاهئكلنويوسفوباع
إوبمبهالمجبماشدليلمالجغةحلبمبغالمفبثمرنجاهتعالىبقولهاصقالذبجانادذهبواحهتمإتمكلياميلى
اكا4ايررأىكلىفرطذظلاصفاكاوىلربلدانهالغر3نفىدليسبشرلبمامنبذعاسىأمياحه
كرأكلدارأتلغللمعلالذنبعقهةجمالصاطيامنققءباوبثمشالهوقولهقشرتاهاباهودةو
بةاالأولانادكرناهضفطالذبمقمةفىائداشدامتحملكلصابعثرمياننبؤفالاتعالىاله

ميلعدبدمي5مهـكلنلمابوسفادولدهكعاسيعقوباجماذكرألضوهوالذبجاححقانهايدلهوآف
ويةكانالشلمأرأىانالىذهبمندافياللهخليلماهـااللهنيذبجقبخااللهراثيلاإهقوبجمزن

التهانلهوديئالالقادتعالىالذبفصةعناكلابغدالمحقوهاللثصردناللهبأندمبههوألذا
الثأورفدشبثكدالمسورةفيقالالذتعادوأيضافانرغالمذبوحالفدفكالصالحيننبيامنباصعقثرناهبواا

االىالىماابنافلةهوعلىوولامبذبميأميفمكيفيععوبق1ورامندفبئسرئاهاباص
أحافذاالقهاممفلاوداوادرلسواحمعيللهقوفىقاجمرثونبالىاحمعيلوصفوهيعغوسبعوهواا

حطميىلمثمثبطاالفنامدالنهالوانهكشادالؤرربغو4صدب4ووالذخعلىبروهواصابريئامنص
رأىأمىفالةالترومحربخكلعدالعزيزرجالفيصألالقرطبىلوبنلىفولمحلهالدبمالصوعلىسهنهمنوعدأالا

00501محمععلافغالنجهنعالىاللههأمىبراهماافيائاسألمهوحسمىأسمنوألهودءعال
بهطيهضردللالآالععونانالعرسكالععنمجيسسهـونمهنوادلكاليهؤلتعمانمنىأكاباقال

اعرللألصلىيرمبمأهنناشضالىفرفىاناأثاتدالأوههمنصقااللجينجبكصلىعااأمىهوالذى
ياإللفجمهلالشعبىليرباكابئؤمنفيألببتترااناداحمعيلبقايدادكبقهعلقينا

دهىبصههمصألماالول3نلقددهقهىوالذىباسءالواممعبةبامرباالكبشقرفىرأيت
الصيسأكاوقاليابىلعضوفالوصثىائاكعبةميزابقىبغرنيهلمعلقالبهشوانرأس

اسضنمىفصكقأصىأينيافقالمعيلأوادصقاأالذبمعنءلهألابئوأبامي
أعلمدعالىواللهأببهمعلببتافيافوهياحمعبلاناكاجمكة

الدعصهالىشارهادكماالي
حصازن



دقرالفرملىلبوم

اوأمكلىثنىءماذا
نجيهالساالممنوحه

جحلكلوروابمشاايين
ولكىوصشررتالمحراب

ماكلثصبرنىأأمجغليعم
اتبمهرأمعاذوحمزعلى

ناليطموتبدرأ
أىمافئملىاأيثيا

شطفىبروماتؤمي

أبربنلصااعناشش
صالذنلوىالذفلىء

خدالبتاليسهال
بيوآجلعمعبئبنا
ادااوذيكالثنى
والاشعرهاابلىأ

فيتنظروانتئفبكينى

كأثرأنوجهحاعسى
رفاالىوجهـىواجعلى

جددأناماكهنىذاوبروى

السألمأوافراكل
مىنرانتواشرأث

انسىنلعلنائلىت
فيطلهالىايهونا

اقهاالميففاد1الأمم

اهذاسمقنلدهوخضعاعن
وتلههنفعاوهذابن

نهصعاحهصصلممعن

63

بئروصالحالعنهطففالربيبراهماادطورواخبادإالضيلىبااالظ
فتهاأمياسهوألحاهـبننركأوفلهلقيسىالعهوبلغوادبجظطافثمذهواذ

ضبالوانطلقنعمكبفاو4فربانالبدئهنغنطلقأصقالالخبالذ5التعالى
لظأفطئمألمهاماأأفتافيفقاليكباايختربتإامالماقاللىبااببينبههىذ

ارادادسملتمطلعهاصلىبراهبمانهقمحدفيوظلهاقؤصافعلأبتياظلثركىاماد
يبثعكنهدأطلهيهمنويروحفيغبلفيامشاماومنفيغهالبراقلىءحملىبلواص
دفربهبمنفهبؤملعاللماورصاهوأخذلنفسهأصاصهلاعذابغابالمثمأم
كيأصاللهادقائأليقويلهصيةولشايلةانموأىللثودهبنبالمنامفىصمائمامروتعظيم
صأمالحماهداللهأسواءاوالىالصباحهـكرسأى4صقىزوأعبمالاذه8إابدع

اانعرفاصباظائاالمامدأصفيأهممىاللترويةااليوكبومفللثىثمفىنشميطانا
افىعزمفيطتابعاثالاتألثىدأعدوفيلسفهءيوماليومذمىادالتمئمينذ

عكأذأفىالمنامكفيأداذإفيبنيفقالابهاخبرثديقناضرظاتايومليومالكدحمنحره
هلىحئمانهقدعأمىلىشاووهفلشذانإورهالمثوجهلىءالىأىمنىأاترىاظرمادظ

يخانزلماعندهواغائهاووببعميهراالىلبرجحفيبشاولمشظتزفىممياطومااآلكتعالى
بغاولصرهوبنبضفدمهطاعشهعلىوعزجمتاللهأمىلىعبرتعالمحوايعماللهءبالبثمن

لىتعااباالنقيادآلميالمهوبةوبهدسببهوهبهلسنأنسنبالاويرطنهاويلتىنفمسهجحيراو
االصمسذاأنضملتدقىالحماكسوهاالحظةدونمطالىفىدككلنفانيتلشمترولهقبل

والبأالنومعالكدتأثملهلتوطثالممامردفيفووالمدوحاعالذلىءالمشقةففايةكا
أبتلمانبياكوحمطواالؤيارولةالدفىأقوشدلثالقاطإهرتالطاظدظهليةا

براهيمتنلكاأميلماوغعرهقاابئفالشبهأهمالاإليهمأمافالاىمانؤهيلفل
فىبابنمهأبراهمظاطلششمعطباهداالىوانطلقرريةوابلاطياكأضد4فال

أغاعلقامهابريئأاافتمصءشاالىشالفىمانؤصعلادعاللبهاللهأهىكاأخبرهالشعب
أاووةلعادألبععيةتعافىاللهمعصهودعئالوتبركالولءئاداللهةثدال

براهيماانلكودالتاادخصعاالميانفادئىاسطافالاافتقاالبتوالله4ءااوالفوف
ابفالاالرضعلى4ءصرأىنللمهأوألأاالفيوأممبنهاأسملمألموا5لصالميه
هالباطىاضددرأبتياابنهلهقالزالالفعلاالدضكلىجبيلىءاضحعهعباس

زناىتراهأبرىلينضدىعلميهاشطالثبابئحتىعىوأكففاضطرب



ذآمئتميثئمنمألاثااليعكئئمثطئهماكيمقثظيعيابرلعبمثثإلالمئمألجمئاه
البىخفياصنلعكلهأفمهماثنكرههعالداالولاصتبثالىصفممئبهو

ملنصأقوبلصفيللمحسعيزباثالالكلنجكاليممعالبظهقبثمامنسموناديابولي
أالعينةنةهأخمبعمعثعنفعهيئناألاالختباراليبنالمببملهواليألءذاانأ

احمعيفلحىنةابرحىمنعوكنفضلهاسلالذمحقويهوالكدشاجمنكلباسوعئ
ورأ3ألاالضانفلىعالبوحمالجظآضفمعأبناظلناساثوذسنةدلط

ئااإلحإرواروكطكنكعبواروألقضصدفألبراهماامقلبوكفداهكلالالينا
عندغأفقاطانالشقالابنهدتلسالم1اتصالةبيهأمحابراإلوالما4ارعي
االلدغألمأمآتىجلرةصولشطاشاثلىفأيدااصدمنيهاأالهيمبرأال3اهذ
إتمماذهبالواقالانشعبأهألمحثطإمنبهبابنئقالذهبابراهيمأيخدهصنيرفيهل
لثظنجلىهاهيللهاأنفيعملهالدالمنحباوأشدبههوأرحمكلونتقالينجاال
االبنركأحىطعندمىثمالملط11ؤجديطبحأنفغدأحسئبنهصبثرانه

اهذالطاسفالتطببأبركأيخيذهبهلالغالملهأجمفقال7علىجممئور
به5هيميفلهفعلفالطهأصوبهانفالولمفالبنبككانآلابدمابروأدتهكالشعب11

بالىافالهدانشيئبدأبهاؤأبنلهفقالبهراهيماعلىلأفهعالمامنخافالءةفممعاوطادد4
اابنلشهدبذبمكألصنامككجاقهالضبطانرىولاقتهفالواهلىجةطإ
رلىالمىالمضتمفواللهياعدواعنىليكاالوالعسألمألةااعيهبراهماز
شاذاللهبعونواشعوامنهأرادشبأكالله7دبراهبمابصبسلمهبغبىابلبميرجع

همملبط3
أدحمبعالطبمالبم

مهةبصالئالغعمنلهعما

فيضمالمبذئإوفديناه
ةئالذنكتوعنهلبلى

دبراهمغابممفىالهوى
خسماهفالجرةة

سياشحمثةاخذه
أرفىفبقعشسنه

لظبكهلمازألهروىو

أبراكراللهاقهدلجبم
الكاالهالذففال

براهيماقالأكبروالله
اطدفيئتماكبرولته

ثهمدأبراسفوقدصنة
التمكنهرففهح

نفرذبمفيةاالبهذه
ثهاهيلىضذبمانهولده



عوصلىبفاليقدملمأههلقوالجوافيومألأوألبماألتهكأجممئهارفاارؤالحدنتوله
مجمشالهافهووهبابراهيميفللقدحاوهذفيهصانةضيالثاجامنعلمحنعاالهاولكقبمالذاهعلما

لاثاتجامكناذبلالبعضكاقالمفمنهفيهذاليصويدالصهاسحيلنغسفيالحغيقحهتفبكصقام
3الماطبخعندمياليشفرعابتالثلهوكاشف11وناكلىالضدقطرمايكلهلمليهاأصالذىالمل

أوابطدصرالمبتالذلمعرةالحاسلءابمرمابافداليهعاالبنسبةبصيرقوبالولدأنحقألمبننىمنهـاقملىالاا
اخاأوتركناعلعمالأكبافحاعثقفهوفدقبلهالمرادباالصاسنقرادة83المعغواغاشفةالمصالالى
والرففخرفياال

وجمربرابحمكلفكبرابراهيمنهدفافجهابنكاذافاقرشقالامعبهبشمهلجميكسألنعلبه
هدانضرفيأممئرافالفنبهمئالمحزنأشبهابراهيمفأضدهاممبشحبراجبريلكناوتفعولاليمابرا

هوادىابراهيمذمجهالذىاجمشاابخكباصخريافاوفالأربعسالجنةفىبمكبشاىالذأالمحسننكنمثزى
الدالنصكنماطموفيلتينمقدتقبلطعظبكونانلهقلفمد7ئبأقريإناتياكذالايقلولم
العدآسمممااثمجيليىآونرماالةفدثنالمحإحاااليمنهخرولآووقىتهنالعظمفئواالئةآههطاالالىوقمعهبققدالنهخيرهق دظسالقصةهنه

مزاصانةإوشاوبثصرللىإلخاإشلطوذاياعباذمإبنوهااأللثومجزااصههـقآاصاااكئفاعبذكىبطرصه
لهاالمنىفالقهواالذبملومنوصلطاعتهءاصةالهذهدعدقال4دااأقادطذعص دنوبثصرهالمؤعبادقن

أذوريتهماوحيرأومنائنأكرامينجيضقآألمحماحوبهثرنااوعدكباكااسالبوذعنىلأعلههبشمقلرهتبيالمحاذقبا 11نقدوالبدمنصاهن
ةماليكانهعلىتنبيأمحظاهرانكفروفيهمبينفرأىاففهمؤماوظالماصأىمحذوفضاف

مناأتأىوهروقامومىونفدمعناعلىفىوجللهاالبئسدةااللمجفففانلمألبهئرهاصقبوجودممرناهب
إبعنىانعطمالكلبمنامراثبلبقيعنىقومومايهناهاووادسالةعليهمابالنبوةلوجدمقدرهتاناىونعا
موصىبهنىونعمرناهمالغرقشهوانجاؤهموقبلاياهماسبادفرجموقمنالذىكؤافيهالحالفىلفاياتتؤته

وداةاكيعنىكابتيفاهطا7والقعطأمحكللىلبينالغاؤاهمفوقومهاوهرونمنلشارةالاؤجودال
نقاوتركنااطريقللناهماعلىأهوالممممهقيمااصرااطوهدينالرالمستنثبينائانيةصالينلصأا

اشهعاالمحسننفعئرىاناكوهرونوسلىءصألمالحساالثناهأيخرشاالعليهمافىءاثناا41ها
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هووشبنهران

لفثاألىالشارةزكرا

لصألهاعديهليىاصفييلوجلالتمكزقواالضبادلمالسبرالعؤقافالكلالبن
هناماصبواادوالثمعركااوظهرفيهماسرائيلفياشفيدالاثسكظملسألموا

لبعتودقنبياءاايانحلياالناليهمالفبعشالتمكزكزحلأدونعوهامندعب
االلنالتورأهكامأفنيدمانعسواداسرائيلقىلسالماالصمالةألعلبصوبعالمن
حيهاوهمإلودؤامقفىلنابطامنهمواثبلصراابنىعاعلىآلممماالمانمعلو

صادهملىحبرهمفوضلقلىأنواولجبيوضنحلىكللهماياصاالهمبعتآلذبن
أئدفغواالبعلاحمهوجوهبعهأيشرونألراطذهبمنممنمحمشلهاالصهام

برففيخلانشياظأنبيلصوجملىهمأربعماصادنلموالهوجوظيوء
لعلبكأهلوهمالظسنميبلغووعنهظعنهاةوالسطلةاللضابعةبئصربتكلمولب

االهانهمنبهوالبؤمنونلهاليسثعونوهماشكزوجل5المحباديدمموهعمالياسوكلن
أةاصللعلدوكاىرثهدهودهويسد5بأميسيغومامااقففهدبعومنمالملئفاأص

نهايشتجنبنةكانمؤمنرجلمنفغمبتغابااذملكهعلىفهاكنجبارة
أنيخبرهاأنوأصزوجههالملدوالىلياساوتعالىيمباناللهفبدثفاخنثهاوفنلته
نيعهـساينوباعنلماناضهماسهعلىفاالوآلىقعلحىلوضبءقدالتمكلزوجل

فهايدصهاجيغنبملغأللينثميمةاحوفمادحأالمقتولورثهلىابخبنةوداو
أنهاصوأص5أصفينيهااللهأوحىطافاخبرااياساءنجااالفليالفبهاوأليضعان
العهأدكهعاتدعوناوافتمعانيااالوقالعليهنهصبهائهدوابذالضالممعرالوالخة

ورجعهادباعنهجوخمبالئمشرلبامفىاىحفيطاياحهـوقتلهبتعديباالباطألوهم
فعتىاشصاسوالكهوفاالىيأوىذكانبالابشواهقاياساولحقبعلالمحكلبدهاك
وقدههفطلبهرالرضيوغاداانباتمنكلباياثفاصضاذصسنينهبع

الجبالاممهوشاوسكنىاباصالىءاالميالطالآوالتبسرصالعيونوضعواعليه
ودوهوخانفسنينعشبعليهادنعاالقهافاوصنجحذرفاققومصيمانوطال

وصأرضىوبئوحعلىجمنىألستفيهانتالذىبئعالحزشواماهذاالياسيا
بادباولخفنىقاقيابشيفضمطيماوالففلالواسعةذوارحمقاقكأطسلنىخلنىعن
اعردمنكالكاالنيومالياسماهلىااليىاتعالىاللهفاوسقومسرائبلافيقدمالتفى

أعطئمقالسافظيألوناكنانكنتموهكباضاوبكمووقواانماصألحوواالركوأهلهاا
ظلأعطيدنريدأقعنوأوجلاآلكعزقالمرائيلافيميثالفأعطنىغنىلماناياصا

االطرعلميهعظزواللىءئد14بةايفألتسيرعلمبهمسنبنسمبععطااخزاكلكنى
ؤاظالمبنانذلدمنرحهبهلتىاأتااماساالوجلعزاللهللثاالدبذالفانهعنىبمئفا
ولكقرصهنجافىأنيقالسهالطمسذلثألىأرحبمنحلقىأناقالشتمسنينقال

الربغالأعيمنئهـأياجمفبآااقالاطوبدكضزاشأجعلنألشسنلتاركأعطيك
ظلتعلمالىواالدضيفالىشرابئمنطعامكاالطيرينقلمنجيشافيأ
بهلىونثمصواوالهوامالماثبةهالكتالمطرصتىعغوجلعزاللهفأمسكرضيتفدنياسا

عفاللهرضىمسعود

علمحموادريسوان
العاس



أالتمفونلعومهاللؤا
أقماثمكلونفولفأثخا

ثوعملعألأنعملون

لهصنرأطهمطوصا
فتنوابهأوجهأربهة
أخرمرهصىوعظموه

وجعلوهدنيثلفسابعأر

يقالفعههوكلنأنبيا
بعلهلوصارفركببك

يخللمئمأابألدهومن
ماراوااباصاقىا

اباصيكلاوقهلبان
مراوكلاللفحاق

يقولغدلحسنواآرا
والروابامااه

انهياالناصلفولكاانه
صن3ون2قرصيانا

كبادلقينلموثئركواظ
اصسنهوالذىالتهاا

ربرجمماللهالمقمرأ
بنصبناالولى6دالم

بهربأغيرحمراقىنكلال
هنابملاكلواب
بالىفحوغميرهماحسن

كوهأبتدااالما
ناااقرونفاخهم
ثعملخلعيناللهامحادالاا
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وندحموفنارزخيثلهيوضحفوممناعساعلىليدسواانيدهدافصا
أعنددااوؤاياسلخوأافطااصرائبدثالئصنينالمجبىاابخعباصفالصقمث
براجمها4هعألومسيمبالبرقيفيهابثودفدظلقليلذبثدتجومنفمشلتطعام

4امىلربلضاالصذليئمنكاهاكلطلذظارأبيهازنجاخواومالهفمفاد
داأوىانهثمسئهمفهرههففطلبواياساذللوقالوارفوهفوصفقبصفتهاكذالذ

هأميقنممواضتفربخأخطوسانيعمعيقالملهافيولهسااسرائيلبىمنأهيتاص
فحعهورنهبمرعلقهو3هناهاسايسعاواتبحفراككشبامنعفىبثهاافد

انكامقابالىاأوسنعللىاانثمبهعكالالشابواسنتدكجوأياساأذهصينط
المطرثحساطجوالهوالدواسواواطئمنامقبعصلممنالخلقمنأهلكثيرا

لبألظعدهمامنمماههفبهلضرجباأدعرلهمالذىأثاكنالمادبعكنىلياساانفيزمون
11صالرائلاالمحبنىهاياحاانملهلخيركدعباعنقيعرنقمموماهميرجعون

حمواااللمبضراواماطبيوافىواسوأوالدابهيثمااوهلكتدجوكاوجهدكغتلىنما
شولونكأفظئليمبتااظنفاضجوأبمناممفلكفلواأنمخهربئجمنئمباطلىعلى
ءابألانفيمااشتمعنمرجنعالىالتودعوتنمفنزباطلعلىأنملمنمءنفعللمواق
انافالاياساقالوأياالبألمعنرماعهمثفوبمرومافمموانصشترجواباوثاإا
اكلىالزمئلابةجتلخربالنرجمحاالبوسهياصالنافلمااللهفدحأهل
ملمططأككااممعلبوجلعزللهالأرسثمفاالفافبشوهالطبفتبطروقوهم

وأفامواعنكفرهمينؤهـاولمنعهداواسنلضاعمهمتعالىاللهظاكشفدهموصنجبال
نجالهلصنممجهيرانوجلبمكلزدماراياصالىالرأىعليهكلزاأخبئحاعلى

منؤحوالدكبهطشئمنكفاحاأهوضحكذالىجمكذاكذاظانظويزمون
انارلونهناروقيلمننىسفلابهأمىالذىثالشبالمونجعاذحقاليسحعهومابلصا

ماتأصاياساياالبسعاهفنادلفرسابهنطلقفاعلبهفوفالياسببوفصثى
وكلناحرائبلبقفهاالمكلىاسضإلمهءنغلكمعلىالجؤامناياسبهائهااليهقأف

وكسعاهوالممثربلمطمقاعنطذوقطحأظهرهمبينناهاسهااللمتعالىرفعورربأل7ذ
والهموقوممكدالمدبج7ىلعوجلعزاللةباوسلطأرفياحماوياطفصاراتيمئىار

ايثىنينعهافىاريلاتهواصمتآلجهـمرفبمشسووابهلمحيثدهممنع
بليتصثىالجنايهكتققاهعماطعاننففمالمؤعنذلكالئعنااةاصغتصبمتهطا

اصعرائيلفيالىرسوالوبعثهبيسعالىونعابصانهاللهحاونبأعلرمتلحوصهساو
الىأنقائمفيهمماشتعالىوحموكزايعظمونهاسراشلبفوأفبوأورهاليهوأوس
ومانروالياساقالوادأباللعؤبزعنابخكلبدصحىعندلىاروىليسعافارهم
روابالغياقهوصنياساانوقيلعامفىكل3ائوفبانويواالمقدسببمضؤضمان
بطكوقاالتتغونمأطلعوههقللاذالمرسلينلمنماس11وانعالىثغوارفنلبلموص

ابعسلابعطبفيلينقمولذللمهمتمونهيبلهمبهنوهولعالونبدلعضأن
افتهانوفالتعبدلقينالخاضمنةدعبالونوتزأوطرونيخنااهلبلغةأرب

أىالخلصيناللهاالعبادلناداأكهفىمرونظهمفكذبرهواالبائمرب3

هن



بمنداإخحاببهوبخيابممالمؤبنييأكعالييوفىنيالالنركماطبالييهضرئمطثعلى
الموهمهينانأنعنكبادسنينانالئفزيناألاالبلىسفاضفادياأآىاسنمإلسبنالنونافعىلتاصخاآقوما

لههبئكاضرنميمانجمجمالدلنلضلعى2ميفأللأثميىملعصطلوالبألأيآلألوأؤأالفىألبااياخلىاجأأيحيعابثميصلجالمننأثحمهلإل
هـلىمسىنهااعحملتمتالمق3أنسيوطكنمصةوشيهاواظأتهئبرولهارايألوأمالثالىلمجممتا
1يالسيناكلىسالخراالنياعليعئركوالهذابنكبوامنهالنىاونم7نبذلاقومهمن

ربربملبلىطآمنالخياسبناقر2ناآلىونيلىعيموهمماقهلكهـصلى2أدادلفيلفطعإسآلنرئ
فردوانرصعناتاالمؤعفىمىهواتبااماساومعناهالجسييالوصلاوقرئبعهوفدآن6أاحما
كبروانمالولاعتذاالمرسلبنلمنطالمحادادلنعاؤلىالمؤمنيهطسكبادنامناالمحسنبننجزيكنلل
بافا1اذأبقألمرسييياالضرشهلأىأصثماهفاباقىالباجمئأىأبريئاكذاقااللمجوأجعينوأهأل
صيشألبهتدىالىالرباوقتأمحفيألهبىينؤنازانادهمأصعلىمملهمأفروقمكةأقلالأىوانم
فممىهرلهالطلبابييهواندعزولهبهلنعتبرونىفألتحكنصمهإأأيدفي1كلوباأوبآالبدالصباح
اال4أفرجمقومهياىالمثهصنافالطالىاهرااذأبئاندمتعالىتجلةرسلأصعىالمرسلينلمنلولش
المثضندثاالىزاتورمهمالعذاسفتأخرعنههطرجعدفومهسهبممنابخكباكممالقملى

ءوكنيونهىلواسيئهعنجت7بامالمألصونفقالالسغينةنبسثالهمفينةرفركبمعهدا
ابالعدوعالنوالمايىفىنفسهتورجاأياضاليولصعلىفاقيرعوانألئاوهىبونسعلىتقرعوانوفا

كلفمصانأخرالعذافمارادأنصكبفيلهوابناناصلعالبمكانشسهالىلىلماواوذلءالما
مءصشصوجةوحاالمركبذهبالمركبببنوببنهالموجغالسدهأبنأنهاصدم
صعامهممعولمهادوكبفركيهميفريداعاغرفبنىافأخدائباألكبروصاصنافاخدتأخر

الواههناعبدةةهتفواوااللمعليخماونألالطالبمركدشفةفىانععفينةثفيلصمالفوناطيقعن
ويخابهىئممنصيد7لقنغرقهسهمهخرخعوافنسببظاثركاقيوغهردعمنجمانرأهاصفبنةأوفوفمجصلى
السغينةانالمحادونأكطأنعاولفساهمصفولهفذصهمدلونسفاقترعوافغربمالغرهنلمحخيغرقاوافألن
نجرلم3لقثاناأدرهسوؤالقصةوفدتفلمتالمغاولينالمفروعبنمنبعنىالمدحفينأفكنحنار
أتةكنافلىاعلبألمأىآفبوهوطيمبنلعهاأىالحوتلتقعهفاءواالنسايونصر
العرعهصرعواحربمنابخكبلسوقالالذروكانكذلىلىفيلعزواللهينلمالذامنأىالمسصينمن

قهاالأالصاليونسعلىالحامألفدموايهنهوتارطنثتعالهلهنتماالحسنفاللعايدانهدفيللمصلن
ءالماقلنفهوزج

همةفولهفذللقسبىفاةافىولميئءالىضافىالتوااذلمبعضهمالغسبهةهالطاعنهتعادلهاللهلئم
اوئألئاههيمفقارضالذالثدلهيهرالقثالحوتبطنفيأمثسدةافيغفيطنعافىاللهالحاذاعبداكلن اهسعصماالاةافىاةثالمسصمأ



أنبهمماياىةمبئنمأليرلداحضلسبىأألمجلنهكبدنئهاوولحوتجوالعهاماشأليلمجموهحسع أسعوانهاليبهضمعندهانبااأننهيطالفانهودعلىالقطإلاالنممماشامنسلىالببلطفلهلةفوق
يوفمىأرةنهىاجلظللغرافانكوسمكلبهاالتفصلىسوللىلمرقاماوفيلىاأمئدأدناالخارنباا

لناظراأىصقيدونفيأومنمرةلففاكفئكودنناالثلىليهماالذيخبعثالغومدبهالمرالفلماموأدسلناما
افراضأاللثلؤقايدونيزمعنامبلواصدغيرللكصاجوىفىأواافأهانة33هىفالافىالىاه7رأأذأى
ابخكباسعنملوةعايلى

طسىنيللعيخةإيميمأجايكاحموأإوهولطنانهنتعلتيللفسموائهابمعصررواابخالحهليهوعنصىناضجمابومنوافائكن
الىفنعناهمبهأرمهلى

جنيفطمنئحرهوانبنناعليهمشهةولفظهضالتقمهأربعابوقيلبوماوتيلوقبالشم3صامنقالىبئ
وهونجابالصاعوالفرضابعلىنبشيهندوبنبسانصفبل3لغبعنىابناتااربلثنهمفل
رسالظليرفىلهضلثشةاإنشمعرذلىقهلجمنولملهتعالىللهأنبنهاتجيلمثشقطىامعطوفالبنونولهم
كرلنضألقشقوللوابهتلوونممىلةتخهالصلافمجهسمعظلاعكقأمطةلىأالثلمقلمالسورهاولئلعلى أهمفالسقفمأكالعلى

صابهوارةااسفيقناوفديبستثملؤمةفنامفوىشعزنبتاشتدلحهصقعسيةقباعدتانأشدخلفا
ئحرهلىأمخذنلويلكلالضهالتدتعالىفأدسلدجعلضاليثهايداطزاخساأميرشولالمععافةنهما

أهلالىأرسألئلالمحهايالفوأرساناهابراأمتئذأسواؤأنفسهائةلىءوالمخزنلىءفريشاسصعاا
منضظافيألفمألةافى15أرساكنالمعىأصابهمايصيبهأنقبلالموصأرضمننبنوىثمأوثرالبعانوجة
لووتاطبطئهعنوضبعلىانهمارصالهثانإوتملكانمابمايرجعانأصلحوتانطهوصوالثانكلدمسافا
عباممسأابنظلأيزيدونوياثيناالشيرالقومفيفيقوم3ألىارسالهمجوزأنجمونهأعيثمببعضيعضه
هـماذار3افىقديرالىفىيموننرأووالمعنىالاأوجملىوقيليعوفيبلمخاهوقهلوبوفيةالقمءوعنمالمعتفتا
آلىهوفعابىفىباينإللىتماقتقدهقهلددعلىغممانيمقكالؤاعىلمحالمءداأإىأدفاالثاداالفمموهطالىىالضم روووتعالىجعلىافتهصيث

ألفادمائةلغاهادوأرسةقولهعنوسلمعلميهاللهالتمعىرسولسألتلخهنعاكورافىموالنفستاا
ابعايدفيوقيلحسنحديثوفالالترمأاخرجهافاايئثصرءيزيدونقاليدونأوبزتاالىةاقفولئ
اسداابعدئاينةيؤساليهمسلأالذيئكأنوأفاافاأيبعيلوافاأساللدةلشداكراهقما

أهديهةإكلأمحضدصعههأءاةصدعزىلهآحالهمانفضاادأىادحهنفنعناهممفواشنووأدهملهن
بخكلبدالدارزمواسالةوبينهانوذلثونابولهمالبناتبكألىبخةوهوسؤالنوناميفيهنمن
اؤاهـبالهالنلباوداابنينولهمابناتاجلوانتهوالمعنىاللهيخاثالمألئكةانوهـانألياةالمأل

خلغناأمبقالخاينسبازوقكبفيستشحيشمنهالذكطالثمئابناثامنمحغونصتوحافرئماهرون
سبهنهمأىافكهمنانهمأالإهماحافناونمرععاة1نانائاوههشاهلىالمالئكةةبالمهئماههمعلىضكصيع

زمحمأالبناتزمواالصطافأىذمناصاضهمزمهمفىى1اللهولدندبقولليموضبهبلبهمصتهزاا
3اتبالبناتأكيوركيفمالمبعتقرصلووهالستعهامأاضيناعلىدلكيعلوالممكاالئ

ولدأدتادعلىبينبرهانأىمبنساطال3أمألألتتعظونىأمألتذكوونبانبنينصخلقبعلوهلمهمشاهف
توالكديقولونماأومعناهولظراللاسماليقبطرودفوالباخبارصابهمفوئ4عماالله
قولهمفىذبنلوارلدانلهولوننافكيممناضهمأالمخلقواههشامجهالئمكاالفراطنغسيخنةطمأعن

امسةاالنهابهمزاستغنالالوهزهوصذفتبيئثووهواستفهامضفهاملالهمزبفغالبنإلالبناشكاصطفى
لمتجففزلتسلطاخعببنلمميوصفصلىوهحمغيفباونأفألنذكراافاسماهذاليشكمونمالم
ألتهباتيهةلمألابأناانعليم



بهالماابهفيدجصيكدبخثزأكاكبمببمدأال4فافىاكابه
رفماةانداإهالمالمثيهففياسظرالئافالئغافأبلاللهاثمموهوذ
بأليوالصاهمعكننزهمالععيأايلهشانالنلرثلىرالفولىاللىاهنااألبئأدأ

أهبينالدعشائهاشرالنافلمبننادجوئئشأئوبخعئياهعرامئاسمناكعنفالح
يهاشبر7عمنبئافلصوالكنأهؤفابصفونراوءشثنلهألعحوذاتد

طفإابئاالمنهوممالثضابنابغألشبنالتملىمليةيعاوهمانمأمابرئجوثهبدوك
5نكحبهصالهايغالىسانبسنهـالسصجونأمحطالمؤيمأثمفىعلسنبقالذاآهلراأاالاأ

ءانغطا33نامهنأهونتعبدالغولرالذىالغائالتبهذاايهانمالحسئلوظيمههلكللافع

الجنهوجمناوجداببنهفقولمأإملدنبنلضتم1ةفجهـألذعلملهبمفألؤافي
حمهنهماسةابئبعادظلاعنمإلضهاحمواجنةةالمالئنةارادبابنممسبالمغبل
فعاقهرضىأجمىبهرالعسديبفدالتمصااللملواهمابابسوهفمالهمبقيلالمألمحة

نعالىفهامبادةقاطينالمئمياشكواماأننصمبمعنىاشالجوقبلظلىاسرماأكن
مأيلىهالبعاةاولغدطتالعثسبطانوالمصربنالتبنالخيقةارئادهوقوللوقي

111فوونمحانفسهالتمتعانزهمايصفوناللهالنالماسصانفيأىرونالفوليهذا
ىفانمرونالجمأثوالمعىمرينانمتفنااهذاالخلصيناالعادأ
ضلينأكلفيشبنماتعبدونعلىى1عليهأنتممااالصشاممنوماتعبدونطةياأهل
صىالنارسيدضلوانشوةاتمتعالىاعبمفىلهمسبقاأىماالهواالمنأحدا
صلىظالللنحالحراتملى33صالهالاأومامنائآلمالصال6ءضاداانعالىا

شاهتيشتنينثا

دئىلميمالرلقخادبئر
بنلئماديالعابألأ
فعئهينعاألشنأللهـبين

مامحفهلا11ظئيمأب لنلعلعمغطنمرالدمإ
هـغولطفألنكلىن

لنبهضليهةالوثا51عبالعلىكتماا
انطرعليهمناااحد

بلعلاىالمجمعلى
جمفمليننثماماوقيلاتنا

عليمهأوجبثصا
بففومافىلساااالل

ملمحعوونافيهمأنمتم وفرينبفاننالنصب

ملمجمواهمالسنا نأنووبههاددم
افةشالدفمالنهنثلححمعا



هيااالضاناادععاالميلىفيألتودأاميهمنزذيئفيأبخئبصحمهابامنيألرولاعندئأذكيرامنلطام
زسنسهوافممرولكبؤاوسيدلذكلذكىااامهمماضالديظلفناكاوكبماولهاكفبناكاالقااا
وذرفةفاامالوأثقاهنفةاكمكنفاالامنبهمماجملشبعتكعبهملونبشموفافانهرليكهبا
لكلمةاشلينلمثاالعبلهسمبقتعئاولقدصههو7أحولأببنفمفييندبامؤكلديخاالقولقوللىندوانهمعاللثد
حملىكائيشحوائمئتطااالثالمكاتوممةسماهاواكالغالعرقابنلنالهموشوالنعودالهمانهملهه
الحمندجمىاالضةههفيعدههمنياوالدفىالغثالومألصملمججاملمحععاصكدوهمههكلىلوالمرأدالموعيضؤهكه

همرأساسهأمةاخظكلدوالحاصالعفىثوااللنعانصسفياصراتهمالتحفصاضىعبدابنصسوعنقماني
كنهمحمرثأمتولمنهمفالوالمعبهتجألمرالمحهةانلئاثموسعنشاعيفيوءوانزأالظفروامنهوالعالى
لممبايغاأىوأبصرهماأةصفغلىيدرأوايومأوالىذثاواأههللىا3لممةايسبرفوهىةالمحهالخينحنى
طعهونيبصروفئذيؤ
قهعبادللنااللمبعنىكقاباشلحمعاباالؤلبنصرامىمندناذلىأكوسياعهدألموهوللوعمدذلك فسوفبكفروابهتىاأتاهمنرالأىبهوافرفتهادهلعاالخلصناىصبن00001ها

تناكطمحمنهنمايأنالةايربهليىاتفلندآأمممعالحسلملعواقهوجمءإلضهدبدلهمفيهطوناداعدباثماليهيمأ ورومماأبنصرهمالمرمملينادئالاأنكرماديبصرنور ظلحينأحىأعركيكنهمىفنولالعاقعةلىالندسهكيلمالغالبوقلهمالمؤعنطونثفسوفأوأجملهم
منسوخقهـايهأليةاوهذهبالضالحى3مركصلبدروشمادوقبلالمومتفهتباسءابلملىنأفبعدابنايسه

نماىمببعرونسذالعذالمجاةاذانزلبهماىرهموأالعذآجساتيهمانالىوفيلانقتنعداب1فاذانرلينه
لميعىناذانزلنالفبعذابنايستزوجلالقالابتاااهلوامتىفافعندذذهافساضاقهأبساأ

باحمأكيفبثعمىالمنفربئفسدسباحمبفنائهوقيلرتهمكل1لعذالمجابساحغماباحهمالمننرينصباص
لموهالتاشحلىادرصمولالتمكلفرضىأنسعنقالعذاواألمرالذفريئالبهمالمنلريئدموا

01ااناااا0101ندرواالنمنثحجمدع

ثىرحماونخبصأعاماماثاصذابسافغماللودنمبإعمدلرماوليهبركالفيدذإصأميثثكايقنعياشذللساعربثس
أللهولرسويانزهووفبل
ئالالفمؤكراحوالههلىونياالىحمالههكرذدااليةاالاالدمنوفيدحينافيوماتممكايموسماصلى
قىهببصرنلمثمفسئاذانزلبمالعذابىوأبعرطراراليرولانقولهذافعلىالمازللمابالهثلجمخ

إلقدرءلمطكالاالواللىااإلقدأئشرفيأأاىلغلبةالعزفوبماألحواررثبكلىرليااةاأوهأنذدؤفأمارردءثم
البثعرااتبعيلىأالنوحبدواليسراثاككزوجلاللغواعنالذيئأىلقالمؤ4اقوبهبمأنذببهيمفى
كلمجبكومالةوالسالمالاليامكلياالنوهممكمأللغبرهةنالفيكانفييثععولمملصاص
ونصرةاررءاالالكدهـءاثنالهارررلقواتاهمدواالهندمااالقتدوآبفأأناخحىانذارهاد

الغارعليهمفشنبغغة
يااالنهحىوترلص7ئحرفتتالغاؤصباصاواسويتيغيرواصباصاانفاويرهمدهنتطو
وهىةرائفورهطتأكيدعيهالىالمبعادوتأكمممالوفوعقسديةعلىكألمكودتسليةوانماوسهصروأبعرفسوفيح

المساععوفيلوأنراعصنوشالمسرهالدكرضلهالمجيهاونببصروهممبصرهرربالمفعولوالنقااعىلفعدبنااطألق
جهاكالهالخنصاصهالعزهألىبالىأعنيفىلعزةاربئربضهأشاقاالاتباالضتنياوالدعحذابطاحدلجيأر
اكقولهاالوهورجهاومالالحدعزةالصامنيرادزانمجوقاونصهباخنعامالقكاتقولصاحبوالعزةذقيل
لبععاماخصبعدلصالمباالرسلالمرساينلىوصالكلولدوالهاحبقوالممريكاهنيصفونطءدقشاقعز
السوهـةتاأالنطاولصعرهاالطاهألكعلىفيإالوالحلآلكرببألكرتطوبالذكلنخعسبصالونلسرؤافي
لنصرةامنألعافبةفيومماخولوهجههممنالمرسنوهاعاناهنهمماهومنؤالعهاآلمونسبؤلممثركونيدكرمالىء

لهمقبضماعلىالمناشرباطدالمرسدبوعلىالمثبهوشوالنسلبمبمادانهتشبإذمنذلىتههامجوامععدبهم



أضاثكهالبايفلىأموالبصدااللفكللولليألمؤجمانوللوأدتعلبمفيلموااهئسمق
لبنآض3القيمبمافصاالابالملالالتمكنيععنأصرفىعنعلىيدا

مكيهصسلىدةامندأاربواطلآلالمرسلبنلىوسدممفونطالعؤربرشاو

افىقصمنركرهغاسصيمالىصااللهبهمذاأطوستركونجوئسح
ظص53كلليهدالةمحفوشالجوابملدالضمبه6أالجماذئمعلىوالننبيه

ومحكنيصلىاعنعالابوواليخلىالفوكهاكالمؤمنينثزالثالغوضيمنوفيلنبعال
ألفبامةصيومامناالوقلللكلإثطأحبعنبالتموجههبىكرماالأتكل

المرسلبنعلىسالمفإصفونامزهجماشربلئبمامجدصهمنافاظضمملىمهطياكن7
هلوأمرأ5دجمراالملعالمابكاللتاواطالتهرب

ئهطئدغلىبهومؤلكرالممبا
جملسعهنآفااذاعهنمصالو
بة7وفنغوهىكيه

قلاسبيلىكلماا
رفىامر7نواقاللىأ
آنكلافهلشرفعااأهذى
طوننرأنمجلوجمز

اعنثىمبنالنمبرحما

سوزكأنهاسمانهعلى
هناصظالهذه

الهأجمزثالىالسورةكنفسبرسودةاا

اذكركاذىوالغر7نآبةوغازنكانلوسثوهىمكيةوههمألموالىداودعديمالمالهويغااللمورها
ترمدواللهاتمهذاتقولصقاوسنونوشعةآواليةلحةعةوسبمئقوأثنتاخهث

لمعحةداهذاهوألئهور
ااقسماداثنلىاتواارحيمااوحمنانئهبمم

أقسمعطصكانالالوعدقأمعوعمااااحمههوعصاحوقيلسورةامموفبلهوقمفيلصعزوجلثو
لمانهالذذىوالقر7نوالقوآخذىسمكياعمصلىدقحباابنوعناللهعدقمعفاهوالعبوروفيل

الدينبلقاألزبمهووجوامقدتقدلقيوهوفحمسفاكذىيياخوقيلاذىعباكأىبئاظللذكوا
قكبرعنعزةكرواذجولىوقيللععادقممليهاللهكداصلىاافوتعالمحبالقر7ناممسهمأدصافدفوله

راالعترافشلذلىاالزطقولهالمحذوفهذاالكفاردلمكلىكاتقولمياكرمااألوالفر3سىمحنوفشدبرهاقحما
ثألتقاقوئفاباطبلوتأنجىتغدبرهتفديمفيهويلانفمالذينكرواموفحبلوفيلواينكرالذللتعالى

واننهيرفىورممولهلتهلوفارسلكناالانكلجوابهالذكروفيلدىوالفر7نوشقافهدعزهواالدينكفر

الدالقكوثهفافاعزةالضمينبتخللاللهالناصرهذاضعيفشكاصمأهلالغاخدزقناوقيلهذالىانجوا
شدهماوتفاقهماوقرئتهبناداإالومجننى7صكلواركلتدبلوفيلوأخبارحمبرهأقابالجوابوهذا

افخعلةأكرهنىوماطيةمححعهنرةهكةأهلالذبئكفروامنبللمالذذىالقر3دبعادبمافنعالى
المظرمنجمجلهيمقرنعنقبرممنأهلعوصهعلميهاللهصلىدوةاهكدضألأىيضقافقاطويهبرعى

صمقانباعواعناصوالشصينقالاوصاوللعنابايلامهتغالؤاعندناىوافنادليهظاااالممنلعى
لذوىيدوكااهلقالباطفاضطروافيااقاتألادكلةعباسكانكعارابنوقالوتأحبفرارالحينليسأى

منقاقاأواكالعزهاللهفأفىلكالوامناصئدمالعذابفالنزلهمنر3اهربراوخفواأىىصنلبعضبعفهم
نومكلنبمنتجاهمااعهمأواييعنىكعارمكةويالفوالهدابنساطيىأىمناصوالشحينوجلعز

أمةمنترنمىعزوجلؤلىاباصاصكلىهدفرونلاسفرههاوفالافعمهمألعوسوالمنصذرمنهم
اكلواواسنغالؤوالنابشقرعلىذلىسئمقأسمنههافطالمجرضىبهناطمرانلكوداواحدلهاالههاجلأ

والتابالعذاحيهنرأ

داالحياعلىاخللفلمبلحكماحيونغيروبهدوثموبتلنأطتكازازورشطيعاتابلبسالشبهةاالهى
ةافااالأاالضمئومحوممببوظليلاامذهببروزهماجععاوهداعننعاالسمأوافيمااضتضبهابرذاألصدلم

اوىدلهمعناصوالسثاكانئفلىجمامنموحيعناصولولهاالصياوخشبنىاتااعليهاتبهزقس
رسولرمنهمأهمحااسهمااشاجبممنهـاحيناطولبسأىمنحشحيناطتقديروالتءالشبان
اصالالهاوافياالأجلابكذاطونفىفاأوقالالبئرمنلنىاونانوااسقبعدبهنرهمفسهم5أس



رفهـايخابهكوغلىالمنرعليالاكأئمأالكضجطههاظيادأاووبريفلامبثالهلىدن
صبواجمطللألاصيوهتامنوأأونباممافهاقهمدمئيهواأقمنفرأبغفىالنىاكونمفىاثه
طاوئخسفيكئعربهعفايشقرمملىوفقالمؤحنوبئهفركنمالأسماضىهرانعروىوهوباطلىالئصركمن
سألماالعاالقلذيهظابموقءاسفهااءهؤقدطشمافعلأفضكبيزالاوألهطابالىأوممئموادبدهمصنامن

ألؤلديقوبكهؤالهآأتاالالتساليمومملمعأاصرسيلشرأبرطاأخيكأينبينبينناولنعضىوجئناك
طالملمهحئوالهئلهتعاوندفرئمدادفضناوارفضفالواايمألوننىهاالسالمعلهفغلكقوعلىالمبلجملىتمفاسالها

تولزاالنعطيكهاوعيركالشعههأىوعثرالوانمظماجهااتولمجوتدينابهاثواحدخلكونالمأئعطونالى ميليبحالماكلقلافيامحبلبحجمابلممضأصبراخهذاالالهاوا63لهةاالأبلماقاميوفااناالاال
نطلقأدالهمالمثلارروا

زنجميةلبطااللىئمابقأماللعلىثمافرشاإكبرألمعيريهالوشاهلوعشإلموخألأمشواااننهمالمألء
أخيكابئببننناويلهقفىأنيناكاغاوءانسفهاءهؤإلمافعلكروناوحاكبيرشضأنتبشقراخافانطلق
قومكأكهؤالابئاللهقالاليهوسلميهطداللهالنبىتىظيفدعابهأوطالباليهفأرسلبعدبألمجطامجلسن

ألوننىوماذاثوممكلئهاالتمصلىلرالدقومكإللاالنملصوااللمتلسألللتهالتمصلىليماجمههرس
واصدهاقعطوذكةوصمليهاللهصلىالترسولالثاوندعئوالهكآلهفأرفالوافبدابالجوابسمعل

أمئالهالنعطيةيههاوعثمرةأبركأدوجهلالارعمبهالموتدينامرباؤلبكاانابعضبصهمبنقائل
الهالهةاالاجعلوقالوانلكشفووامناللهاالالةاالقووسمعلبهاللهالتمصلىضالرصولالنأىبهعىاامشوا
ىهنهسالمألهنطلقواأكطكسجمابمذالاخواحماالهالخلقيسعاكيفوأحدلهعادلامجلسعنالمنطلقين

واصهواامشوالبعضهموأىامشوااناطاأيخمكنىقكزااءايكلهوانمنبدلهمال
ءانيرادبناوذلكالهأىيراداهذالثئاقلهتم07عبادانبعوأىلهتملىعءملهاصىخافشفاو
محدأصابزالدةمننراهالذىهذاانفاكانهبمفوهصممينوصصلمألماخهحالترضىامتفقمانطنف

يداوسمكلهاصلىبرادبموقيلاالرضبرادباهلبرادبناوفبلئلثوسعليهتهاصلىوامبرواعلىانقولى
يعنونعباابئخرهآقالاالالملتوحيداعنمحديقولهيالذىأىابهحامايئهذانلهت3ةعباد
طةيعنوبوقيلثةثالهظيقولونبلاللهاللوصدونوانهمزأطل7االررةاأىيرادفاالمر

عمونعالىاللهبدهنر

دكأيااللهوللعاليدطداختألالبئعذأأفنالبالهدمكأأهمخودذ2داشنهماءىآدقوهواليمفدفالمرضثمفي
ألقوواهناىلماإشلؤأىابواعلىيذولمابلأنزتوماوحىىنيىمنئكاهدالصبرأوأدايخه
أعفملكهلرالعزشاؤاامنيعطوالنبوةمفاتغيعبدزصةخراكنرعندهمأمفاثبنثهـنالص

انموواا51ومءا05كانفالدهررادبضافال ماالرضاحموملدلهمأسياييهلتهلىلمحدالمبووهبالذىالوهاببهذاماحمعناةلنات
أىأولمحعلةدةانصالكمهلتقنهيرمواالنضالمللهى3العبمةملىهاالضالملةفىيبالو
رقي7ن1والذعليهسيأظاتلةعدعنخحلقهاكذبقخااالاماهأاهدانناآباثناعايهاالىافريش
لرىفىعنشنهمبلاحسدببهمكبصىااعلبهلزليائهافههوببنلئسرشعنبانجنصاناناكو1ينناأمن
سملحينثذأصانهمئماإامنمابهمعنمزاللمحوهااذاببعدناذيذوقواعذهمأبلدابءايخوتلهاأبلن7رقامن

جمالرضاماهميعتىلوهابلعزفيااربكضاشرحمةعندهممحبنثذفوالمجفيععدتاجمسهمأنلالبهقوناالبصد
اييجالثمحمواظأثاعنبزضبعههوصنادبععللنبوةواينبموؤأشامنفوهابصروواشامنابببواخارش

ئمماتقهصيمعكعهعلىيعياالذىالمصبببهاموإقعهاالكتبرالمواهبالوهابخلقهنرالقاهرعلىنعزاوضاثهااوحمة
يخصلااببرااللهبهلدوابانهإلمورالىيقكلموالىحتىومابعفماواشصاالرضلعاملهمأمااىااهذرثع
ارحمةقسمهلألثواتعرفنىاتدبونأفانالالهمينايةحممثملجهوالكبرالعزهبهارب



لمىااصوبفاثملىلمجلمصباأىغالمصللهألنعرادإللانإاانبيكلىفىاثليمعداصفوناؤإفىمظإلن
ميلعظماالغولثابللسلاالشهأضههعنفسهـهراصبوضعأوالىوعصدمهمالطبراشلرة
بمابهزومثثهاقثجندلواالصابمنالممسهلههـوماهنفثمبرالمثلىلسىاهلألشد

قبالمأكنبتفيلمابيهدبئثكولبهابغولونفألتبايبمأقرومزأدئرسولعلىبينزا
وقيليورمبهلبيلرحبالاانشلهذلكاالوتادأشاهومىوفرمموناهووعاداملؤح
قثهاافيا3الأاالبكةاباأيلوطاطوفوئماصيعاقومهموكوورجليميدبفياؤالد

الد

ألتىااالسبابفىواذللثليععداشيأهنداشاسبابييعضادليرتقوافىذلكلهمأصلبس
اقوطرفهاماااابأرادباالمبابصروأوقيلعنادنهإباوسلقىالاهادادتوهلهم
واالقوليقولولناهذاالذيئأعهؤاهعاللثجنديزلوبموهذالصءالحاحمامى
اكاالجنادالذيئجلةبشامنقاقاالصابلميعىجامنصلىأكطمهزدمماهنماللثجد

ارااندهنبيععلىونعالىنأخبرادتجضهرواوأهلمكوابالثكناالنلياواعفيتجمعواومخز
1ممالرعهمالىلثمادةوهناطرايلهـتأوءجميغاآلمثحندسيهزمانوهوجمكةيهمعله

وؤكوعادوفرعونفومقبلهمأتجوصمافكليهمعزياننبيصلىعزوجلىببدرئم
اذهوتقولوالعرباشابتاإلشداذوالماالوقيلابناعالمحمذوااجباسظلةيادواذ
االربسوثيالشدفيدائمانهبذلىيدوناالونادلمعزيابضق

فماالؤالدتابتمظلفىعيشهغهرافيهابأنمونع
اذهولمحروانجكنوالبطشذوافوةوقيلتثبشالالوتادببومهمانهذاواصعلزوقوةلؤت شملكهدشده4هأصهـنلقهانهمانكغصهتءوالحرالحنردتمكلعهماذوااسرفاكلكله

لمرالأطكومهاا
هناالمعثدأة5

فينئإلميفولهمميبم
لكعاراعنجثابماهم
فيممكفأهليخملهفبالم
ةمنعمأررتشوفي

فيألغؤاالهكداقفهغيبا
آالعألشلى51ادلعبهذ
جلكيندبابأن
همعفيهمالزوماالجند
وجدمفمالذبنموا

الكنباانكللتاكذيباا
ذكرنكمذببهمارصل
نكلىظبرالةأدال

يمهـبنحبشلماالبهاموجه
بالجلةءاثمنبالم
فأوضهشنغاشةا

اتكثبوهموبينفيها
دواوذكرانكلرسلا

ءلصطصمى



بااسااومثمل
ألتهكنعزأوكراض
ألهاوأبلمايخدقوالد

جمومووهولنمدالصوبم
اناخرئالاأصف

قيلسهأالجبالأللناة
اظسبراهائضرن

الىأرادسيرهااذا4م

لمصيهايريد

عداتسمعنئ

بعسصنخناردا

علبهاسممحا

يلالجباائممهعنا
الالبعدطوطشئ
داأرقواال
اوقتالعثىولفار
الشرافاوالىاالى

دأالئالىكرصواذاذاهلوهصامنفعاثزلىافنفسكنفياايفيلونأ
الغؤااليدانحلىثالديخلىمايدلالعوهثمااإليدياأفىهماللىالئهاتابمننئالحيمةاار4اث

يفطريوكلماوكشبصومأنهوىداالبدلذىمديلوهـنالىالثهفاةىمالى83جاح

عياصييهىوفااللبئذأبضعيالهاشاالحرثبنانضرالهاباذنحيينلعنوفعل
4بصكعابهأودفأماهنالحافهلمانزلفىلفئئحعيرالىألصمفهالعطكنهابهافى
ابلموميلاأقإليرمالدنياكتابنائلناكلتيزأاافالوطلهجمئيأوقعابهوأمام
لنببهكذوجلالتلالجوائزظافطكالباوفيلفطلحسلبابفيحسابنايفاالأىقطنا
ناذكوعبهالنكذبباوامادعنلافولماعلىأىلفولونمااصكلعلىملمإلواصلى

اقهفىنعامحروبئبناقهعبدفايكنالعبادقانغوهذاابخكلباسظلوراذااؤد
يصومداودكلنصيامنعالىاللهالىصيام11أحبادالتمكاهعوسمصلىالترسولظللاظعن

ويفامئليهويقومايبلدضفيعامداوبهنالتمصألهالىاصألةاوأحبيوهايفطربرماو
ورماكرهسباننوبةأشطزوجلدرجماعأىأوابانهالمحافياقوةااذمخاهوفيلسله
يبمبالسهااناضرناطبضةابلفةسوقبلوجلزععسعببئاوقال
الثممعنشهرفاهوانواالشاقوعشمعهوةنهالاواالشرقلضىاصجاذهبضباى
كباسابنعنالفعلبىايبغوصباممنادوروىىاضاباكبصألةاكنوفسرههاضوطهاهىو
آهاقىأحدتلىحثىرمحعاهىأداليةاالذهبأصقالكنتواالشراقبالعئىقولهفى

ىاملىثمعلهفوئتوضأفالعليهاخلدوعليهاللهالتمعلىأزرصولألمجطابىطت
نةهاصأمصدمناصحبنالقاهأضوالذىلمتةئمراقاصألةهذهانخاهاامياقاو
فوجدنهلفاعاموسماآلككلليهعسلىأدتهالرسولهبتزهانئأماتاةلص
طالبأبنتلنئهامييشفد5هدعنالعاخهلتبتوبزسرهبنتوفاطمفتسل

هانئأمفالتابئوباركهعاوصلىفامنحلمنفيافنمهانئأمإلصبافالمي
لعوهمالتمصلىنبىاراىاتأحففنالىمافالىلىلب2بنارحمنعبالياعنوىؤ

مكبمافاغتصلفيغلعتهإيومدخلوالتسليملىاننىانكظهاهاثغيرأمىافاملى



يئلملم
لفىماكلشكللىكعزطئاال

جمفهلالقجمماذلنو
رريالفاملىكلع

البهاشسلوالمراددناا
لؤداظطابأمنفمعله

افامعدواافففى بلل

هـوباطلىااقا

افضالمافىمهافى

ااطوتدابيراومائهوام
علالفكهوقبراتوالمشمه

بالبينةهوالحممكنهالئلى
المدمحاعلىواليمالمدمحلىءأإا
صلااوهومنعايهأ

وعنلحوالباطلاببن

أمابعدهوفولهاضعا
أمابعدظنقالمنوهواولط

الذىاالميفيتكلممى4
تهبذوابغنعشأنلهأ

أرادأناذفاوتحممبده
المسوفاالغرصالىيخرجا
ووببذنهبيلها

وهلأهابعمالتمبفوا
ظاهزمنعؤاساتاكا



كليدآدقالالثيخطباافألقيظاليضجالعثانةإندؤيألأقكثهافهمااالألأقاالوكاذبماللس
عليمهلخلىاممنهمالممكامابمثمعرأل4صمألوبىاعدياليسمالرأمعهماباثهمامفيبسه

ظياعليهأجمنعلمناليثرحطصروأاباليرمفيفرقطيمعئفركإلنممالقفعلكلميرلمجففلمصأأ
قىلننلباصمفاثلوكلجبعفعلىببععنفانصياكنكجمبثمامحنوفنفاطال
والعرمنافشططور

فكلنبفغلهوبسنثهلفبعثيدبهأعاللهغخمودأمهيريانلهالمجلالعابرتعلىثلمومجاوؤألحدهوانشطط

لههالموفيهنىأغلىضثعمهصهشالثأصاثهداذاكأااليدكعاإأأبعمآإليثاكتىطفىأاالىياهدناأااو
ادانددوقهلالموالمىألصالهعديهسانأمدفهىاداؤوالمراةىانففتنرالآدثمدنارأط41سوا
ذظأأتهالطربقوسطالى

الصادالهذئبداسعودجمالنصايوذنبهأنمفهداصالنامىفبتجكلبفنلاقحبومحضهقأنوالمراد
اودبرفلدلمالتمثزوضلبرانغالهموقبلكشذللمحبا7اعيعنلهيخانارجلمنأوكلذصازرأهلأنروى
قيلهاكيمنالههاجماأتعافىالتهتدأغناهءالنسامنيادازالدنبافينثرغبةذللثثممألآكنالساللي

أقربسرابالمحبمابئئاطخمالىلىبافوومبكولذمبإقهرايبكاونلداكاهمكاضامايدأنينالهيترلانبعضابضهم
وفهلذالثسيطيقانهسةفياوزنبافاقؤفيهيباللرنماناالنملىتأفىلالوااإذجهافيتزدهاهيمن

أغلقدتجمطمظاكاناعتصمالتلىانانهسعهآوثئفأقثراهأةواممرادةيطأجمبنه
أكمنوثنجواساهالم

إأثماظتجاشكزاكعلالعوبسمعكإلأابلبثدولمأحخنجلطئمماانلةاكرمحوأاالجمىخآالمهاجمىاالنصاريواسون
زأفالمألئكةمنافظارزلهصتىالعهادهعنهدفيمازالالنسألماخداودعلعوقعلالعهداوانتفقذالثل4ة

دمنهوالسألمعدهه

أمحاللثكالوانكعبصبعموكلونأنتميىبااخبروئقالبهماسنأنسبراليصكشععهأدأوردافاخهااميعلى

تعاكنىاجإلذعى3لمأنهأإلعتركيفليينالملتهأكقلىالوصناااضدلمعيرفكوعنلذعنفافاشصلهالنزولفسأله
هيعرفاندالتمنهفارادنفسطقدكلصالهاداشظناطادهاواحتهدفيمهقدففتبهاهعليردهان
4يلىاالنامىو

بايمررلنءالراشلىالبضاودقالاشوقلذكرمخوماتقدمالجنةطيوطاثراهنفارسلكمنزبخظمءصانك
فىييوذلثرجورـهفيملكياليهالتهفبضفابهلىملأجمبانهقبلنأبنلىبستثهفدلمبنبنىجمننساثكةوكز

مآأالالولىهاصأثهعرهالفناإعديهممرابرابملسئهلإلحرمعصامجدبمدبعرابائدنامحألبشملرجالانلك مهواأهامياالله
محرابهفىليهاهـصىمنهماحينأمحعااتمفمففغاؤدأذدخلىاعلىاالمحرابواأزتسوبلكانعنهاالنزول

دءبعضنابنىخصانأمحخصانضكقالواعالخللهماعنأفىالبغرانفهةخالعلصئااصاد

مهمرجاصهاهؤ

أبواكزوةالىأورإلةبعدميةميبعثانومينسأئهباحمرهأنجمالمؤمنخطبةخطععكلىان
رفىعلىوظلاالنبعااعالمبعضفضالعنلملهنأفناطمنةلصالميباالمذعنامأللجقلييقنلانوانهبابلغاا

نهااالنبيامرروىفيالعرنشوهوحدجللتاثفولقعاصامابروبهعلىالملااوثكيهبشدبكدصدنماقمكنمعئ
المفاينبنىكتابمافىالقصقكلىانكأنتوظلثالىبرلذبالحقأهلمنصجلوعنلىفيالعزعبدمربنصعئبن

لميشقالاظهادهاابنبنىملىعنهاسترااللهكفذكوبئماعلىنتدانكايرذليةلخهبانوأخألفهايئدا



ملعبهفكاالمهلىلط4انىألهمطمالمحمااصمالكرلمحيهدا لثععراثلىقيئلمتموواماعططرياكنهاطسبواغابنزبالانةلمصأاوجالمحزطل
61حظمافبهاشثككعنلىقسأدنعالشعوصبالمعرضيبهكلنالىاأرواازلتأملاالطكلبلهن

ألهةحأواقيافىاخوهوالمراداوخرإلناهذصنلهوبأكأأهذااالمحاهرةأفييألدلمجب
صولى51احدقوولىمةوئسعيتسعلهاءألخيأالعولوانكئيرامظطمةلمثركئواا

أدعهمكاتفواأفينلمالنابفرشادفرضالهالجمفحصئلةربرانعااشهأولما

كظأصلنىااكفلنيهايعليههاوحفيقنهأضالالربعيابةأددبعبنامنلخلطعاهاومال
دداديعزمزهيقالوغلبنىوسإنعأىماجهاافتمكنهماىرعباحافيدعن

منوطريعتىديثىأهـكلىأأهذااعدهاأاودتكماففاللهعللىوابصوالهفممال
والعربواحدهثاماماةلةفواأهأولىاصيمنىةوتسعودتسعلهلشبابهة
نعيبهوهناكطنلماليهالنفهموللتدبمهالتعريضيلسلىاوهأالمرأةعندالمجةتكي
الممالمحواصلنىوضثهااترقدحنهامعناهأعطهبهاوقلساىابخيكبقالكفلنهااالأبنى

جاالللفولافيوتهرمئىغابنىاباوعزشواأوؤ6طلفقالمعئىفياوا
لفعنىالغلبةكانشدعلىانوالمعنىطملنقوةعألطشكلنطربوانمالكقمنى

ودادؤوبهالئىاالمرأةأودالزوجاودمعدالمياكمثييلىهعيوهذالحوانكان5يدفى
داودقالنسائمالىاودادضواحدةأةالميوالورأهأميوتسعوناوثعكلنالصيث

ولمظلىلقهداودلقلضكنظفاننعاجهالىأأىاجهاللنتكبسؤالألقدظك
دفحبعداانماقالوبفصدظكاالصكائقولانصضقتخاهاالقولحمعيكى

اأىبعفعبعضهمليبنىفرمممااأىافلملالامنوانكئبرولافصاصبمزاا
أىماهمأوالللااحداللظيونفانملصاطاالذين7منوأومحلىااالاضايضهمظ

الآاللسبفمعتعكلمةابعأل
بيغافعالكؤكالصهـ

سناماةفبمعميا64
هاواهاقتواالفةألمهـ

ةلمراعنثهالةوالمجة
بعونأوبوخثلةأ

ضبطمماكفلأفلهـاكا

ومةاشفىظطابالى

أنلرجملىاتكنأى
وارادمنىخاجاال
المحلجنمابحطلبةال
خطتأوأدادلدلألم
وخطهاهولحاطبى5المرأ

قابئعأاىهطابا
حثلبىاظبة

ووجهزوبهادوفي

أومتلشةانيللا

رجلىضةاوددياهحر
ولخاجطهواحدةةله

فارادوتسعوقسع
فطمعالمائةقةصاحبه



ثبثابداحثىفكشادبعيبألابدذدادطىفمئهديمهصصناطتلىونىلىةألم
اودفىنرب5صؤوهرقرلتههاالدصيعندأممثأسهددلمحعناو
صليئاقجغنبهتثؤتبهلماوددلمنرصمعنضأبربهوأقاالمشهـابعساببنز

النمىالهمالثئعقرلىعاادانايادقللبئينبعدارمنجبربلمهفيبعلههناظلئ
اشلالناوفتوقدبههمحثالهفافأنبرلىاثرعلىاربقمالداودانشهم

مالمالتاددفقالحبريلدعنةدكاالنلربضاةلقياالمجاعيىمادقدنففالجمل
نزلىنمنعالىأفتههاثملاود8صدوجبربلىفرجنمفاللملىفتوانانذالثدلجئكلى
ناولدقللقالفيهأدسلتىالىاعئاوددالالمطهعأكفتاللسألموااصالةا5مدجبريل
فغولهواثهإربمولاوعنددمدالذىلىهبلهنحولالقبايوممجمعلىتالله

لأمناتاايلىأقا5طائهأداشهيشكوفعاعنهاششوماالجنةفىفاناقمثعالى
اوددلنفسبفاننامفانا

خصهأشمنأعماليهعالبليإومابتعبوالسحألمالصألةبيهاودبهننرفىفعل
طةوأموجلوصيهواكمكلىخلعهؤنعلىكهوشرفهبرصالتهكرمهوألمجؤالنتعالى

مجمبكنهاناسالسننكفعادآصالىانسبماليهيخهبأنلجقالخلفهوبىجمنه
المسيبسعيدبندواالمنامدوالصفؤعلهاإلنماعلىبعقالىينسبفكبضيوزأ

مايروبهعلىاردعديثدنممنلمأنظاصرفىاطاأببئعلىالعودعنالحرثوا
وزكالضصالقافىاالنليامحأليخكلىالفوموصه5جلهقوصنين9جللنهلقصصا

بععونفلىنرواذبخيإلواافابالأهلمناالخباريونسهماطالىبلقتان
فىاللهعليهضالنصجصدبتذللئوالوردئعنشىعلىنعالىابعصولمبنالمضر
كهلمحبةبنبىوالبانبتوأورالحبزاودققدقوليمى5ااففااوددوظىاوددقصة
يرجعاقصةاملحاالرالدظآلالهاماوددأهيسعليهبعولأنينبنىهوالذىوهذاس
فأليلبقظم3وكلدهيامنرجنهزفىالطيحوالىبغيرحقصلمرتجلقنلقالسىالى
هذهاوزتجلدأثخكلىتااللهاريرهغالاوهذلسالمواامالهاودعليهايألأربظننقلبعا

بصعأنقلطوممبهفإقصةامبماقاوشالةاسفعلىاوذللئيلبعدولقعةا
مدحألشفىوالعقالعولقااالصفعههواخاسابعفمىذلىبرىولوذمحىملى

ظتنرربماةاعهفيكلاهذضلمزمكىلىتعالواللهاةخاععدحكذههنجرىكيف
لسنغفرروقولهأنمالقغاهاوددوظىنعالىوهوفولهمنهورالذنبمهعلىماورللةاالفي

الودلىذلىعلىبدلممانئاالنضظهدهظلبعىدافزالهوفولهوأنابوفوله
أفاداشوأشاهاواالوخألقإلىكلبالبونوأعألهادهطااماثلمةارفألنبؤامقام

رابراالحسناتقبلالمكاغعؤثذعلىنعالىاللهنجكاتبهملبثمساخطهالىثلىفىلوأمن
فلشذهبيةاالاالصادقواالكايغاالقولىهذالىدتلتفانالمقرليىجات

مازادسألماواألهالعبهاودعدأنالىانقصهغهذوغبرهمسيرالنءالمنقونا
وأشكلبونههذاالمحكلىتاافتهواكعلنمهافعاتبهأنكاميعىلى6نرلجلفالللرأنعلى

لحرباقاورياهأدقفاإللهأورأهاصتكونأنغىوداشااللدنجاوقيلمشنلعلض
علىالىنهافلهقهاق6ليامتروجنمجندسغبرهعلىحفيعلبهصبهنىلماودتعلدلمابلغ



مأل

ثمثفدظىودين2وثبلاففهـالىعندعلةغرثانهاالنميفزبندللمىا

لنظشثماليهلجألنضهامفهثفزواودشكزانمفبهللىنهلهافلمألبوءطنأةالما
ونسصعوبئفنلهشفاطهاوةأراهفهكنجمحبهئفملىنعالىبهااأود

ميشببنهماالكلومانلىأههاطابفدلافىوعزقثوادجهافهذلجكلى4أمى2
ضطبةهماخطبنمكللىحهأبسبيناودثونبيالهارأثزوجفثتعدمدلميهاضرطبةفى

رمئهاودألمحاسفنبروععكؤتسائكلفبلىنلهلىااءصءاراطاللىوالةأخب
عاحكلرمقبلهماحهقىبهويناهبلإئواغولمالواأورببهوليمهن
بكؤيهعلىادنعاجعخكجمتيلقدظفلئرمؤالالطدأهوقوكروثلاال
بةالتوالراوثماالستدافمنغلافلمصوابغااط3عذالمحاكشهءهـىجمردالىلماظ

رك4فاستحروجلعزكقولهلتةاعمابمواممانعبوالسالمالمحألههلبوثادتراهةالوجوه5بهأثلحت
أكضكعاراوضالنلمضاسبالىاعبرجداأأوذرريرطالحرأنلسألرهـ1بهودظيمن
وفيهاوجهععيابعلى5برااعنعالىراكعاوالتابعدماكلفوخرصاجلىمعهاهانصألوقعليهالىواكل

كوعارأنعدليلرحمسهانعئمافىففهبصوااعزاثمصهىهلصدةفياااضيففعل
البمدفيغاموالتالؤجمدفألؤجبةاالقالاننألوةوسعزائمهنأكاليسضالىلىالتاذ
الىأدالناذازىالالىيقوآمقاماركهـعانلىءيةاالبهنهواهمندلانتألوهصوعزائممنهىأبرحنيهوقال

زافعلكندجمرلعايعع4افتمكلهلىاداوقدنبترواينانصصدهقأصوالوهاجموادصودفي

قيالمألؤنمدليكوعهذالمجؤنرائمءايشمنصصالةعنهالظلاللهرفىاسابخكلعنخاالذثالمو
العملالبعالصألةضراصدفياالبخباسلفالبكاهدظتمدفوسمعديهاللهسلىآانىوأشأبت

غبىفيالىكوعنجألفذمجدهطمأنأعيممنمياراففدمفهراأذصنىالندأودوربنهومن
الةاوسمايهايصاكانابخكباسوللنساشكعليعوسمتهاصلىاتاهارسوليصهفىاود

عنألاللهأسسعيدافائيرفهالشاكراعنفبمقىبةصدهاداودوقالصثط

نرلفحدوجمداممبمهانرالبغالمهبرعلىوهيصسورهرصلعهالىاإرصوليف
رصولأللمجؤمىاناقعوفالمجدهفالبلغبومآخرقرأهافىنفيامعهانناص

وياخوجهوئحدوجمأللظتشوتمدأفيىضوأبةتوانماهىلموكليهاتمعسلىا
جلصظالعاابخكباسودوعنالسهوااؤاهبواواستعالهيعنىاسنانشوفقولىوداأبر
رهخدلىأالئمكاقوانبلةاالتمرأينىيارسولالىوسمعداللهلىصانبىاالى

المراوااوذبعىابراوحطوبهااكهبهحماتقول6افمصودىلنممصرهاصدت
عباسابنقالرموأمىاصألةابهداوعبللامماكاتقبثهاصوتضضراذعنالكلى

فولعنارجلأخبرهمائلالبدثمفرأصدهوسلملمباقمسلىاتألعضرسول
أوجةااللحاراسهفعبريرماجمناؤأربددونسرالملىالرمذ4أخونمصره11

نبتحثىمموالبيرسوهوببصيرمااليأأربينانمامساجدشثثمبةجمعوصمألهوث
مبرهدحلىمنوكنبةالنووبسأكذوجلبوهوبنادكرولرأسهالعشب
الفاوببمىالحانلأنالنورسياقصاشحالكالبشاايلنليىاألاالعلمااةان

سقاناحالق4الت7ادلعنتأتالحعهاءدةا14اآا1100صس



للهاالىرجعووأناب
بتىانهلؤتكالوبة

ماويىبعلرجدشا
االلصالةوأصهاليرخ
أومالبدمنهبةمكهو

نبتصثىواليرقأدهعه
ولمدصهمنالعشب
كعاالونثاهءمالنسرب

زلتهللثذأفغفرناله
ديلقوكدنارننىلهانو

جحمىبماوصن
وهوالجت

ليالصيهاظراأبرالهىلنالقلنظاشاالطئداكاألغاالبضااكنفطيو
لظاقدمافيماألكالفودمالهيلقطرفخنىشالطبخمنلماافيامقلىفايتطرألام
منازالمئاللعيدايطلبأينعنالنورالهلحالقظاطئبنصاامأتدئرلمافيامهايوم

طلغناصنلرلداطيقوكسئييهفطيقاناللىللنوبرااقانهظعنالسيممس

لىملالنورالهىالقجقمشاشأوتاطقفكلفصوشرطكأطيقنالأالنورا
ؤبخفاياهماظطانستبهيلهننرباالقانيظبهأعاالنىلعظيمالذتباعمنالد
ععنيئظفبلنبتىوطسرافدتملنوريانقخالنالنالصيثهمئمانتعماهلىد
الهىالنودلتىخحالهوافآبارحمذكهنعفىوالثبادؤباصولىافودالهىلقاشحاس

دبزباليررثالنورالهىلئشاشضاضىأونادؤيىبملكلئاجهيكوذ
مكثالنوروقيلصالقسحانالدينيوموالتجيزفىلطينلقاامنيألتجعلنىطيفتىةمرفئو
ودايادرأسننيغطىعينبستىمدممىالمرنبتحضرأصهيرفعالعابعينودأار
مجبنىولمفننعرفاجبمفنرصاطلبأفتأمظاومنتعتسقىانهاهمامأظماأنث2لما

افدلأثموفهصحظحترفامىلعمشبامنماحولههاجحمتىعزنبممئذكرخطيئه
وأنتيلىبكيقالروغعرةاقندأءأناهاوداخدوهبلوالمغفرةبةالنوئعالمحه
ودالفدادفانطاقفالصنهصللكنداأوافابرإوريافنادهقالىادهبقالاأحلىالظم
لوأيقطنىلفىعلىفطعلذى11هذهنقالأوراليانادثمفيهعندجلسحتىالمسوحلبص
لوماكاشمنكقاالبككلخعنىممالنجعقفأنأسأللثلاقهافيبكءلحاقالاودأناد
أقنمتاداودالمالههالتمثعالىفأوصصلفيفأنتنةعوضتىبلفالفالكزضلئالفقالى
فقالمنصابهفأافنادفرجعقاللهامىانئفدتزوجتلعهاوللتعنتباأضىعاللحم
نموشكلنقالفدأليساللهتإفيبكءاهالاودأنادقالوألقظىلنقىعلىانيفطعاهفا
مجبههتمميودمامجههرلمفالوفدتزوجقااتكاميبدتمكنذللثفعلتاظكند

الطربلاريلثماودييلدالونادىثمرأسهالراجكللىوجلىندفبرامجبعفم5وعاو
صيىلهيلالطويلالواودثملديلاالنلقشاشحايهناللقعسطالمواعتاذاواودلد

اودقديادالمحااكمنندالنورفأتاهلقالنارشاشحاالىاطنينوبههععاعلىيصب
وصاجىكيفالقاروأظشكلثرتككدعاواكالالنبئورحمتر

4فأفولأذناهخعغزعبناهلتوابعالمامإقبامةايرمعطضهااودإلدلظيضكنى
اودعبعطمنقولهماعوصفاملىيبلغهاولملمحهدأبنإبحنفيقولرصحبممى
ربهغفوسقولهدفنلىغعرانئفآدعرفتتاااللياربلىفيهبئفدهوهبمنه

بعدمهلغياالومأىضدنالهنصاوانلذاأىذلكنرنالهرجه1وأنابوضراكعا
بخصنبهوهبلوهحقلبحححسنأأمابوصننقوملقربةأىالمففرمالىلفى

اللىالبرفأدمعهنألهجنشةخطيننهعلىعلبصاللهلمألالبوالسألملصالهابيهاودان
يوماالمبعهأرعلىالحطيهبعدالدهرضهممبخسبمايمغةوهواطيتةانلاصابنواراوال

لويخويومصللساواافيافىوالىالجبافىيجودوملنسائمواسرائلبنىبنبللغصا
دلثلىساعويونفسهعلىمعهمدينعالىهباناتجهعكرابالآأربعةفهاارلهد
روانطوارمالىلمئفراوبالمزاهرفيصؤويرفحالفعافيادماضجرجيوقاد

والىصوس



3ظثةثوجلئاكجمنئمفاكلىلىأكماليأطلبالمففالدفالجاكالداددال
النابميناالخبرلهغلمكلنتعليهماكلايثعوابعهطاثعلىيخصلبلاهاك

يف08كاالمفمغمكلدهوىافركلوأذكنشفليفتماوبااطال

11ويوتموبرفحوهاالىاهبكبىارئمالثالموعيمدهنسيلتىدلوحووا
امممهـاحلىاالىءمجىدبةاألمممنكاثسملاطبوالدوالبحئىادثوواالجعأله
ناذاكنومجحأدظذاالملططإلإاجاالنلوايئممتهبسليلبسلىفبرفع
بدخليسلكممومرمعنقسهعلىودادزعبراليومانماليءلمحناقسعهكلة
لمجمطيهالسليفشوهاومنألثفرفعنفهاطيبفببرالئىفيهااراالى

ودادبرفعثمالمحادبثلىفيلسوقىالبهمأبدالبراشميوفيعلهمالفراهب3أربعة
فيقيالماصوامعهاوهبانويرخقسيهعلىابكموالنلىحياصونوالسألمحالهعليه
سابانابفهىيضطوبافرخااودفيامثلدلفعودموعفشالفينغرقصئىيببم

كلفلىعادلاغغرماولمدربويقههاوجههويمميهادموتلىاودمنعنلىألمدو
وعئلاوسلمالتحليهاضاللهرسولالىفوعاميزااالووعنررلهنيالهالدأطلاودفىب

وجمدوروجهالدموعوافدخدتينفطاخطالمكالقربمينوالهالعألةلعهءشنداود
ىأناغعرشدفكيفالىلتإربداواشتعالمحعلىوهالثلاالرفيوكالالماس

امايمهفييئتهلىنعاالتفهسممظلمهاقاادومالىطتبنرمنهاوللىظسعخطيئى
تقبلظحتهدابسطوالهاساخطعإفيارآهاوهاقامذااالصرابافبهالمحاهاورفع

لنالحموكنهنواستغضرإلناالطئيفبلذادمي11يبدوكلنيئتهواومماناسليراكا
ودادالىلواخايقولاطثينااالالمجالسطيتةاظبعددالمواةأل11اودعليهدكن

فالقصعةفيخبزالشعبرالعابسوكلخببهعلنبهعيعوبدجهاالمقثسراباموالبثصربفالطىا

وأهذايعولوكلوالىمادفيأالميخوعليهوكنعينيهبلموحببتلصىعليهيبكلبرلل
نصفبصومواليلانعبغومهئةطاظقبلالمواةالصالودعبهادنقالوطثينفنا

ابهراذاودثابتكخوفالطهاللبلوظموكلهااامكلنمافثهظخعنهرظاالد
وشادانتراجشوفلاقهادكررحةواداالساالهاشدفألالهاوعكامتاالقهعع

اودلشالداثاوقعلنهءقراالىالتمىتلمافالفعلنهفراالىتخعنتيرلطوا
ىاالوضنفيخلبةأالجعلفاكاودالدعزوجلؤلهصوتكعفهبهلوهبشضطبز

الهوىثشعولهلبالهأىثاسيبالحقااببنفاحمفيهمنالذالحمبأصالناصبرأمىهذ
يقهوطرلتادبئكلنأللهاسبيلفحكنفيفاالاللهىااضااذاماتعععغىمحالتملأى
االعاناكهاكليكألةا31رانسهطكااسممدعذلهماللهصلطهعلنلىنالذن11

ملياألنقبفىا

ئماقهلثالند
اللهاعسبيلله1

عمببلبئالىبخبفما
ممنالهمينعيلىللها

بومانمسئملبدجما
بنياثملط1ابا

هاوماخلايوم
وطاالرصولحماا

اطألاشالاليلنهاثن
لنةباسةخلفاباطالال

طبئننكعولهأومبطلينا
لمحلغواالرضاوماخلقنا

ديرهالعبيوليهعاوما
ثاىارالافىوىذ

6ىطالموفلعلحو

صاطغومانامطما
دلكنعبوابث

ااظدوهوأالمببنلح
العغلأودنحاهاقوسا
وازحنافكينااصنا

النايمعرفنلهاثمهاع
بالنكلبفالمجة

نبفوصامعئدنالهاوا

فلكلهمهماأممب
باطألاخالىانعاؤ

أاوكعواذبخفئ
أكطالمنونجمنىلظىا



4ثالوالمرايألثألتهآثيايثإالطيأبهطعالعليطمألىأإجمغالمثمعلىأللرفاافىطبهاسعالحيلى
سعالألاأكيماطفىهافىاىسهكلينهمكثوملرنو4افسواةلحوألعنالكفلرإلشوثوللجزأا
ادبئفكربيسناقرفدانينلأطهوا3اللهلميالبرخمكأهبارلىكنةألغرآنانىأانب4القىلناكلثلىاهأأ

ضظواصيغعوفبعواييلبعأدلهمإلعمميانعسد3نلفافرأهناقدسنافيعنعألوهمافيالمبففراعلى
دهبناواللاأووالفر3نودبنمظباإررالالنببلينذكبجمأيزنلادحلىالىالبانواعلىدلمودطتد

وماممداوابيوعديهكونهانوشامحألحكللدلىورلمفةلسودويافىوقبلزلحعاىألعبمدأاللغدالد
مولالمافناتأالظالعثىثبباسيالإثكلىكذعالالتنعاالى6ممكاكئيرارجاواباأبهوله

خزاالفىانمانعطىالؤخبنتاللواكمارفزشاتلقىرضأفىرربنالة3اثانصقوائمئالتلىالفثة
أسابوهمالشركاتقواالذبئلعقالمثفيىنحلأماالتذههاتنطااظصلىااالإتوقدا
ؤاالاسيمبةلفراتجلأواارالككألفعالرممإلووأقهملىلىمحيألصافرسط
أىكثرصكاهعاالناهأن3رقائاساهاصررأصهالعكنااقىاناألجوادال4بحأراصا

ءاهوعصجوبألكض

لي6أىيرواإاألابالتاأميبةاإيهعإلىأىزأفيأواامندكر3ويانمىألهدبرؤاثملأللهنداليمونالنفونلىي
الدافناتهىالهلههذسصاأوابأنهاللعبانمساالذاددوهبعالدأدتؤلصنائوانهواوانالهط

لأمانهمنهاآدمشؤونعنلغزالوادالمالعالهلمهالنادفل3ياااصلوفلرأب دهووافوق

طيهقلىمأجمهفىركرصماالظتشالوينانهإهىانيإالوقصالالثمحألئهأيفىاطماهوصفبنالولهاببنلمحمع
وملعنىرلةوطواقةوئي

أمالةابعموفانطكراخيىاكادامردالهةاصفمنبهفرسمائةثاتسصلميهءفعرضسأكثةازالغتتكانت

وإلمبسأمألبخحانائسدهلصرلمجحموااأانهابهاآمدىالىلىحمانأيإبرضذلذىمثعلساأمافااسراأتحرتكا
وهاعلىومالردىلمءله4صلم أل3اواذاهـموأةفىمطممهمه

برالالمانةتالجباداونيلبربفي
لموةعهقشابأهىبهرىيمرهىنهاوأسرضيراتعااللهأبدلهنعلدعقرهطآل4ساالعناقاطوالا

قبعهقوائمثنلىحاغةالةبلاظهىقيلياداانماذاتامهىبالميهاذعدفالىنسارانىالحه
أنصهدشعنأطاعفيئمالةالصافنهلبدأشرصلىالحافزطرفلىتارابصةأهلغزاأممألماعلية
الجرىفياضابلىالمصرأىدالمجااهاطراىانةندهوأهلبآممفوفااناسلهقوملمفأونصبىدمعثق

حبلغنيةآوأقعلالصوااطثراهااالفاناهبمواثىقؤبهلفيزنياصابئخمأليارفحهاظوااهرووقيلفراأ
صنىاالهفطصةذكرردعنلميهءتسءاالالخثمهوسالاافاشاشابربنواصابهاأيه
جتضوقيلانفةاله

دوناسجبلااناربفالاالبهعىماجمبهاىابىباسالتفرتاتاىتوارتمدعةأالصلهامى
فنحتىلميهنعرضؤلاعروأسنبهرسيهلىهـءانظهاملىلومابعه

الفاصأبدىفىميهفغارهاتفربالتمفبئىوإستؤهالمافالهغعتمفا4عإلفرضانتالاهعراعىوصلمممىلثابتغر
لرذاظبرعنببىاانىنقالهبأصثحرىارعلوهىشيرااأبهعقرهااطنسلهاوتبلالجيادثنمة
وعنالهالىشالعمبواذاالىتئركقولألبعبهعى3ألالىجاجعىاكرربكذزلىلفيابؤاع
ةلقعاايومالخيرالىعهمابفوامعقويلأظالسالمعليهفالىبهاكاالخكللمقلهلحبراىضثاأتاظيلوحمىعلى
حنىالمفعوالالىافملهمفعولالماللخيرأكطابركابوهولبعرحباسااحدسشصأجبشصأبرعلىوفال
لرمجمرأوالهكرأوبيلدبرىإلبدللفثبرمىىلهرذكراوهرصهسيملفاأددالوالذىالبباثهسا1لؤارت
نطألمابعىالليلتبهجابثوافنأصئللصا
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صاطفغلى5اصالبادهاثكلىفىرالهموىاقوقمسبه

ابئيشمئافولمثابالاناموأادفرببعموجعللطعاذلأاقجعفيبالس
طنوبرجمرمكلمليعهلمجمىاداثلسلئااليالنشمبافنوكرالمفسرينمباس
اقهبهتؤلماعدجمألوراشالبلىوهوخرنب3فيالصالةفىكوهوؤفمنليثوب

فيدلىدعزوجدرببفهقفألهعنمافاعلىاابهخناظععزفيطدث
قيااوكيمعموافمئعايلاعامعناهوبهالوقيلىاوتصدقذمج

الئمنعيلىصيغولبوهاملىردئهىفالاليهكنهطتالتهرفىعلىصوالصدفه

لىديىلىطالةدوالدممنبلالحرنروقغلظداالماثكافرثياعلبعلىاؤسالالموكليرالألئم
افهشسفراتانكهألىالأنهينهماابيثانبلممشهثوالادرالطنقولانالنر7دافالانطابقصسبراطالتض
درالخيلتاحىوأصونجاصغالىاحئأجالصألفوانمألماالشعليهاسبنناثمفةكن

اصأفالمعاهـفناابصرتعالىاللهاغاأحهياألميالنغساللنياونععيببيالجلىصثلىكراقاوأميبايرا
مابرااثهاواعدالأميملوالىةاصألاكلبانثموبذكرعنطوالمرادلقولهبفهوتغو
عافمااوابالسوقههزفالعااؤووهوقولهاليهاظيلبرأميؤثمكننكأبألمجمابباتوأرتىحن

جمأىاجمىاناكيلهااتئسرداالولأموىاالثدمئاوالغرضواعنافاموفييعطفذصهليا
اوأعغآهاوساليبضلرادببلعلمكةالىصةياالنسبمابفهرالهأنأراانهاناقاالعدوخلىعوأنامأ
روهكلءدعيربهامنالافوأصبلاظواليأأعمكلنانهائالثبنفسهروااليبالصهرله

نعتهابغطعهايعىرالذىوركزالهافهسذاالمرضفيهاممايداعلىمللموأعفاقهاصتىهصؤنف
محتقولالصالهعنالناسعفمنبءاااشوالمحطوراتالمفتلىشمهألتئواليكالعر3نظأنطبكلليه
ممشهاذاضربونهعالافوللئميهاوحوهبنبةاالفالجهورقالفسرواقيل9انصفهادجؤالىفبكاهذ

اداالمسفرالكبنوالوجونلىمىئئصلىءالجمليةااللعظانانباالولالمقامامانلناههنافنقولى
وقيلبسعفهاطرافهقطعانافىاالقاماشقلعاأنلوراالفييكزكاداالمانلقهواطسوهاوقدظذكرالى
ذلىكعارظالانمات4قدبأللالدالواداساكدكرهءأفكاوااللميهنجدلااللفظاهبمال
نتؤردالثمبممساويأىطنامعديوأصلمزولهكلياهذماطصةلىءددبالبدلولماالندماهععنعلى

ريعتهئفيلةمأالخبلحشايمانصلنبهبئوهبكرعىالنمببذئحاملكهبملبوابتايناهاختبرناه
اساتأللفاوتلإيهناليهاسللهطى3لشأداهمكلعايماوشولهاصيهيغالصائرالمحومنيرةبمفيدبنة
باضااللهاوأجمااهبروالبفىئعلاالبمهفعسلطألملكهاالنئققال2الىنهالمهروكانالد4لمميل

االدولغددقنبها5ونرابهارالماممقعلىارعلهنحيالمديخةتالىلحوبميمالىايهاصكراغايركب
15بثديةالم5اجرايقالالملىبنتالذأسابفيامافبهاوأساباالومد3فقنلأمهرواالالجنس

هجاعنهاوقلةنكلفاإلسالمالىحماهانضعهفامطشاهاالإيرممياحمناو
شقمعهابرقأدحمزثاواليذهبال5سلعنزلنهاعلىنتةانئعيأسنجالممجبهاوأج
التفاالبرقأالذىمعوالدبدهبالىاكلحزن11دمامجكلهاوصالشانذف

بأنهالجدشانالؤللزنىصابهاوطنيهكلنوماكأللىأدكرأبوأذكز
انلتظثزوهوخيرسالسألماالىاكرهدصلطانهمنأعلموططاالملكهسهوأعظم

روالىفحوثينلشعجااأمرتنكالحزشفلوأس5ماتراذكرتمأصابئااذكنصطكىذ

عنىبسلىوأنحزيذهبؤالثانارجوتومحشبأراهاجمرهأنافبهالىالنارىرتهموا



ادهحضدأبهلفىاولدالموؤثمياطبنقاااالنفكلبصمااجعلنيمقى
ايععاينممنعوهملمتفههروعطاثأبهابهايهسشالطلمحاصتىنميأفثفولنكربنه

والممنىمدادهاحنداالنذاخفانتسهائمكأللبلثىصاائلستشابامنلفأ
فمثشبثبهثلئمموئردحهقدملنتنصنعهمصددوداوأل

يرالك4يقابرضاكشعمة7ضبنفدبلغصينصباصاذاألدبنىئناليعولجك
مقالتافاانماوفيهلباضاشلاخلدشجموتشئخولرشارلىلماانايطلعنا
لقاهااخأفوثرفمأحهبثبهاالذطشعضونفدمرموقهمظرقوميقهكألبر

طصاافناعبعلمءرأفيهملىعلهمالتعتعالمحوأتمنأنبياىمكرفمسناتلىشاذا
نخطيبافذكرمنضىهمهنعلناحمايانلهبئلاالهممنكعبزأمهـد

الندقالىاللىاائقىبسىتعالاللهبأفيوذكرمافضلىنفىعلىلنىاالئتعالمحوأنبصاا

غركعكاميدأحمفعمنيركفن3وكنصعركرككوأوسغركامحمكقنعأ
ذللئعضقسصنقاننوجداشرئمصغركقالدنطالىماجمزصكنصوأبعمكاا

التتعادمنأنيعألمفىيامصفذكرنحنللدماهاردنيىخل4للرغضباملئ
خيراعلىتفىتءالذكرتهملعيلعنطكلوعلىزماضراقلمفاثض

الآخرمحرىملىاحدئهالذىعغابركنىمنأمنالثاموعكتصغرى
شاللىادفياالدالأةيثىهوافىهاارلمعنذأربعيندفيسبداشنراقهفآ

دجعنمافكعنشئافلتالذىانئمافلتكرفتفدراجعوناليسهواتانالتهلاركد
اأدالطيصةبئيابأثمووالئدهاالمرأةتلىفبدطالصنمفكلمرذكارهدالىشاق
أةامييدراكمهاااللاالواليغسلهاراالاالاوالاالجمراالخزلهاثيعابوهى

اقهدائاثباأقبلثمرفألبرمادوأميوحدهاالرفىمقفالهالىجضئمافلبثادمفألدأت
وليهانضرعااقمتعالىلىاطالثيابهوغععفىالىمادالثذكلجالمصثىالىنه

طلدبوآمنشلهوارهدارجعئمأمهىحىمفيلكذلىفمارهدفىبعسهحرعاكانو
بتالهرضاخندهاحقوضحانهنعهمنةأامىافابةأوأراداظادخلاذممنلهاامعت
ناهامذهبهخلدماعنمهاثمفوضعهكلهاهروكلشملكهالوهوطااخاتالجمسنا

امنملىاولنهأينقافيالتنكرمنمئبأففالمالجانلمارثفعمورةراحمهاأنشيط

واالنسلجىوايحشواالطيرعتعهواالنبرصرعلىجلسحىخربمثمجدهلم
لتقاياامصعاغىنتالوهيئسندورمرآهلنهأميصوندتغيرثطتىفايكوخر
يرسعلىلموهوجاوأخنماتالننبمابتنقايتكذاوددياشظلأنتس
اسرائيلدورفيارمنالدعلىبقفنجعلادكرقدخطيئتهأناالنفعرفملكه
أصيهـأيفولالمجنونهذاالىواانظرويقورنإبعلبعالزتوبئاوددبئالنأنافبقول
السوفاابالههاناطبعفلنلمحرفاالىدشدالوفيطرأعاجمانافيعم

اخكثفيأاالخرىفبوحمكتيمبراصعأمميباحاظذحمثتينيرمكليعينهو
اسراشيلفطوعظماعبنىاشاثمداؤيعبدالوشماكاناعدهصباأربعبنذلىعلى
منأيغدهلاسرائيلفمياصئعرفيال3ةالمدتلىفىالشطانعدواللهواحمانكي

هلنصماثمفأسألهنعلىأدصىقامهضالفالوامارآبنمدأوايعف
رنان
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صكنقسالىنساعلىفدخللصعكألنيغمماههولننىللأمماأمةنصامنكركأ
ثابةامنإلبفتملصلدهائاامىسدمايدحأممدتافةماأنر14بخالانخمنانماكمهل
نصلهعلىألشطاقلبسملطثموتطالىساللهالحسماراجونيظلاباناواانلالى

أشمكااظالعةفقالعاىإشلاجمطادآضمغرثمفالهصممكيهـاملىنميه
فبهاشالاصرضىهيباثممجلهطقسيطاننااطاراصعابموفيأدلمحامعىمةلصاق

كالمحبه5اعطاأدفالممعلىيومهسيالت4وورهلاممهادبنابضخأهمافاصكلفبدمه
خذهحوبئفيضاثظستقبالهاليشواالخوىبطنفوصةااصاهاالنفماغ

الذىصوعرفليهالناصفبلوأوالجنالطرلميهاوعكهتوثقشاجدو5بدوجسالفى
انانشياطينوأصذنبهلنوبقراوأالمحعلكهاؤفرجحشفالحدانلماعليهدحل
اأئملجعرىعسثلعهورةذجوشدخهمهؤفأاخأىرفطلبئصيأثؤ
والسمالمالصألةعلهيانسببتعنةفىلهلىراصأنومفىبئمأصالصلجراوبالحهـ
بإلفالرأخيمنموادبومااضلهصاضاكهلىءدبأنمنهاأبرنسائمكندهفتةكاصادان

انوفيلماتغممكلرولىنمبقولهلىفابيفللمنماللهتصىانبخعوضأ
االنامحفأبفنفيسوكنفسعطءبدفىعادهبمممناظاتمسغطافتقاشال
ثالباففرالثالتمقمالىورهفىاسكالقيتمداظنجلىضعونانكففالفناهآبالفتنف

عطىواتائبالىتعاالهاالىرلجانالتحليكبتوبأنلىابعميرشكاموأصيرتأقومكافى

هاأدبعثهربهميرتهصيانمفىفص7ماففاهزئبضمبيدفوضصلىنمط7ضماظ
اضقاتمادوأصربرعلىامىوالمحملكهجفروتاسكليهملمكهالنعلىتعالىااشرالى
االنخباببفالالىودومكليسعيدبنعلىكرمميهألفىدالنوابفهـفعئبتبهفى
ىأمووعبللىتنظرقنمأإلمنألثةاالسخبشكلنااليهتعالىافاوسأإلمنألئةلناساعن

عاضافاضىافالابالشيطانواخذانماظحديثمنصومالقدموذكرتعالىاللهفابنأله
لمكهكلىؤلفسطاخماتشببلوخشاالخبامانفلاليمعغبنالمحؤوغ

لىمشساالكعمواهذمئلعلىياطونافيالهنوانحكمهرقوباأؤمرفعفى
منحينافيطهأضمتننعماشسباعوداليههبوالذتهذالمنتاالنبيا

آلطوفنشانقالوصمعليهالكالتمصلىرسوللقالتلىتعاالتهرضىفيهرأبحدبث
شاانقلصبسالهفقاللىالتمتعاببلببهاهدبفارتأنىنكل5أاميضهىعلىلةا

بموابصعرجلفحاتواحد5أامياالمهىثحعليعافمعلمهنالتمفطافشاانيقلألتمفم
روايهالطؤنوفيأجعرنلرسانااللهبيلوالجاهداللهادئنالوقال5صدنضىافطاالله

ألتىصدالذىهواباميلعرالشقاقالوثيقلللماللهءاشئماإينلالهقأذلهاةميجماثة
فنىامنكوغبطصامنسنغرتابسنئهطاللمالنهومحننهبتهمقووهىعلىكرسه

سدالذىالمرادباانوننفيهادهوصالتايخغذأميالحديثفىعسثنىانىوقعل
نغنحنولدلمكلهطانلبعضبعضهموفالفيالهئميافاتجعتلدانرلدككرسيهلىتأنتى

فىبهيرفكنخهلهاباااميلمجانبنلئبألفعما5رلدشلانالبالهفممميعلا
ميهاعلىالولدذلثألقىادانهمهضفىلهوثجمااشياطبناصابخوفامنلىا

فامعتغفرربههنلىفقدبهدافىعليهيتوكلولملمئياطيناصودععنعلىاللهاتبهكرسيه

ءازنأل



لىفيرلىكوسيهالوأاقيفه
هثميخحغفوحمالنحنعثه

يغثفكنآالسالشكلبسل
فيوروميبهرعلىفيهفي

لئمولمسببلفىهمجاصادص
محاانمنعسفوارهفىفوضح

بفيشا5ادوناشيطادا

ةعادلىءجصرياالملىاسنها

بالحمدمنواليكونأ

وةبدقأىىبعه
الأبرمحرمحعلنىابط
4فهابهذهالواكا
عيمالحمدالهزةليكون
مزرلهلمذلىقبلىوكلن
ألتاشياطإلفيطواارج
11صاررشلهنجلكدط
لىزهطنطاينولملهسياوا

االانكاهاداشاابكرقصى
فضزداالوهابنت

فاةابرجدضرارقاصاوج
ةارعىالىشبهرى

ضاشانكىمإ
حىؤعزعطمبةايخةاءرضا

يرتجرىمنوهوصال
إلمحاشفقلمهتأ

يخسدنقيعالئابدالفتمةماميمشيمرحسههدبطنهلاألىجعأتابانمأجسلىلمكلفي4
فلىفعاونحفهلىضلىثسمعلعيانففئالتعفلمنمفئاشطكطمطينأفهااكامملهأنعهمتمه

أانفيذامهكللىمبشيعفيثثكلىكولدهانساطظلفىاكوظععضرةطياافايفئوهط
تأقهمنهنةدوافىأةاعيسبعيمعلىلةاآلطوفنشآنقالىومممكلاسلىلنالمج

علىكربيهلهاثموصلئبصاواحدةأةمىاعملكليهنلاادتمشئماابفللئمولم
تمفاالاصدبثوكطمنماماوأفرسانااجعوناقهعلمواالتمباههشاانوفالببدهمحال

الرعالهصبافدممتىلىوهاصرلىظلربدالبهأالطبلفنالسألم5كلدلمبيتفي
لطسالنسمؤاالالينبغىالىاالستغعلرءتقديمفىوانصالحينالممالماالنبععابهم05ةث

بعإليرماداعلماكبعدلىادجعى1أناباثمجسدلقعهاعلىكرسعهواوجلعزويهفن
لمحعالوهبالمضرةبهرأمحسألاكفرلىربقالوهوقولهاالسفغفارألىانابوفيل
يهطوثمراقلىالتسلبنيهوقيلبعدىنالحديهونأىبعدىمنالصلىنجنى4ال

ينبىالثاننيةولقلثفانلىهابااندأنتامرمنيخامفىمىغيرىكاسلبهه
بهاهعةايخاوالالىطلبءطصصازفيلمفاتنياادباطسلوالحوصبعليحشعرمن

انفالقولعنعلىوهذاأشرى5صلمنجطالثاءاليساطأنلىزقىقصدهكلننولص
رساننهالةدزةديفبزوآيةعدإلكونزللثسألوقيلملمكهطاسغواضيطانا

شانكلنونبلنبهوزادهايهردطكهودعلانتمتعالىأصابحيضشهثوثبوللىءوداللة

وابراالموءباحياصىؤبدالحداودباالنةدخمأديخهاصيةأصبواممنهعل
عنهاللهرفىهربرهأبحديثمنلافىوإلكاريأيكنصشخألبرصاالاالع
صألقعلىيقطعابارصهاعلىتفلتناطيتامنصرانفالليهاتمماصلىلبىاعن

المهوالخىعىالمجدالمحساريتعصوالأربطهانفارتفاخذتهالتمهههفامكمنى
ئهفزبعدىكأالصدمناليئددوهباغردربنسإلطأخىكرشدعيةفذكلم
أىأصابأحيثصهغةبعانيستلينهأىأرضابأمينجرىبمالىلهرناأزتعالىضاهشا
غؤأصامالشالهيشونأىءنجاكلااشعاطبنالهصرنااكلواضياطوادأراحهث

1بنإوآضالحبرؤااحرأوفبهطإمروهولايقلثللوالهونمصرييعنى



لىأبللعذغبمبخلىئأيخصثزلاأانالبزطمأفطلمأملرأالأشوأاسمالنىمبرليوحسمائمنلىلىوان
مالكامبسبعوظلىالنمطلفلكللىحسسنهاجمعمط6هـالبهلعنالالغااثلجلىافبآنعطف

نصجملىلعقولرئمدوشدكنصاببنعمخلبديمباضباهأفراهشصبلمفمبطاناشماالمبالئحسهأللا
االدجمعئبلاغالأنجمهينااسبكلكندمامصهابلمبردأثفةاهعبوالممئعوأحدواالمعنىمؤصللىاأص
ثففأئخكضهاللهالىظتجأوابفىحلماكراهةالىمرليألعالأبهمنمالؤلىئعظيمفممنميالصفىيوسوممدبهنميم
نهفستأدهمدأحفانالمؤعنمنثةئانهكدمودوىوددميالعبرالحبلوتوفيمندفبالأءالبألطشف
مثكراأودأىصارمعا2كهاوفنأببألئمالمذجمثماوبهرفضالحينلالتبياحمىااببنلىأدتهانيطانهث11ليهالقىأفعلى

كملناألسألماألوجكلليهبهأجبصاحبرجلىارممفىإبألزفسبقمعهرصاتدالىفحالتبهألهالككنعمأوا
تاسالجابهنرفى15ثرضاهبرراأىثبرجاكحقالهإلمالىليهجبهريلىاليه

الامهألقبعيهةياعاملطالتبعةالؤالقفيلوذملالهفىعنممشئتمناحدسأىسكوأنهنفلمغ
ذادأفاريوضرئابنهألتصبالىفىكليبأنمهانعاجوالتعاتلماطودعندناكلفىواسلهئعلطا
8الابشيطانمسنىأقبهذنادمحدلمجاأواؤكرعهدنيوجلعزلىاالضهطلعهلأنم

هرلىولهطادطنوقعراكعوقدنقدمشقمأيوسدواالهالأمحضرؤااابوعذهبزهةالبنعب
فبضعلاالرضبرجياأيعتىسباىاكفىألهقعلئهالتةشعدانلماالهيعى
دااحعنسلجمبظاهرهندافذهبكلعلمنهيغتسلأناالقتعالىهديآميااهذامعقسلاحنبعيم
اهرىمىألفاالدافذهتربطأخرعذبءمعافنبعتأخري5مداالرضبرجبهضفخطوةأدبينشىثم
مادةاتالذنياطنهمعهمومتليمأهلهوشرالمجوهبنالهجلعغىفدللقولهشباطمهحمالندافنهبمت

ولىالأوذكرىالزوماالعلىويهةوالالخفضطسبيلهمعلهاذاثمأمنارجةا
ومثاممأطهنالهوووىلذوموهـور4ر3هـكشفناضرهازلنامكلنبخفصبرلبالععايهاسلطنادعىباباال
الهأحياهمليعهميأألفاضربأورمجانانأوحبمئىمناصعلبهفكفثاكوخذبللعقولواتبصائرا
درادبهمفأفتاهصبرهاسهمنكرافمئمانفسوط7لهاصأنيضرقوكلشفدوالنحثبه

صعومامنااالمهلهيبةرثابثضرمائقكألضارقلثايضأخنثبانهوأمياالميلهضربهاومهلفي
الماأىالكركأذتاللهاحمهقالبهوعامانهادأقوالنالفيهأماصةاليوبهدللثوهلفريمينهمجولمفععلصدةواا اولهلمففبنالعفهـالهحتلف1مجاهدقالهخاكبايوبالهامانىوارباحوعطالعرأببخكباسا

أدهمنااكالاذاالوأحملىسعدبئواللبثمالىفقالةواحثاضربةمعوضربهفيوطميه5يضرصكلبدان
دعصكمدوةحىعلصوطفأمابملواحدهاذاضربصربةنشافىواأوحنيفةلاليبو

كقرغبهملصبرهلبهبهمبدانةامبماهاورأفىاانالعلىأأالوجدنامعابرابةاالهذهواصوابعموم
ر3فىآاءاعلىأهعطيىأدءفابرااذكرصبرهماىوبعوباابراهبمواذكرعبادنانعالىؤلهأؤاب
ضربثبماامنثبضهحمنهمااللهابخكلباسرفىوعنأونحيربئمحانورأصشيشضغثايؤهضغبرقعنبعدك

وهذهاباهخدمنهاسنليهاطعلمافآبينمباهوشئىبرأخللاذامانةأنهميابئلبفمرضهميكخحاشفىتحنثالبه
خرجعاجهفياهبةدعلبهأبطأثهااجبنهلسببواالمائةواصدقعنالمضروبصيعيبأنمجبوباميةارض
فدابألمغاعلىبراماالهاناوجدناهمااداسالماالوبعليهمعلقشاوتجابرغيفينذؤاباعتودجلصدره

لىاالىوفيئفيبمواشغااانسالميعفولمجكلبقالفيمالقدالتممىاللهالىالشاكوىىاهالبوامتراللهالىش
اجمئلىءانخليالمالوالهالهميوسوسانعئميطانكلنحيثابفتنةمنلمحومهلىخيفءفاالثبطبالسألمكانايها
كرذاأؤابأنهايربلعبدانغسانواالقلباالتجمقأالىهأصبلخدناالعةاالغؤمثلى5وارادبهابتلىما
هوبرأهموحددناوعباعلىباددحطةومنقيمبرافاجعفنوبضوبوابراهمادنايكبدناعبا

بلبهمأطتمماالمحليقلاليلمنهلبشباالماقبانسعىاأنثعبدناولماذربقسلىعطفنمشلهبيابكطف



بحاسلجنكالهالهرلمحيرهفاثجئماممالىافايالنالمبكمؤهافخألنمكهمسألل
بئخكرماونفىاألضرةاأهدبطمجمالالذممالبأطهعةلغنىااهابظداالمالأىلولى

وفهدلهاستممالأذينلعفولىبطالمسكلبمإرصيهوااماوخلىيترلذفيااكهضمألاللتلفحمألوكنكرفيا
نبقباكوكمهأملواالمجاهثم3فىكللىولوالمصثصرجمنفديناوالمناالنمكنفىسيمشتعر

بناالالمرك6دااككرىلصلىنههـلمجقهمظجمةاصينصكالصةالنالثاهمئاأخدصثاهمال11حممما
خرهاالأالديرهنااروالدالدبدكرىأخلصثاهمانانىواهضامىالبعللىسءأوااوهوءباضاراأودلىفع
السمالمطبهماالئبعالينناكاهوالدوصههيرههواراالخزالعامالدونبئكرجعلناهمعايهـاذأاناخأجلناهم

شيناغاالضافقمثلىادءالىكلذكيالدنيانجاللصةكرىلنسونالتموللىواربرمخردكوالطئرتفلعأ
أىفععلاألىرمضافصصعةوذكركرذفىكرمحوغستكوالخالصهمايمينهألىالئمئاضافةمنوهى

الدارعلىكرىلهمأعبافخلصتعلامااالىفافةىفهصامتجعذخلىحا035اروفيلالدذكرىيمباخالعي
ذكرىبرقشمموالاك

هرضصبرهابولدموزغلىلىاثيعغوبوجمىففولفىبمللاصعواصحقصبرالنالىهمآخاالداربهم
اللتهتعالىالمعرفهأكمثقواالبصاتعالىاللهطاعةؤقفىلهاأولىاشكلباسلاالبدىاولىوقبألغبراراندعرى
ائتهنلرفةلهدعييةشبربهبهالفوممتاوأصردلىماتيةبصرعاقيمدكاانجرادالماالددفافمعردعاالقيدسالجيداددارالنماذكرى

الفوثشماالبىأهابرتهدعبطاعثهامليهاالقوهشمابصعرعنواتعالىفذاوهـنباافه
الداربرىنحالضىنأاناخالصلناهمهمطفيظاأىاهماأللصاسراالبدكرطيسلحلصهم 01الدنيابتلفيمرهمسك

الثهنجدوخاغعنااالسافهلشاالااليخرشحرملبمبىاللهنمبهرفيلصأبدببباخثصناكرههوافاخائدلنجأيهيعوبهيذكرونما
بأففلاخلصناهموفيلالغلبفىائمالدوهواغوفوهاالموابصرفلمألوفزمالىلسانولجهمالهمقو

همولتخنعافىاللهاختارهمالذعنيعىضارافعأاعندنالمنهمواةضاالمأفىدناالكممليااصدفأ المحتاريئالمطفإللمن

ابهرهبمىدزأاالفمعحداالجماحمييدؤدهلىديمالدكاللنأممآالفمارهمموفئففعدهـسهسمصأبناهبىمن مخيرهحاالخيار
جعميأعصننأمابلحسىلتقبنوانبهنذكروقجيلوقهلشريل9ولرذعلميمفوراءاوخش

ضالمكدنجناالىففقالكدرذذثماالضةكأاليهوقمنفدوبرجونومنقلبآ05
كثفهامفانغلتىانفضتاالاللالميلهاسددللغزخالهمآراتمغذلااالبجعلىموبكا اوووادمماصععيلأوعه

إالممناوالاعنمىممموالتتةأقياثثااكسنبهننئالئبراألعمدهننوبمفالطرخافهادأئهثمصفكانواليس
وووعدضلبفالشر

اسالنصوكليماىانيهالممافعنخويخكرضالةيوكلاكفلاذابسح
لسسنهفخلهماوانأبدبهيذكرونيلوذكرمرفهذاهااهسنالنقكرواناذاالخيان
الالمرجعذلىسنكبغيةبينثمفعرقرسجليلىالىاالضةفىويرجعونلافباالدوشبذكرصنىصيمي
التقينفهامافىلاواررخوهوعالمحاقهاالاصرفةالجناثمصالهبمانيللنمكالنجن

فدفممهااالبرابلهمخهةأماثدمحأوفاواخةلءبأنهافااباالارتعاحابااللهموالفعمعقهن
شدفيناثوهوفيبىاةمهلضيبرفىاورالمنأجؤأوهىاالولىاناالأدأجمىاثالهمأىفأوىاهىالمجيمنقولهفى
ةفعهاورعوشفهابفاةوالعاكللهمفىوسبيامنحالهتكئسبنأاالخاللدلوهومناالبراسةهـ

أرواجهنعلىطرفهنأعصعرقرفإلطااتقاصرأوعنالهمباالولاكغفامخفدرابكثبرأىوشرأبكثصرة
فيعمهنالنرابالنأزابايناتاللدأنبشصأداالفرانبصاب11مالنكلعسننأسنااتلدأتراب
احددفت



منانمطذلمحىذظلشلثةكلعليموملمىإث4آمأثيموأممراكللللصقفثامأهمأل
دأوأكراكاذرهذهذالصأكوعذوالمبهمبراداهدةأاالئماملاايلزلهموطسلتحالئلىالمحلىاالمن
بالمهادافلىاناامنكقمممصهادااأفبئسضلالميهدأبملعنهخججعمىمابارللطل

عطفحلىيكساقخبؤبتألوجمماألفهغساففدينؤلماصمهذياىنجاقمحمقفليفياأهذافائماهترشه
حغصوممحفىهيئمثمدنهسافدلجدلمهوجمبمآبتدأثمندضفيقوالمجهذلعذاأوااضلكنإلوفيفهقوها
بمهمحرالحيملدمعهاذاطالانحفثماولبقللالنلىدأهلصدمنشمايغسمقفدواقييالقشدلخماوا

بعرىبالمذكوبوأضالعأاشكلهيعىميلأض7فىضأوملو3اكهأىض3وأببردمجرفاوالغس
الوطوشضرسيهشإنض35مفةماجأذلغظانوادلثاوقنىلمأااهذشكلعأكلأككلمفوثاث

مامفئياجعنهثيأهدهإماأخذمنهكأذاإقيلدهامماطاحهذايىنزهىهىانمقبيالهمااابرأايومزاإرعلىفامااهذهااأافالمتفوساقت
النادثخدالناداينركااىءبنافوااهؤكأالذاالميأىأهذاقعالىكانمؤلهقلدطثئ

يمإبااابهمئالداأرخلىاكاياجفادنقيليهنمايهبئيرجعجعلثصرميأبيلثمرما وهفةالشلةدإلقحالحاوهوالمااحمبمهأصاهأوغساقحممصذافليذوقوهمحافريشأأالميافبص
بناطاامكلكابةمنهومابممبلوفلننارمجرهااببردبهتهعيقهمبرصحرفهمسهوارمهربخكلبااوغساقطل

501لوقىجهخفيعيىصاقالوفيلاكناهوفروجالماصولحومهمأطلجلىوالعسديدمنالعج
معملغساقوالحيمامثلأىشكلهرمن7وفاينوفؤوغساقاحممهالموالمعىالمملبائىهوا

اأاالمابابمثاادوانهوءاسأبخال3لممهذافوجالعذابمنأضأصنافىواجز
ضاللةامموإمأضاالتباحماعهيعىخهذاللعادةالخزنةفالتنجاعابعدهبمدضلالنارئماذادخلىا

المحداصهمهونحمايضموهابأنعصهمإللمقامعبرنفرمذالأنتماخلىهماكادحلشهاداالثارصم
خلوهاادألعااالوااكماالتعاعأىحبابهمأيالصاهادهاكالتلعمامعاتعوفامن

ممدطمحباإالماالرضالرحببمأىحباجممالفيأشمبلمادهاالتباكللىقالوابناهامخنكا
العويلندفيعونباهيعهماالنباحوتغولالبعنىقدمنؤاناأننممةاورأنبتأىوسهألحباوأهميلربوا
القهغاالبألدرحماهناإلناالعذابثبمائملناهذاقدمتمأنحتم5حناوقملانامالكفرقبلناوثركؤبداتماننمادةللة
ثميألدلئرحباترحبأواظمتبناسراالتباعيعنىفالواادافرادجهغدأهفبئسالفرارأفبعشالكفرالى
صواثكاءالملتنلابئالمارفألالعذالمجفيضضكلبهأالنلعذاباضعفلفزدهاناوسنهىشعرعههذا

عاالدساومالنارانظهثطرافيهودههوأناديعنىكفادقربعثووكالىاوأفاحهاتعهاص
يهماعوابهيعامتلالمؤعنينءدضوشبنفمفقرااالشرارنوالدنياأألنرمحرصاالكنانعدهم

اهوئعاإصلاابهمإناشكلىأنههاعدخألشكلؤاكمأفراراصصهمطءواالوباللووخبالمجوصهمب
م3عاالدابهمالكاوواالذيئيروافبهاالنارلظروافلواتاالىكفاراذانيعىاراالبمىممنهمبااكزاغتصر
كلهاهألوقيماارؤلساركلوماصاامهمحبابهمأتباعهسوالميلفومفىالءرؤههاظزنةارمءققمففاهذويل
أذتمبقولهفىأكبهأحقأغبياثكلوتمالنطأعالدطحابمالصانتمأبلاالتباعأىاقالىالخزنةمكل
ذباعاأىلواالنااأىلعرارأافبذعمفكفؤالباتباليهاكوغوناانماىأولععليمفيللعفاباوكوملنافه

عذاالمافلؤالءبناهؤالرفولهفيامعريومعتامذاناالىضاعضاأمحابافعغاعذ5افزفاهأقدمربناهن
نعدهماكحالبناءفرايعونرصاالاناالنرماةلكفياؤسااضعلى1وكالواعذابحثلهيكلىفيلموهوانفحة
نهيرعاصمعلىخبارعرإؤابلفطالرأصكدناهمومحاوالجدالخيرنجيهمبئاكاالرذالمىاالشارأنياالىق
رياشارمهمافىمأنعسهـانكلرثىانهعلىغيرهمسنفهامازةاروالضمامنملهمالرصاالمملفععةا

اننابركلبهمغالنراافاأكلممالنابقولهصلتهاالبصارثوهمزاغتلممالشاالمففالوخلوعلىوحمزةهلنى



بكوروامنكلجمنانهابئلىمنلنبرظالمهههيبنواقمفهاهممهفىاافأللدعمأأذلكبللسرائبها
بيخعدوفغللثمزأبهشكهالبذالطمحالهشلصلقطقكهنلكانيأذفىانأمعاييمخنىهلناراا

صاااتيناامجركببنبجاوواال11هنمليىالههمايبهرتفاولماشبهلناداهلاتخاصمهو
صالكاعئدهلثغاولىافحىمةظأبأبمنحباألمىنئمأبلكهمتبدأوقولالميحبابهمحادلفلهوالن
لمأقولقهيالالهاوهامنتعالىاللهابعذمننرأنأبمرسهلاأتاائامننريعانحااةممئعرياليمدفلعلىف
امعراثاربلكلئافهاابالطوالشريلماواحدالتماالالهالانخعفدوادهواقتوحيداللهقادفياق

النا01لهوماجمنهماأواإلرض
دخلىهاالنارأامعنايدخلمهماتخذاأليئهؤالانيالؤىمالقومنمونيمصالهالمفىوليةالمموالى
خببواثمطكبئاخهيمفئملىفلمدهممهاوكيننوأملمعناأاللألصائجالمجمالنط1زيزال
001وراكفارنااذاعاغماليغلب

أكبفىهعالظنناراالصيملباالىوادوتحمذالللحخاصبادتوذالغالحقللللىثجأالااذإدنخالدبأابثهأنعدقداليالمحألذفسيعى
اىنلعتفرااكالحكةعللمناامح1قلوحلعزولى4اظصوالدآعنهاالميىأنبأتماكاذةأىهو االهموالمعلرمنكوبه

صوفبهاافاىرأافهاملمكهفيلهبكالضرالدىيعىاالحداللهاالالهوماصنمخوفإدالشربلئهواالئهوان
اغاأاللىاتالرمنواالكيبواااللىلروبمايهالللثلىفئأاثمنراترنعالباولرللنفقأاألرماضاعننعأعظيمااليعرض

دآدشداالنكافلمشلى
ابئلهقايقر7يعىهونبأعظيماقليرصمتوانيغغرألدنوبنهرغعادايثناأنعئممزانغ

لمألثكةأاعبمعلىواقهعلماللىنععكلأىولىطإشبمعنهدهعهأحىألعنىلمهئأجمموليمكافلىنمعرضون منضهملىما

أععدفيهامىالخديفةاإلرضدفىجااتعادقاداطهشأن3ثمبيمفىأيعصشصموناذصلىءاالبالمأللمهـ
أثهكوإنمكنإلمألطحقالىدأيفانلمامجوليدماافكالوئشعةرولمثوىلممابهآتخفلةاحخنجتصمون عنبهبأخمالنبممبونه

السببضللهناوهوعلبخوازالمجاوالمناظفئهالمحايشبهوجواسيذالشالهناكبمواخنحامهملىاالالمأل
الىتعالىاللهعنبرالخماصعةهههلتاغاىالىأشيرصالخاصةلفظاطألفسنقطءلمبممىهـهااهى
ضىابخكباسكتجتفبونمألألتولهاجمموأبينبمأأنانبىاغااالكأأنانذيرمبإلبمهأنمااالالطويقثلحممولمعلهثم
فيقالاصبصورهتظلأحسنفىأتاشربومهعتمعسداللهاظالرسولهماقالنالتافاحهفىلمقكهالذ
وحدتحىدنفىبينيدفوفعالقالقلتاالعلىءالمأليختممفمتدرىدكدهلصالالمناماالخذديعلىالمدما
غطرامحدهلفالاالرضاحماشوهاقىامافىمعكمخرىفىأوفالفيهابفيةوفراالعمصلهامن

ملىاتاابالمممماجالمكمهمفىكاراتاااشولكفاافىنمقلتاالعلىالمأليكتعملمادذلكالكعب
وماتعلفبنيذفعلوعنالمكرهعلىالوضوواساغالحاعاتالىاماالففصىوالمئمناكصاال4لمجص
ائفسلأسأانىاللهمفقلاصابتادتامحدوفالأمهولدنهخطهئنهيهوممنلروخرجنجألىصانمالىالت

مثونايئحبرئفافبصفعشةبعبادكأردتواذاأكيىالمعوحباتالمنكروتركيراتاطاىورقيمبأناثاغا
قالعبرويجوزاناليهالعلءضاباانتصبالدالرنذادطلاالالىعناسمالوساتانذيرعبلالكا
ليكيربرللشوبهمسراكاوليسوحداالمياالبهذااوميمااىللثدفيافرطوالنذروابلغااالهذأوهوانالىمادصصعلى
مد7صصقانعظيمالمبأآخروفبلادمحعثميأوالاتانذيرمبيناغاآلاقوليوهوانالقولااالهداىيهالحيلكلىيز

االعلىوالمرالبالمأللفيامهابومسناطنعوس7رعناالتمكنهماعباسرضاصدوعنامىغيرساعواالنجامبعن
ماكنالمعنيازخذوفواذيخصموننقببنهمانعقاولهاموكلنلىاالخهئمكزاقيسوابا3ثمالمألثكةاضةاصاب

ختصامهماوفتالعلىالمألاطرمممئلى



يثهواينماموانمابلاصالقبماراالطعاماموالسألم1اافعئرالرجاآلقال
صيثوظلالرمفطا4ضجدالمغربأالمئرفيوفيهاظمابابالمؤفيبلىديخلئموس
بماخاش

شادمهـنأ4أمتاالحدبوئىوللعطعلتهذارريضهاطهذامعقثكلىتفىأفىفصل
والنشميهمصرتكييكاماارميالىاوهومذهبدهاأحأهبانلصفاا

التئعألىباناالعئفادمعلهأهتاوعىمماكوشكنهواللهيرنأوبلهعنويألجماالنعطيل
علىمالكافىدبشوقبلاطيلهوثأوافىاذالمذهبالبييروهكاللحبحشئلبسحمثلى

زهبراسنادمفرواهاحديشلفيهداببهقىاكالفنفول5اسمادعلىمنالحديثثى
منرجلعنعائشبئارحمنررعبعنالحالجبئلدظبرعنجايدعنفيمدفيفيعنعدبن

يديزأبطكثيرعىبئمجيعنالثهبخكبهفمورواهوسمالئثطايهمهوذالتمصلىابا
اللهلىالبىعنجبلمعاذفيعنالعيهاعنالحضرىئشبخناوعبدعلىمالم

بئاحنممطوروهوأمصألمجدهلجكنزعمجيىعنلعمىابخخلفمومىورواهوسمليه
عهاسأبئطنبقأبفسلوبأوأودواهيردفييلوةيخصدكبنعلسح
لياسابننءالجاطضالدبننءقألبةابطنءظادةورواهالمنامقظلاصبهلفيه

وهوحديتفبهنضعلرانهمايشوأحدالضرسلهاطبخكاثشارحىصاسكب

همروايةطريقوأحسننطرنبرنهوفيكلياضعافطرقمنوىوقعرنبهنىاقالبةو
يلفاهألألوالمنامالأللىئهللثىملىمايدلهاخلصوفبئوصىلةرواثمافتهلمجدبئشهفم
مودالىونماركتبالبارئاجمونوإلمجوزأنلمصورهوايثبوالنركبفاىلصوراأن
جمانهاباوالسبهوزافافقذلك5متصادتوالهياالصورمحنلفةالنصورهلهاديهونأل

صورأصسنفىربأناالمصؤؤمولهابارالقوهواصالؤرايهودمأنالفاسمالى
ةولوفاالوحسناعندرؤينهوجاالكزادهكاصورهأصسنوأنافىأحدهاجهيننمل
بعت2واننغيبرواغابهلىينهكنرؤصوونوصسلخقتهزينلىطالنضأنلنائربغهك
الهوالمعنىالتمتعالىالىزلثيرجعوفةااكأبورةااانانثاذالوصهاوحموقلهةلى
واالعظامكرامبالتلقاهوالهاههانمالواواالقبالإيهءاالئاممنتهةاأحهسفىاه

منصزعوذللهعاأقىمجلقه53ومعماانمجبللىطالتألتصفاتفىلقالوقدألجألل

ادحأيضابرالمورةاىوقدجمونتعاداللهصفةسائمىفالواالعسامالن
والعكايةالمنهىصتىسةوالىامزوالمولهايهبردإضواواامظمةافيلتناامنلعليةالألده
عندرويهسمليهاتماصلى4زطمنيدبعمامانراهداتعربشكالحلىمعنىبلىنو105

فاتسالحلوتنزيههشبهنءوبعدهوبهائهكرييعلههوعزتهظىءفاخيؤنعزوجل



بئمرلهىلماظلحةالألأملىلبنلمعلىنعالىةثحينمفظشكمممولثلرببنإطالمناذ
فعمعركلسونفثممكنعلفئموعهنالدينهفاظزفيهابفسلىنجاهينلافاظبعفالدفواطىفأ

جمصيهاموقحامياإةسلاوبخعماعمينهاىاقثواايثموناصيمهاكبيضلاوفلنهخلففهافى فاجمدكفهدمدآياوفبلكنعالجملكللىاعناةنأقعلمماجدتألهااجمدراإلدكوالمعقكلىامقالوا
لىكللفموحيعهمعن3خرهمصهـوامادفادتجاحواجمعوالماطةيلىحوقامالمألناكةفمجد
ممافال1يخمإبالكلفواصارسنبئفرالندعنلمجوداعنشظماسنكببرلجيسااالئهاومتفرنجنفىنكر

عالماحمعطامنتاالمطةديالوللمحألماكلمملقمشجهؤاهاشهئعكن65أصلىفاذماهنعلثالمصأبايا
ذاانميكقعهـالىااظ

فغفالمغامفيكاندواقآاكءثالحةلمنااأمحلبهفالليأاههالبقئمنطاألبعاكرامحيراممافىينابا مألىأعونجلافيلىأانهالحابفأفىلحصاذالمذكافىااليلصمافيكهالمالمالااشالىنآليه واالهـالمألمهسقألالراسوسمىوالحراأظاصلصماله

وانماباسالزئانثخضةممابفاجاهافهىممنصثفرالذنرباالاراتلاضالهتبيهسربفيهىهاصىالى
اسببحسافلهذاةوالمناظأمورةالمبثبثوجوالبؤكوردمورئهؤالالمةمخاحماههواقاباصلعفىقيل
شراافثعالقكهلالئملكادفالرعزوصلؤإ4أعمئعالىعليعوأالخاصمةاطالفافظكأدلهصيداكاتما بدالىالبدبئانلذ

فدحلىأهرئراحمحروصبوألاوإفهاللهكثلت1بنإمثاسمبعنىملىبهالىآفأقبنوحضنةخاكتاوفوك
الها5يااياابإلفوللفههـفرفلبقلم

بئجلىاعوممساراظايوكلففاافؤنحييالسابدنكلبرئاكطدهدممضامثه

تملمكىبليسلنفلعظحتلمنأأصتلوسعيماكاحلقهاجعولمفتنملداللنليلسالميهمأمتعلىباأدئمماطتقولهومنهيداك
افيدلكونكفتكبرتجكنتاكبرونثالذينالقومانعالينأياأكليمنمنأكفتدلهالمىبيهلمعتايديناولمات براسنفهمامحمبرتا

يقبميراخلقنهمرابمصراثلوبهنهخساأخلقتنىأمفببىغإثمقونأمدلمصاففيابلصمامنثامران
الناالدارمادالذىالالنسالغهإقالللسطأوامنهلوأفاااءفأوافاعلىتهرونالعالبئ
ربراولالاضكرتجلؤنوففت
االنسعاناقومسدمافرةوادصبرهنطتكاالتثاماهؤالمكللايناوكيهفعتفتمذصتزللماناال
مرفالطاينجاميةانطبناننارخرمنانهبلوفيارمادوافععىكبرفىاة1قالكريئامن
بوجبنبهنفيلةعارعىصلنهدنسيصئمريفرجلمثلوذلىأضدبكعواصومممنخلغتنىرمنهأنات

نسيباثفمنفضلافيأونعالمفاضلنجسيبلكنهليسرجلصدبرجهربحانهلنمنناروخلغف

ادعهشانضلؤرأفيمافاطسردوقجمنماأدتهناثعاقعدظدههىمهاصلطفاىالعتحرلميراالكثالصابدمخطقامندوكلنمنىث والنهلهتتارلماس

الطزاجمعىارحماذاكنلتفاالدينيومالىكأاهالعىالحمطروداىأرجيمنكفافكيفمثىنحلى
وصفلىاالولىالثانيقنوقدبرشافيهوتأالطينطيوالمارتغلبنالهودونىأسصدلمن
فةنالامىالهعوأتاومنابخامئمنهاخبمفافاللبياشوااللضاحاعططوفالىنارمجرىمنخلفننىوهى

زرانيابطماكانحسناوأبعدماكانوخابيضمماكنبعدواسودخلفتهفغبرالتألنجلقةرفهاالنهكاننصالتىا
هاميواتبرعألئكلهيااللهانعنهزلطينمنخلقبدلمنانودتكبرابلبسمطراىجوآصنئرجيم

جمراطكلمىدىبعاااىلىمدءاياابغغنىلواشكلليكهجوماملعؤالبنرئاميهفمارميولطاالميابهالظطاج
اكنذفاهانباوحلدافىالعنةاعليهان5الشمعناننقطعثمالدينكايعتهايوملعنتهادلظنال2الجزابوماىالدبئيرمألى
يهضفبراواكانكوشكلمبهانكاولىاوحمةاوانديالعنهاعليهاولماكاناالنفرادمبنفطئعالعذابافششبهاالديوم



ثثفأثدكلآبههثيلظفىلفىيبفالظاجماامننثالثمكلىاقشينهمفاثنحفئلىفئمقالقدعن
القضبفعمنتالنيهعوقالبومعهالولمحوآللنجفيماثغالذىالوقثمالمعلىملكل1لىمدانوفتاميالىينالمنظر

طأللةوأدتبعؤأمافهمعىأببئهبمناألالغلفهعغظيفأضشفدمالالتمهعضمهدسلىافملىماوصعتىائهأ
فهاطألبعدامالمحعلىإلرثعكولننهيرعلىالحقأفارجمونهاوبهيجمسراللوأوينالمحدمنهمعبادكاؤو

لمصبحشعنثاباظيعألهلنكلنااطهبهكتو4انسقماضجلىباوغيرهمالحقانابىانلبلىأدءمق

بمالحقإنممأوالأصوإااوالالجنةمنالطعلىارجمهلانالفرفقلتالفردالتاركالىنماللمنةثكن
ىدأةإ11ظتلرادكانالانفرفاوزالوصلأبلغئمكوقارحهالطؤمنمعئىعلىعنةانكمل
ةسمدالبهمبمظتالديئلومعندبئعنخنهاقطاعالغنضىالدبئيومالىوقولهالغابةءالمقاالىعة
وائرماالواألانفقهوولجممعلعذاباأدواعمنالعنهاحيدلهزالقياميومنكاذاممغالمدنياكليباقيسالعنةاانمعناه

لعزو4ااماتالحئفانئعنمتواللمحاليومالىظرنىربثفأالهانعطعشناطفهانجكمابنهعى
هوالغانقولهفيألذىعبادكاأجعينغوبفمفهعزتكقاللىاالةالةيعنىلىمالرقتادومالىالمنظريئ

هوزىاقأواالحقوهوقفباطيعىذمولاوقلقاتولأناأىول7شعاطفاطألمحصينقالمنهم
لغ41عظملباطلاضةعينأعنهمتبعلثوممنضههئوفريثكأمنكنمساالمالبصمهأقسملتنعالىا

منالممهإالأئامنوهاجعلأاجرمنارسالةتبلبغأمحعلى4علأسظممافلفيآمميى
ةئكلفففدهنءتقاشيأسظلمنوكلىقمءتاقاالقر7خصالمحولينالتكلفينا

ملطينآأثلىأيلمدبوقلئيملماكعناأبهاياقالبخمسعواخلناعلىذفىصروقاظعنقله
آد06رمحنهمماهنمكتقليملمايملبهصطاآلشعادلنببهلأعماللهلمااللعيقولانالعمنهفانأعاللهفليف
جهنمكمألأىسصراالاارقرأعقاخهوالصارىلغنألفينالمتأبروهاانامنمنلميهءاسفلمما
0101فهأكلضبرصهنبأعةأهلنتمأيعنىولنعكجمتجألقأمحلمبنايعاموعظةكاأ

ابألعهمميىكاحمعإللمببماوممألهرأهياذاظبنلكمبتىمناقبامقوقيلالوموقبلجمعدالمرتابخكباقالبعدصيط
عنهء3أماقلاعملىنعاايقيهالتهظبراايأتيكالموتعندمد2ئبااصالمونفالئعدهاشكلعن
أويرالو7ناأبراكعابهوأبهاده

ثمكلفيىاأالهنوماللوحارميتغيهعوره

لىنوررمنعونالذبئمنأحسىالتمنزليتعالىوقولهأنغسهمعلىأسرفواالذبنالعبادفلنعالىقوأهةنزق
وطلهأهـمنلبراطيثالحدأحسننزلاللهلهقيضاعنعواتقوار3إلعبادىألذين7هنوافلوقيلبثلىا

شاوالمظوعرقولهاريمأأسرفواعلىالذيئبادىءالقلقولهمنالشمدنياتفهافألشوقيل
حثىعندىكلياجماليسمقوأرسةبعونآشاشوواومانةاوأبوقتمبةخسرسلواننتانوهالتشعرو

وأتقولبؤاكلااصفنيةؤظالشوتسعسائة7

افر7نامماهواقالفرآاالىجمارجناللهلمجم

ألالعابلغهىديهياومىديهيمافياكزااللهمنتنزيلالعر7نوهدلكباهذاأىبلظايلتزعزوجلفله
فوتمنزعيئالهاتءئألثلتكلفعليعوصماللهالشحلىرسولوعنححازن18

بعدحبعدألشولبعشوااكايلوذلوالولوامنيهوماالقرآننبأنبأهوقعكمااليعماالينالويقولويتعاطى

وسبعونخعمىوهىدعهمارهىهوالعالمؤقوالتهكرافنضهالجلدكركالذالسيرمياختملقيامةارأوبومبدالموتاولوم
محذوفاأوخبرجقداللهعفدمننزلاىاللهمنمبتدأخبرهالغر7نأىكب11تزلارحيماوحناللهتعم3ي

قألزالتماااصنهذبلتىاهذانزبلبرفرفتقلىببهدوخبربعدخبراهبلأوغيرصلةيللتنزاوالجادطة
ألنديرهطط31سطاا



بئلمظبنالبهالظأبإابئدبهلفوإلالألنسمقههالالمكلملسلن
نوحممجمالفعأوكهلمعرظلديطعنعموبالتوحبمانعمفييهرمإمالواممركىابخمنافىضألهبئثلحا

رثطألعهبهكدئاكلمنلطاتائخلصإنعختصاحىهوألذىااظالصألديخلتهاابقرأدضالن
اطيةعنوامندؤوالذلمجااإلسالمالحسنومنااله1لعياثهالفاناشلماالدبن5أدقعراليرعىاالغيوبمميعلى
اىردمتألذلنىاالىااالنيقربرنامانمبدهميقولوناالعئاملذيخمبواوافالبرقدامحنوفلهفوهوصبندأاال7
لممصاتاحلتىاقادطمعذااورلونكلنقيلفئخعفوبيخاهملبنالمئمرجمعابخزايلفكماانياأتقر

مةالضوآبحكهاوالمعضلنلفىلقزادليؤفيالااللوامانعبدفاتصدوشاالصنامكالوألههفالمازالشاأظاوأالدض
يخينارالثهضربعىانهعلههويهلكشأىهوكؤبكعارحناشاليهلأانهفبنالرابياثشاذيخهن

ينأفىادعالهبداانالالطأللغيرنئنترلهمأكلمجبالحقشاينىالىاتيانزلناءالأدميراليعينههالمى
أظالعاكايقسىإلصلوقهاثالماألالأنهادةأىفالملعاالدبناإللتهمنعةااىااياكفراختيلرررفت
دأسلبماالنأهالذىاللهبدبئليساظالصوماسوىالشركمناصالخالعىوفبلتهااالقوكنبهميذلهولك
دوةاشكدوامىوالذيئالهواهماواجغناباالواصالهحإوأنهاعالكفياالاتاداامخنعواهنمنبععق

أاقهفاتءياأواللهدون التهادونااللهقر11دهمأمانعقاأىدههأأهنامالعنىأوللدونمالتهكلمنله 0001010001بعوعليهمااعبهولد
لوأهـربمومنالرفىولمععواشيتخلقممنلهماذاقيلكالاكمبقوفلىفريعئىذلفىيفولداانالتهلوأراد

مجمالتهانمنغاعنتشفعادالتمرلنىفقالوالحربرنامناماالعبادجممعىلههئالمافءمابشاكالقنىمماال

صدكابغمداناهذلتةوتغاناالاليهإلىوديئإإنإاكفأعىالهلىاقتالمجتايومثمالحالئىيخاجممخاذالثرلدعدازالوأى
شانهتعاالهترهثمالمألئكةكأ5ألشايخافأماطمالختادىطقاالولدالختادكايخلقماتظنون
بكسءالالذىمدصألمحنىالواخدأهوألتهفلصهادةماوعااللجقذلىعن4يهاننراىأنمالماتخنارونمابشاه
اللحقكورواالرضبمواتالهالطاخدقإلترةالقدلكلالابالغاأىاقهاراوالوددلهاقىهانهسوتهئماؤئ

األخرأحدهيافىلدخقلهذاهذاولغثمىلعنىاللاعلىاثاراركوورااعلىالللاخذلهنلانب ءاإالوامن4بوما

ياقبللىبهاسرئمانحصقألهلينمامماخرثفانعصمفنهىكاالمفضابىلمىمنغافيواولهذللشبةالدودفكلىواال
وصركاهرلهماإمالرةثاثرعليهياصروذللثاالصدهماعلىاكرأانرانفارعسكرانارمهـااحدااللههو
انعناهاالهوألعزفيانغفاداقيامةايومالىبعنىسثىآلجلىمحوالقمبمالمحههعنصدأصرىألهبى

مارمخضالهخدةافالعزيزاكلسحانثوزهادكونهعلىيدلاتغظىاالشمياذهصعالدعداصام
بعىمحنهازوجهاجعلانملعنى3واحدةنفسعناشاخلفمواالصوالفضلصةارطدفيروالىإلالفبن
عدالنهارنمواللبلنثوواشونالرضامانللرنبات3اأورصولماادمنصئلبط

اماالنهمناصموأترلتعالىفقالالحيوأنيذكرحلقعقمهاالنسانرخلقاصويذلهونفاقجمالهعغمأالثباء ابكلقدلثموئسركلأولبا
ئمانيةعىصوبريهماالجليرالنيربئخروااللىتالماوينسنهواحبركلوذكويواشواالرضا

طواتالهظقبفولهبىفهاراليغااليشالكحدواانعلىنعاماالوخلقةصالوافسةمنهمدعالعلىكزهاناسوبثما
رهاوالمعىصهرألىمامضبقالكلرالىىاولويرااضوااللبليهارعلىوراالنهاصويلىءعلوبىاواالركيإطق

يااهذبصارأوانالاهطاععنعديصاغيبهظاهردفبيئ5االتغيببفشبئىاطرلطدهدخرااحدمغمايغيبواانكل
هصعىالجلمجيىلفصركلواممىلثبضراوبضائرلىءبضقاممادالهاكوبثتابعذلككرووامتتابعافشبهاهألعلى

اليلنلغةارهمايؤمنوالقمرلمحسصيرايعملممنعغابلقاثرعلىابىالغااالهوالعزيخالقيامةأمحيرم
اهقصرمححوأثن1زوجيامنهاجعلئمالسألاعلبمئ3ىأصدهوانفسمنخلفميرهمابمالواعتبرفاقنص

خببفةاثطهاالحمناعنجهلانعابماهنلموأؤل2ائمصذبعهخلقظهربهلنبرئمآمن7دفريغبماخرلقي



هف6لململأثدبأليالممشلئبوالثمالالثجيشيهوفااأئئمثكابطسألمفى
نةااذض7يصداصامبملكليلىوبمنعااهسمشلمعزوالهفووالعمانوابلاوئرثن

ةظالشنألثانلللظاامفعنهئمثمهثمنمالفهخلقمديلعنبخأمهالكملمحبط
الكاالمالتعكلممههلش5اثدهااذدكمماوالىحلصدبوالطنااوظة

نههاالفممحنلذكوازواجدلجدساوأثعزوانغمموالهعرواالبلايعواجأزصانية
بواناافاواالنشاعوفيلائاالكلجمانصالفسعيربالترالوجوهتوقاالصا

النءاالبرأيزللتداكنغحماامنديلنزلبالماكواالبقوملنباتيألبالنبانحوامىإلبعب
أمجنثمالدفالىترلىأسثمهاهمنىثاشالالهنشأمياوقملنماملهاتعبش

ضبهبذكرطبذكراإلنعاماتممهئماالنهممانخلقللمحأتعواللهأههانهالالذبطوقفي
واغاظالديثاالرطونفىهحيهلىويوانواطالنسانبشمشضفي

بعدخلتىأخلقامنفللقساثراكلىيألنسماولشربعقلمنلشليبمهاتتكمابطون
أموطةاولةابطواظلهابخهفالثظدنحثقمغغةأئمعلفةثمنطفهبعسنى
هذهشملقاألالتمربكمياىملىدالبطنلةوارحموورلةاصلباظةومطبهةالمث

اللهالهملخلوالمعبؤ11لهذلقاالأىاالهوالهغبرأىلمالهدكمالناخرا
ئروافانانوجألعزيهابيانابعدهذاقاططؤقعنأىنصرفونفأذتعالى

ألىفقسهنءأوأيمغنفعانفسهالىايجريالمكلفطفقالمحماانهيعنيعمأنهضا
كلنلىوالنالمضرهفعودصالمغفعةلمححقهنجتنعاالطالقكلىلخلقاعنغتعالىالنهوف

ينامالماحنءامكلبرلؤالفئبعجادالنععاعناواشفالمحعنؤفعصألذاعنمحشاصا
دعنىلكفرالعبادىوالبراشتالىفالئمعهمغىافاتتعالىفاتأصرواعليهفلىكفرواو

اسابخكبفالوال5دلعباالبرضىانهوأليفعربهفريالأجماناليمضعهتعالمحوانكننها
سلطانعلهمللثبسعبادىانمبهملىنعااللهفالالذبئوهمبالىممفوالمؤمنلعباداليرفى

التهعباديعضبرداللهبهاعهاعبناييركفولهالمعضامالىاالفظبكوشماماقهذانعلى
اناحبالهإليرضىيةاالومعنىالكرعبادمنالحدهـضىوفالصومالهعلىفوموأصاه
الرضاالنشبارادفهوانكاتعالىلتهفىبيجمفرلقاالىآكفراالسلفوهوقولوابهجمفر
قوالاللونعليلفىنكفروالاالجملىحقعالىواللهلىبفهوالنناعكلبهلثامدحعنكبادة
واتماثكروانوارفا5االدادبينالعرقبانوقدعليهوالجمدحبهوفداليرضىدأرااالماطاكه
نهياتقدمىاضززرهتزدواوعليههيثببهملييرفمهوتطيعوبكمابرقؤمنأى
بذاتكلليمانالديعاأورئعملىنجماكمخفعنبتماالضةلىاأجمصربمالىثم

عياؤولىأطلمكننزب

يلمئعيامجارثرالبطقانفرظلة
فكيضورهوظفم

لىاعبلدنهعطلجمم
نهجمنانمبؤكبلة
واواشتبغوعنهم

منأعنمفىاللهن
بئلغمحاجونماب

الكفرتضربماجهإ
والجمأنأباداشفاعم

هويالن11لمبادهلمضى
لىظتهابرضاببىاكا

أوانلهرادعالنوان
برفيوايفنؤمنوانش

لملنممبركاياىأ
فبنببمسببفيوزلم

امهـضةاعليه
برفدعلىضصالشاوا
باعالإلوشاالهابغ
غبرصماالوطوهص2نا

وغبرهمادوبكهى
وندزرهنررواضاولم
حديؤخذاىأىفمآ

قمراثمضطنب3
رجممءالمحبزاميبم
كنهئمجمافينبئمجوعم

ملبأمالحابمنمعز
كا4اأعلهازصلثجا

اضالالمىواوشد01

هثننىلىالتمكلزومىنعمنعنهاهااخولهادنماليدعوغرماإتماللدااالإراجعانيهبصنيهاد51دمجاز
مموكلن6الذاضاالنخأونمىكروااألوماخلقكفولهمناجمىويهايففسحالذىنهنربهأمحنىفبألمنليهوا

غعا6يافلالسألاامبطهعنوبعموبالىمحيووامملضللبضلالهنااداأندلتهلاولىكثمماللها
اهلهامنلمرأالةاضابانئدمنالدفيأكهافلبألجمفركدلجإمي



عصعمأئيهليهمفيبالنفمديلىميلىاإلسنعهاثكههزةداطزقكلىوأفعيفعباثرمن
آلنهألالةاضالدالمولمطهمعفتالغاهوطعواكهوطيعلمحناىهتإممغبهوالنفئفدمكتخ

فأصاجاصاطالليلنله3جمضخوالذيئلالذينيعمئعكلقلهههـوقعألكلفرفبلاديموهوبرىكلكرا
انعلىالالئعانقؤأمحابهيرأويرجوضوةامذيىأىضةأمجنرالقانالفإلفيظايماالنهين

ثممحلفىلتفصيربهامجطفىبرجورحمحمالمحلهرجاااوفمو061بينيكواقلمؤعنجمبا
صدهجاولفاذاءارجا

همنكجمنغقحتةاهوقانعتإوقيلصعنىعنثفرأأأجهآالىزهاذاظلتيفةوالللخزمأمناواظوفييكون
النااااإلسابكونجدهنجا
وأببمترلشفيابخكبلمىلىظالجفةأصابقانمتهانتهويامندصنفاللىتطاللهتاللىكد

انفاقعلاالتانهقيلاطلنانعرتمهانتساالليمحهيمعانروقيلائطاطعةملهتلىمحراملىعنإبنالقوميألمصاللهبأمن
أنا47عامحعحلمىالقاهانهلىوظصروقطاظ

سرأأاللعلإللثجدأخرفضلأاتنهارطهالهافيالبإقيامأاليلءنماددفهابصألةدافتهاروحمأسال
ؤلوال01العدنفبففرونانالقوم
اصاعشوهواالاألصلىاالهطألاحإلحامجمعحههالهيمالئاالحمارااعىشتعالفاكرعماعناتفاساحدهطالمجاوزان
ءلهيستوىهلفلحد

تياتهآمناحهحونيكموآخىاليولىبغبم1ندلالوابكةنهاتئوألىممونعاكولطماننفايبلىالبواألبنلونالذبن
هايعلوناىاليطون

صألصافبماالنىناعلىأاورفيهجوارجةمقافيهاركاصايإلويرلعاليقجليلمحاالورفيالحفراجعلكانهبهوبعملىن
اندعفطتاللهصرضىماممأنسعنلمروىزاهتعادويعضالاللهاديئسبانوأودكيرعالماليعملمن
ارجوالتهفالتجدكالموخفقاذلهكبفوهوفىشابءدخلوسملممهءاللهصلىالنىبالذبنعظيمءازدراوفعه

عئلقلبكبقفيانالمجغيعلهعومللهاعىالتولالرةدلؤدالتموأخافيارسولاليفننوثجلعاوماتنون
ملهطافلمذالتمحهأضمماسكا7منهوصشحودماوتعانتهأعطاهاالطنالمواهيفتضونفهاميقنتون

01جيلاللهعندمبالدنجا

3قيلملعهلائدةاالآللذيىنبيامايعمدإلمتإبرلتوابفاوايعلوضانكايهنبسئوتهمالقاننينجعلجث
فاذاخمألنمغاشوهوالنهايةالمعالمنلمنهوأاهداتادابمنملااالنلماباوانمميهااوارلجبهءاا

العهادالذينافيتعالىاأللبابأكرأواكاينلىوقضله4علىذللثدلنسانللىادالماليممبنوىكااى
31111001اليسغوىهلكدوالجا

ريعنىامههالدحهدهمدلدامممنوألعاهأانفيلانجههامبهوعسهجعنالعنىزحسنوىاللدخألثنوارحأانماوالمحاصىالمطيح
يظهوفيهالذىالبلدمنهالاحشوفيهمكةمنارمخلىايعنىابخكباسقالواسعةاللهلبابااليعذكرأولوا

وقيلالحبضمةىلمحعياترلتوقيل4بلدنلهرليعةفىاللمعاصىأممنوفيلماءاهااايشنابظااىلبجع
برواوهاوالهألمرصرانزلهملمالنهمديهوايثوأصاتدئململفطاأعفرشفى001دعبابافللعقوالراداالد

عندسءإبأل7منواالمذيئ
اغطاىالدلياصمنههدهافىاحسمييئللىئواهيمواجتنابهاواصبامنثااتقواربمكزاال
ثخولوهىةخراالحسننفىهمالدنباةهذهممنوأقاعنامالذيئاالعسنبألمقيتهنجافيافىالتطاعوأا
نرالاىاقهواسعةأوأرضومعنىلعافيةواةاسنقبااطففصةلبهوقلكلقعانسثفاللواهسضةةا

ىاانمواارضادلهماالصمانيفيلننوفرعلىامنموطاااليخواعتلىاباكمانصىنبنةااالحعهمانالفرطعذلى
احساخهمدااحاتاوااليزبألدهمفيالىحمالصثمفيلصاطوانجياقتعواباالواأضبالدالىفضولوابالدكثيرهو

طلكتيملىاكلةبرطا



11واثهالامععأثههمموممالفبرهاثمالموعوطاثارفعفاملىأبرولصاادفهافا
صرادالسابايعحميباانهمااليهتلاقثضبامميجمئاعنبغيرجسابابمهمألخير

شالدبخاواهياضالعىمهـتمدااىايناك4لغكلعااثهالعهدللهاخاعداثاصافىأقلنجل
والمعنى16صنهاوأالاكههفياعععالهيهوممايناذاولاكوثاىالجلىشمناميإ

ديزنكيألولبمطهعكلبىألمجاالبئقالملىلببغرجمحاهمأبموقبرلصااصااغ
ضزانفألينحبالمالبمابأهلبؤقىاتوىوهـحئيافمفيفالهبرونالصازنااالاو

لواقدنباافىانعافيةأهلجمنىاالبرصبابغيرصساصحتىعيهميحبواندوالينرلهم
يامحدفلححلكلالفغعللبالعمناأهلبذهممبهاللفاريعباتعرضهمدأجما

01تواهيفهبأبهأشرفيالاىحبدالفيلهأعماالدبنالتمثلصاالأعبأنثأصاف
11القلبمحلخالكوهوعنبالأ5أمياالمقميلهذهمناىينالمساكونأولىناله
وسمكايهااوسولصلىاالمنالتمتفادالىاللهءضراالنالجوارحبعملنانباهىأنم

وسمديهالتصلىفيرصولمتعانهشااللهلناسئروعافيهافخصشهواؤالفوهوالمجغ
رعصيتانأضافافىفلفبرهفهوكالنرغيببذكأحق5غبرانعلىلينبهص11بهذ

ءالذىهذاماحملدعلىسموهلتمكلاصلىنبىظراشانكفارقرودالثمعيومابعذ
11نىإلشواالهفهالتمتعالىترلبهاطخلىفتأوقوماأيئوجئكمالةاالتنطرالىأتيمنال
اذابونهةبومطهارنثونزاهتهوشرفهدك4الالنثالمعامىيفربرالغيرعناال

فلمامعىنينىدهدنحاممااالتفليخلىأولىفغيرهاعىلمهامننفاحنراكخا
فيعبدغاصالالأامهقلفولهوفيالدبناصالهأدآاجمدأنتأميافيقلقوةارفىلنكيا

ءألعبادهباتعالمحبالئياناللهجهامورمناالخعادبانهاالولارالقبعكمانبسقلصذ
اغبرهلعبدأصدوالاعبادهباحدتعالىافئهصخصأنأميألهاخباريانهاثافىواالخألصوا

ربرالمعنىاذديضأعباللهوفولهلحصراليفبداأعبدأدتهانأمرثالشقولهلنهدمخلصاله
دمنهالمراايلأمثايسدونهمنعبدواماشئئمفابقولهتمعهاثماغيؤأعبدأصدأعبلوالله
مأنفسيخسرواالذبئالخاصمرانفلولهأاوبوكألبينثملديدوأتوبيئصوااك

لجعلتعالىاللهانوذللثعباسابنقالامةامهمايوموخدجهمأزوابعنىوأهلهم
محلومنلهواالهلالمزلىذلثالتععالىكانعةبطالفنةالجنىمنزالوأهألفينمسانا

لخسرتعالىاللهبطاعمحلكننغيرهواالصالمزليشذلكوالنالضلدتعالىاللهععممية

ابنوهـلفرقاببنبأنإالهلالناروضرانبدخولالنفسإنمضعلوومزلهوأهلهنفعمه
وعنترادوأطبافاىلنارامنظللفوفيممنالمبيالمانلخسراهواالذااهله

فاتفاننبالجهاشوالجواجععمنجهمالنارأحاطتوفيلومهاداشفراىتحتهمظلل

لموازاطامهااللىالبال

االصاقأوهوصالمنمر
المسيناولناحممالن
لسعقهالهضألصافىان

ذاخلصاكيخمفنلى

لعبادهالأسولبغاصا

لخاقوأالسالامع
فألخنالفبقبالس

منزكاافئلفبهمانز
هماعااللىأعل

انأضافانىقلىصا

يومابعسذعصيضرب

بالىجوععاكدمملنعظبم
انوبئآبائدالمحدفي
عابفالوالهلشكفارقى

كألىآلتفظراالسألما
فوفكاتوسادوجدك
لعزىاللدشوابعبنون

اللهأفلاعليهمرفترات
وهذهأديضلهأعبدنحلععا

يهصبااخبايةاال
لهلصاتبعبادوحدهلتا

ولىاالونهىهوددينه

ةدلعباموربامأحباربانها
لكلوآفاصالصالوا

لععلىالمحقسفعواأوال
بفعلوثانيانجطوانبانه

رتبولذاجداللفعلا

اماإلأفاعقولهعابه



مطرمنثىاوقثومئافمعايابهصئثلمؤمثوالبركبالحهففيحوفألظاثفاالدفطصمنلفلى
تعانكللكوثدلتصؤشعنانعفمماكوثألطااواصتتاالذد4أضحفرهممفههبائناوئمضوضجبو

غاتلطاغوشععطلىآولمجمبالئهونئاطينلشياأوااثشبطلغعلىتأطلعيناكلىلللىاغهاظبابنقدبماالاوخموتوا
المبسوطيخاضأثالكالواارحةارحمتنمبافةبناالعفاوأنطغعانلهعيطأناعبنللمئركذيفداهى
االشئمالوهاجمدلدسأنأالطواغمتوقرئإطعكيرألشعطاسوالمرادبهاههناعلىقطلقالدااصكلهوفوخوا
عظحعمورئكةالمأللبشارجللثوأبتثفتهنمأيهىلبشرىامأألىرجعوئا36وائابراثئهاامحكلباأغزأمن

حثمواصالاذاكهمنينلمؤكلااى51بمكبادالتدلديخوفوالمفمابهةالمماةاالجلابنحمءالموت
أالعحادتعالىلمحعوقولهالهوحمهدوالطاعفكزوحلىخرمضافوافأخلهموااالألكفلرثقرعبادىإفبئروقمجث العولبئبسثعالدين

ألهممببهأانإمنتمهـؤاعلمهاالطائركوامامبويهااحإاولبإأللغااطالىاىانجوجعوؤااأىآكابمتقواانالذهمأحمنهفيتبون
تاأمالههوعندتريلبصاعمفالتندعليللنيناامانوهاالاوقالداىدوقىالألأرادالبراواكااواصنبو

وعندحواطانوقوفنقروعنداعنمنداشلرو8نوهاالالفرواممافيفىالووعنالاالجننابححوفاأنبهم
علصفةاهدهفملىداالنا

لدشادةالهمعلتحالموأفهمذعنموكلففىالخهونةاوعنددحرلاطلصعر0001
الطاهرموصحثوضع

انغرآندهنىالغولهونيسالذينحكاشافبثصرعبادىارحوالىاراصةافيمنبنوحاادبكرفانةأقالفثيرأداد
القراذصرفىاللهورثعافىبهفبعيلونبهنمايؤهىأىحسنهألمحيتبعونالكزونجمالدبنفى وارحصثمفىاذكرالهولاالمينمعىأةوالهنهالهسفوءب الظالمإرأالتوالفاضلسصنوا

باثمانقرللهنتألنإاصىإببهإوجمرائقمدبماصمناللهلعتفشمكلفيتبعوثىوحاعرضهمفاذاواالفضل
فااوفواصانأمي
لجانهخبرهموصعيدبخريدفسأفيأدوصوسعدبنبيررووطيهعوبنكبدالىحمنصداعباالرواات
يةألهفهنزلتوقعلأحضعونئانقولبئبسزمفبشرعبادالذبنيهمففاقنوافزلتصصاعلىوالندبباح11
عىفادلمانمحرووأبرفرزيدبئوهماللهاالهاليعولونالجاهديةنفرممزافيالنةلىكزواعنداللهوأفوبما

حىمألعييهأحانهألالالونئكقيمالهـءفئلهدايرهـعالىائدهحنهمأىإلىااهبمطقهلمىقادأعناأةالقر7ناؤبسصرمونفا
واالقر7نفيفبعونوكيره

افرتتصلماغرالشقلرفوكلهاتلناآلقوارفىأسلنطأبإأاولهصالئدفعنهماالدضىعناثهفيفبعونيلتهاواهيسفعوقا
اأىلفصانعولمحسنها

بسئعيداالامجممنءنخابمنهاارناواالغرفولتلكالتهرقمبهلولىالابألأىإفيمخلاوذونووالعفو
لأهلتراسنالجنةأهلانتاللوسملميهءالتهصلىالةعننهءزاللهظدرصرفىاهحالحديثتجعون

أوآلمغرسلمافلىالممثرمنقابرئطالةالدرىكوكبالونينهابمفوتهمنالنرفومسامحاممنفيهاقوما
رصالصسدوالذكنفىللىقالالطغهاغرهمءاالنمياتلدصارلشالوايارلماماعبمحسندث
صوبيمهمنداومحاسواماويكف
المحيتنقذألمحأنتاباليذطةعليهصقبعقولههالفنلمثغعونااىااللباباونوأهمائلىاالتكلاهمهدالذيئ

ءافااالنكرواكلهاهزةدلخسعرطعةتهغذمجلهافأنتءجباامناباعلئثةحقامقمالىكللأالنارئن5
منعغابرلعذاحإكةههفنأصالكنتأأتقديرذوفعلىطفواالللافىائلفاكالادخلتثمكأاظماط
اىتنقذاألنتجموابالعألكلةليهحكاهناوععناهواصدةهذاجلنجكلىفاالزشق6برالفاعارئىانفى

المااكيففومنمخوفملماتقوأرالذبننلناراااهلاننعلهاشوسبزدلاينقذساناليقدراحلى
أىاالثاتحقامتنجرىمبنيةشفانالرإلنغلامنللكفارظللعمنهاأرفعفوقهامناذللجفقرفيعةارلفىمفاا

الذلكالهموععىغرملهالشفولهكطافقمممدروعدالمبعادأالفالتالقكالالمازمختبن



11لمحافاولئنرالىمؤفيفثطماالمالرىلمعالطملمعالقافيلأفىلملم
اعدنصبيعبناالطاالجساومجاصكامممردقدالرفيثبيناومساقأبنماجعضلفاد

ياضصفؤثيضورةهتألسنااللىانهأمازرطبالماممجهـبههـإثميههاسعفليفا
رامثكمالمابهصلساالممثمانحنغمالفيبعدراوامأتيبيهيجثمفوفي
لتدحمبم36ابألياالولىألذكرىرأكااضوالمطنزالاثأنمنانةوغرالهبتا

لىربأوابئلمثاناصيأمفىالفقاعالقفىبرأمحلغاالىنالمرضاومدفوا7منوابا
أىاالدضفىيحيخالمامفللىادخلاىفسفكهإتعاممالعىالتمأقىأنلمالمأنعالى

الرضافىماةكاللشعبىاكالهمحدافيالرضكالعروقاافوجمادسيوتاودكقإوصسا
حررواوأفرأضلاىنهالوفانحنادمازلممأمليخرجثمقىلاافن

بطاالفبيبسأيهيجثمبوباماوسائرأالبروانشعيرأضافصلوئلوأبيض
إلولىوىذللشلذاشفىألالمتكمسأاىحطاماعلمجونضرتهأمصفراخفرثه

لداطبحتالحقعفبولومسللوأعوصارأدقمعدحخأشجلوعزؤلىلبابا
مباسنارانجواتغدوىوهدبمانويقييملىأمحبهألؤرمرفهوعلىيهتدفلمفلبهعلىثعالى

دهوأدتمعمرمللوسالمضرحأكنلبعوسااقمحلىتألدسولالدمسعولعنلثصأا

وانغعانشرحلنورالقباضلأذادفالرررهعىاانمريفاللهقالالرسولبهوزرمنعلى
أهباواارالغيوودعناخاواىدشرارادالىاالالبةلذلكفآعالهاتاللهقلناياربول

فىشحعلوسألدلغسؤنجعفئ1ذكرافتهملىبهمقلىبةللفالسأفودلالموتترولفبلالوت
قلتوروالهدايةالةلحصولتموهوسببذكرلعابعكنيقسواظتكيففانالقلى

اادالنفسانوقيلاالجمانبهسمبقلىقستبهبونكلىالذينعلىكواللهذاثئمطمانلى
يزيدهامالذكراللهطءفانقاطلقبمنءسدةبامفصراالجوهركدرةكائشخبيث

دتءالمؤمنينفلىبايىيالغر7نلمدث9ذويعقدالملمحعايابنلمحسحمروكدورهالفسؤا
وفمناعظمفوبةعبدلنارمماضربدبئمالىفالفسوةافيربكااوالبزيدماعه

ترلتنيلبعنفأللولهثشقاوخةممنمنزحاتوملىتعالمحاللهوماغضبلفلبا
ابوفيوحمؤعلىوقيلخلفبنابوفىتعاعنهاللهرضىيقنصدابمرابفىيهاالهفه

احسنزلاللهجلىأوعزوجهلابوقوسلمالدعليهإتمصلىانرسولوقيللهبوولده
خرهلىواالالفطجهةاصدهامنينايثالحلىاحسنالقر6شوكونهييعنىالحديت
الهئمهجنسهومىونيسوابلغهوافيلهالكلرمعامنالقر3نناالولاماالمعىجهة

وهوالثاالوحهوامااسسلوبهفىكلااكالفهونوحبلرسائل1الخطبجفعروالمن

أفعماالمؤئئملمحالع
فنللدنوفملوقلىال4طاالى

بروشعبوحمممممناتاواض
منمائغمشوتكعآفاممطارا

فاخبلعنألهعاالبهاادذككل

ثعأهامحنناقببرغيملة
التهاكنشرحوتعطيعلأىا

ص

هصدلموهمعأكلالدأص
لثوكاهنلمسرحر لط

علههاللهصلىافهرسوللىء
اذاففالىرحالثعنوسأدد

الشهرحالنورالفلبدخل
لذلكفهلفقيلوار
لىانابةالالنمفاعالمهن8

أدعنافىوالارالخلىد

وتداألسنعدوروالعرا

الموشافهوعاولنزقبل
05بهياخودبهنررمن

عطرهاطةودشرحالمعنىا

قلبهعلىلمجحهئلىكن
السقوففيولفلبهفعمسا

بهمفلىالقاميةفولل
بهراللهمنلمبهلبد

ؤاللهاذكرؤكمحهنا

ادكرثتاأىذكرألتهاجل

ادتزداواتإنهادهمكلةلت
لهكفيوةصاةمحفلى



مععلىأادثملمعنىلعمضالئمدمداوأعضافئعراطالالاربهمثقاالذبنششرأمتابلؤلىئصكيضالوبثفشصي
اقهصشبةالمؤمهـنمناقمعحرجلاذاديتاوقهمنغعرمنهابلوخهئمية56لصابمقميدوءلبنبانفوآخوبا
00110101اتفؤبةكانحانكنه

صوشيلصطلطسعاالىالحالحباروامهىالموالوعدوالوجميمودكديبلىهرقهااليابسةرةالحممط
وبخهثهفىالجدأنحثمأىلمجهالقلىتخيرإطلىبعضكهلخذاالوادخشوالونحلكاألنهتعنذكراإالههوقلىبهمثليبكئم
اذاىعزالى

مهكنتاانصيرجأل3فمالموثعالىأزصإلأللد7الكرإىااتاشاالبمفاللفوأطالليقشعرجلىئماراذمإلنتالىحمةإلتصرش
بنابعباساعرومحكعنالرينوفصوتلثعشعرعنداهمجاواقالمعنىضبفةوقيلبهمطزالبهمقلىهمجك

تعاداللههدمفشبةافشعرجلدااذاوسمهااقصلىقاددسوللعبدالمطلبسالسيهعمهاماكشبهامن
الناركالعلىتعالىأفدهرواتصعهانعالفورقهاوفيهمااتمكنكايرلهعنهتحاتثلىىووالقشعربر

رمتعدلىمعنىلنضرو

لهمإأاليوأندآقلمناللهالمىالملتآوهدااةبياونقالطاالدعصهاثهوابعالقملىدمالمبزالىتفيداطهكانه
غصمنضضةلبنهالق

دهواسادلثنتاأأئهاعديهمإاأدعثيالطدءهاسوتدافتهعنوبذرالشمطغنبهمءذحمزاقمهنسعلىهوافئ
نالنهرتهقهةاريرذكء

لميهمحاذافريفعلىنوساتعكلياالئمصلىالمجرسولانكيفماءنعاداللهففألصالةءعبفت

الىلهاحملطفقلأدهاللتهمننثاللىعمهاعاويهتقمممعزفوسأحدندهئمائاقفمكاظكاعدتجاموماإدهسمايخطردعزأدتدذارحمنه مرؤفاراالكونلعالال

دابالالتمومافعانعمقطأفياكرطبالهحرالتموماغقرضىإلتلمههيمآاأروأوخدهاالجلىوذكرت
وذلمومم4لمهءاللهعدصلىابأنبعذاءهاكانهمأحلىجوففيليدتالشبطانانانقألبنىنهاأدالثم
كلأحدهميغعدانلملينببنناوفعالنالغر3قريكللهماذالعرعونالذينيرينىعنداشيهاظمحلالنئانيا
انوصادفمفهفهمىبةدىفانخرهالى7أؤلهمننالقر7يقراعايهثمبيشالسطارجليفظمرهازنفالقلب

ااذقلثالرصائانهافىالفاوبمعهاقزثموفاظجانبأوالفيوحدهالىداتذعقلتهـلمالثدماانقإلبثمنتت
اذكرواذلةوآؤليدفيافىاكر3التذمنلموابهـتاقعفالبالف1محاالىاشاشيقجمرتسهونادهاشلى
أهفافيلزسواللفهئىمفاومفيرحآمةلوايالخهثفيةواوحىالرأفةلىءهأمالتموصىمنبهبهدىاللههدى وهومن5دعهامنءيشا

بصلجلىلىاالنافيفمغاممنهافيلي3اءاوحامقامالىكاشفةاتقيلهمجاوءاخهياراالهنداضهمعم

طمأعئالميفدآسالامثتافإهوأالقر3اذإىآثلمدأفيأظظوفأأسبهاقااللهللبفنو
باماهؤملصأىاللهومنيضالالدايةالعبولبعلرهاللهلشرحالذىأءشافىمنأفاله4فيالضألله

ذابادهسوـلوجهرمىأكنعزوجللهالهـبهديهأىهادمنلهفالهدابهدمنايخالعببننىفنالحيالىهاد
كسهشىلساآلالنآدمننلمرالفاروفلهعفيومجرعلىيفيلالقيامةتثايومأمحشدمالعذاببمو04بر
النامنأمنكناقياهها

منرهودكعةعنغهالىبداهالنارضلىلةفىضثرإبههوادكافربرىلوةروجهاغركااسغدفالعال
اووهحخرهاعحهفىوهىالعصرةتمثانعاسعلفتضالعظيمالجبهتليتكبروسونظائرهفىحذف

صعسوءبتأفنبةاىوعنفمويدبهفيالتىغألليلىانحهدتاليطيقوجههاناهوهصدنهامذابائا
العذابالنهبهاوجههأريقىوطلبيدهله4اصنةالمحاوفمخوفامنازالثىاالنسان
بغضالخاوفقينالذىاراالمجههالةبنئانفأليهيألهالمحكنتاهورمغلولةاناديلتىافىيلنىوالذكلياعزأعضائ

قكلمهكمحامالهقيوقا



بممائئهقبلىدلططنمأكئلبثطألىكلميهأفىقلىالرالمالنارخرنةكعواللمأىثظأبئدثيلى
ذأمنوبخاائبهممهاطتلهمللهئراأقملمجاالمجالرعبونكلإلضلجههنلىاطنشغرودناصعضشسالعذاهمفأتاأ

أسلببمافألفىابنالنمراتألكطفووالعهلىامموالحهفافالوالخابهدنجالزىتماامفأفأذامانمفوبئاهن
إحئلنمخ7وغلاهفاهـيفىبنطناوالمدفرممواالنوايرلوتلوكاثغياامنكبراةشاابنياولعذالد

معذكررجألقعافسألالاسداصا6يمرجألذمدالعولةلعؤكدبيائمعائاقرآينعظوادونيتألكرلعديم

اوفعبأدائاترأإافعماويالماىذوءسااشالزة4أثفولثالمأىالظالمسوفيلابإلعأمننه7وهابكنلهأا
النهأراضاخمامسعقلىكارمكةكنبماأععققهدهثأمناألبخالمعأكلكنباهنالدليثطأكنتمياكسبون

يلواالحتتألشولمالمجافأذاقمالعأكانمامزيئ3منوبئوهيعثىحياليمهحرودطمنالعئابفأتاهموسلا
للدشعاربانمنةيؤلىلبرلوكؤايعلىناخوهاالالدنياوامذابالحبوةالعناسوالهواشافيلمأىىاظزالله

فطبم4ذرنالدهطونتاىيعذكرونمثلممىصالفو3ناكفصذابناأدلضدضرعزوجل
15ال01مفزهاعناىثوبماكيؤكمعارفصتابلغامكواءازااااىبيانائىفر3
لساللمرادبلومالىسويروغهرمخلىقوزللبسغبرزوقبلغيرنحتلىابفكلباسوكاضالفناة

لكر1يهقونلعلهموالمخلىقباللبىارقر7نانجمنادامنمعبعينعنكعبنشيانعنوانسبئا
بدلمتالدجألاللهإضربودابة6االرفىاتذاتقدبمكمقامافانثتوانتكذيبالماكغراىيتقونلعل
قنناشركلمعنشاكسونكروعرقصوضطانذاداالنانتذكرأنارريمتفصبببففلتالاهذهفىالتقوىعلى

مخنفونرسنبهشفسهمتألرجأمهضرقعالىلهزمنهواحاتقاهجمهاهواخثدطالثضطوت
يعيرطالساو11الناساتاالخاقالسيئوالضكاحألقهممخعانوللسيئةمتناذعونأهقشاكسون

إرلهجلملألبعأبأىاضربمنى21ازعفمموالئسربئلهالضانصالهى1جلورجألسالمالىباالنصافاليرضى
وألوصرهالماالشركأعقألفاببنهسمبهنسفبفداشزككلىكرصلالهمأللقولوملشمتألوقلافإلمحلى

أفهويهدافعينصاجةلهمفازاعنتشتىهنلمحهالمحبزلهوهمعإهاتدبكىواحىوتنازعص
هحالعاالىعماصوالفددوكنوامانولمحوجل3يخدفيمأوعلىبخالصفبرضىأيهماليدركطاصضي

هومتأليمفهنييممحعيالعبدينبنهلىأىةصاحانهفيءلعاياديدالثوذإإلصالسهء4يخدواحداال

انماهعاتاطانجىعأهلفقناالفىوالمؤكتئمئىلههيععد3هـالذىالتمتعالىضربهشأنأوهذامئلحاالواحمدمسأ
داقييزءرأقافعةالمالمنوأصعأحهسنايعبدالهاواصلىالذالمؤعنصالنفصدهتعاديعهدالله

وقرئاررنسانلواحداالحميكهـأىاناستفهاموهذايستوإلنشماالاهلتعاوهوقولهشىلهه7بعهدلذىا
الهالإفىااينالمعحوكامنغبرهونددبوطدممهاللهأاطمتهتعالىفاللصفةافىلحالاق
ثرهمأإالهوأبللالباهرهلطءاالالظاهرهالدالئلالواصداالحدالحقاللهاالالهالانهبتإطلهوة

بمافشركونالبطونادالمسصقىاليعلىنثر3ألةالالتالىىدهذهوابيناتاهذهحصوللىءالحاللته
4دودماكاقرواالمةشءميععودطإوانجوتأىبهتنك11لإلنعاليلهبلطالشرآهالمحوحدهواللهةلعباد



التااالهأبرافقألتموايحموأضعمهدألدتبابملىلقيايثمأإتللغيبابيكلمالمابهالونكفىألتحدااالإنموالم
التمخهكاشرفماكلىظاخوأناوعنئناأجهاياخصنهم4اللةآبقرضاكالمونفهالاالؤناوآاضياطيناهاأش

أالترىهواإلؤلوالوجهبينهملىالمظالمالدملهواوفمشثقلغبأل4اأهلضنزأ66ايةالعاأبطومنأؤخكأهأل
111هصبهنبأظمفنالمحقولهأ
انمثمادالموقىعفيصمءأصياكلغدانميتونوانهمافميضمكأأنفدبمدوالذىهـلهواللهعال

عبدكلنوالمظلىوالظالمالمحوالمبطليعئىايخكباسظلتختصمونندربمءالقبامةيوموهابهدقوصدقالءصا

موفىلحهااثهثمذدإااالميالانلقالبمنمتصائالنياينعامىقاإلدبريوكاادلغمالعااقاظممؤأاللهصفىداكلجنايرللذيئوتفبعانهثأ
الدهروكنمانرىمقاآلككلنهماعاصمنارهةمررضىابئألوشحسنحديثوقالرمتىالالخصومةيخهمئكون
مفتخهصموبخقلهانلوجممالقعامةلومانمثملنءاالهأفيناوفىترلتيةاالهذهانلميهامزلمحثداللهكتب ءكامثرواالولدالضافة

فعرفتاسيبابعضوهسوبعفهنابضردأيتحتىحدصدكمابناواواوديئناعمعمصدفاللكفبيه11
ونبيناودينناواصاصكهانوالرتقالبةاالههيففياشلدأسمسعيدوعنافينانزلتبادقاالذىلالمي

وهذافلنافمباليوففةناعلىوشدممفينىمداالخصؤةهذفطواحدوهوماصاعإمحدبننجه
تقالوانحعصمونبمعنددةءااامللومافثميةااللماترإضصذهفالابراهبمونإذالعلميهاصلى

عنهاللهرضىأبهريرهنءخوئناخقالواهذهعفانظاققلاخوانوكأنصشصئمبانتكذبجأهظهءجا
مناليومضالاأوهالعكلضمنخيهظيةعندهقالعىصلموعايهاللهصلىبىانانكأجروووةمعنعلماص

سناتلهكنلمواننهبقالرأخفمنهصلمحعللهقانمادالجمهوشديناروالدرهملقهامأوايةروالمطل
اووالصالتهرسولاعناللهرضىهريرأبعنمعايهمحملتهاحبهأخذماكاوباطلحتجيبز
منالمظسانلاعواللهدرهمفينامنالمفلسقالواالمفلسمنونأتدظلعلبعوسجمافةالأيفعل

اإأقفاليفنيصاوإصابذبناضاصثانهيأوقىهذآفمتمصاأمنططآفماماذكرااتىفلثشتمألأرجهخفيألبعسمعون
أظفنتعالىلىاننارفيطرحثمعلههفطومخطاالأخألماعلمه105أىفريئىلدأيمض حصصمصىاللهبواعلىبئكداواللى
وذلآنبالقرأىاذصاعبالصسدقنبأوشسريمولدالهانمفىءاللهلىءمىكذبفىرموادقبالىحذبوا

أللةابدعلىأفالهورسواقدمتالدإاسمنزلهطاإثاوأااألىنمعاليرأمسآأابهقةاسبايماليايثعارةفريئا وععلصدقعبامححاوالذ

صلىاللهإلاليممحاابةأيموصهلميهنهابلهاللصلىجااالشبوواناررعليةاالئرقااإلهوافمثظآىوجاباللماللهعلىالتلمهورسولبه
اصديقبمراأدوبهقوصوسلمعلههاللةلىصتهاولرقامباالذمحمالوقيومملمعليهالقمنأألبالحولموعاث

اعاالتبهدواالناللهدقماعاالأللوتونالموءلهوهألقلوءأمادالتهرضىلبعهالمنوأرادبه ءوفومه5اأالدجموصىص

منمأىأحإونلىداغباؤقماألهمأكاتقوااأنىوالدبرالعرعلمقأهاللئلتإألجماألةصداولديلهىولقد7تيناموقولهفى
محلىاالذكطأسوأنهماتمجمقراوأفعالهمأقوالهمفيى1ةاءحمزادالثامةاحواالحزايهتدونميمبال
كأولةلىثعاكالىافال

اىوالدىقالانهكنالترضعلىروصكناجاكوفالالمتقوقهم

صلصدقافكلحاعبااانوسوىتاللهلصديرضىأوبمابهوالنيصدقوسمالبهلىصىاللهولمحطرلصدقباءصا
وصدقءصاجمونانانعريةفىوجهفالواواافالهجكدلكل1المومنونبهصذقوالمنوسمظبالصلىالذرسول
رعندمايشاؤنلهمبعيدالألبهروذاغيرتقدممنلعاعلائزأواصارااغيروذاضارالذىلىلغايراالنفىاولءلفا
مملىاالدىأسرأعفغراتتهلالمحسغينءافيذللث



3ماهوبعضهليأثئاااضانةمنفنوأأسوأضافةأنأىكاإلعمالذلسههباصنصز
3اانباتفأفهدمعقلننىاتلىعهكدالزةأدخلتبهتاالليسانمىأذفيأعدمج
المسثهزاناكفيناكلؤمنشمهومئلالنبياعوااوعلىاىدمحزهعباوسمالتسلبهاصحمدأكل
كليهانتالتمصلىصلىسولااقريثانوفونهدمنآلهةتخنوهاالنىاأكطبالوثانعنهمن
صاشالكاعنيههومدهامنلهائثغااومنيضللهاالعبكمضرثهاعليكلهمناوانانخشى6

لنصهفههوفتعيالملؤمعيبالهووعدلشأفردودوفههلاعدأينتقههنفتغاماذىعمضبىال
آلممخلقهنماتأوللغولهاصراشواآلرضاتمااللهمقروخمأنوئاناعحادءمهـ مهصا

فىكاأمهـ6الألضرحمزةالعاكلعموىبفعاللهدئأراانلدهادومنماللدعونأفرألغلاآلد
فنكحامصبزاىؤابعملىنالذىباصسنأصرهممومجزنرهبالمةعليميزهأى

لمبهءاللةاصلىمحديعنىكبدهالتب1أوجلعزجمساوبهايهمصبهشوالأفعالهم
اللههكعاهملسوباهمففصدهماصمالمانصألةاليهمامةايعنى5عبادوقرئوصم
أكاإتثكليهاسلىالبىخوفوااضمذللثونه8صيهوفوندبالذبخهنواهمكادزتعاد
رنواوجعونخبلممهءأولصيهآلهئناشتمنءغناالوثافثوقاراتمضرهوصم
دمهلمحمايههمنيعأىيزفياللهأليسمضلمنبهدالتمااللههادومنمنفالهالتلضال
ايفوادشواالرضامهوااخلمخمىوأثهـنسألتهمانهررىامنيمنمضمأنمقاماىآذ
لحهمعفقذيثكمألعالمداالقادلهاالبرجومقوونالمشسرفيؤالاسيئاته

لمواتاساعائبلألاعنفاالعماهدبصةضاهدةيقاطفطرفانالالثقوراعنطجهـ
ضألؤالىتاللههأمىثمقاددحكيماعبتدانانجابنلككماتالموحؤاحألىمنهاومافالرصوا
وهوقولهضر2خيرأودجلبعلىلهارهالفهاللهوددنمابعبدونالنعلهمىخان

بشدةأىبضراللهأدادقاناالصنامثعنىاللهدونوشمنءماتدرأبتمألأثعالى
ممكاترحمتنلبركةووخبربنعمةىأأبرخةدفىأوأراشضرهفاهىبهفهلبالعاو

لرأقلوسلمكليهاصلىرسولهنعالىاللهفساكهوافقالذعنوسعاههاللهلىالنيفسألهم
اآقللواقوشاايئقلميهأكطالمنوكلونوربنواعليهاكادوعلعهأمحهونقتىاللهحسبى

1اعلشابعصهدبدوتقوهوأهيكعدعمكرلمأؤاعجقدوافىاى1دتممعلىملىااقوميا

موفيميلىقنيمننه

51ايئوتقويرهمعكبدال
يخؤفونئباأليئويزينأ
تخهيثأاناشخافعليموسلم
فيأالقمعزألبسعضل
مبأأعمثملهملنصرهم
لعقولنألدفشواآلممثوا
هنلئاهلزوغيرراأو

فعاتداكشفاتفره

برحمةنىدواراكألثدنه
احوهىأواوغنىة

رحقهأسكهنهلى
ثوممسرهشفالنكا

االصلىلىءننوينبالتهر
قالمسئلةوفرضبصرىاا

خوفؤمالمودنفسه
ألهيونخهبلهاوثانامهؤ
أوالبأنفررهمبأني

نم5وحدهوالتلعالمالقضا
برفانكلةابعدلهميفول
الذىالعالىخاقاأرادق



معفالامثهفهاماالللشلطنئثمصاالمبئهلطفولهيرمديهمهيفهانعبرببميظ
قمثماتنلمهعبتوظيقنمهيلمالضآلنضبئاليئسنانهاوالقفمليفلرابعيفحمصبسد

ضالكعاليلمتعالمعوافييهوعنمفهـلموقكناانداليخعرفو3كاونيشالجمبزناغنيالموق

الىسىاجللىااهااأالضاسلوحيموكههيناليراطقيئأكلالموتاطيهاوكلحمزةضىضىألئى11 ئركناالنضولحروالمجاهاتكوشصالضااالفسضهاوهنفسأكلمبسشفهاواالبشفياوقيلبملوردشفع
النفسالشرالمعطاذماةاالقىاقيينمىىالمنامقتتوفيواظلىاقبيزأقىناههاأل

فيزاجمضسالموثهويالثفارفخاللتىاوهىالحياهاصداهمألضىفعيان6انسلنيثنغموهارانيلئم
ام6يتفلىفهلتىاروهى

نامومهاىهنهىاجماواافعاالالخعاهوقوططااجاتعالابعهااففابانكرنجاانجسعقبفمهأعفملمسابنكبدوئثكىأ
قسقسانلمانهوالقمنرولكلهاللعغلطوالىوالنومهاعنشوالىوالفسمد7نباافىاقمرفى
لملنهماشطعروحوتفس

هااىعهالىىإنجسداالشفمراوالزففروؤفىنجاإالهإنوأعندأآلئئيرلفارقهاابرقييزبهاجموادبضالمثبمضعاحشل
ادالموتعلهاىلمالنىدالقسىاالضىسلأوالثمسدهاهـدهافألاىألموتألالالذبهاهىسفالنة لثىكهىوواربخبزوا
ندالنومضمماودوصااشللرنسااوقلوتجيأفألطالىى1صمصلجلالىجسلهاافاذالنانداقرفيبها
ررابشمعاعهافيببثىعنداننواروعابخأسطابئاروءفالكللىوشتىالقسحمضسهاللهفمضالعهدنام
واحأانوقملمنلحظهألسسداالىءحاراينوألدععنااذاوالارىسفعنلىلم كاهبهيرو

ااالىأارجوأرادتذاتعالىاللهءطفمافنتعارتثعفالمهاماالحيامواالمواتظلعفهارضملى

ءأففقمايةاأجسادهاااالصيهأدواتآ2لملهاإلهوافمكنلىاحأرتعالىالتأمسكدالنومكلفوالىتحرن
أوىاذاوايهافتمصلىالتظالرسولظلطعادعنهاقههربرقرضىأسقعدهنمصالهامدابفىاببئىشاو

ربيقولباحمكثممديهماخدفهالبلىنأزاربداخلةفراشهفعصدالمحفرائأحدلماؤيافااللبرىنجنلى

غسنوقلقولهعوكاولشصىاالقعىسنوفىالئهسنعيعماباطجنبىقاوبدكفاولصاضعتوحازالنولعادافنبمص
دلىلحهاصطهلبهاععطدأرسلهاالرحهاوا

منبأسحسدهالى
فقهوالدهاقالمتورصلناقلتنرفتهالموتأصد3اذاباهحىنعالىفولهالموشوفيهفسوعنصارأتلحظة
المألنخووانأالموتولمتعاداللهباذندوحهوافقابعىالموتالمحومنهفهىالمحافيافائم

القطقومالاشفألللثالمونفبمياملمقوماطفاذابلغتابدنعسائراأودحشثزعونومارأتدفاوالالى
وليلأبعثاعلىداهلافئيوفىوارسالهابعدالعائمصدوفيؤالشانالبعىفىاينفكوونطفيقنةاالرسالىب
مغاوارسالمانرسلرواحاهانمسلئعنساكاقنغلطيضقمرننادلعالعلىذللثفىانفهىكادبةضمبطان11

لهةاالثعيزاأودوافلاالصنالعىءافمشمادونمخدواعناأتمنعالىؤلهحرانسعدنىعن
الهفلتصفةاكلزابهذهونههوانتعبهاوالبعقلىناأىلشفحةاصبطإىإالجملكوخعميأ3واوأرالخيأاواعر



البخملئألمالكلفشهآلثفااهللىثهمالالثاإئمثفنيصئمغوبئقوفالننولممال
لهاالهوثنشلألونبفامةلايرموقؤيليهاليوبهغشوآهماااايلبهعدجملئئرجطفت
مآ9ثذكرمههكلرالذاأفربراأذىقيلحدكلصمالمعنىايعهبمطدهاثاركخرةئعاواإلافلم
يدكوععهمأولمدكرالتلههمنمونهأيعدعنممهلذيخفىاذواخرةالذيعاليؤصثوثافلىبضبصاأواقرأىذلتطاثطأ

ايشبشلرولغدئعابللهفمفيعقياالواربئاكنفراالتمؤسدهاالهنيلاذامبهاالفهتاونفمرشمتاهالى
ئهدنلبهتصنهازأواوبتهللشرفوجهتغبسطحىأدظبصرومادأشيهنكسنلثفابهكايفقمثحاحدنىاذكمالاالكاوا

نهدالذيخمفىوقشدبمبرهثغفةاكاجأاذاقىلعاملاؤكرهوازافىلعاملوصعفاأديمقبفيطرأيظكلوغيظاصتى
الفيبعالملعريماواالميركايقوله96عففلماهـوليسلىالرضالمحواتطرأمافلاالستبشادجؤأيففا

إديقدصرذضىاأاأدهااللمددأىواالرضالعواتأععباديئمماعصنإشسفاتحدنافىذدوهوعقةا فبسهايخاكادكأذتاوصالقهاذواذالىولهصوةاأكطترجعونليهاأتمواهحدفيهماسال
5امىفونفيىناليؤالذبئفلىباسقكبرتهدوقيلاتاشكلنانعبصابخكياصوقالقرتأى

كلهاهذلولةوافلىجهالىسعلىفيظداخلهالىاروحانقبضكوغيظهاقليعنعظماكأزااذافيلالالضة
ل1يصبشروناذاهماالعتاميضىواذاذكرالذيخمندونهواطةافيةفخلأثر
هللهفأاعرإهمميالمبموعىلوعزلهلحفاوجهإظهرعلىحتىروراافابايمتلئإرأنواالستثيغرجونأى
أالعندافدقرئت7سةانعوكالالقدرهلسهـنوصفوالشهادةالغيبالمواالرفيكاطرالمعصاثاللهمقل
رخاوعناجسسواهـنبخصدإرشلةأبعنمالدينأميألمحيعنيختلفونكلزافيهيخادكبءبينمان

مفىالقاهلوكانااداقامنهطبغنغوسماقمكليهملىاقهكلشيثمئالتمئعالمحطنهاجموضىعائئمهافالسأ
ىيخيرالحبقتلأصهمانهافيلواسرومعكأيلبريلرساللهمقالصألتهخالامناذافامكالتكادالليلس

ينكامإالقوقاالتاونةءكلزأهفيابإلصادكشكمأنتاشهادةأديبمواواتمواالرككالملمحا
لواأوالدادفال7ادبعزوجلؤلهسقفيماصرافىءشالمحديمننكاباذنكدقامنفيهأختدفالمفىاهد

رابدواماقابموماامؤبمناوالشفمفىومثاالرضيحعامافىظواذينإولواذ

أنىلباإليهعلىويثاالضفيبهمنازذأتامجفبعثوامالمسظهرلهمأ1مبونأمجتيكواللسالممنلهم
مجلسهسموحلعهالصلىبعبادهتعالىاللهانيدطبرلؤايتقوانهممىاوفبعخالهسياتحسناتلهماناظنولقى

فافىعندالموتيحالمنكدرفممديمجقسبواوروكمانالتممالمهىالهمدهاالعىفبواعدناما
بلىطصبصحئىى1كسبواعاصابدالهموأصضبأكنودمالمسهأنآصلىشفقالنحؤلهللص

فيإءنااللوالمشهزؤنؤأبهماأبهمنزلأوصافتعالىاللهءاأولإلوظلمالشركأعالههعنمساوى
القعدوالبماماالىزموءالهاأوتيتهتفانعمقعناقالايناهأعاىاخولناادثماناثمأهئمدهاالنساخضرذامس

ضدتهالعذابومىتلديعنىةفهىبظالتعيرعيهدءقيللأهىلهاقتعادعمالهمنأىمعلى
لبمايحدلؤنوعمباخهمقفطابصالمكنوعداللهطمنرلهموطولواتحسبونمالماللهنالهموورلقمامةايوم

الهالبلوالىيلالهلبلوارشرأقااورىااشهكىسفيانسياهيفاذاحسناتالحسبوطأمامحلىالوقيذفوبهم
حئسبهاماببلولمحمنأرأخمىفاناوتألهاألتهمنكنابيةثى7أصاللهقبلمونالمنكدرجمندمحدبئوفيعالى

نشحافيهأممالهمنفاترصحبنأوسياتقسبمالتىكسبوهاأمحالهمعمهاتأكسبواعياتتماوبذالهم
أادضردطالئماالنساس15فاذمهزثهمونلشهزانرابهماوأصاطوؤلبهمبهموحاقذلكاأويمعل

علىأوتانهاكأافالاادحوابالننقفمكلبهوعمضعاجزا2فيكلىلأعطااادصولنىيقالتفضياىأعطيناهخولناه
صادكراواىعنأللملىقاروفالصبمابرجؤمقعلمأوكلشاقواففهلمئفىطاعطاأشسأمنىعم
لفكليرافيرجعدةالاكاموصولةمافيامنهاوقملومةالتمناشيأصمةالشفولهالمعالىفطاوهوللنعمةأوتيتفي
واضاناينألاىففنةهىنقوبللماةالنعمنخوفاكماقاليهانكالألفتنةهىعاالبلافياوتبخلىانأيالها



ادلكنييتيتاكأكاوفلىهوقنكونرئحبلديألجلالمبنأفبثفتمفساغاعنىبرئزنناظماكلىثكوولماامانمثعكرى
فىصيببةثواواخهئهاواللسوبىفبااهافىمئداماكوعطفبفالتنقوالسببفكلطشهدهااالوقأمعا

أصدهمضهرواذاعمىلهةاالبذكميمعئبثمروناتموذكرامنرونمهـامعنىعلىاكأذتوحدهواذاذكرالتهفيله
ترفىيؤكدالمهانضاضاالحقفلتفاناعراضاالاهناسضمربذكرمومابيثهوشصنيهؤانيمافىدعاهن

علكقعنكلبادكأننتهيماالئموقولهمنالمربرسلموالتحليهصلىارسوليءدعامناضاالعمماقفلتببنهوإينه
ألمجمتاربفللىمخلهقمون3ائمرالئمداتمىأالىوعهمورجواستمئمادهمنكرائهزازهمالعظمتاكيدالالوعيد
اعاقبعلاظالمكللىالمطوامعفاوللذينوكانوقولهانتاةالجراهذهلميثضلىءؤنيخرالذينءبإلهؤآلوش
ضصينبهواطهدصعهجيعاومثلهاالربئنظالميمافى01لهؤانولفيلنهكا07هعغانضاصةاإلهمآو

ورراجاسةابعنىنيعكرهماأولكنبابةوأنفطعادوااللهمناسهدراجلنعماأمابسوإلعذابامحما
اكاعندعأولمجكلىانماكالفانهقارونمإيعىقبلمنينالىلهاقدتعالىاللهمنمببهتعبمنماالولىتةاأل
شعماكسبواابههمعيافأفعأابلعألااجمفرعنااغنىأكلغاماكزابهسبردعنهمأغنىسبلةاالبوما
ياتبهمهؤالعسبصطتوامنوالذفيتعالىفغالكةأوعدكفارئمأمحبزاؤهاوهوانعذابعلبهافمطفصثبلهالةصح

سطيالتهاقلواأولىتعاافتهالىجعهمصالنبفافتبنأكطجمزينبواوماهممعمادوروآذوبأكاوت
قلكاشلىلمماثمنعلىيقترويضضأىيعالرويشلماوزقالمندوصحأى01يشماارزقدلنطودوبيانوعرو

اداالتقضمأضءؤشاالذىأعبادىلفل3ليمائعايصدقونأىلومنونآلعومالالتيدتعولرانكمسببة
أهلامنناانيةاالهذهولترسبالتمكفمافيكرضىكااكنتهأراءضراسهذكابالقبؤن
لموعليداللهاللهالحوفاشرألؤارسولواوانقكواكزواورنوافأكثرؤأالهثرحمغتلىابداتفايااقا
نحالولوالذيئفزأتلمامحدناكفارةلوشكبرنابانصنوئدعىاليتقولالذىانمحفقالواريدكازتقولثمظاهر
مايماناوزناركهمبدلقالحخاتمسعاايذلكفاوكفولهوالى3ألهااورهضراقأ4فادااللته
صمافى11أضرجاللهرحموامنطإلنقهمهمهمأواعلىةأالذإنالعهادىؤلامعحصاناوتراتأفامكليئدباىآنيه
لفاراداالسالموهءبهئمىوالىوسلمعلههاللهصلىالتبضرسولألضآقألعهااثنفرالكنبهاكة

انعذابلهفءتامايضاأيلقاوزفىكأوألةةمىانتزعموأيتدلغكالىئذبىطأعىكيفاأالتهاالىأال
ذادقالوحثىطمحألعاطوملو3منتاباالمنتعالىاللهفأنزلكلدلكفعلتوأناقلىمقيمكفر4اااكبن
ةلةوللشعركاللفغماناللهانلىتإاللهفانرلغرذلثلف4أقدرطاللىررلديطجسلهفىاالجماقمقام
سركااالقداعالانماصدها



أولتاللبدوالىالوالوابمنورببعةأدفيعيلمثالىابعضبمئم5يهدعهاقهظطابموفى
دتهأقمهسلىاابرصولأمعشلىكناضادهمو2ابنوعنواوهابرجيعالوالمفرا

ااتمواطبعواعراأترلتمصبولةىوأسمناثنامنثئصللأونقدنرىوسلمعليه
بميرالمالنعانااهيعطلالذقلناماهذايةاالهفهسانزاتفامعيغوالتبطلىاارسولى

فاكففنلكنيةااماسئميأمفاقلناهيشمنهىنشهذهارأيهلهنذافنىفالصئافواوا
ممهاشيأيصبهلمواالئنعفناعليهذمنأصالمجشيآشامنااشامنارأادكماالثزلقولا

هوارتكبقيلمفعوملكلألحدفىذوابهاواىأنعسهماسرنجوانىولهوهرجونال
نالتموالعنوطديأسواهنوحةأىاللهرحمةالتقنطوأهمىالفوامنكيرهاكائر11

اشغورالىحيمهواانهلخفرالذؤبيجيعااقهانؤالنمكراللهنمىوااللهدجة
علبهاوذللثالقدامواطألقافىاغراعبالمعاصىبهونإظاهرعلىبةاالذهصلقلتى
هانالعذابمنلهمخعىانهالعاصيظنالمجوزاناعلىالئنبيهدمنهاالمراقلتناليما3
ارصلبوطعةتاسرالومىالعصاةانأحدذالااللهمرحمةنطفهوفاذاعنفدعى

فلؤبهكوتانوبهاوصتذاثاباأىنولمجبهيعابغفرالذاللهانقولهالرحمفنىفزالمةاهل

ءواششماوعغاعنهشلمصرلهفانلىعاالمشبثةالىيتولمجفهوموكولأنقبلماتومن

أهقابااصدوضوفواجبقكلىانوبةفاورضهففلىالجنةيدخلثمفزبهبقدعنبه
لمءأبعدذالشواللهيعفوثملعذبفىاولهومطللالىهالفلمطاوب

دخلانهنهاللهضىمسعوابئعندوىبفهـابالبئيثذكرأضادفيفصل
قرأثمانمطستقفطلمفقالىرأسهعلىدقاملذكرانارواالظوهودقصاقاصورادالمصصب

سععالخرالذتوسباللهاناللهرصةالتقنطواهنمأنضهـطعأسرفواالذينبادىءالقل

لىأسرفواالدبندىإلعباقليقولسماجهاآلصلىاللهرسولسقالتيدبزأئهاعبنت
وقالدىافراجهأخرلذدؤلمججبعاوالبهالىفرايفلتدااناللهةقنطوامرصالأنفمسهم

عايهاللهصالنىانهنعالطاللهالخدرمحرضىبد5ابطسعىصاقغرحديشعسن
فاقىتوبةلهليسألهىجيثمانساناصععنوةشزطلراسرائيلبنىفىنقالوسلم

اوكذاكديةقرئتادجللهفقالبسألوجهللفالفالؤبهمنلىلهـفعالسألههماا
اللهحىفاالعذاالئثهوارحةثكةمملفاخخضمرسمدرمتخوالموكأفاد
وجدأفربمابينهافيسواوقالىعلىتهاأن5صةلمحهااللهلمجوأوستغوانهذهالىلىنعط

اخرجألفغللهفعالفاناهراهبعلىفدلفالوسمالمحالنظاعرلهبرثادهده
رضاأهلاععنصألمانهنمبهلفثقتلهالالعالبةنومىلههسلاوشعإلنتسعغ

لنوبهاننويينهمجولومىنمفالبةدقىمىلهدهلنفسمائةفتلانهفقاللمطلراعلىفلى
اأرضدالىفيوالنربدالتمعمهمءلمحاتعالىاللهيعبدوناناطبهافاىأأرضكذاوكدالىلطالقا

مالئكةيهخفاالموتتاااطريقانصفاكالطادحىفانطيقصيؤأرضرفانهط

رالذؤلمجبجهاالتميلطا

وقلشركاالاعنهالعغوبا
السالمعابهفي11ةفرا

لىدؤسجهعاياليبابغفرالذ

ننىةالمباالرنفىوتط
والصكافنولهفيصالوا

نزلتقيلعقباها

رضىحمؤتلتأىوحث

اللهرسولكفىعنالله

بأماوسمتحلياصلى
فاثاجهـثوطالدثعااشد
هوالخورانهيفاال

افزباعظائمصترب
رنطاةأارحبم
وبالىمحر



ليممو
كمعوحسىلض

لعدالبهعضه

ناعأط

وولمجمءوبعدابشديدأ
سعادصذالمحوال

أغلىكصنالمعمؤض11
ومارتمافرطت

رجمتلمحبهاصحمربقيثلها

أواللهأميااللهجنبفي
وقاثهذاوفىاللهعةطا

ذكرالتهفيالتهكبدحم

أنايفالالجانبلجنبو
وناحيتهنبهفألشوصاجنب

لجانبوالجنباناوفالن

وفىجنبهرطقالواثم
ادوهـ4قىلمجونيرنبهجا

اادالنكبةلنىابابصن
الرجلىدطيماالهدقىنبتأ

فيمومنهدأنبتهلفوحيره
ثفاظكلمئصاضعنررتاط

نلمالرجللىلصأن

التصاوقالالتجلهاىاربئ
لتموهواطريقفىزطأه

الثهوواقلمولئهيانمهنالبممذاآيألأنهنقبهامعحدالهخلصواأاسدل
أثطوقواالمغقبلمنفكيمولةأحملعولشاعبئلذاقولهضلبمرمنبمالباأ

ثألتغولىلهلناتقاألتمشوبخشميآلفرطبئكلهمكافوأذتمؤلماونتشعر
لكثفاابماالفساهامنتهيزةسنيرادجموزأنوممفااضىوهىاالنفسلعضبها

الكلأصرفيملىفيئوثهكل1إمنبلالأليإصزيالهاكنبرادبراأن

11ضأتااذابنيهدلىظالموتالضسهظشةعلىايعلمحروايةخبراظليلموابة
اانرالأحدنهاالماليعذجميكذوبلىقلىاكفوأدتهارعقذروثمنكلفىاثمفأموقون
مااللافوفائمذظقطلتعمافيئيفهاالرضىااقمنعلمدهيفادلكلمائصل
تهاصلىاولرحمتفالوعفذدولهفئمخاأوقالاسبدقالخشبتكتمشووما

هدمجةدامباضفىواإلننبأصدهاصاالنرجألنائيلمرافيفينيقولوسمعليه
اقعرلهفغالدفبيوماعلىاضرفوبألفبغولىذنباالضعلىىلمالفيالالمجنهدن
اقهقففبضاخيدأوكالللهااليغفولىاللهوضالدفمباكأبعتشوربخلنىال
بالصقادرامافىصفدأكعلىلىوتعاتباركوباللعالميناعاعنعربفاحهماأدوا

ثكلمبرةبوهالناهـظألالىخوازهبوابهوكاالللرحمتىةاكادخلادهبالمذنقال
اللهالفصلىشمولستالأنسساودهأبوجهأضوته3وديخاهأوقتمةوالله

ماكخعتكغرشلشكىرجوواندممادعؤلنى3ئمابئلوجلكفاآلقاليقولوسمعديه
لوايآمإلاإللىوالكرتاسخغفرتنىثمءالمحازبكنانبلغشدلوآدمابئياأاللىوال
أضجعمدبهامغغرةبقرايأالتيشلمثيثبالتثصركنقيئىثملكخطااالربفوابأتيثىأنك

مباالرضوقرابضهالىهوماعىصلوقىاهحاباالعمانءصايالنان5اترشىا
عةبالنولبوالطامهاااارجعوأىديمالىأوأنلبواعزوجلها6مأللعارهوماافا

نعونى1ونالتنصرثمابدااأتبمألآدقبلندلتوح41أخموااىأإواسلواله
علىةاالومعنىحسرممهنهالالقر7نبعنىرجمممنليماأنرلماأصسنواتبعواصه

امجتترالقبذصاقر7نافىأنزلفالهواجتنبوامعصيهاللهةءاكمواطاالحسنماكالها

قمل



اللةاشدلأولرلامنكئتبهردستكبربثثداألليمدفءابلىظالموحأليخنهمنيهونمأفيمالد
ايكلىلهمختياداافنكندالياطلالفعثاايلبترمدالعاابفمنالهفثشثل3تلقطجماهلبعديهكاث
شبضدثمشلواالهالطعلىالفاللةنرث3لقبشكهسشيععبتموابهثفولنهنالبلطلعقأيويئمتافواية

يقرلناوافالمعاهدينافافدهدلوأنالمعالنيرىنفهجواسابلىوالثقبدئفالعنمنيمعهماءظفامابهأميما
الذيبهذبرانرىمهالفاميووابافىامحاعهايوابساثمبهاترتيعلىالثغسأفواليةصاللجعنمإالنهلوابا

خبمافيمسودةأهبتهصفاتعنماجوههااوننىايهاوالولفيكالمنرافافةعبععنصفومباإلعوالثهعلى
منزليشىجهخفيابسيثانعولارؤيةعنألبعروانيةصؤنثرأنكنالحالانعبكلاص

الصؤممجمعنهمبلممابمفامفاثيممتعلعهاهااسيهزازثأاإااالالعتزىجمممهماأتجيماكلرأالىمفؤلصمراوظعوأهأئأأإبهلد
لمحفألئحسبفمتعاتولهمنلتهمال3اوبعمعببخزىبهمفلوفموالامابداالجمسأىعفمطزدسعوالىافيجمهمأى

منإنهامىزابانلاتافىانعادهلىاللهاجابثمبنلىالمو1المحسسنينمنكونفاالدثماأافىرضهأ
دسببالفالخأعظمفكذبهالقرآدابعنىإلفىنمءقدجالىاتعالهوهوقباطلايلىلةواانلةاالعذأرا
اصاعالااايوميخوفرلامنوكفتبهاالجمازابرشكقتأىواهشكبرتاللهعنايأمحقلت

رفىعطربئالذأفسراالئياىونيناكهملوتوضربماولد4اأكيزهواالقلىءكذبصاالذبئثرىلغبامةا
باالمالهازةااايهاثرأفاحلافمخاهوهعوافيلمسودةوجوههمنفعلشئنالملناواااخشئالينا

صوبرزبسنةااألآبناروىويتعادؤلهأالجمانأمحكلنبئالنكبرمئوىؤجغايسالالسواد
اضاعالانعالنألىزاتهموتركطاةزوالالفوالىتؤديهمالنىانطرقهأىمجمازالشركأىتقوا

ولهوهولفألصصهوالهمالماكروءاليمميهمىالسوأالناريالبمهممقمنةايملباالىههبفوزهم
هىبههزانببهولمجفو1لية3شفىلىوهوأضةوانباالىفيجمىنأومماهوكاأىئئلقصحاادتفنص

نفسهلصيفىالالعهلفامأواالرعصواالعلىقاءلهظهااقائمدهوااناموكولةاالشياجمهـانيأى
لءهاوالصاليهازهمةرهوقهلاصغبرقليدعلىامفتهودلدمنلحدهامقواداالرضادهواتخزا

التفسراالؤلعلىلملىكلممهمفي1فالمعرب
دكلمقهاهـإقلماعولمشريدلصوتالديكلؤذهالم

أبنىالىيلالى3الابروالحراحافظبةسىتابابظهاوهومنفايماأصئعاقعالكالتانوالمعئى
06زقرالمطروالىالىحمهاخزاحمواتاابدعقاوقيلايدهامغابهالذاهواللهأمي
صصكبرحصرملطاهرةالألقهالدواأاللهإتوابافرنجوالغباتااالرضليدومقا

لىيرفيابىكلللهداهوفىتأمياللهألغكللعزوحأليةونراظااأواثهماهاهرةا
وهويهلتنوواربهلم

ظهماوهوبنهياوصاميااعهوماللثالرص1مفابدالمحواتلىحالكبلشئكلعلىعضازن101
حدهاواالمفاتجالممئوهىمالبدءدبمالثولهمومنهصعانبلهاهكهاهوألدبراصاظؤاشومدالشعافظلةالنىباب

بفولهلهومونالحاصرهمأولتكاللهباتوالدينكفرواالمأدسيةمدهاااوانكلمةأفظهاالواحدلهامنافليدوقيل
نوميفئمىكللقاباتمعاواعنركببفوننسراطاهوالديبهفرزاالمنقبااللهصىأىوأاالذينللهاىو

غوفهمافادفىاحمواشواافكلانأوجمابليعكلىعليهاونفهاومامجزالمكلفبىامالمنعليفىفنىألدعله
ثعسرعنالتحلبهشعلىاولكالرسألوفلونفالسامدولةاالميكآاطوناواحدو1كفرلذبناوبهبا

كمدوإتاابيوساكالتمواللهاالالهقفسيرهاالاصدفبلىعنهااقسأماالياكانواالرضثواتالحعانيدفوله
قديرشئكلوهوعلىوجميتمجيىظيرايدلباطنلطاهرواواخرواالوهواالؤلاالبالتهوالفؤهوالصولمنغفراللهوأ
والذينأمابهفينابهاصتكلممىالرضواخيرالمحواتصعائجعدويوحمهاوتلكلمالاهذهلتهانهذاعلىيدووتأ
أعبدرقتامللهفنبراابانكآدبناعاكدثليفلأونرلخاهمأولتلصبهدو5توجدكاتاللهإتباوافر



أد4أألإط53ءلم

لئمييافمصاهثمالإهاعوروثأهبماكبلأفبرامطفالالتصبقسثهـثألملعلىلوئىتأهكلنئوفمم
بهصحاالسألألفةهمالبيثأمننببخعغااليئموالىطغدأوعىبئوحيداطهبلهاأيهاالبيغاممه

هحملهماعالموالثوجمبهشعلىاثلئيأوإكاظلانلىلمعرينلوففعنولةالشركقبلعلضناابالق
لتلغبقالمرانجئفدضماالولهسطداللرمصتلىثقبالذيخحنلوالمحبطقيهأئلئلضلبااععناهالن

اللثركونالمحباللمصلهلمهعالكلاهذعواكاوالثملقمماحويلىلكئىبنوابادالجوابسالسااوهأبوالبأ
طاامشئهبىكنابعمرضهاوقبلافرفيوالمحاالثاواليطاسببلربوالمرادلمحمألماعليهطاباللنبىاظالن

انجمادفيوكاععازالللهقمكانهدة7ععبنوهامهـلمايردظكبدفهاليمابلمنمابيوجمكبطنالمعرلى
جاكعلهلئصبهامايكلىينلشاكراعنللىوعنهعوضاالمفعولتغديموصعلألالشرطنذالتفاعبدتعبه

لالفانهلالدالنلالغهمآالثمفوكدادعوهلشكعمادفرانودلىأاهلىقااالمواما2دمسبولد نلؤيوماعظمولتمحقا

لدالىألتهخطاالحعاقدذراللهثالفمملذصدمحتنةاإلىطىقمدثأيهىهولىلمسأيمشئيااعوكذداعظمئهق الماؤمادة

دوروفيةانثركمنموسمكاصلىنبيهمعلعزاللهالدغرهالموادبهدسمهليهاذامرفهاالئعياءصمالهي
قعالىعلهئنعامهأىوينالئاهنكفابالقهنجبلسأظامنواثكاواكيرهعهمعرصقاالنسمان
تظهءأخبرعنثميهواقبكير7سحينعظمعهحقماعظهوأىرأقعقمامدروتقديرهسمعفىوتلر
علههللهاملىااللهرأذاهطصرئاالدالهاإدراصىمأدثةعىجيعافالألنأالقيلتطيمصقعظم

محعاوتععالى

يصرسعفدرهاوماقدوا

رالتبعاوالجبالاصبععلىوااللضاصبعكلىءلسراايضعاللهانيامحيددغالمماوجأللةعظمتهلىءمنبهثم
معسيماااطىملىوسولياأثراكطلملىغلىواتالعووأاموليالتهلقإلخلقاماماجملىلماللاقبيلطربفةكللىنمات
لهجمبعاالرصوافال
فرأكبقاجمباؤنواجدهيدتحتىنداللمكليهلىاللهرسولانفيههني4هـالقيايرمقمضنه

الئمكليالشصالرشولاعهمافالاللهمحررضاعنفهاالتةءرفلىمالتمافدرواجمهنهطوقاتواتألهم

قبانروااثلكأايلمأجمتملىألإاالمألاثملهيأثمخذوهمانالقبابوماإلتهإهملمفيطوأباآذمالكافىابهأوالمراد
ونالمنكرأتالحعارونالملدأأنالعولثممطقاسولعهأصالفوالمهأنالوالةافبجىكاهوزتا 00005صيمورمطمتهوفوجموعه

يفديفبفأأىلمنبرالصيمتطوأديهحتىشأالتهي4اائتابضدأ6إلتهلسأنايعأالهجألالتوفيفحلىكنهو
قال4كلاللهرضىهرهـهلى2عىخالداأنالقولو4لامموممواتوتعكونورفننالعامهاغيرذهابالغبرس
اللألالادعثنوالالاللعبضة

ابقومبيينهءعاويطوعالىاالرضللهيقبعبقووممالمكلليهملىالارسوتازصاونجيغةنجهق
الملىاسعواتواحميعاوفولهفولهيمهعلذللثالسبعاالرضونضوالمرادالال

نتاداالرعىااكطوالاجيعاهنصوسكللىولخبرامبهالوقبعمنالدصاوفةالباومفنعقفتعظيمموانوفعنو
يدمعنيمىكناترقبصةىاالوروكاارالمعبوكباالمقداقهضةواالصبئالمرفعن4وانقبهةالفيايرمهقبمجزمة
انقيعىصوافبفةبعبضهنقبهشهواتداىهجيعاقبوإلرضوندالمعنىعللمعنيراوكوبالممحرعيةتهالقبع

كلهدأوزاتقولحدكاصوالعبضهاقبضهنهقبضاتكاسواصدةاالفضهلغنلمالنبسماومهععاعاالرض
نبفمصكفارمامجملغامقداالرضينادفظاهرالنألمعىلقبصةانىاريدأوادتهكلىأمنفدةاالباكلةالتنىاىلقمأن
بطولهانبئااوىدمانبرطلمجلاكالبهطىالىنطوىفالبوملمشركااالدكطهوضدنطىاوالمطويانعن5واحد
شالهيفنهاانذبمااللههتالشيينسفبطووفيلبيهبنعبعدرتووالمنازعأبألمدفبصتصلكهوقيلثنه
بهلثاالييعنمحابضافعالهاماوعطمتهرنفدهذهمنبعدامامحاياثركونتعالى



الموثواصريمبلىفىطئدمبلىعييلجمهأثيأثفألرفقئامامثطعحقثهائلصوبالىو
الصيلىفىونعغالمعنأوفعثلاضىيصف4ذخبثميغأثمدكومصاالمحوأصوأناوالعرههحلىوقيل

آقيااهمطدبذكرهانمعنرمكلناوجمهةوننههىعلهاألةوانحاحعغهفدوأةنخفيهئثمةحدواتف
ىالانعلىاالدكاقمفيمألمينجهظرواجأمفاثمماظلظرالميهوبئبهالطاأبصادههقىيغلهونونينثي
لثثلهوشعوانتافوارحلصعافاقالونفغئزحاالولىئاارعلىوالجهوفللبخلأليوافوتإلولىاائنتان
العادلألمسفتثهميقالهاالصسعارةعدكابطربقلاوبهابنوفاتدفاروأشرقتدةوط

توأفابعلناقا

قالهلكلدنيهسفةمنالتهكزوخلالىيخايضافطليسالخطابىشانأفالرصاملىكأيئلماها
انعألدعووفألنأظلتعنمدنامعىودبحيهييئوىممعايديوقدامععواايعقممصلاثمهاالنكالبنأهلىاا

لالىتصالنكبفهادننفىحاهطعلىنطلغهاىلنوقيفاصفصامبهااهىالجادصهليدا
سألانعليمهولوواطاعةقياأهلامذهبصةالخبارالمأؤرهجواالتىنجاىانجث
تظلىالظموالسألمعزفىبهعوالطكوتنالوئنضعبرهكتاصعفىبهاقهفمماوكلممبينةبسفيان
دافانجهالغياهةيرمةإينغوهىفؤحائاتواأضاالفىومنوأثافىصالصورفصعقفىووجل

نهالرضادااحمهاللهءاالمرشاصالوفاءاالصتئناايرهلىتضسافلعودةتقدماللهشامنااالولىا
ينهثرفيمحيثهايزبأذاهمةافانيهالنوهىهآشىمىأخرىاصورااوليهةنعحثمالتمرحدهح
بندفهامرايفصصو4دللهارضىبرهأسهرعىفاأفهماللهأهيونبننظرأىونطرفبودهممنأىفام
بينبالحقمجموقطهومافالأربعونىاقاونأرالنفخمابينوعلطاللهصالقهرحمرللظقالعنهتعالى
أزبخالبفاعاهلهاوالنرىبنزليثمأليتلظعشةفالواآربعواببتبرهظلىأجمىهرهراهـقةارفالوابلتأيرةأبرهر

أعرواالعاللهناالعظمااليلىئىاالنسانمنوللسابفلاطمفبفبفونكاينبتءكالالىمنكزوجلا
عنعورأماالطوفالمنهابضرراالرضو7سزتنعالىؤلهالفعامةبومالخاقبركبادذنبومنه2اصدوهوعب

يخلقيبهوزأقافدهرحمهيحهارونفؤثطابصارقهخبلاالقتلفصلوتعافىتباركاربلىيحيذ
أدضىفينوربهاللنرراأىبايتىووفحانايامهاتعوعربهاوأرادباالدضبعدلووملالالعومفىالمحسف

اليهواضاقمالموأوالمنقىالىاالمبدهنلقاظأمحالبعلمحبهالنفوظاالو3وقيلاالمالثعاب
صكبيتتعلدلنعهلوسللرسللذينلعىعباسابئتالأوالشهالأممهمكلىشهداوزيبعيبالة

ووفعاللهأونافةاللهلكابالعه1ثهترقياىفطفاواطبعنىوفيلوسمعلاللهمحدعلىأمةمارصافبتبليغ
افأىالىكابماملتنعسفىوونجتصسناتهمنواليمعصمدلمحسياواأكثالاليظلونحعوهـ
كتنىاولكلهالاالتببمالالمجناجالهمباعالموئعالىشانايهيعنىناجملىوهواتملتدؤابحااى
أوايوحنسااسمصالوا1ايرمفاعتصوفابعنىبهمالىواالديكغروسعقتعالىلهدالعئماو

النبينوالموظماؤهااادئىةواحدخمهاذصسفهعاشضبوفلحدهعلىأمةكلاثربعفىمملىبعفهم
تبايغعنربهمسألهماثتفربعاالويعنىخزننهالهمقالمغلقهدللفبلنتيةالبنييعاابرات
مقوءابهمامااارءاقاويندرونمرجممياعليم3بتاونجنسمومانفسمعىأىمنمرعلكمأفالم

لعدلباقلدأبماببنبنهمؤصىارماشدلكأهلوشكينيرمانردصجمااالهمظقوتيلءاوافهد

جمابفعلىنوهولمحلمأمحبزأسامحلتنفسكلامماالووثبتاهاباثباتاكاانطبنفىيةاالخمتماليظلىنوهم
لمحئمروالدفياخيروشرالءماملتنضمىطووفيتأىالبظلونوهمتفسيرقولىيةالاهدهوقبلهدىشاوابىيمم

المححبمىذاشقوأاالسلطانعلىسلموالحارجبنلبفعليسرقاعهيفاجهنملىاواالذيبهفربقوخبرششفص
شعةهىأرواجمافهماكوفىيضتوهاصااداحتىفافيماصغرققبعصهافىأفواأىحالازصآولتل

مليمنيتد3يفمنقنملىريأتالمأهلهابتعديبالموعودالمألثكةوهمبهغضظهخزنتهالهموقال
لفاوينفرونم3ى3يإت



الصقمهئاواهذمبم
وصأمحولكفىكطنا

مألالموجبلهموافذكر
ثهكبهياشوفبئصخالىا

جماوالمحصوضلهبيهامضاف
يألالاكمهماللهمصوق8لمراا

ذااختىكادبعض
كللتىاهىجاؤها
اكليةلملمهواالجلبعدها

ااداالالشرطبهبعمعاهى
بفذواكالمكلذوفصامه
اهللؤابضةفيالثه

ياانهلىءفدلبكالفهةهاب
11وفالفارءبهبطال
اادئتقدبرهصاجالى

أأبرابهاوقاوتوصاؤها
طبخايمءخزفقاسالملهم

حايدخلىهافادخاوهاضالدين
فياالقدخوألفء

أوفالدايألعليمفىايما
11ؤهاماوهااذاطحىفوم
مأبوابهاضددامضتو

ادااؤهامحدوشوالمعنى

1فغخطمجبوقعوهاصا
لمجبهخأبراونجلىبهابراأ

صاالعنددخولالتة

1ةابرابأوأمافبهاأهاها
سالىلقولهلهاقدم
لهمفقهعدنجنات

11باكاوصياالبرالمجفلفااث
اراذاحاوهاوفالحفالكايه

اهفانجهـلاةضثكنأولأئرنمونلىأعلمفالىابلىفأللنلمادومالناراوههؤشرضولهم
نالمنقوياملبهاشفوتناوكنابنابختارأمألناعبسوبهنمالهالاطهصشعلبنثه

ينيفئأةمفدليهايطضالدبخافجهنمأبريىادخلىافيلوهوالكفروالضاللالعذابإمة
أساملسراصمفاعاالبلسوبثسكاعلالمنكبرينإلنشوىمىفبهالومابي

1مىنهاالىأتقواربهمالذينأوسيقجنيالمتعاكبرشرىءمبشمحدوفانقدبرهجمالذم
فديخالواابشرفعنجمرجمنوارضوانكابععلرطرامةارادالىاالراكبينال6ميألهبة

الىتطيوهحاقوينفوالعلىأكطوتجاالعذابإصفضعةطنوابلىقالوااهدمم
ىعتفيهافبئسضالدينجهخأواباادخلقياجعيىفقوالناصاجهغمىنمألال

قىالفوعبرسقلفاازصابخالىبهمواراالذينوسيقوجلعزلىاثهاكريأ
والهنفاسبالهواناهداادانارطردهمأهلبسوقالوادااتبينهماالفرقهفاقدافظد
مالابههمسوفساميفةابأهلبممصوفدوالمرالاأواصالحلىاقاداالسيرالكفعلكأ

بينعافهئمتاوالىضوانامةادالكرالمحداصراعهماسوقبتلىدلمراأواأنهاراكميذهبض
واووهنارأدهعغيراماداأهلفىشقالقافانأبرابهاتصاؤهاواادأحتىالسوقبن
توفدمجازهالاكاواوالثافىااثدأثازهااوهوفعهظضرفااوفاالواصف

الولىايةااواوفىاىاليهاوحدممجثقبلةاكانتاوابيادالواأبوابهاألدخل
اادالجنةأهلانذلىصمامهاطثالووجهأامجبمهمتجلمغلفهتةنمأبرأسجوانلبيان

كانادأوهامغلعةلغارادابدالئوأهلفرحواولصالهملحمغضةأبوابهااوهاووجدحا
النونقصشههاكنيةطالمجةابرابانلبهاناواوهنااالويدتالتالهموهوانذلمذللصز

صنىدفاتفاةنوغاتقولسبعهاصمبعةاالوقوفلوابانعطهـبوالىعةصخسأبرا
يدلاداطنوالمقصردعنكذوفاناحدهاوجوهلبهفاتجوابهفاينذاجاوهالسرطا

خزنهاسالموقااللمهوقولهالجوابانفىاثطاكرهثىالحبثانيكلاأقىباحانهلىم
لحمكل11رضاوهالداللهدظهامحدظهاضالدبنتقديرهانثالثلرواونجعدم
ابخكلباسقالطبحتمتاالهىصاصالمةبثمردابااأىأعلبغخزننهاسألملهمونال
بعهموالنارفيقتصالجنةبهـةطهسواعلىالنارحباقطعواادوقيلالمغاملطابمعهاه
طبعمآهـايسألواصارضوانلهملءيةالجنةبواولمجوادخارااهلىذحىبضمى

لهااثواافاداالجالىاصيقوااذعنهقهارضىالبطببنلىءلوفادضلىهاصالدبئ
هطهرطاهرهاصداهمامىالمؤمنديغتسطهامجمانتحنءيخرجاصبرهباصلىءوصإوا

عابمسالميقولودنةاابرابعلىلمألنكةامايةوفيطهـرباطنهاالضىبشمربمصنرو
ى1الدصواورتمابالجنةا5دفناوعهمالذىالحاللتهلواوظاضالدينهادخاوهـطبمتم

التبوأزماوهوقويرئهفعطوتصؤ4الوارتبيهاباليتئءنشاعرلشاليهاةابارض



ومنحوثيعئكدلعرشاحولىأمنالمالاللةلعنعااعفالمالاللةدوبخفاائبااممينماابرانمأا
اأبمعمللىثمينافاالعنوئاأالتهءشمشاحةالعوكيالىحولطمندامضوفهمامحابقاليئدامالغاية

اللنعبدووخادهلنودواووعالمألئقثومملىبكرأوسبعواقمأااالالهوالوالحدبعولىفيعميطخالطه
قولىاهالمبناالحهلتمربوقيلالألاممثابافىوانظنةاهلهبينأعأوواهايلبينيلنهمىالثبهغو

شكرآالجنةأهلال
الهاعلىلماعلىةدوحمسعاورمععةجنلهواليكلقليكونمحكشعيرهمعا
كاا10اومذصموسلمليهءاللهلىمحدادأقةوقبلهغيافىمجناجيثيشاعوجممعئبؤامنفملحاجةا

دوصدعومالتهمفاقالففلطفهمبعهاالمتشلثمحبهئماؤافهزلوخفيهاامالقبلهالجنهيدخاون
وعموأألحهكاالميىالياللهبصاميىالئحكةوزصاأالعقي4ذاأالدتقالمطيعيناعفىاباأمامابنفنمأصواعزوجل

أاهدوقمبمالروشنمهوجواجمالتهطينفينمحدأىشلاحولمن

الساميمالحاليكلأريعأهلببقاابينهمباطوالبومدلىقيزوليفالتتعبذالنظسبجتلندبجف
طعىاسكلاوعدتمعثمكىاجماأهليقولهاىفيااربطدللالوفامدلانارالاوأهللجةا
افيلهارضىوختمقالمحواشواالغلقالذىاطللتهدلمحقولهذكراظلباطافتهبتدأاوكلالمإتا

محيةالموسسورةأمصةابدفيمجميدهلىفكبذزلهماشعضإمرلقيىصواالهيوهواسععرارا3إللحد
هزنبخ5اارروأ5برادأعمتعالىواللهوصاغفه

حمرحىطاوحيمايخساإبعصرغالرسورهصسومنأاحمرهمرسوتضس
الماكاحرقوعلىبامابعدهخسىبعدهاواىوااللهتال7يفشمجادالذفيتعالىوهماقوله2يتىفيفبلىمكيهو

وبىسوخإدويوخلمعبدءصوصتونهماثةوتتآالوأربعةكلةونسؤؤصعوهانةاوأوغلفنآبة
الحععرمدقوابرتادالهلهانطلقلرثتلالقر7نصاحبمئلانقالعنهنعالىاللهرفىبخعسعودالله

بناوعنيمبايتوغيرهمالكبئمادمتاشوضاترعدهبطابمنيضويسيؤيخههوبينمامنزالهربانرغبض
االعماماللهصمأالهعباسوانالعر3نعطممثلاالولالغيثمثلانلهفقيلوألمجبمنهبأفيذااالولاخيثا

اهداىبالننزيللباسولبابثعىلكللابشكلباصوعىالفرآنحملتل3الدصالشالروضاتهذهمتل

اللهجمامىالتىتريلفبهناتألقالجنهاتوفشفروحملفي7تاوادابخعسعودلوالحواميمالقر7ن
بساطالهالمجعأىاهزيراالعرائسشكلىحمكنآلابراهيمدفيوفال

عابصعوليبنفولاندءالىجمالىحمناللهبسمثة
بكهـبهصدالبهلعا1111أالال11اأاامهاااألأة



صبكئممقعالفملاططتيالظاحمنالطأهةصكهازبقهيعهليناينينجلىحثههبمالهاهيمااحا5د
اطننتابعلهشأثفيللالهعنيممدمقلرجألفابهنكنقااقمحورضىوروىولوأفمفزامعاجااكا

عممميميلىللىحنالتههوبطاالذاررالجدأكعلعلشوأناسالرالىمناكتبهرلالالمئراجم
ةألفظابالتوقيلهطمبالدعئهمئأميصياثجصا5صفاتجلىليهالدفولهسوفالللاوخخقوااللمصبرلىا

سئننوثالنروكاصسنمنمثىبمهابرددببرحمصاالطيغفرلهوصفرلياللهوعدققدلفولوقهاجل
أعوأفاوالئكوروأمديهبنوبانللهالهساواوهوودوهدسدزلؤكأضامنمارأاذافاعشواهظالهكلىمحرأمىرلمفال

ادافى3إلتمايصالمرجحالمعيمااليهنفاأجموشعتأفىمجوزأنالطولأيضالنىال8االهويصفةالهعلبصيللشياطين

اأنمهصتراوشسفاضاهوااهو41الألصاحعهعلىهدنهنطودالذىاالنعامفرواالذبئاالافته
كذيبقيخاصمفيهاال41

مايجادلىتعادلهاالضمفىالمباداكحمابالهالمصيرإاليههاغيرإليومالنىاوقددد4راواالن
أانتااالذكقآكفرطالإللعاندولاللصؤلنكيننعمجأبوأقهقىقالىىاإآاب3ىفمجاجومايخاصمإىدراوصانو4لكدعلى
لضىهريرةأبوسسدشقاقلنىبالظختلفوااالذينأأهاهاكلفروايتاوقواذبراالالشاطبهلدحضوالبطلبا

وقاللىاأوحهالقينمفكفرأحداالفيانقالكلليموسماقلىالنىعىةتعالىاللهاخاإليىفيمل11إطفاط 1001001بمهاملوملقمسه
علبهعدتهاللهولحدحمعقالهببئصهمحروبخشعيبككىرغكق7رعلالمراعمعانهاوردأهلااستنباا

لتمهمانفقولقتمكزلمالهعغعبموللالفبالمبميعىنماطدممازالىتفعلواغاتجهـادظمءثافااريعغ
التهاقمصلىادرسولبوتهـقاللعاصاوموبناللهعبألالكمادعالمهالوهمنهالتمالأليغررككنسبيل
يعرفوصلهانشصلىألتارشولئمئترجاحقعااسرأصواعانوسلملهءاراابالدلمبالفيمابهم

لمرصحةاوالمكسبلنالفها
اىتغلبهعأافأليغرركالمافيفهباخفألبمقبانمناكاهالقالفبلاوجههقهةعافانالنهيءالمين
أكذبتالعذابهمأميقبةطفانفهاعاكفرهموصالمهماداتااببألدمرفثهاثهشئمابءذاالىهمآمي
بعدمباعكذيبعنأنبيامخزكاعلىاالكفادالديناررهمبمىواالخابلىحقومقبلهماالمانلمءفلدفاكيف
يأصعهدتبلوبهامموهلبقلىابهكلعاسقالنيأخذوهإبرسولهمامةكلنوعاوهتفومقبلهمصذتالذين

اربمللؤإلذأإاهلمههآرإإفألاليدطتفواالبيااأصادلوكنبتفاذأهلكت
كتشاكأوجقتدلىمشأصألمهلنأبسشكلعاداتاهمخليفأشاوصاؤحقوممفبل

قومكمنأىكعرواالذعلىحقتالمكذدةاالماسملىالعأاىكاوحصتكةرلحكيئالىاكطواالصاب
صعوؤارللىءحزلوا

العرشحملةقيلاهرشارمجملىالدينعزاوجللىألهاراابيبأيخهعماىانهمدقوموكوددوفم
همحدالتااليعزصنمعبممضاوألعأئكةاالعإمةأشمرفيويملومثلنؤهموبمابيالعمهممنوغيرهم
وهتنوحقوملعدمى

علىلوهيقتكنوامنهولىولهمأسابرواالزحقومهىاىاماهذهمىامةفى
يعنىوصفصهرصرضهمفاخذاالجمانبهليبطلواقاطحضوابهليدبالكعرلباطلباالودوجاأاالسيخلىاو

فانمأىلماعيعفوبالوعقابنكفهـهـعافبهمتهماحدانلألىحد51داراعليعهمبراتفيأخنهوادروانهم
بكرعاوافرالذينعرفيتحقتكدلكلنعبامعنىيرديهنغراوهدأهـدأشونقعادهمبكرون
منمكوالكفرةعلىالوحوسوجبدلىأمحضظدبكصعةلجلعالىمحللهاراأضابمااىوق

أوخرةاالنضاروابعذاباهالكهمالمسقأصلحمئصجبنعذابالدنيافىماهعالجبانارومعنابمااب11
جبكنلواالمأولثكهألكاكاوجبومعناهوالدينكرواقريمئىلفعلالصالواالهعبلالمبفىصبال

لرشانمجملذينالصالدلووصلنادالنهاكللىالممالناروبكابمنأصانهمنجمعقمةحدواالشثلهؤالههألكا



هموواورلمهـالرخمأل9مبنصه

ألمألذكةشالةانكروبييودؤدهـوأسىدوحلهوجمهئمفملكلالطالحعيثوجلىاالوطصودةلعلى
هلماروفسلىااباللىنظوأبأنوبهساثةمفاعلىناصانأمأدبعةحيئهواولعئهىجهو

صلىاقهروظاىاتواكيدفواكبرالتبمملىلهمليسالهوااحناصاثدجموبهععئالعوفف
االدضفىمرلجهـالعرفلمحمهكلعصنالرثيماحلةابفبهاسوكاللىافىءابربكبهمالىاظألفهميهاي
ضقتولورؤمهمالسفلىهـضونوأنيناالرتخومقداهههاانويروىماثفمامشميصمميمةعيمهقسفلاالى

خشوعوهمشلاالميشوالملكرثشانيووالجرالعرةشنستسبماسهمزهمالىدالمحوات
ىفىطرفهسرداليراالرضفىمارجاانلهوىقلىوئكةالمربقدوسبرحالجموالذىاشاال
أميالشتعالىانلحدثاالمحاأهلسناشلشوظوهممطرفاليرفعكلنخشوامرفوهماضوقتومهموالسفلى
دطيعدواالمألكةغجتابهالتىادأشدخوفااكأتلهاوائلهطاضاسضوأشدالسابعةطالواملالسابه

لةعلىصالموبروصابااللهمألنكهمدطعنعنسثأأنلىاذفالسمليمةألتهصسلىاناعنبروكيماود
علىتفضبألحرشأضجهسبعمائقماممسرمقهالمحكاأذثثحمةمابانلعرشاحمنجلوع

حولوفهلساؤالمألناكهوروىالمحلىظتخلغااعظثمنوهوراجوهرقفاليلىسشالىوأماصفةاودأمض
ألفصعمبعونالمحركالثانيةكهالعوشيوالظقواثمالقاغفعناخمابلقالانهجدهعن4أكئعدصفربن
المألثكيطوفوشلمنالمورالبسطيعلوخأليومسضصالىيمىألفيطثألتيناطجرالمسرحانلمحظ

ومنمثبربنينممجاهدالوفألةامرشحملققفىاطهافىءواالشاتعالىاللهخلقخلصينظرانيهاق

ألفصفسبعوورازوجابؤرلةوحمابابؤطبضأتمبعودانعرثهبوالساصةاافي
آفدفيايههالمألمتاالرصافبلىألهلأدالكلبةالحلهكاالهلقبلةسشادالىونيالةوجماب
عواتقهمعلىأيدبهموضعوابخمنبههبفالمالمألئكةاتسادموهيونالىكرووهمبهالطاسينيعىاحولهومى
وهنوجمبرونبهالونهؤاللاللعرممهنضيطوخلفنلةالمألعىصاانلعركجاحولاد
فدصقألمائةمرائوألفحسبعونثهمورانهؤالخوهؤالعوكبمبعصاهللبعضهماسنقعلاذبرهؤاليدو

الخائلاالجماخكوضعواردعواموكاللهكببراولثلىاحمعواذفادعوأتقهملىوهاقدوماعناالىلجيرمافيام
بمأحداالوهويعمافهموالحلقكبراالأنتغركالهاللهانتواجلىكاعطمافعاواشانثوصحمدكمواأ

االضبهاليسبماعلىيىاطومسواالمأليههشعشعنامائةءالوءهؤالدمورااجعوقصاليكيهم
عبرالمبتداوهوونائهبرةحدهماجناسمابيناالضبضيداليسصهسجحداالامنهمليىير

أصمعالذيخابكمالربهمحولالدينالمألئكةمئكزوجلاواحفمطأدبعماثةعاتفانيتهادصمةومابينمط
ارادابالتملحمددرجمابامنبعمىنوسومبعيبهاتاموطةجمابامناروسبعينجمابامننصبامرش
ويؤمونإللحقسبحمئعبهابامىصجواخضرربرجدجاباعىاحمروسبعسيافوثجمابامنصينوسبابيض

ممات4اعالسصامم4دهأنعال4اولاحكأاللهاالثعلىالماداالصهيرسعع5ماحاالص



لىأاشهـىالئطهيمممويؤظلىطمامسممودحصروصسصسىةس
ةاالىئمأادسننبجمافىاالشؤاكافئىليلدلههونيهطحثللمنق4سنحهـلبلقضوندبهد
رتواعالئرحقهعحملعموهفاايرببقوكنىبهاوفاكتالاوجنخللىعهتباشفقفويىإأ

الىاشالفعلدإنهأمككنعايلأزولممنلكجثالئومفوسعاالصلاذالمفيمئئاللذالنهسماهاكماإ
لثوبةاععنمالذينأكطتابراأالذينفاغعوالطمهالوفهولغقيؤباافبعلىلينضحووأضوالعلمالىحمةصلح

نهحنالئمكلىبناوأدحالجيمابذءوقهماليمكلكثصتافالهدعطربئاتبعوأشبلىوالعمرحمذكرلمناب صتمعنوالمعذومممهالعدثوأوضلهمههفوأدعطفهكلىندبثمومنباثهيمنصعومنغمؤالى
شيأملكلمئوعزندالتععلانياليغلبوأشبماالماىبزالحكالعزأناشتياثهموفرجيماءوأزمنآباثيعمع

ثقهنالناألبوهوعفالسياتأأكلإلسياثاوقيمدكفيتان08حكمتكجبكمقومواطاخالياعن

ستخارمناالهذاقيللهموةالمالىأدتهبسألوناى3منواالذبئونإستففرو3ئمقديرمثذتلسحباا
اؤرهذامهمدظااويسفدالدماهبفممدففهامنأتجعللغولهممقابلةالمالأرفع1زإلثفر
شئكرههبأئتكلممنصعلىبلغيرهمئانياوهوكالضنبيهارلهمبالسناكوندلعطيمدراةهعاأامدابا

كأكطوسهشرحتو3وئارحةشئوسعتناولقرلودطرأكطدمناألهيسئةانأأدونكفوواةاكان
ادادخلىمهلقياهـومأ

1الجمموعاررابااقبإلاتهعواسهدهواااغفوعبهلىيمآللهصإشتمبمهؤليلواعلىافيممانضدومفتواطال
زبناالشياطننهمإؤمنيناضطقثنوأغةتالمأللؤعنينانصهكباداقهفطفالالنعاعؤنةفيناديهم

تآندأةموذرموأذواج3بالومن3ععومنوطتهملتىاحلنجناوأدخلهعممقعيمكبؤناللهلمقت
زوجئىوأينوأبخولدىأممطوأينأأبئقالالجغالمؤهنلادفادهلأيمالعزفيااللهالعتاىانغسحم

اجغذانةاأدخاوهمفيقالوفمأملصنتاقفيغولعملواعلدايقالمصكبراسكمابئ
السيائمانالتكقوأتانسعاوقهـمولمذتإمرورهلىأعلكنلمكمالهلىكرهابذفاستعنىفسمأ
اشدالبغضوالمقثةم

دمنتقهىمئذياتاقاةمنقابالهتوجبالىانفاسدةاالمالعنمئوالىقاذئمعوانفصا
الينقطعالذىمملةاأىهوالفوراوذلثانغيامةأكرحمتهدنياالىولاإقتبادقأءاال

ناإاثاابهعرلنوامادععلبإافالدهشمممهئمجألىمصوبهنماادمامعولاوهملامانى4االمعىسىكأداومخث
الفيامةكانملهبقال
ماناالااذتدعونانفسممقشمكبرأالدنيافىاإل3اىاللهلمغتملىفبغالاالمارهأنفسمتالله

ابئاللشيناييقناوالهقيناناابتاإقالوابمذابالعندحلىلاليوماىيهفوونفنسجموايكفراللمسوء
المونةاماتهمثمالدنعفىتعالىاللهفأياهمألبآبالهماامواتافىعهماكفااللهعبايرضىادعونغولطاالنبه
التىهواهنفهاالتباعمانماراذاوصتمفىوانغاليومالعاكفرأشدمماتمقتونهنعليهوتخقارونفبولهننتأااليما
بعضابعضكمويامنببعفغجمفربعقالقيامةموكقولهنبضبمفممفتاكبراالنلماالاللمقتمعناهوقبل
الجماناالىدعومناتيهقتهمأاللهلمعتعليهفزللفعلصنصوبذاوكيؤملعاوظالعامحتعليلذتدعونوا
ذندعوناقبعيلفأنفسممفتمأكبرمنحبرمراقحبتألوهومحلمقتالدقولهاالولمببالمقتوالبنهفرواف

والبنقصالهبيؤذنومابنعلنجامهاالخباؤظبؤذنالنلههيكوبخنىئئبهينعللممجزأنأحمبرمجنهداذاالمععدالن
رلاعلىفعصرونوندتكفرالدنعاااليماشفىالىدعوانناروقلىافيأنفسهمقنواالحهماأومانفوهلىالختألفنىلئاال
مماتقمأؤالواتاأمواظقهمباالهاتئينوأرادأومؤسييحياتيننينءحياواتمااى1انطعينوآحبيقنااننتبأهتنالوأربناقا

ونبسلفيلاحمجسكبرلبعوضةامنصغرجمشانبقالأنكاصعماتةاأمواناخلفهمجمىانآحالههوصعاايهمد
ءاختارانصااحدفاذالواالمصنوحصائزاشكللىافصغروالكبرانفيهوالممبرألىكبرموالمنهنكبرالمحعنرنقلثمة

الدنعااالوبيفىةءاالحيانينياوباالتكنغلىكنهصرلضالجائزاعنثالمفغدمرلجاثزيناأحلى



افبرفافااالفياالطئئالصريأيبماقمبئلخمئإليألميمثغلعلمعمثئميلثأةلهال كانةالىأوانجدافؤبنالدثبهنليلمعقالقفىاحباؤهداصميزالوأبعمدآلحبد
لبعتمانامننجوهاكالابنؤبهمأفامنرفنشايمبالرثطارعالييلهأنعلوأرقلهعمطياضلهكروا

ابياسآأببللمحاهعلبملولطىوجمحكعافدلمحاأىلنامادضوبمأميمأهالعصاومالبع
صبلجوابعلىااالذاالخيرفأمولواليدلولممبليثعنناكلليمواسبيلوبمدفألضذللثددناغو

الىلمللسييخواأنغاكاكلأللممتؤبنبمعرك5كفرفيانوحديىاذابأأذلمذفوصرقوله

دابهفحيثتهوصمدضالدنياثمأميتوافىوقيلالمإناموتثانفهذهالقيامةيومثحياههاعنهاثمالبدالى
طماقهنا5سراكأوظتاىاؤالثضةالالبيأحيواثمقهودهبمثمإمينوافىممؤألالقبرأيوافط

مذبعتالحاثمفعهالمومالنانيهالقبهدنمقالحيأملىاالالمونةأربعهههوالمحنةالبأل

والعلىعليهمأمفحالمنرصحبماسلالبألعوفيلأفسامعنكالبسثهاآيعمالدفبامنهىالىاإلولىالمجاهفاما
3امارأوأإزللىفيادتفالثانيةالدنياثمفيلىىنقاالاىوصوشيهنوالغعاههألهنياوحياهاباةوهى
فياودوراليخانهالبعثدهمانيعثىبناعصفنابذؤأنهامديعصالسؤالواصياةيعدمالسؤالصياةبعد

ديةألحرقلووجضالىلفاوجقبفولهمإهعألواثمبذنوبهماعنألنجوالبعثااهدواظائبعدالموت
اأصلأمالناونلمعهلسالدنياالىمجكلافهلوالمعثىمعميعلالنادأمحعن
االاليبمأولحلووصكراالوشؤافالواذالخووبخواناقنوطادأكوامكاغلبمنمكللوهذابطاعتك
لىالل15ود3لأجبألهذلمتعالمحههوقوكزسبالجوابحلىءطداجاالههوالسبيلوجفألخووالمعنى

ءهنهالت4داباواظالعذوهذاوبماصالرالىالسبحلانفاجيبوامعناهبهفرتموالتهدىااز

أمىيغوكىلونالمحاالمونفعلبهيثسركاناذأجرتماللهاالالهالاقيلاذيعنىدبهفرتمأدتادىاداناربأنمافي
لىقالامبيرالضهملىثالذىاىيعلىالتالمطلثصركاتصدقواذلكأىقؤفواأغيرماىا

حال01علىكأطلاابائبععنوماتهألألتهبيرهوألذىجلوعزلىاكبرمنهالذىأى

هوألذىدهالطلأى1ومايذكرأالرؤاقهوسببىاايعنىهـزفاطاامنلميرلرتموقدل
لصينادعوافاأمورهحيعفيلىالتشالىجعيرىبنيصاالمناااال5هذت

وإرلبربمايهالئوأر2راأىاتالدرخأدنعالىلدفرونارأودوكأهوانعبادةالطاعةى3بئالىله
وبنزلوالصواعومخوهاهوالمرخالىوتاةمبصاتأىالمزلفعصناهوقملالحنةفىاهاعواإلولياعوااالندرمات
وبالمحفيفطماامنلمذابءاالخلقسواهعنكلالمستغنىانيةوحلىكالهحأللهفاتعبعم

أرزقارىدبمصالمقصوداالجمعاأعظمبالدكراللهالعرشتخصيصلىوالفائدللهوماأمحفالقهسشال
عاالرزقسببطاالدلفىأقوى1رهالقكلكالأعظمكانشدالتدمافالقدرهعلىكاللنبيهاسانكال

وهابيفنلتذكراالهاميمنباالرواشاناالبدتحعااحاالرتحيابهاالي5حماالويزليفيوحأتر
افلهالتومالعهرالشظهـءاالنبيابعنىعبادهعنبشادعنءقولهمنقيلهبأمىلوقفضائهباكعنءابنكال
مركاتثمنأالكايغوبالنهاقيامهاوهويومالتألقبىمإللوصوسمعيهاللهلىليننرالنبىيعنىاننالقبنذريومإ

بؤاللهاظيافادعمانببقالثمشعظايدالشدكروالافاناللهالىجعويرعضاذن1أ
الوشذاتالدرخددبنمعلىليسممنلمءأعدادلكوانفكاظفرونلاولوكرهالشركمنالدينلهمخلصين

العواتااللرصاشراغبعروهعىمحطراأواخبارمبتدآيرالذىفو4هوسيتبخلىخبارلفو4ثالناموحاربلتى
السراتفوفهالذمللئمكرثمهالعرنفوذامنازلههىفعاورايابالمزلالدفيدهدرصاشكلبارايعأوبعففوقابضها
منالقلىبمتحيابهالذىأوالوحىلسالماعليهريلجبوحوالىمملكتهفينغنثدرانعظحنصعإاظفالألثكةمطاخلقه
هءقراعليهجملانسالعليهلنعليموهوأاوالمكافتهأىليننرإعبادهمنهـشاعنعلىمبأمياو5أهياجلمنهامي

لعقودالخفيماخروناللوشواواالصواكواهلالاأهلفيهاليخثفىلفياتابرمفاانلامويعقوببننف



لمنلههوأحؤافيمامنثالناالنفهيماالمجتىبنلأوفيوأأجبلةمنهمشدألثلصوشاليعلدكههب
بالموثاناالكلطقهيألذأىامهاداالاثمابفونفصهجميبئمبهمجبيعلىأاللفلئحيناطاالئبفولييأىليوماتلىا
المحشرقهاهلايومالمممىالمنفيعولعناديضادوقبلليوماهذاالمفمفىثلتأكيمنلمنلولليوثدابفتصبد
وصنمفعالميثلفهلماقرراقاطسابلعصراانلبوآالمالظجماكسبمصمنعمصلبوثكزىاانجياوؤادررالا

بظألمليممالنهولطعينهمألظماوانوشرخميرلدنحامناطتلىتجزمحبهأثهسبثنفسكلانذللمموهىشااييوثكلد
همارأظبالحاوهوأسرحهواصوفىالخلعأكلهثحاسبمابصعنصساباليشلىالنهطئألساسالأوانللعبيد
راةحهالأىوالحهاذالفماوسلدىاأزفةايوممنيبللبهاولقرأىاوفبهاالزولحميت4أئحالقهادفةزايرم

العابمونبلتفىلوفبواخاللقانللقيلنتىاالركاوفبللوأهـالحا01العنمبهفلىزفعيعنى
جونأعمادالرذونهملوملىموااظالماقيلوقعللهالمرعءللتتىلهنوائىلمعموميمفارهافتلصبهابوهم

0011فيرلواوالفالهننرج

4ؤاقلىحومذماالهثمصعصسلهطمهمفهالعمأساأقعلهةاليختىسمطاهرولأهمطنحفعتعالمحهوضهافيثنفسواترجع
أمالهمعليهاليرأههوصكرتعالىاقهانوااللحيطاشواسبصاستةءاذاياافىهيونإكاظهينحوأيترو

نراماكاصطناليتوهمصالالىنتهشافالداونراعنوائرومادفىهنهمبخابمبندمك
اهمانفوبقشعرأسهاثطم

دىلمولمناآبمىبددأاقهـاصللهالواوالمدإللغلهيوتعاإإىنيفودإصيلىالروأدآلموبالقمنادوهو
ئقافلىجيعيبهلدامناثلننادكطالعيامةيومونض7ؤاناحضراألؤلاذلوابهاواغابئألىءمحول

االديياونالوفىثكؤابقولؤلحهاتلذديقولونهلفهارفالمؤمنوناصلىلواامقدتهالقيايومفىسالاصحظملا
بغولولمثحيوالندامةوالصغادالذلبلدس6ولونهوالكفارالعقبىفيةالرفيالمنزلهالذىاباالكطمالنمومف
الظمباساتىالىثىسانالالمحمنمجزىيعنىكسبتبمانفممرىنجليرانجاالدفىءأصعاافعالهومن
اللهانالعبيدبظأللبستماقاللهالنالطممنيومالمحذلىن7دقاشلىانأىانيوبئفرالماللظالمينأ

دواوقضفيلقعهمامجماسببلسابصسماسثنالبشمغلهافتالىاىالحسابسريئمشغقمحبحميممن
فهوتماهو7وقعغادفىلغربةهز7تمسانقيامةلوميعنىهزاالوأظرههلومتعالىؤاىيطاعئهفبعوإ

اصاثصيرالىصىالخوفكغامنامآعنأنهاألولودللثجرناطالقلىيملداذقريباالطاعةوهومجازعنبشفع
بيناكعصوكلظميىفيهوتواوشةصرمجواأفواههمتخرجمنأماكنهاوالهىالىتعؤهىضةالطاعةالن

اواليففعهمقرببصاىيممنمالفالمينالقلبكلنهيقيخوفاوحزالحتىممهلثينفوقكااللمنكونال
االىاننظارقةمهىخيايقاأىاالعىضائنةفههايعمأىلههاطاعيضمفعأىضضعالشسفاعهتىوالمراد

بالقلىمخراتلمهلهاالصدورومانخثئكلناآلهونظراالعيالضهىوتبلمالمجلقولهكاقىةءااوا
أكأبئاليقضونالمشامابعنىونهدمىونءيدوالذبنامملباعيم1قباطىيواللهسصبهاياىلموال

بافعالهمأيبصيراالخلقالقوالاكطاحميعالتمهواانشئرعلىشيأوالتقدالضهاالتعماارهفيوافياقىيدبهي
اواالععنهضابعإتجهاحشةالمنماوانتهسىاطنفةءاشفاادونتءايطا6الئهـنافظااخلوان
يانةوخنةأمامنروماتىورصداضخقومااليصلماوادلناقاستراسادوافاهالمدحىناالخيانةرجمهصلى
كلدلكيعمواللهبكمرتهيمرتمنوبنعاسئهلهاواليعجالىبظبهيتفثمازةبمثهوقمعهةأجفينظوالىانهوقب

لوملينذربقولهقلكللالروحبلنىودكنلىوحايلنىيريمآتاتمتلوالذىواكأخبارهوقضبرمناالعينخائنةبعلمو
والثأىلحقبايقفواللهتهخواأعندلذلثفبيطاعشفيعوالقطهلنألفايومذكرأحوالتطردامثمالئالق
فالجمىالدماثمماوهلىبثئاليعصونلهتهم3وبثمىموديهالونهدمنيدعودوالذينلاالبالمحهصكمالضاتههذه

ورلصداوملنىالعينائهخايعبرلفولهتقرالبصيرلمحيجهواالتهاننافعطحكوناواليقفىبقففيهقالالاقدرةبا
والتبصرشعالواثادبرنمنجماببعبهونبعبرتععليهبعاههموانهببعرمابعمنمابغولوشوجمعنهباتمومجهو



كلهااسالمنقبلهملإلااليئاكلألضالظئامنااليةمبةلينيهكردتليلسيرول
ظبهيلفيوالايعضفقظعنههضلولمحاشاصداللممرفبيبغلنصهلهمنؤفسلمنهمهم
كلنثلمأدمابمسلبفؤبهمطقبهمبهبانؤاكلإخنهمموناوقعوراأكلرضاثارافى7وئماإلشبممح
ابيناتكملهمباكلشمتأتاخنبسببيمياهيالأثدثقهاعفابمنبفبهمهئئطنوبرواقمنالتمن

يسلالثااتاتألمناسنامومنجاأولغداذاطاالهفابأتنىكلظثرعلىانشوىالتهصنهمفكفروا
افبمظلحملمبشالسلطاناابلمفمعمواساصكذاثولمقاونموالامافرمونلىاهرقظاومبينا
واصيوانسلعهكلتئوالكللنلعنلااعلهمميداأىمعهمنواالذيخابنااقهلىالوامنعندناإللنبؤطالق
قهكيهيقنفعاأشدالثاوأل3فتممباسرراهمثشىثيافاللالفياينلكفرأكيدوماث

نىامضأباظهارفيفثغأضعفمزاهمفبلهمالذينكاؤامنكيفكقانجةفينظروايالوفيوكيسيراولما
عهمكأهدطايعثلكفصأأشدكفاركلؤاااامنالذيخعىفاقاععبربغيرهمنالعاقلىاقالمعضأىشاالدضوآنادا
يلممحألتسعاقامنالمبهههماافبنزخفممأتهفوتنفعهمهؤإلعففوفعن

البعثانادانتلفكفروابالبينادسلهمتأتهم4تالبهمنرالبهمافىابالعأأضالثإالحذاسافنهمء
آالبألمبهموسانوباتألظلنامرسولفدأعزنجلاظبثمدجماانعموافهنأضفعم
دهوغقدبانهحسيعىاالعندنامناقىالصاصهكذاباالساروشفووهالمانفزونالىمبين

وظناضألهغيظاعلهمؤمونفيالااليخرارقهلالغتلاهأليلأهعهأبنامالذبئ7مناقنلوالرعوشوقوعه
طئمكذانممالبنإممهماعينو51علههغنااقناأعادوالسألمةاللمجهالبحيعوسيالولدانقتلعنأسكق

فاحمفىهانموءليهمصسمةمظبنحمكنانسامليصدرهماواىممبوانساواالقنلكللهم
اللععاااالمواصقياوقومهفرعونوماهكافرينوماكيدأفوظاهزالصالقوالسعالم

ذوونىلمقههأفرمولإلألئهأهـفرعينلوظتعالىاقهمايريدههباطألوبيبهميهيدهيخلئحضألل
اذاهمكنموسىأفتلاغاموميفتلمنجمنعمفوبهقنهذااللهوفرلاواغامومىاخعلفرونى
لبمىهكؤقولهمبفتمصنهاهوواالتفنلىقيلمادظنانهبعتقدبغلبهبههعنهخاليهمهلههنعوق

هنوهوأقلتخالللنجوابهزواعنلكعاصادكلالعاهةلتفظتهممرتاوانصلبضيففاليقعان
وأذ3وماهوإلسالئيبدلأنافأانجنعمعناليناملأداللهيزعمالذىاموعرلااللمحاويدلبهوليدعقتلوم
الشهفكاخدتفتلتمدافساداالرفىيظيولمحاالوانعدبهأنغلنطبخديغرأنأظيفولفرموبئيعضدينم
انكواعنغعوااناساأقدغنلفرعونعدهلمايعقىاوقاليومكرهوعباديلهوتبدالدينتغيبنلىيعنى

ساوضبابةمنجمزاصتعادالتإندالثدبأصلمانسالمالصألةعليهاسحوسيييعربمبربكلعنت

اجمومالطفيتأجمالاولتيالىهاالجمانعنهععظمأىمتكبركلمنبليةصعنقهاأنحانهفالبرمعلميهباقمواعد
طلموافطبالأحمىمىتللوركيفسيأهوعاكالدصفاالقتاوكانشميخبوالكىكااضوماهوصربه3

ربهدعضخوفصنععئلرطكلىثهاهلصدقاوليدكربهوقولهبالهألكيعاجلانهبفتهمايخافكلنودكنعافي
اقكاالفهولهناالهاثنقسهتفهكلنادبيكغوفوماهمانهموايهاماتومهعلىبهاكومومىاتتلوروكلقوله

إلرضفىمومىيظقباوأاالصناونبدوبوةزابوعديهبغيرماانتمانايبدلدبنانتلأاشمأضاف
ادألوابفالوألولمحواااللرمعمامو11بفغهمونيوضصرىولعلفىالدالياتونصبادابضمامحاا
الوفيياعاكيظلافاالىوالمعابشسبوالمالمزارعوتنعطلاالمنبذمبعاكنتهاتجوالتقاتلارضا

وأافكوفةنرأهلوفرأبرءتناجمايظيرهنبنعأويفععكليكمدضاعدلىالجعؤسمدينمعملمايمانأضااق
3روبرفااقحمشغتلهجمآأصأمفرعوششحديلنروظالمومعانيامينكهوثشفااخااقوصنا
شلبرمنكل



صفماالعتصاعلىاثصاذموبانبعوطوطئاتالألىلهمبقهحرفىوابأالعومابوبن
ادبالتبموأالجغفيكلنبضلندالغةطروشملىولالجبابرةمنشوغفرمونذثاصمعطلقئكصمن

امازسابامذبيوآاليلوفهفرطوعلىاحبهعددتلثقدوادلاصمتنيشوهوأتيالثعاناسحبهلىعنا
لمو5بادافطاوالحراهالعسوهاستلمألسبابهبالعاقبةلياالةالصكدييبالجزاموثآلوألتكبراصلالىائهح
لفوموقجمتممن7محومنوفالرجلوعلىوحمزةأرومحربالدفاموعخوااأشوفتبهاوتالالمجهيرك
لفرعونمن7ائيليااسروقيلنههرجلففرعينخةابخكهلفرعون3هجودىسراومن7فبطمانقيلاجمعهـه

انجقولجألاظنوهراالواللظاواأوصديليعلأوضأوصبببحمعانواحمهلفرعونجمانعراطغأمحايكغصلة
هاتكلبهأعلقفىنلموماعرعةمىكلتلألنىنماثالفعلةلمتكبوشاملنكرمنصكظبمكهـه11وهأشولالن

وبماهذاشعنباصالالجلةلمءصاوقدموصدهرأيضاوهور83اللهربقولهأالحثتوهى
صرلنلمأنهيعى

قيلنحإإبطنمرمجولىاسعرافيوهصنللالغمطزمىفهلهممعزفرموالحممابوياليؤامنغتمصولىممنواحدبببنهقوله
عهدابئ3بيلالمؤثنصهذاابمنوشوفزلمىآاكالنمؤمنتجرصلالولةاالنبعنتبببناشس وهوصةووالىايه

انيعوبمفىورقوجألتفضلىواقبآلافئيدلاجرضانهكا11إلهاااثتهاألقوكزاناىاباالعضافاذفماستمرا
عدقهعلىكاللدلمعابهوتوامامنىزة4ارااونؤنتعرالىائعارةثهه3راللهيهاتصهليهككازباثوانه

أقاأاللاكاديئحادماوانبهذص

يلوودهوصماصاقاقفملقوبركدنمىالذيملئعنماجمافمبمالتمىإىايليهبعففماكاالتبغيدجمالعمبهالنىبععىبصبم
الذىبععيصيعمانمدفههاأفلجاالحمطريغاعلىمماعاوصعفاهآأمعلىبعضبطربقجملهسماحنج

هوهنلفدالىأىدىالالتهانالكلحصليوفلىكرالعضهألكمومعهلعدلممنلموالنا4العغيم
كادذألوصاانجمونكا

العاصمردبئبناللهعبدألتمبرقالاوبئعروهامميكنتعالىلااللهدكيالمسركذابأفمهاللوليهمككاذالفان ولبهألتصلىاللهليفارسرلقالوصمليهالتلىمعبرسوعندانأالص
لوىومممديهاللهلىمىالترسوليهصفاحنأبيطفبةهاذأفبلإكبةابعايصلىو05به
اشكلصلىاللهدسولقودفعةأوبهرفأخقبهنكنفاقبلخنقاشديدانعهوعنقفيثرالدىفيعبماماد

إقومعزوجدلهرصياببناشعنبالمءموقدحااقولريأنرجالأتعنلىوفاللموسابمولمذالهمبطيعديم



هايهيبئاوهاأسمرائفولىنعهئاولمثالجماأدكلعنبرلثااكلمليملىلمحكةلماكلعاايهه
حالفاحركمنفثياسيادضالعومنييالماااعكللصألعأوالععوابلياطرفيالرشالمياللمللى
الالمييكليهبهفععفىبدلئمدنجماأدسهفهعسفممممايفولموقاجموقلبعنواطئافدكللسانأنفرلومي

برآعئلطططيماثعمإلوآيلىناوفالةاالشاركلالهصلمصديستئراععلىإللعمئملىمداللهصلى
بمهمهالممىثبنوعنهؤلمعوماقمدأبمتلصابوفسرههبفطادلمياضاولالاههابىلماكلممثلاال

ثرايكفروالقنيبمأمحلهمقئربؤياودلبامنالىاصرجملىمهطلراالبحهمضهانهبمىب
لثلىانصفاتععابحثلاعدأبهالامنلضغحناشاىعنبدوونضهواللفئئائبادعايوئونيفا

قمرلىبغكلفنيأوفيفيعبهم5مبالهبظمأاقهالللعادالمحومابرببدأدتيمأوماولامثهلبيلد
ذلباوشمنمايس

تنمميرهالحمىثمالهديقالمحطياالأدصمأكليعاارشادإاالسبيلأهلى3ومالنفعىيأىأراالماأ
اسمالقدللبامجلانالكلوآوخوفهوشهدافئملىفرعونلردلاشعؤمن7شالىالتهحر
منهوأملغلمالهمزحألمجقومدلىضاالكاييرممثلمليماشأخافإلفومآمنالناللىبفولهأةبلىإلالم 40ابلعذاأناممحىلنكذباظمفكلىالافىثمسمادكثلأىبعدههمنوالذبننهودوط
ابيدوماربلبطالهـماضافطيماقلعهموالفىملمجاةابعدياليهلكيمإىالعبادبريدظاافدهوها
ادادالمنئبنبعلامهمهوبنافىاأناحكلفبهالننادالميديومةالقياهمبىاقبامايوميعىالتنه

مندهداامنبهرتافيهيخللينقوالناداصانجامأصابأصابافلرويالجنهاصابنادههابضافيب
101اةفألنمنقشفألناأبالبعنهانىثمئفألنسعدسعااشفألشبناالوالعثمعاوةبالسعاده

بعدودبعلطععنلعارونااهلىثألموتاادتهلملبذبمبىمىأبداونجالضاوفأليسعبعدها
اليريهبافتزاوتفسبرمايهلمآوثفرقالبتىالوينادىيهافرؤاكتاالمؤمنهاؤمينادىدقيلخألدبألموت

يظلىابعيدالنانلهمازفيرالنلىنتوااذامواكمثانفرحربابعيرازاندنالرمئااميعنىانننابرموقيلى
ازرادظلىااهلانانألمافىفبرجعونعليهصفوظالمالفياالظادالوجدواهربافألبأئوضرأعن

وأظكالثاضليابراقصهالىآمنالنالىالحسابموفممنمنمعرمنلمأىبريئتولونيعديومكلزافيم
سذاتخويفوهذابرسفلميعنىلمءابمالفهاديمناناقفالهيضللعنعذامنأصصاىماص االدتربابحتفرفوشنيرأمقولهيعنىبالبيناتموسقبلأمعنفبلسلعفوبليعبن

نمعنحوهبماالعهوفرعونرئىناننبتادقعلبهنعنةكشريوسفهكئغيمارفيلااواحذاتقه
برمعليثمأفاتانىافتموصالهعبادهابخكاكمنفالبهلمءيئمدمماجافازلنمضهولرعون3وفبلمرصى

ايامةأسمأابتنااذاإصئىجهاهمالنىالببناتمضوابتلىبلمبغواخاجمدفبؤموالمعئشريله
صئوهفواادمجلىاللهانوظنننملىكعريمأكعتمأىتروالهاشعنئعثلناقلخمالعنىهلى ابلوالبرهلكلبهغبرجمههنفىمهواالنسببلوانماظلىاثلئكاتجةعليكم

ئممىهوفاأوضدإطاصلأبعهاشعنيبعثفىلههلىولشبعدهبأؤنالدينالنبباابنكذأساصافىلوشالمادللث
ابالجنفأصاباالعراروتلالكلمارةشصوااللتحكلوهوطالالد5قكلىهدمااليامو37اندلعلىرهالنالك

اابعمهااللئئهعافالناسنانأالضادبخدىوفبلمراالاابأنفونادااببنارأاالبوناثىالنارا
أقهيننمنماثفنلىالىاساباشعوفلمشرلىبريئعدتولويومأبدأهاالبسعدبعدوهشقااثانغالاال
اتالهوبرسفبنفبلفسنعافوضمهلالعىالتمغايصللومناوغعاصهطسافتهابعهـ

سددوهوفرمومعىفرجمواونجلكنصةنبيعنرهمكفاايقوببنيوسبنميمافرأيوصيعقوسوفيل
فهاولمثشكقتمممطحابمكثاشاهـازلبئموحمبماالمبمقبلشانا3يرصفبانصموضمرعوشفيلزمنالى

لخنغدكفربرهاساكللغغءغيرمنانفسمعنالهنحمرسوإلهبعهلدعنجثلئظتماهداىؤاواثهاكبن
جمةاجماجاالجمفعكليمنها



اثدينيخمدممابلشالئئثععييخغثمللألللعألفهذاأكلعملنابهيجممذافئصىهمئبضللف
هادألاللهشافى7بكممابلكلهمسرفاواسهألبرالنهجعمنموهوابدافىاوفيمىهومسجمللدقدجما
عوحلعاالمغىجحورفمهوجممبنبغماوفاعلكيركيامحطفمالناهمكبرمقناةخسلطاقأبطالهاوا

ميناضحضاولوجه11هذاالبهطاعوالبدفىعلىالذينيرفحاقمجوزوامظهلىليصاجعاراوالفيهرسغاهعلىبملاأيلى
كبرظهضكلكلاالذين7منماكبطبعالمحمونحفبهرمغتاأعندلوليبهادالنيناالجديرهيرقكبرتقهاضاابيهيرجح
قلبهئمنمظنهشوهوكقو4ذالاحمعىتقولعنبههمافبرالبانتكووااقابادصفكادالأبىمحوينقهالقنوجبار

ءلبناارحالهلصرعاياعفعرالىابئياهاهانأوجهالمنعفوههيهاعلىفرحمرنلمتهووقالطيالمجاقثماألواقكن
وأبرمحووىوشااهاعبهاراصغلعلىااظيراذنثضاصرحيفالومنهد6لنألطرواناعلىاليكنىافاظاا

مفومهبعثمندسللةكدبكوافيهاواكالهوقأليصسفالتععديغارسالةداض3أبدلإاالسبابلهغ
أىتابإميوعصهانهحهـفىأىهوسرفعناللهيضلآكنالىالنكمذيبلىسانهلىأنهابانةالشأيا

لغهدأسباباعظيماالفصدأمي
لونعادالذبنيعنىالمزالباقسبرالسرذلجاهذاللهيات7شلومجاداالاالثالطالاالرقأثواتلا

ثمضللمكريتاهميهـهاقودفرعةأىأدغيرسلطانلنكذمص دأايهطادىمايواوبرا حياعقلكلكللىالتيطبحثكنوص3نبذوعنداامقاعنداللهالحدالدلىىالىكأاكل
باكلىمهبابفخاالنفمهمقرلطسمهتملعنىريخوطرينجهإلوصدولوأصنحوهكللىئماايهسبب
موعىمىتالطوانىموصىالهالىافاطاحهطالىءاصمنطرقهاواوأاأالتبماصافمبحةيبافاطم بمتشهاىلكلاجوابمد

عىأسدلمدلعمفالىسهوشىيطثعنويهدلىعنهفاصمدتهىارضىسيخافيأىرإألمسئبارفغوغيرهاغنىباللص
أبطال7التمعفىوماأىتباباالوماكيدفرعونلممليلاالناككلنفرعونوص14لىاأبلغلىفا
ارشأدبيلهأهدلماتبعوقيافومالذى3منوقالإلشالىخاروهألكاالفينظووالمعىصصى

تنقطعثمدةيننفعوشهاس4أمحالحيؤألدنعامتاحاكاهنهفوملالهدىلقطراأادالظنهليها لهقولهفيكذالىمو

أةفافيمليامنالدفافتهأكمنقرنىااافالىلمأبىفئلتىمن1إأواأإأدةإالضةالفاالموئلغيرمحاكقالثلها
01اثاقاآلالررالوفلكالنزدذالث حرهوالنوالديياحزدعلدييالحبرامنصهاللصهبالواصجز

احالدجهغجمراوهالثركمحلمعناهفعلاالمئهادألمجزىصيئةكلمىذهإقالهسووناربن
نمحؤءوأنثىذكرألحامىصاعلومنابقطرهاهعوبةعزاؤمااصىداحلماوقيماالسجللكنوم

منالجهقلعطونطقىمالتبعقعليأىساببغيرفبهاؤونيرالمجةيدخاونصكأوكيعقوبووالصاضبقغ
الىوتدعوكأآلمحاةألىأدعوممالىوقافومرتفترعهالغارزفعلهملصصوقصلالخرنفسهةهوأدامغبرأى

شعطانأيناوالمزوددص

الهارفيمأعالهمالهمزيمحفلهقعالىأواللهالعميلعنفصدهمأمحالهمامثسطانالهموزينسوصهحمعوله
يعقوبوصلينلحااتععوفنىاتبعوداقومال7منافذوقاوهألكحرانتبابفيااليرموقوماكيدبعمهون

الأأجلالغىبيلوقومحععونفرديهءماانشبيعبانصرتعريضفيهاخىاوهونقيضدألىشاسبيلاهدملو
ومننراأصلبهااالخألدلسرفاتهقحمناعنعاالديغاطهذهغااقاقومشأكابغولهسالدنماوتصغفىمحذمفسرفاثم
كاالمالسيئهاذثملقراردآراهىآالصهوانبقوالوالمستقرالوفئاهىابوةاالضمتافتوتىا

دسالحامىصاالمنلهـاومنفألمجزىصيئةلمىبقولهفيلفلماينشطومايتلفضهمايثبطتلىقبهمممفاوط
عونينلىاوازبخبىوروأوبرنمزوبصرىومحكنيدلغبرحسابفهازفولجنهاخلىندولفدفاوأنخوهومؤمىأ

بهانطوأبرلياابفخومالىويانومالنادبقوإكالذكلممافبتهاعآذأالنمادادمناتمودعوالدمحئهرتااللهيىلمحدانهدع
لىاشكؤلنىالجنفثاىةااللىادعوبممحرو



لىاحاهقطكايهألففالألكاالظئثألفالماالئقولمأقثعلىثنا
اليمالوماالبهمالىئيواشنمظلالهآائمطفئلأبهنىدحنموالمواأكطبملىالبب

لعلظلههوالببهالدفالمفاعكيرالئهوكلعليرتهيشانوهوالتهقطرايزالعزالىنااككووا
همكلكلىألتافطداخلىألقالثالئالودنمالئاءاالفدبالوأوبفرمونلعن7وافومه
والطصعاقحوعنىلمبموكوهههالدماهالددلممينرالبعنهصمأنثالفافصكظ

الممايمكونىايمعناهخرةاالالمدنجاوقدعوةلهيهليساونىماطاقدعوتهبطألن
باوالث8الاليهومأليدكوتطاغهاشإعوالعبادالىقالمعبؤباطحقاكلعن

لشركاألىكوتموأنطرالةمنفاةابوجىاالجماشالذىلىااثكولمأنامعناهلنادا
اعمأىعملمحهالبسبهئسركموباالكفرونقءئدالثؤفارئماأفكيرجب

ونهبدانهمالحولماببنلهشزطالرجعلهباكبفيعفلوهالبسالهليهاالذىئعثوننىإن
فىأبزالعزلىدعي13وأنيبقولهاالبمانالىبعكوهمأنهبينمركوالثاممفراالى
اههاونىءماذانصالثنىلتعوحعديالجرماأهلاكفارلمامحلذلؤباهنكفر4انغغا
الدنبافىلىالاضابفعموهةابستبعىاالضةالدنباوالفيفيدعوهلهابسكملابع

النداالصهامالنةضاالنياوالفيالثفيدنلمحكهاادعوهلهلبستوفبلضةاالوالفى
جعناعيأىاللهالىنادمىواناعابديتهأمنةخمافياولمحكلباديفوالئمكلوارا

ون3ثارفسغذابأهملمشريخابعنىفشرلمماوأنقهيسجمازىممافاللةالى
اردىااللهالىأهيىوأفوضالذكربغضبمجحيناالعذاماينتمأدأىلمأفولما

المبطلعنالىمنىدبالعبابرباللهانبنهمولخالفتهزعدوهانهلىالتمودالىىامى
هامكرواتمياادتموفاهئعالىقو4اثوذيعوايفدرفمفطبوهمببنمنالمؤمنجضثم

عاقأوكلشفبطياوانصألمالصألةعلعهصونجاخانهاشرقيلامنادوابهأعماأ
تعالىفولهوذلىصانياوالنارفىالدالغوشفىثحنىمذابااسوءفزلىبالنزلأى

هـهودةابخمسعودأرواحآلقالءاوعساصاتجتىشباوغدوابعرضوشكليالانار11
71التاالناراالة4خاتغالهصءفىكاالناعتفلدسهاهطمهأحهث

مركونقآلوبالمحاا
الماكيمهعكيفااا

ماوفيهلةالسنهعنفلظ

لهدتضييملىالانبطوم
ووجحبعهامححقظكلهحيزهأق
المحئسهدعكوةلهلبسلا

واللناوهويحئهباد

ومخاهابرشةالىيد
ابفدمحوفلطا4لبسث

ضةاالوالفيالدنيا

صكبةاهساددعوه4
لمبفاالصضااكأالاالدعوة

اودعوةطوفعةوال
إ

3باألاالسحميت
الفعلكاسكلىالدئوةأ

ءزإباعليالمجارفأ

انوانندثدينفوله
خرجومحناواللهالىادنا

ن1إفبنلمممراوانايها
اصابهمالمثمهـيهبن

أقولمافستذكرونإرلةا

عفدانيهمناىل

وأفوضاللعذاترول
لعلابفغالوىماأاسو



ممئصيألمثنوقأالبريلذجمألئيثلالنالأمنؤأنصيباأالعناوبخادضنوبطأكئمأهلآدهبيعحظ ولهلةالجنلبنهأهللادبأقليفمىالهباديببنعمالتمقعلنأحلعنأحهيغأكنلهاىيهالمفمامحاب
تفظهعايألنهوبهيرجهغظزكاللنيغلالماهدهاواسبذآلقاللفيفأثةالنادظزفىشلذوظلالناكدلناد

فينالموالمألئالةفلعمالوالخاهمكفاااأعئىوفهاالقسةآبعيهقولميبئرجهنامنانادمرااأبعدهىجيخانجملو
ناكوار3امهغالكوهاناربطلب11أهلهمطعتعالمحفلهذاتعملىاسبهمفردةلىعوةبعذأبيأولهلئاجوب

أولمتكإلططويلةبعلعلهالهمقاظؤنةاىاالعدابأولمقيخاافىمنقلريريرما
00151ءأنأوقولهنئنصةأولم

هلىيعىديختصهونمحدلقومدكألواذساجوقدواإلتعالىغرفوااهندتفسرللقصهأدسالك
أنمضفوافهإلالدنياعثهتبعااتاكناليموابكاللذيناهالضفيعولالناأفىالناراثزالقالبيناث

أت3وعنيعنىفيهاائاكلااماداوساسالىيعتىواامشكالذيئقالالمانحيبامنعااعبلىأيهالفادااىوا11
العذابهمائعتلحدحننلعىالنالايذينوقالعلبناوعليمقفأىالعبادببندحمبهمنةافئأىاأفال

حنيسمااصماتهقالوأباييجىإأبنلكالهامثغايعدإاثلىلمعىلملخفأتأيغماألبيربماضابةوالنتم1نالومحوا
بخالاالنافرل1ومادماتعاالعذالمجألثالتهعنهمفانهأعآالخهمأناالندمولىإومادماهممائصلد
مؤاين3مفوائدسدناوالذساتالننهجالوعزلهسعفعهموالبضلوببطدلعنىاللادالسعألبنهـ5اي

همالدنعاواقءاالعدالالنئقاموفعللمحهاللوالفهروةبالغلبةعامىابئإلالدنمااللهولهومنبطالن
اشبالقهوعلىتدزصرهمتارهافهمضامنعلىآلكأةردنصنصوفهمفملعذاوشانجموبئليئعاد
نببهقنلفانهكرقالمامتلبخزمجيىنهمكانصربالننقانمهمأعداوأهلىماداانالنفصرأاعوآ

منظةاهماقهادوالقومكىمالقعامهلومهمصرنةويعنىاداالشمدىهملقوموأمىطا7منولديئسلتاو
معفرشالظافيغعإليلومكفاربآلقكذبمبااليوءبالتبلبخلرسليشهدونأالئكةايعومالدنياوبرمبوةاط

ارمموعالدولهمالىحمةصئالهعدأىاللعنةمنهألولهملعللماستفيواعىبهفرهمانأىنياالىأىداالط
أملغلبهمانهيعىواالصه

لأصراثبىوأدرئفاالهوراةالبوفوفيللعىإدىىمونولعدثجهنملعنىمعاتالحةنالدارفى

لأأإالذوىشذواااطىهلزصداللهانببااولمؤإئخدكللىسبإأاببهننآإضبرأللىنوانمخآلفبهنملظفرغلىوا
منلاعلىانصفاؤوهاللهتغفرلذنحكوارالة7انقتالتتملةنعمئالقالىإمالدنيافىفىلبوا

اة0111001اللهاهضاتامناالحايبن

ررميرأتاليهنهذاوحهلثبئاانعمعاطبلعلىمممارالملفليهمأاالقذمامجونرليعنالتلههوبتعوالعافبة
أعدائهمولوهنصنص

انطاعاتمجامعنوذلك5دبهمن05لغىدقميرسنةجهدربدهزاصالتهكلعلىمحولفصىولومصبعد
توبقمناوهواواالولععالمعاينبنىواالشتغالىفىاليذمحابةلتواينفىرهموالجاروألمجرورخمولىء

الدزبءفاالنبياوااللبياظةيريداابشاهدكصاجوأاالحمادجعواليومأمسجئنكتقول
طكلنازابانتانقواالمالمنماوابهابربموشكههيثفطهواطلعاكديبباالكفرهعلىامغادربهلونيه

لبعدمن1عنةاولهميخفحكوكنونافحعنرهميعبلالأىيقوميوممنبملاهدمعفرضهمنطالماالتنفعيوممهث
منالدينبابفيبهاماجيحيريدبهالهدىتينامومىآولغوهوعدابهاهادإالضدهواهـس4االدصوولهماللهرحه

ؤكنااىبجنسلتىاوارورالننجبلالواراةانغوأىالكباصائيلرثنافيووالشمراخوااةشرالتودفىاا
ىلذالحاالالولمحااللباباوعلىالمفعوللهشصابهماعلىوااوئذصهادشادكرىوذهداهدالىذابعدنبان
حغعألبهتدنعرتئواوعلدمنبهاشعاسبيعنىحقلتوعهانخعهااامننانوهندمايجزبهكلىفانعقطا

أمتكنبأكللذاواستففرلذنبكا



ائيعالياديعمقبلنلنعبلبأدئبىطالأدأويجيطمدملمباليوجو كليه9اللىولالههثشطافمبغاث3لىنهلىجمادلذيأن11ممو

للهئفماالؤملىأىبكإوببهعملرطعالدأشوهوفراطاالاالئمشالوالنافىننربا
روفاذآبناالةورلامألةيعوامثيواالبمبابلئألنمكراعمللوفببهالله
كفاوفربشأتاههاللعسلطاقاللمبغيملىآنإتمجاداسنالدنبأيناظسالصلىاتعباس

مالىالاثذيكعلىعهاحلهـابهنمباقالالكبو11بهمقماأصدودهملاا
انسناهويلكااذمعثضىلغىبباأيعلغيهباأماههروالعظمةاالكبرمىهمومد

للشوقيلىثالغدماهميفبوهوطعانسمعلبهاللهلىحمجملىكالطعدورهم
اللمالاودبعنوفىبخدملماماصبناانوسمطيهاللهعلىالنبملواهاوذلىاليهؤفيترلت
لماكهمفىفاسنعنبالتهقالىالنينااالميرواصرالجواصملطانهيخبلخارمانض3فىبمصكر
واتالىأنىوجلءالههؤلىبأياىانبصبروالههاالأىبعهواانالىالدفعنه
احاالمعئىالموتيوبعدثهمداطمنأىننامىاخلقاصبرمناعظمأمحمعإلرضوا

ناغاكيف11ورمذخلقلصداأعظهفىوذلىواالرضالمحواتاتعالىافتهانخرون
يثارالجمونالانيعنيلونالاناممزاممنوأالموتبععدوشمالبثبقر

خلقمنأعظمأىلمساكخلقبرمنأمعقوموقالالقياتوعلىبنلىلونالبند
الالدأميفىيخاصوالذيئأليهويعنىلونالاناسكثراأولماكنحالال

وممممميهاقهلىالتفسيشرسولفالوةبهنصهئمامعنماإللكراذئمل
وكأمنثوأعظمنهكر51لمعناجاالدأكبرمنخاقاصماعاقيامالى7دمخاقمابيهطيقول
افهفقالالدرالدذوملمالتمكاليهصلىالنبمانعهاتعالىاقهصىرءابئيكقلالد

لمودالتمكليصالبىافامفالنحهـلنرمذثاودوادوالبفئهنبفثابئاافيمرأعو
أننؤاالوندتبىومامنبهوهأنناففالىصالكرالدذنملههوأهـاشبلىءأشالغاسفى

روأنأعوأنهررلوقلغومهنيىيقلهلمقوالفههامقولسأوللنىقومهنرءمأننرهلقدقومه
فيامنوسالدكديهمصلىامولقالرقالعشهالدهرفىأنسعنفربأعوابمالله
كوببيكينيدعوبأليسشرجممواعورأأنهالاابكداالعورااأنذوأمتهالونيا

بديزبنتأحملعنصميقروحلىرفكىضهفرثمبمعينبينلمسمايةفرولمحر
نألثيدببمانفقالمالكرافذبينىفىوسعلمبهاللهاآلدصرشولنفالتيئاالنصالر

فطرهنلثىامطهاتهسكوالثايخنباثانلتواالرضناضتطرهااالسمكسنشسعنة
اتظلفذفألئبقىهنباثهاصواالرضقطرهاطالىسكنثإرااانبلمئىآلرضوا

أحييتانأرأبتفعقولاالعرابيأذانهأشدفتنههومناالهلكتائمالبنءوالضرس
مابهونألكاحنالهثسطاشوالهقكألبلىيخقوللربكالصمتأنعابهثك
أصببلكانديفوألرأيتثوماتآأخوهماتفدارجليأقوأخةوعاوأعظمهضر
ثمقالتونحوابكوأحبهامئيطانالهثلفيبلىربدفيقولالمتعىألستوأباكأخاك
قالهتممياحبثهمؤنمابماهخقىقووارثملحاجههوسلمعليهاللهصلىإللهرصولجشع

اولشالققبلىوال

حلودهمانمنخبرانلط4
وتطالهوبرال
ارللعمةانفضد5اداد

ملنواالجموكوان
صواوددوكفلهذاط

عيمثئغدأنخيفةآلألللث

كأميبدكمخضطونراو

تحغاننجؤةاالنوثيك
ةأوادادرللمعةطوكل

اننبئةفمبرقان
لجلوبنياواونلئحسد

برايلوقولهعليه

أوارادةاليههاسعبغوناا
دالبانحبااإلفعد

بعالغاأببالغيههاهم
اهكجومعتف11جبمو

منمارادوهوئعلق

اؤيحأوالنجوةإصةار
الهافسنهنبااتا

منكيدمناليهفالئ
عليكولبعىكسدك

لماميععالتهوايه
ابصبماتقولرلضولون

فهوويعملىنبماتعمل

امكوعلبهمناصرك
لممعواتاالمقههامن
خلقبنكاالرضوا

انتلمطلناسا

اللهآباتتلمدمجا
نبهثراانإزعلىمش

ارهاهدلةدايطوهوأصل

المحواتنجلقجموا
كزاثمرضوا



9

هملأرىمايهغفظدجمبزممنبنلمؤشجهـهكيفطالمعثمبزينالفض6اللئهوأ
الدجالجمكثوسكثلبهالىمالنىفاللضعغاظابةوفالانفديسوأاثسبجمنالمحل
امأليومكلليوواطعهخلجعةكالهثهروالنمهرالسنةبعايسهةضاالق
عولاالظنفالمممممجفىطضاوالذانبغوصبمممندهجهلمارهدأحدثأضافيسشة11
يامكموسائرأالمهكاطمصهلوكمسهرويومولوكعضةهـماقاذأربوناالرضفىلبثهاتمعاا

قلناضر4أآلدروآاللظيومصالةأتئفيناكعسفإفااليومالتمفذاكجوالقاالألهذه
فنهودعئادأببةواويمارتهاسقذلغعثكالاالرضكقعهااسراتفومااتارسول

عليهعيييخثمهوفتنتهمناجوابماممهفاسووةفواغلميهءفليقرأصنكمؤآ
حذيفةعنفلذفيصلدبابفيعركاجقدمثشرقىليضااعندالمنارةلألموانصالها

يرىالذىونارانأمااتخرجااذلىالدطحاقيقولوسحمعايهاللهصلىاقهرسوليحمعتقال
اتافيفلبقعنمكمشدأدركفنادمحرقفغنماأنهناسايرىوالقنادفاعالرداناسلةا

اللهملىاللهلرسولظلظعنهتعالىأدتهرضئهريرهأبنءقسبار3علىءمانارفانهأنهيرى
الجنهعبهتالكيبهىأعورواانهقومهنىبهماحدثالدجالحدبناعنأحدئثمااللموسعلميه
المغيرهتجنشسعيهعنأققوصهأظرنرحأنذرلمكاواقىاراهىناطاحهاأكأيقولفاوافار
قلتإضركمالىقالشموألهاماسأجالالدعنوسمعليهاللهآلكصلىارسولدأماسألقال
انحصمحرانعنذلكشاللهعلىهوأهونفالرماوضبزجبلأشهقولونثانهم

مجسبوهوايأتيهرجلاانفواللهفايهآمنهجالاللدحمحمنقالهمولميهألتحلياصول
وداأبردأضرجهبهاثلثامنبهلبعثلماالأولشبهأتاعنبهمماببعثفيتبعهمؤمنأنه
المكةاالدجالالسبطؤهابلفمنلبسفاذوممممابسهلتهاعصلىاللهرسولأنأسأعنف

شةالمالترجفطثمابصةافبزلمجرسوفيصالةأالمألاالعلمعهنعابهامنقباليممةلمدا
آنشهتعااللهرضىهصيرهأبنءامفومنافركافىلههافيوجفاتباهلهاتألشر

برأحددبفزلحتىالمديشهرتحوهمتهاقبلمىالمصجيأقىفاللمعاليمواللهالتمصلىرسول
قالعفهالمتعالىرضىيقكرالصدأبيهألعناكوهلشاماقبلهالمألئكفوجتحرفثم

بعهيمانلهاخرايفالرقبالمنهبادضضرجالدجالفالوسمههعااللهمصلىادئنارسول
كاميبغرصصندبثوقالإشمفىاأخرجهالمطرفةالمجانصموجوههأفوامكان

صجهاناومهالدجالخيتوسلمكالبهالتصلىالتلفالرسيفالعنهتعالىاللهرضىأنس
علمهاللهسلىفتهارسولحمعتفالارىذمالجاربةبنمجحلصمفكناطبااافاعليهمأسععون

لغاقالجحديئحسىوماللترعذىالؤأخرجهببابالدجاليمصابئيقتليعوللمو
إلذهبحمةالدجالقمةوردتالاالحاديثهذهعياضضىلقااقالوىلغواالدينمحى

المقدوراتمنأشياعلىتلرهفادهعببهتعالىاللهاتجبعينهصوأنهوجؤهصفىلحقا

زتباعكنوواونارهوجتمعهنياوالخمبالدزهفئظهورومنيقشلىالذىالمتءاحيامن
افتهدرهالبذكلويقعتفتنهتمبتانواالرضطركطرانءالمحاهوأضرما

أصاصاءال150105نااتةصفثررذأللصتعارالله5ثشفتنتهتعاال



وجمااتلتأممأيدفيدأل9أثبثممأبمامشوبسنالىبومايستوكلالموله
دوليدألبنكوفننا3

شاثععرههوقليالكودرلكنيصيملمحاذهميمئوكيمأشفيلمحوعراقيالمعاذبوظالممنز
اظيألأىتذدنوفعصالنماهتشأكاوالهاوزمحواجالشألشملانحماريازمحولمياقبملى1نييااإل

زاثدةومامشدكروواكاهمامتهفيبكالنبوةييعالنمحميععنهذاغدطفبباازاث
قصلحلوثيهاووجؤدإللللههابعودةاالمكنكلوانفسهوفىجةارلمحي

بدلئهالهأالماإولهذيايهيبالمكمالشاهدجمفرهأزالةوثالذمحفج9الازالةكاوسمزنهصو
برناقفهاثماوليسمجرغبفنثمداومأوخوفامنوالفاقاجاةدئاىامناالةابهاليغترثلالد

الفياليثمتالبدشاللهفامافتننهاالنبياعنابطيبيالذاصفوثاوئحيمولاللدهشفإءفتنتهالنفتنهه
العملاطئظقطونافىلهإيقولولهأجمالهالماالسبالهعنونيبهاصكمواليغثونالنجقلاأهل
حمرنأودصةخاخبزاشسبببفيلىنماوداقهإدقدلهبصيرهفيداازددتماييهثميقتد
ضونالبوناصاماخلقهمجيعلتداليعنأناللهعلىأهونهذاسهازأالقمعلىعلىهوأهونقالغرماء

رلكموكالاللعدفونيانااادالذبن7صوانيليلهاللههاالطوبهمعئمكوقمنمفألالرعلىالتمكؤوجل اسالدثنبسلىنهلىزمنمععثمىليسن51معماوايسينلمنافريخواائلمجفكلايثبت
مجاالواعبدادعوقاالنمىومايستوىوصلعزلهأعوالقمتعالىمياردمونارهنأناداكاوهءأشعمعا

اقىكجىمدااأأاكهأاليمممتوونأىالمسىوالانصالحاثوألذبن7منواوطواوالعالمالهلاأىاإلبصير
دهمحيثهااقيافىالشكأىالريبفيهاتيةمفلقياابعنىلممعاعةاانونفليالمالذكر

اىإلذينتجولهتهرعليهنوربماوفالالهمدالموتابعثاليمسدقوأىلؤمنونالأكثرالناصأولكن
دوءكا5تالدالعبادالعبرعنلكمكلوواثبماكميرمحأجبموخكداعبدوأىلمأسخصدعوق

ماالىادالمعلعهوثلبغوذعلىوسلمالتمكلليهصملىالقكأرممولسبشبركالبئالنعمانعنبةاشمتيااليابةلش
يةاالوقرأهذهاهبادههواعبادقعنشكرونيالذينانال3أشبادعونىطمرلسأوثمامبادةهوالمنبرالدط
وفئوسكليهأةهمرأهوعنحديشحسئمحوقالاشمأواوداأودأخوجهينداخرجهغيحناون اللهسصفىىإشأأخرجهعلعهباشيمأللملموالتصيهصلىالئرسولاللمحالكفهاصى

اوهدممطداعاصعشالنوعنمكلزمذارجهأشدهلعبااعخالدطفالامابنأنسىيبكنيمشرحدإفال
لىحدبشكرلرمنكلوفاللاحهأخرءالدعاالتمعنعلىكرمأئنابسكالوسمدبهاشلى
يلبللقوحيموالعبادهعآااةيتلهاأليسنعانكتيراعىااليهلىكهواأصصصئىذادلكيظتنان
اسيدخلىناعطنىسلىاطلىاونياأوانلرالدعاإخولمشةالهاليدكلووفلبهوانءالحعكاقصخامئهاوطسرا

سيدخيشصحمعنناوطالاخالدعاعكلن9اذارحمطيعةاليهوشنيوانالدنممانمصلىبلدعا
اضبنداووحرقالعنهاللهرضىهربرةأبماروحعليهيدلوهالهيؤنءواماجملهالهاناالجاإلنأما

التمالذمحجعلاغرياليالنفايبلهأاالءطكالمحمتعالىيدعوادجلىماهنوسلمعلميهاطهصلىاللهرشولنال
لنكنوافيهيلالكمباثمالحلمبقدرمادعلطذؤبهمنسعنهانبههواماخرةاالفييدخىلىانوامماالدنيفياإ

هومنوالنهارمهصرالاارصفادعوبفولفالعلالتموكيفالواإلرسولأويسغعلرصمأوقطيعة
ااعمبهزىسنادالمجااكبزونرالدبئانهوالذكروالسؤالالدعاوفيلحديكويبمفدوفالاضاجههـاات

دالهعالددااؤألالهلينأكيماغراضريندجهفسيدخلىدعائسييكطوذلدؤأصنقىعبادس صهاراصهلسملاخأىلنسكنوافيهالعللمجعلإفطااللهجلالعزوذنبليهةي

شعوأصااوجلكولبالمأاتأوعهـوانىفىصراصكضفيهايملمحصلاىوالنهارمبعراوانكونالنوم
فاتضصاليهلوفيلنواالتعريؤدعمؤدمعاالنهمامععابألشمعنىال3لهالمفالحىلمارمابة
دىلملشالىوبوضماالملاالمجازاذبغقسيخىااكنالمالمجازمحودقيلناداالهقلنىااحة



ىثهءالنرافىشكيركألأدالتفلمففمليفلأاناحاطاالئرللنفعهإلهـكنيطوفملهسيم رديرىلكنأسوالشعكرطهالنلسلولكناكاجموناباالضاقةلىفففملازففملىجمل
اقثعوةثحمكرواكلهلوننطغينالذهتماكمفبههنهاالكغراقيرئخصيعاالتكراهذالثنلهاافعص

هياالهرجمغطقعيئإلاثنهادوااللبللممالقالذىذلملطألكفاراالنساانوتولهاالنسلدكود فيهفونهلذقويخةاحدثحئثرالوااللهيغوظقةاروبافسعنأالولهنهمعااجادمرادفقامحهوا
لناأالتألجمدياتاألينكيوفدفللىالوثانامبالةآلىادثهع39منضرفوحهأكلالومن
اللهفيبادطأناى

كلملمهوأأهواالافمطظلقكلافيئهبمظفوكنناالهمفوملضاالأجمظايععلااألللدطىللةفكوأفكصاال
أفأئزفىلهبكهاوانهالشرعباثااللبفوخلقواربىااللهبةمناالوأصافألهألحالجافقرارااالرشلمجل
اعهعرجمفلفهاضاأقياأهـالحثاالرفأطماذللثاألافدئهنداطنمجاللهاالئهالمرةالذكلوءأبناالمحاأمسن لوبنيومعؤلضفافوق

ميوكالفعتلالمىولفومجماثمالفماقاجماخلااربفاعئاإصملوخفقاابكابعدألقالكغافقيلصوولمجملهافلمقبلأرلمثىفأحن
طلىالةاللهوماخلقهفملاطهعاتامىورزلحكملفيهستناول3ثموغرادهقلتناولوضأناصيواكلق نسلشوقعلامنرصو

فيطالوباللهففبادكطماللمرفلكمابالدغيررزقمنسبواككلالمأمن5امبادمفكيمهىكالتهايككلم
الىاذاجمتهغإاطلىاللهوفئمييهآلىكااالهولحعاالسأىاابلهـلىإمهددتهتاوهذعآاالطيباتمندذأ

اننامأمماالىاشمارةهذمدوهـالماشرحمذلمببماللذيذا علىكالنجهفاتاهصةولمانجهالهامةدةوالظبراالمنالتمرسافتبالك
أكيفادعوافيااطمفتمربالدينلهمخلصاالهوفادعوهالهالمولهرحدانجةهواالألهالاهو

يخأباللعاأواغأأآاتطاللتهأاملينائيلىهااقالاعباتصصمنوقاقالإلابطالم7عبدالذلأعبدوأدمؤ
منخدفهوالدىتعادؤلهيقودذنعاداناللهحهـفرأميااؤالصحمنداعةااأالدبنله

منوهىلنطفةامىشلقالنؤاباالخلعنانسكلانمجهللوقيأطاكم7دميعىترابلدابامقائلينواالشرك
طفأليخرجكلبخعلقمنثمنطعمنثمابااافباشعنواافباامنواالغذيةاالغذيةافيكنالعالمينب
أضدهلتالقمكنهمامنضىباح

ئممىنابطنمالعدفبعدغرصطاللهبأاأألنابحالاكببوانكولهموليهبمثماثعفليقلافتااللهاالظلى
0001نلعالمادتعراطدازها

أىكوا9ودصيرصانقبلمنأىإقبلصنوسممو4الشصوهىدلىممفاهـمنة11ولماطلب
وأملحمالموتادليآهاأحليعنىسبهاوزولهالاوفنامحدودأىاجألممجبااالوثاعبادةالسألم4عله

معاإهوهقيرمىحيديأالدجموافئكوإدأن3افابصقيمنلهاآلمفىاافكعاأكاتعقلىناعبدأناشبهتترالفل
فىءالةالداالثعالهـمن3وساؤماداالحعاعواالمانةعلىقدزمنكالدوكلوالتعتاللهدونمنئدعرنالذبئ
بينانحعإلاااعدلما

قلرتهىخاقهوالدىالعالمبنربوانعااسثقماسيفىتوأصوالوحمالعقلوقيلنقر3اهى

أشدلنبلغوانمنسادبيانالمرالالنالوالىقرء1اليخرجمنمإفةءمننم04ظمنئمفىأبمئأمم
واالعثىصحبىوحمادووعلىفئوشيكلطسراولتكوالراشيوضاثمبهدلىلتبلغوايفيمنمقدبرهئعذوفمنعلق

فللتملغوايفعلويمعناهأجالصأولتبلعواوخةافبلأومنالشدابألعقبلعنأقبلهنينوفيمنومةيهم
اأميىامادجميتومجالذىالعبروالجبهذلئحنيمافينواهليالفياتاويوماالموتوهووقتصأجالعم

ةفيءصاهنصريكؤلهفافاأفيكونلهكنظفايفول



أأطؤلمبكونطبعممنمفثعتؤرشمهليلماألثأنمفيالئلمثالطد
لجمواالفالأفسالعبمنهابرضانموجماأنافلمكلياألينكنتأكيلشالأوثأله
طوطبماأجلرايهشفىتفبائموبادفاضتفبالهثاأاولفوافثزباهثنافأمه
لىفيألكأالمكناااالغالليونإلقلىلصمالسلواالمهئفيااللمعيجلواووهاططظالبيغيل
ألئمالوفواذلهنررااونثئيعصالعاالفاثمالملىفطثصواصبونملىمامناملوللسال
يعناكعخاظزقلهمأىنقوللهمأنينمجواهمجمفبهاجموروشاللملرمميطفبههثهممحههنمالنادفهينله

انكظموابهمبلاههوالتعثحطئجموننافالاضايظافأظفهائعبدالاماالسهفياللالونمننبهودف
ااؤشئفاهولشأفألنافميأكالفيالحسبتباثعافعبدماأاشنيآلمالةت2عنفبيشيم

ياللوأعن3لهغهعئىيضنهم39نهمضأل3لهمههمتللكفرينافتايملكئخيرأؤعنهثهمع
أطلبهمفليبلهميتعماكفووالبخاازالىالمنعادطهعهواأهوشئضاممن3هىىاالقداراذامقالمفالفلرته

صلىدضملالمحادلنربةالقدلىنزفوقيلالحقدينيعنصرفوبئيافيالقر3نبثىالتهفا3ياتجمادون
فمعألذينفربئالنىفتميدكهدوجمدفبهوقصضلناذمهارسلناجمجماببالالذينكنأ
داملىاختعارالضأللهخبنراىبوندلهوالسالكنااقذاالغأللاخالىأصالبهكدهماما بهونايخاكهتململهممالثمالنالبهمزقأىانادئعروناافيثماطمفيالهللىا
ابكيامحالعذدمملمندسالمرلنرثمفميتاهمأاعماظلواضآأالصنالعنىاقههنمن
3جماقيلنىصونبزلضلضكبادتنالهايضروفيلدثعفهيأبشعنكمنلمهاوقيلواعباانماقبلثمبأا

فوجماتجرحومنيالاكناىذدكمأهؤأضللىكااعمرينااللهكاللغضلئميأقبلظعولعنفكىالمف
افرلمنملثدنلكموجماركبغبرالحقشاوناونأتمبطرناكيتملغربرنجمانزلبمأفالعذاب

وهووالمرممنجبراطقنهابنضاالسبعةيعنىبهنمبوابإخلىاوشهولغواعخعارنأجمبتمغرصون
وعباديالوثانركالثبىاظطاسحقاللهوعالظصباننعالمهـلهسانالفياىمثوصالمتكبربندس
اواضلىاافىكلالذاباولمنأروهمذىاممانريخبضااالعلهملىبنعركاىسمطهعواصلى
افبنارسالعنجوشوافمارسللبنايردفبهملفيهلاثبلااونتوفينكحياتكفي

ممولهاامالفهنعجهماتذكرولمأكىعلبكنقصصلممنفهمالفر3ساالماغبياكلدقعناعلبكمنمنهم
أكنوفلعادلمزمهوصزاتآياالتمتعالىثكطاامنهمأحدوليسمفمالبافينال
بابحنهمبرالمجلكلسبعهوماكلنلمومماالنلبصلىليةهذاقمتكللبثغصجوايعاربسابمعلهممطبرىفيها

الدبخفبهفيصفسوألاالانقضاوهأىاتهامامأهىذظوارادنمبأهىأىلهالبازنابةبأشباانرشل
فبئىلألدامفرفىاقهبغبرصقيا3الذينببادلوننىاىالمبطلىنبالعدالوخسرههاأباضىواالم

ناثعكبهنو

فوكيلععنىللئومامزيدةنرنربنكلماعلهمقا6حقراإلهألكافتهاشوعهابرالجظعفيجهـاطق
أوالذىثنعدهمورفاكومقهاثكوتاكلربئرنكناهضتكرأنولىألنراكبالفعلننونئمالحقهعاولنهرطنما

مىعدهمابعضينكأمدفيونربنلنرؤااعمتعلبنموفبنئوماالينابرصونثأفانعوفينك
قدوااالأئمدمنهمشنعمالقيامةيومجعونرفللبابربديومخرفينئتبلأوانبوكلرنجناكانعفألمجوهوألقتل

أررمةتىانبةآالابعثعليكيقيلضصلمونههعنقسناعليكشههممالىاثفبأدسلنارصالهن

قعركرنفهوأصوبثطيااشنللىأنكنهارضىمسائرالناسوعنعلىد2بعة2أداصانيلبنىالفمعنأ اناندارسكايعىياتعكأاالاقراحممهداجواباللهيقاالباذنبايأفأنوليأوماكنثلمالقو7نقمتم
فىالموألدثهاالناجويخاتفباقبأشأيئاشنناالباذنيةيأقمبالواصمهنهمأناوسيوماكانمن

هالهناباقموضرهناصنالمترااتهضبىقيمفوهوومبلوابرماألللهأمااطذبهاياال
لجنتهنادااجلتاوشالذيئالمعثد



أفيمنافحولمبطفهثبرألبؤلمجاللئأأغأعالأفبهبيلبياآثلممكلفاثليكمحمثها

مالظكلىكلهاأدمويليهمناتاجلهـتبلغواعلهاهاأىلكهكلاعلهلررلشلغواباباثملىاالوكالأ
أفهقات7قخأأويريم9لماابراشفطاافاسكابهاقملىدلكنصدهالنحطكاماللىفيبئكعمالظليألى أتنفرقالنالثخليلا3يةفأثةروللضهتضالغفالماوخوفلعامئميبننقموأكللنصبشداهننيسثاادبئأ

افينظوفىاصوافىالبهامالفلىثسألنمهاكلنأغربوكرببسوحمارمفاخوصاانهبراطالالمؤمئلمذسواابن
عئهمفلكنهنىومصانحفعودادضأنللىاقى2ونالميهقوةأوأشداكرمحهمثحداكلزافلهملذبخعنافبةطكلنكيف
هاببقدرالدنعاععرثنهمبأموبدعلهمبرلعلىامىلهيناشفرحواجمطكتدهمبامههرسلهـمالصامبونماكزأيكماتنب
معنيئأبعدإالشوهىالدبعلىمالىسلماالكقكاهههأالضعننإوهمالديوةطاهرامنلوفال

اتوااعتقدؤابهاواسقزوهاليهاوهمغرابلتفتواقطملشهواالمألذواعن4الظدضالدنياضلعئهاعلى

تأمهواجلسللفواورانفعالعم

لمأصالمموبممهاومىخوأألعاأا7ولمالدءأللهاوأولمحااهـؤيدهمأضهدخإلموكاءلمأوابهرمءالمئ والدهرسافألسفةا

بلالىأىالفالئيملىناأوعلبهاوعلىوصاصاتملسفابمبللبلدالىمنأثعالمتحمملابرشااكافام

اكطيعىاؤلةثعاإلتهلىتمكلفلمررثسرأألىانكندأثمئئالويممهرإولمإلمحرظاالىإقأبالولمءغرواددهوهالله
رضاثارالى3دقوهكئرمنهموامئافبلهابهزاكلفثكاقبةألذنجمنفينظرواكيفاالرفوق3ابهبياااالة

مصاىجموحمعلهممعر
هؤالاشكافبهلعرفوااالدضىساأطفىءهؤالالووالمعىوقصودهملعوميعىلهوقيلانسألمعلبه

عنهمأغىثا2هؤالسوااوأدأكرانهمكفىاوالبوارحالهألكالمنردبنألمنكرينالنايهاهابرت
مبالبيناتلدالماعثههلسهبهمعنمأغىسثطأىى1بودهاكفأبممبنفعمحماخنافألدبىنميقوم
ههوعلنعفبموفنبعولنلنهوفولهمقيليأحلماسعذهمطرفواأوافراوالمرادبناهالى

هاعاليواماتحليصجاوهوفىويرمولهدماجصلهلمطدلىسالدنيابأحوالمنفرحواجماعندارسل
أىلبىمشكنابهكمؤالب7منابالتموحدهأفالوحفابناأابأممنالمارأةيسنهزونبهغهضئانع
5عبادفىخلثقدالدالىاجمانههالرأوابأضاسنثغعهمييكمبافدهبرأنامماكنانعدلتلأنهبهؤاوا

وهوالعدابالبأصمعابنةكناالجماتهولبعدماشااللهةاالحمفىلبوتالتاشسنةيعىماءواجملناتبااسنهزفا
فىعندقتمعاتنهلمهلعديذسدآلنفعهـظبماسلدباصمذالاأمإأاظتدثبلىوخهمنرلاعممنناجا
مااأاإا90101111عدويلصصجمطفح
دهصرودهجمىأعلمولهعالىسللهلعذرأىددهحسعرماكدؤآوحافابهمفوله
ونونىحرفانحمأبجتلإلمطصلىكة2برلألسوتمدعيشتسهوتئدعلىشمعمائةتضميرمهوكةالأوالؤعؤنيستهزبه لماراواارسلأىللرسل

جهلهمكللىبلعغوامنهمةفهرماسوطملواواستهزاعههمالحقلهم
ابناممدفالرأوابأسانشدواصفزاثههابزاعجهلمهمعمىاباقوطالمكديوشكلوااممااصنواوانجافرمواسقزا

مأجماشفعهمانبستعمولمأعمايمعبأسنارأوالماماجمايثفعهمبلتمركيىمثبهموكفؤالجماكغاوحدقالوا7منااللت
وانعاليخآلعذالنرنداالجماسلمانلمحكبادهخلتلنى11دهالموالمصادونحوصناللهثدلةنمبهاللهسنت

ودكنأوأنكلونهأسيوشفىفرلكاوازمادعصتعارلإئعلمهناشونلالكصاوخسرلىسابئارلبهلىابلعأا

أكثرمفالظانواقولهةضهمأغىفماأالتاالهدهفي7االاترادفوفائدةامفابااعابنواذاخسراضهميخببن
بأسناوارأرظطلفقرااالىنحصفالمعروتىلماايدرزقرنحهئمثقوااغيرقوالفالتفسوالبيانكائفههرسلجا
هأواالمقأرأوامحاالجماتابمبنفعيملمنلإلفيآهنواسعابأافيرأووفكفرفانهمنهماراللقولهبمتا

تألشوخسوبئ7وهيلشعكبةؤتعسو



ظنزيوفرايثهمنبد4العابلىتمئكلثسبثماسومالححثمهاحمالى3أرحئللهام
تهياواوحناأمنشعدبلاوئتروفببتطامحذنماوخبربعئشعبرالشفىمئهامبابلمبظيثفوفبا

وكبربلووصوواظالعوأالأمضأالتتلفعنلمحئضاصيلضشولممألله7لركثلىيغأ
أىالحالاتملىابهبثهكتقىآنامنسضمالمفصلالااريهمأىءنعاكوالدانصمعلىتاعصيخاف

مأدلمبينهالمغصلىأتإثأعايههمنترلاورنونربلقرمألولطمدقيأناحقبىصاحالكومقرالثمدث7
وماكأفيمفلككولطمعةأنداالظهرمله7يأونصلتالطماللهمنتنررراىهصلتتأوبلتعلشترمولقبلعوا

قوالثخعنعأليقباليسومونمكيرههعركأفاأتاسلقر7اايروظفأبشيربميرلغرمئعايانقرأعقهبعلى
أغطيةكهةألواقىيظفىوجمههفكلنضضاهوالعمللقبلهلماولكنههولفدونلىيفمفألالىتشفعت

معنناضاومئتواحماحمنجممع59نقلآوفيآذانناوفرحبدإتمناليهاممأللدعرناخطامجحكناشوهوا
ونهفهابثمينلو

عنبهمفبوفلىغنيألثالىارحمنأطهحمد
واعنعطعهالحقبلمحبينضوهيزترجعلت1بأل4ااوحيمكآلمجتمارحمنعنتزبلأحموجلعز

ةوأغطيعخانحكدفهالعربأهـلباللسانقر7ناعرصدأوةوووعهدمواعظوأمفمالمأصمنفةمعا
عفيهاونفوذمنعاسانهمبغيرولوكانالموادمنهليفهموالمجبانتهمالعركللىلناأناغاأىصلوننقو

مابهاقصاللهماعهـايراالعدانجالعقابالتماللثوألمجونذءاياكثبئيراال3قرآقنعتانبراونذيرألشمافهموه
المذهبينوالباعدعنهشاصبعنىوقالوانكبراأانيهيصغونأىونءيهفهمأمحكنمكزأأفاعرض

آومائيقهوالدينينأىوقرأظذ7وقنقولطفألنففهأىاليهمماورعونااغطيةأىأكنةسافقلىملة
القهرصمولوبيهلميهءمبيننومنحواليسالبفهممنجمنضلةمنكالقبولكانافىوالمعنىماتقولفألخحيم
وماهووس4إلاللهلىءلىأششأىةاملماتقولعلىؤفألنوافقكالملالدبخوصافيفىخألأىئتجابوبين
افيااوعلسجاباصادىيودمشماأىدلمرممأتااكاإلمحدفلدينناأعلىىانناعاملىنديفد
أفعوهجبلمنيعاعىواحدالهااكاالتواضحالتشعالىطهسناطنألمادعوتالولوالأىالى
لفاواليرافىالقىدللىوبمذأمحعنوهتخواسصبيألأوالكيلىاعنبطاعتهاليهتوجهواأىاليهععيواا
اماوناانناأئدتعلىنهااللهاالاله6الونوالعباسابئلظةبهوارالبؤتونالذيئفيمثريليهكمش
فيأوفامحللشادإلىةباككااليقرونوقيلبالتوحيدالئصركمىانفهمهموىساليطهـوالمعنىاالنفسكاةز
املىناشناآمىلطافثكنهاطاثتحاشبهاومنقطفىالماالسهطنةاككاةالاواجباانجااليرونفروضةا

وفائدثهكهي5لااقىهمةضبال3وأمالهمكونالفيوقيلواليعصالقوقاقالمحطاعةينفقوقصهاهوقيل
أداااأنشالممنونأصغيراشالملصاطاومحلىاالألين7مشواانالموشاررلبعثباونصدأمحماونفر
نمسافهفأمنكابتمتأقيلغرصبلبوئلعلبهمغبرممنونوقلغبرمنقموصودلغيرمقطوععباابئفال
طاوسطاصلجاباانالمعنىئجالجكنبيهبينناوبيهاولوقهلالفراغلمجابباقئحمبتوعيةاوطهلمنو



صلنهابغنامعمأرالوالهحلعفيألىيإلدخكثصوك6شمفاألطف
ماينهاالموصؤاتبحعاثفاالعاثطبمروفيدللىهاأجمهاشآأثهادهألفعلةف
دببللفعلمنكونمعنادهـاانوتابااخارثحااامنوتهايجباالثرلىسىورااالوعينهايثبهايد

بللأالرلة2أجلكؤاالسسئوهفحرهلىكاأنفالطككلىابالبوا69الرضامرأذدليمظطابهاظاهر

االبملهماطاعةيهئبواالعحلعىوايبهزادالهراكمنىالمرضيوفىهفعا001فبالئموالثواافيوع
ماشدلىورميومعلاط
ليهافلىاشليهمرأالشعرمحتالأبموسعناغهنفىايعملىمعثروةكزصرهااظها

خهابفرجمبفانلنمنئىمحألعزوجلعلعثمفثماوهوأغوكأنبأعهيلههر3فأذيأأهلهاذاقأدقهاأكامه
وننتكغوتعاالتجولهوهنعافىرالالاصدهقاشثنعنكرينثصمرذبهرفياالنكدمصهوهايعومعافيأ

ضىموكلفياوقرأ

المقئغباالتلىلثممكاهوثلنىلىامداتعااندالهناللممتسهدإالصايهمفىذهـهمحوضالمعضكعفباأنواتهافاهممالتمى ءةئأالمبضأر
المعمخقحمالقهمالعاهوربيرلمهـالعالمذالشربثنلددااالسيعنىفيفيااللىضيرجمباقةأالتمبعة
منصجهاالثرابتمىفهاروالىوجىبوالمحراظمثنالمحونةاالصنامالالتبادهسرلمنتغاليومص
ديياوهوةلحاصجاتمالىااالرضكئرةأصثطيخهاوباركاالركفوقمىأىهاضشدادقالمحدالبصرة

اليهمامجتاجيعاناشوكلاطأصتاففادونجاقارواواالالرواالنهلرإييخامنماخلقايثوفففىوالىةثء
مجعلىلممابلدةكلقلرفيلوثلهلئمودلعباازاقاأراالرضأمحنسهثقأقواثاقلرفعهاوةخعثروءعئرأىمةنع
لقرالااضأالقطرمنتلرالبرالهلهوقيلرةفيالبعضمىبعضهمبيشىضافيالتقدهناووالبدمنحئ

أكئراكراعةانلفواشفوكنالئسافىافطرالهلكقطروالعمالهلإفرخرواقطر7اظاهراعلىىلوابمالف
أربعةأفىاتوانموتدذتعااللهلظاالرضفياالتواثتعالوضعيلتهالنرشبرفيااللهإماثمأبأكانت
ءيألئااومالوميومينفيراالفواتوفييراالرضيفنلقاالولبهينأليومعأأأالمبرمينتاالرظدخلق

تممعنامسواسوأمللسائدنالذصتإالولاالضلحطرداإلمءأدصارتةاالدبعاوومافىاكاقرفياتفالئم

تأخلعأكلمالمسطبضلقفدآأىثثيأمفيأىاالقوأصىلاضاهنلثماإلمأربعة ووشلومقىطوات

الىعاايتهافغالد4اضىئخالىلىلماألخااولدااقبدففسرلمقاعرااأفاللواتقيدااكانيجعضصألشقولهف
الشلقشعرةلةقلشهذمااللمهاسهعافانمنفهلنثمأرضاواحألةالماكفافأضسضعفىابامأ يلسملعالىأللهانرربطوفى

بعداالرضهاهامشعوبانخلقبعدذواالدضوقولهالمحاخلققبلاالدضكاناالصلىيوماالرشاقث
خلقاثمن4لاهوخافوثوألىنهالممهصدولجابلصصابيبميفضاهاظلعبالاوخاقنبنا2 وبصدبعدهاثمءادوموضلقءالناالتىيرم

وليسيومركنىاخلقبةاهدايكونثععنىفعلىرضاخلقلىءالمحاصعدمءواتاثبمالءمااالر
انىالمعنىبرأيعمافياكونحاهوعبارقكنبلطيئوالتاكواالصبهادعنعبارةاظلقكواصلرامراناله

أصالبالحقيقةواشألاالضولىافيذلىعالىبعداحدايؤمنفىاالرضلحثييوملمقوتايامدإا
لهاوالقهروالمحاننومالجمةيوآامهاموخلقاسان
ةيعوبصواالقيامةفمهاتقومائاالساعةهىقبلعةاابوملمحةخر7قلسالماثليهوخلظدكةلمالوا
ءأاسأىءأمحاستوشسواالمصمخلىهاسوسوانحىيدأكطفيبالىفعتامانسوالمستوأيامبههأدطقاالملل

ساوالغوشويطلبطالدانهاوالمحتاجلهـببناالطاالجلقواتاالرديهابقمراكطقدمتعلقللععائلينالحالأوفى
ذشقاضادهى11اذتهطاهثمطفهاالرفووخقشاقيمسألنرالجلااهذقيلننوفكاوا



لخثهعلالعربدتهوبىارعادثحابعيحاثهلىمقهلىجمسياتينيعالاوثليدألرحمماكل
هبهـظااللبنبواندقبعدمالهعياهددخدقدعنهفيرال3ابفديالاكلىانهابريموتلىكأاسئيصد

فنظوالفسنة3ممبرهكنمسةمزافعمفةةضهمميمظولهالوبعوههـئعاقأماخلفااولظانههماوعنهاآلرفى
اربدارضاالميلآفوفاعاذبدعوأحافلعببهافاربتسليعاانمهالثمالالرشمهاليهابالهببفصذاشيواف

نتاوكاادادهمماوجدناكاإلجمئعاعديطونهانداداافلهمامشاالرضيماالشاخواواملااميوممضالمعاالحمالألوا
قبلنحاوقةرضيوااالحبافيالمحلمعدضواغلذكوااعامياأللعليعاودأذيعلمأهيرالمطزللثفى
انلمعنىاهافالذدكقالواللأخدغابعدهاعاصوهثمثوالغبرمداضالامبمظقالملرجوا

مابهبهاعئىاهفموالرفيعهموةلريراؤهادل6لنىمفواثمالامناعبهجمثأانمابقبغى41لنياعلى
امنناعامنفهماوانتأفبينلرةاللبياناكرهاطوعاوقولهضياميافىمحلهمكانقولوالوقهـلىالتياسلىاومعى

لنخلنيدلىشلمنماطخأصألمااباوالااىبهئائنباماأصأىوكرهاطوطللياادفاوللل
آ05فينااتدناكلعناهامعنأشاطافالنالطوشاياماتفعألبهوهاطصىزالىالجأتماال ههوباوسلى

ماإوالمحااصرطوماااشرالهمتعالىاللهفالفيللضلمنمجرالجعالىجرأومكفههابالفولفيطيطائه
طهلعتينجمولولالىواتخبهوصئكسالئرقركفأطلىانشياحمماالعبادالمصدافعالمةمنفيماخلقث

للمطءاومكرهنيواناكهاىأراتألقصاهسبمتعالىوشانلئوفولهكركاضجمةاركافشثىارصإل
اوالفظاسلىنضطابئلهااصءحماكلأواوصفيةوالمجىاطيموماطيوممإلخلغهـىمىوفخ
ماالالمعىعلىطائهاثاألبعلىوماانبرجبالاصارفىاوضلمافيهامنثةالمألحماعضلفامنكلخلدعبا
الأراتلىالنىاىنيااءالمولوزينااحاوااالصارادمنهاءحماالىكلاوفيلئعالىالله

أبهىالنمحالكواوحعلناهاياكطضظايملمطرقنئكبطوااىلمبججمهاالرضى
الوضلقهصنعهكرمنذالذىاىذلكالمحعبسمشفوقالديئشياطىاأعىهماصقظا
ئضهقجدسومجيهاالننهزتعادىلهوارهالقلىمحدافىشادةاوليهصخدعى1العديمدهاصفطفياشأتغديرا
طالعككقو4كمشواالزروركمأقللبياق11رجعدهذبالمبثيكناءهؤاليعنىأعرصواان
نضضاهسساممعادخمأمنصاللكةاكهموالصاعقههئلكاأصكوأعادصاعقةلقةصا

لن8ةممفأصبائههاوهنالمحارسلىاالذفيارسلإيعنىأيديهمببىمنوكودعارالىيعىرسلااكهم
دثانوسمرعلصعاهرالببهوهماهوداألالالذينلىارالىآبائهبهوهمأرصيوااأليئدالىبملبهومنيعىظفهم
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شعياجألكاالبااذمتممحدفلىاأميطفيس1اقدهمملوأيمثفرمنلمألهاظلظل
كلمتاآلكلقدبخربيعفثمبةءلىهلصمئثمأتاناببياقفكههرفأتاهاكهانئواوا
اليلمحاضرجثاثأنكدبهفلىءلماوماقيذمنلضرووالكيانةحروااك

لهثناوثنالتشنمفبمأدتعبدخيرلمأنتلمطلباددأنخيرأمطأخبرامإمحلىالل
ةلبلهاانعنابكفجمموماسادطنتفابالوناصعهمابفللرالسقكاتاط3با

بهسمغنىنالشعافحعناالماوانكلنبكئىيقرأكطبناتمنعئعرفسؤنختارهننروجناك
سولقردالفرغييتىساكثاآلمكديموسمآكحلىالورسبعدكأنئرعتبئيعناثكيالذفيولساثراالنبيده

دنتعالىقولهالىارصبمكتالمجنصلت3إلنهالىحنمنبلتنزمسملههالئلىاللهأنكروىبمان5االالى
الىحمدهوناثفيهعلىشةءوثمودألهكظصامثلةصا6لحرتكماعرفواففلبخريعهئواعتبهيشابقر

هانرىواللهيشيامخعزتىأوجولفقاالعفمهعنبالشفرالىكرجولمأهلالىورجعيفاحهأحصهموكلن
نطلفواظالبنطالفواباأعابنهةصااالمنوماذاكعدويبهطعامهالىدممبأاالعنبةاللهلىءاللهوصولمي

اأشمحدأألايهجمبدقئممجلىتبفصالىألثمحداممدكعاقوألناهدطثفىبتنجعماجهليفهمحإليحاافميمالحطفىلموفأاتا نىألصافياقصةا4وقححشكلديفأتكىماالوايمنكؤقىأمنأق3لثمدقدواللهوةالمرإثمأحااالضيأبسمال
قألننرشثمأئىضوافادتعالىقولهالىلسورة11صرووالكهانةوبشعروماهـواللهالىووةالىالسألمعليه
اذاقالمحداأنوقدعلجمفأنارصموناثمدته4بضممكهتوغؤهكادعالثهصاؤعأدصاصةمنلفوله

عةربنتبةءاحدئتالقرظىمحدبئكعبلوابالعةبنزلبممانعتيماكنبشجألمبارحهوأصسكفناشده
مألكلصوسلمالىأهولوبمئىفرنادىفياسمافالبرماوهوالجايدانافهونبوىلى

محناضمل4لهأمورالعليسهوأعرضعهمحدفأالىأقوماالمعهصرقريئدالممفى4والعدابيصجيهم
ونؤبهوعلمعليهاللهلىحمدابأانرأواوصغأسمحينكلناوفونجيعهئفهافنطلقدوفالبهفاخبرهم

لجهتصلىأدتهارسولالىحلسصىعنبةدقاموكهالبهفقماكلبأالالقالوابلىوجصرونرحروالشسعرفت
دانلالنسبفىنةوالماضصؤاايبعمطقمىتءعناحبثانأخىابئاللضالوسموالصبسوالوألتمعا
ىمضكفرشعنلههموعيبمات3مهمأحتومهتهمءجافزتطمءمبأقومقثأتبتبأتلقالمبشاعرفقا

الولبدأالإقلوسلمعليهاللهلىمىوداثنظرفيهاقالألميكءأغرضمىهاشمن3بائهملقالالةمنهتاماف
كنرالأمىتكونأهوالناحىعىثماالجعفابهثمتطيدلماكاتانكةاشابئفقالياجوابهالىاهتدالولم
طلبهالكردهالنسطبحرئعاترابكالذهذالمجماوأنكانءنريدئرفاصودناكماالواقكنتسنمظفيكانءففال
منتقدروناطلىاكبمرلهيهمفافنعذركركصههذاشعرصافبهلأولهاطبامناةروالنعواللهذالث
أباات3أفدفروعلياللهمسلىاقهرسوللهفالافرغادىاحلحلمبهمااليغدرءلىءذللث3ماذئماينالعارب

الىجنمنبزيلحمحبمالىالىحمناللهمثالقالصلفاقالمنىحفاسظمنلولبدفاداعادوكودقالةصاعةمىا
خداءظهرخليدهوألتىأنصتعتجةاقهابقرأطاسمفىثمتآلأللهفثابالىحبئ

لغاالوثهدألثملمسصدمجدةأااادومملمعلطاللهصاللةرسولانتئهىحتىتلميهايمسغء ءلقدحابالتهمخاابعضفعالبعضهمأصابهالىعتبةامالةاكودفأنتلوليها
فوالواللهحمعتالىرافىولمهالولباالياكءفاواماوراالبهمجلصبرالبهذهبالذىلوجها

شىقريامعثمروقأطبش9والكهالفيأمعشرقرسصربشعروماهوظلء سمام

عهتمفانشعأضعنهالذىافولهلهيهودتهفوواعترلوهماهومهبنبوارجلاايخهد حاو

ايعرب



وآأدظموهوافيلهطانابهطابيبمكليخاملىبرطقأثهـرضيا4أشكظدماط
أنئهممنلجخوعظبمظوالوخلصطم4راللهعنلمؤةانلثوففموالبئابفيراأالوفعلىلوأاش

فعلمفمهثهمتالئعالذأنلعيانامغاماليرمجمواوأيرثاأأالمميدهلجبلاربناهلعاربلكانح
كلىمعطلىفبألشامجيدونفىكلؤااالنمبديافداربعضقادلونعلىثوهملىإلناكمنههقلرةأوفو

لهاعلبهمرجماصرصرايالصهةظرلؤويعهأاالموضوع6جمطوهالكيهبكاثكمرفونكلفاىفاسئكبرم
يامفمالهدلداكاللبرئيوهوالعرايرلبنلهنيدهاليففيتجيربئبادبرأوالعصرنثاهبوقوتتعرصرب
أوفمكأماوأماذصعداوهؤمحسمهعدضضنححعاوذنابعرومشقماتعكلبههخساتصصنحساث
دبعدملندبعاءأاالديالفىممنبقومبعليحايالالىضشاللاالرلجكفي3شئمنوفجصالدواولملىعة
هـلخرىكأابعأظلكاهـ9عنابأيموصفل4وااباداصزمذالاطيؤالدنبيافافداظأل

لسيئالفعلرراالسو
اأولعأ4ةعلهووللسعدالناكدأفتمفىمكزلموءلعربمللكسلككمرعلىيوانلمسومبةفبخفقدانعر دتاألاطاأعزوتجدؤليمامالدالكمفوادكممفالهزادأطساالوايدعلياباوأدتهقالىاصرفي
وهوثاحرىنأدمااببادذهوداهددهمأنوذاأنملمناكوةامنوظلىزبغبرانارانكعوأقصعاد

مقأللغذامعانلزىالىطالتمكالطوالأجسامقوتهاكنواذوىنابفضداهذاجادفعنقلرعلىقاوانحن ونإلننامجبحدوكنواالفوةهوأشدعفمخلفهماألىاانولىطواأاأىواير3أاعبههرد

نمغرفوئيففونجعرورلهنانفيلباؤةااربمهىوقيلبدصوتاضاثفادصطناعبههربكاصرصرالما
نبنعروهمرنلةنهارأربمالعقمموافامضاملالرصرواابميلاسوصغاعلىأربمدية
وهاعبدالضألمناممنقدفيقكللىاربمسعيمأرسلنبلوالمرسالشوالذارماتوالمبنسراتالناضراتيهى
وأماسالنهءرصاعلىداتخباويخلعسنكذاشفمؤماشؤاتاساتأيافىواجيعالمنأاتماط

ةااالللىغدطيهمأبتسنبنالمطزلالثعهمجلمحزواقهأمسكوقلمرميهدنائرالياب
وفوسيعدجووهوالرلهبلوفالمطوالهوأنالذلاعكلذابالحزىكابيقيملنسغيرمطيجممنالر لهوانوااظزىمنترلبهمىالذللثأىيخالدالسؤافىوابغيرالرضاواقفاسنكبر

الحبرآدالفببصالبخعوناىونالنجصروهماهالةأشداىأخنىةاالضابولزنيااكيكا
ؤلزالضادتااخايرملىهمطدلوقىالهدىلينالهمعبهلباسءابئلأظههواماغزابالامى

01داباصاعقهخفنهمالبماشاالكمرعلىأضناروأأىىاالىعلىمىالىواوالشر
دارلمبيناديناهملمحايتقوناذين3منواوونجبناالشرلكليمنهصالؤاجمسبونأطالهوانىاىلهودا

علىأىايغبوىلهلىاشرمجأوبومتعالىلهفومهمنمههومنآاهماطببنةالاالبنعودالئمعركأى
يكانلملبهجماالاالعلىيمظحرهمأمحتىحبسقيليمفعرنيمافونأونفهميوزعاادالةاقهاعدا

هودكصبهملبوندجمامهبهاوأبدابحبالعةالعالالهواشوصبهالهونابنعألااهمةابدالىصاعغة
صارواههنديئآفيهروهاخاقلمجببنالوانبيناالهدايةلرعىماذلبحعغصورأيئأوفالاصبهموركهم
مافااهنراألوخانحفتلابباسوالوفبقاجمعنىباكوبئلقطاطالىالمضادالهدىالنالمافةوعقروابعدراوثمكفر
ئييتمجعلىدهفواهعىاليسظشفلتكثمفااصاحبالغايرفالاباناىلوشاطقالىالمصاالهدط
ث4اسععماكبفساغهـرندحعههوحصولهآكانفولرالبغبةنحصبلكلجنىداهندضفوالئمليهلبلوالدالهدى
هايقضفومايوجابصملفهمالبغيةصللههعنرملهمقلهولمعيهمظزاحعكهمتىال4لخاللدالهالمجرفىالداللة

مارواالالذبخاآهنواومجبأالعاسدكححهبهااالهندابفسؤبخالثأمنالفيالنهبهذااكانحل2
فاأمحاذالناددابلتهعدامجمصرلملومالهدمحاوعلىاخنبلىابعمىيونوكلزاعمةالهنمنالعمىالهلكلكلى

حنىيسعوئصوابهماىخرهمآعلىاولهممجلمىيوزعونفهمولؤناغانحثعرأعدبئضرالاالوامن
كفعههأىزكهموتناروأضلهاأهلىثرهفكنجمايههوجمهم



لههأاوقثلجونآلنااالىلمالننمالمئبطهثيأألمحالتاالتيهنومعىةيدارومامزليمؤهذاماصااحض
لقيرأابإهعمهاجذكياثةايعمكصإلههمكصأرههوبولمممعلدلالشيكلىهنهاجهوالعلهم

ثانطقكاالتهأنطغناظلرااعاشيادههععلينألمالتعاظدثمهههئامبمالىوقالفيمسهذكأية
وقترئواليهلواهمروهوحيواقانطاقهكللىرقدىأأالثهفدرةعسايسنطغهااندىالمعنىسىأنادط
حمميمثهدعنيمأننسغتروقكنتمالمحجذانموماوبموءادشمألىو001مرهاولاضماؤلىوو
آجيؤؤبصادموا

وقتسنفرنمكنغاأى
ندبوااللحيطان

وماافواصثىبأرئ

يفهذلكاسقنابمكلن
جوادصملبمءرربئمان

مألمشبرطالفمكغخ
كأغبلعاجمادبثها
ءوالجزابالعضينحلىط

أقنلمننمنونهسالأ
ممااصثبراليعمالد
اكايمولعاكةلىدكلعم

افتهأنيملاسعشتم
كننمط5راالبعم

شصاخلصوهوالوقتع
3ثظذلاايمأما

طنا

لطىلى

هبند

عظهمخبرطمملمكيم
ستفنههـ

صن

برمي

سراليامهبر

موفبلبثهعرا1هممدحبصادههووالمحمظهنكليهمالهاريعضهاأصامااأذحى
عنممحلوممننسمنالاجماكثتنطقىلجوارعااقامعناهلمونكزايعهجماجهمأوفى

طروشمهلثقالكوسمعليهكلاللهعنمرسلناقاللمحخالتعادفىأنس
قالالظممندقاشاإربيغولوجلعزربهامبامخاطبهمنظلاعلمالتثورصولهقامافحكا

اليومصكثكنىقولفيلاصىهدشاانفسىعلىجيزاليوماالفاقفهغولقالبلىفيقول

طقفةانالقحضائهيغالفيهعلييختمكالعيلئثهودينتالممببادبايكالمعليئ
يهنىوفاللىاأناضلؤهغافعنمكنكنتاممىابعدفهقولوملابينوبيةيخلىثمامحاله
شيئكلأنطقالذىاللهأطقناأفالواعليناتمئيلملودهملضادالىانمجرلذيئألكفارا
قاالظالموشفاددعلىبعدالمامادثم01اوانطنبالدهمأولمخالذىلفافىاانمعناه

ملانميموفيلترجعونواليهةصأولآوهوخلفنعالىوهوفو4لجوادحواءالعفاا
أفلوقيرجعونليهوةمىأولبموهوخلابتدأبغرلهثمئذكلأنطقالذىعغدقو

شهفأنتظنون5معناوقيلصغونتممهأىونستروماكنثم4فىابجوابمنليس
والجوارغاالشاععنوشكالتقمرانموالمعئىوالجلىدلمبصااوالصثعمعلميم

رضىابخكلبلصظلتععاوناممطئحيرالثعاللهن3ظننتمنأوالمثهلكيماثاتلظنوق
بئللهاعبدعنقمايظهريعمنفتصناوناكنهامافىاليعلماللهادلكفاريقولوناناقمكلفما
مكترولحفنىاوقرشاقفياشوقرشىلببتاعنداجغاللأدعنهتاللهىمسعودر
اذاعنواالكالمانقولختعاداللهانانرونأحالهمفقالجهملىقهأقليلطرضهم

الفهأترلأحفبنااذاحيمجهرنافانهأذاثحركانخراناالخغيناوقالاانواليرتاج

اليعماللهأنظنلتموايهنجلودلموال3إصااوالئمسينهدعييمأنهودتسنوماكنمتملىفا
لهةأبئحمفوانةقرئمياشر151وصلملهوئدالفنىاكلفمماتعملىنكئيرا

أىآاأردنعيلوناااليعلمكتيداللهانأعطنمبمبرظننغالذىظنمودلملىا
لعالىبقرلهلهمصاخبرعناثمبئاظاصرعنفامصغاالىآابخبهاكطرفالح3هل
متبىاضواوبطلبواسمتماىبهمشعهبواوأنأمحمسكنلنارصفومحالمفابعبروافان

ظضنالههضيارالمرآىلمالمعتهنأفاهمصزماسألالىأصصولعتااقىالذىمصلمها



لفولمااحمليعملثلعلهميرانمنافلىلمحبلهميهوجصيقأمباأألمحداعةلههالغللوحه
العذأبالشاثهمثيليهيئنيمكفافلساليويفهسىانأمأهلثللهمأتيمنضكأندأمفبهآللحم
آكيرجمدرفوهوطئغلبونلعلمأوالعوانبهفئالذأاخر7ناخعوالمذاالذجىكفروالىأظ3والرهميرلهمكا

بااداعلىكفرينالىأدلعثيعنعتهالطائلىالكلومصنقهالسالغواوافياعثهعلبموئغلموإعلىاكلشوحئىمفيوم
تخهدالبنطومامهبأيهالذبئكفرواولكنةاغوبخمالهبماإلتهـواكيياهؤالابللذيكفبديرمجعزانالخلى

وهوالكفرمالهمأسويملىأاوبةأعدأطاافطكاقابعملىنإأسوامأواخؤهمذ

المافعيةةاأمحالهمحسنوالهموفيرالبعثوائضةالالالناكنبعبالىفسوهم
لجناعنمقبلنقلخلشاأأكطمعأألىوجأكطلقولاعلهنموحقوالمققبلى
عوالثهثيمشرصموبعنيالذبئكغووااوفالنعالىلىقصاسربنكافوامااالنس

وأتكلشبهفههمااللرهوهوكاللفطهنبخكباكوالطوافيهافالفيهوايغوألقرآنالهذأ
ااطحمالواكزاوفبلعرلشصداللىضومفايقوامحدادأينماذبعضالىص

يعنىثغلبوناطمحوالمحوجهـهلوقهوالصفياللىكاوللغوافيهلوعليصايقولي
نواالذىكاوأيعبااسوأولمحرتنهميالباشداعذواكفرالذينفلنذيقنتوااعلىعد

ذلدنثماللهءأعداءاالعذابثاكرمنذالثىاىذلدالدنياشهوالشركامحقيععلىن
إلتنانوابابرأجماكاعهالهمننقالافاضالداالاداىارالخلدفيهادالندرلهمالءطزاأ

اضالناهنذينااهـنابنايعولوشياراىربناالنارأاىالذينكفرواوفالبحيودط
علمهياتحتالمعصيةالثماضااضاهعلالذىمد3ئبجلوفااتلبمبعنوننهىواابئ

اعباسابنوقاللنلىامناالصفلكالدأمحفىاالصفليئلياكؤالميطاالرامحامناقدا

اضفبقااهلظلموااسنغاثمللهابفافالواالذينانوجلعزلذاتإمنا5اشذليكؤال
نعالىاللهمعزةانيقيفيهالمعرفهطرأبموالعملالجلالحظذاتهلعرفانانناكال

صامالناالنميثوناقلصالحةااالمالالتمورأسألواولذيناانبعوتهاالشارةليهوا
لنوحيدالديخوااميواالستقامةفئاكونيعاوالنفراالفراطيطرفيالغيرماثلسطاواى

صالسنعاملىاالكلمحكنتعاأفتهيرضيىامتياوجمراشلةامماطااالمحالفسماكولن
االمىعلىتستعماالسهقامقانعنهتعالىاللهرفىالخطابمريوقالبالتمشيأالتنركأن
امملااأخلمعواستقامواعمهلىتعااللهرضىكانوقاللئعلباوضكانرغوالترانهىوا
سنعاموأاوقبلباحطءابئوهوقولئضالفرأدواعنهتعالىاللهرضىألمجطالبيلىءلوظ
التمعىااللهاادالشهادةلىاسنقامواطوقيليهماواواجهذطاععاواالتمفعاميعلى

علمهمبنزلياالستغامففارزفنابخارانتالهمفاليةاالاتالهذهاذسناطوكانواالآل
ثالثةوشفىششرىلهاوقعلقبورهمقاموامنااذوفيلءيثعفدالموتابنقالأثكةالمأل

لىواالتخاوقيلالموتمنأىالتخافواانالقبروعندالبعضافىاوتاهلىءمواطن

ألتهأءاعالسؤاأذ
أالصواالىاشعطرةذ

التقديربهودطانومجب
كلفىاالذفيفياأسوأ

تهحنفمصتىبعمون
ألناداشلىهاهذه
أوخبرءللبمايانعطف
فهالهموفصامحعبند

طافاواأىولاداظد

تقولنطدكاارانفممهاد
اددالدارذهلك

ارالدتعىانسروروأنت

اوجوذأىءافيبعيفا
كزابءؤابند
وظلىمجحدونتفاال

زالأدبنطوارألذفي
ل61راالسمحونو

فللىفىاالوكاصرةاذع
بوأبرومئماأ
أبرمحرلالضالسو

أىاضألئاافذين
ناأضألالاليننبنايطلثا

الننوااللجنامن

ببىضرعلىمثسياالن11

لىتمااقالنسىواجنى

ماضألءادجزالةالىالسعليىاؤالمنليمنافداأمجعدهماعتوالجىنعراالساشاطعدوفيكللىجعدناوكدلك
طنهالثالصديرضىيكنالفرارومفتضياتهاعلىنبمواوالمثماسضاثمقوصلنطقواباأىاللهبناارقالديناانالناا

لمفالتفولأفقاايحهلىاالمفالصتموايوالماطفيمتقوونقالطثمهاتألانيقوالاستفاموااشنعاموافعال
اخاصواالتمكلنهئماشرضىتضواوعىبهاأكيلمبىاالتهونكانوغواربرالتسنممحردضىوعناالوئانةعبادلىايرجعوا

لهفر41نقااإلصضقةونيقيهالباودغبوافى4نافااواقزهدافضبلاوعنلفرائضاواأدكنالترضىعلىكناسلا

فوااضصاالنباوأصلهلثقيلةامنتىواأىعنىانلموشااثندالمألنكةعليهمتتترلقرارالارربعرارةاقراراالبعه
عليهالكافواياتعمعوبئشاشأىاالهلعفبرا



اااوحعنولققحواثناميطهقرفعكموالحؤلمحنهلمالنوفعنسالنالبالقمظواضفهتمهايزاوال
طعدفينياوفالاالمثقفيجمهخلىاابالجتةأوابشرفلنتئوقوغمبلىممنالماللهكئبانوالمعكأ

كلزمااالجمالفوالتحزؤاعلىعافواسابالانانبدأوواعاصادقةعظ301ارحمةمألثالتعيهمثثثزللئرمأىا
وأبمنروايالطأمى

فدثأنىكممفيمائاطولىإهألثخلعمااغعرعوللىعإإأاالضألأثىالجماهبمنواالجميهامبههنقدجمونغالئىكاصبتانيدخولى
أارمانسالفؤلوعون
اؤوالمأمااأىوثملياائركالمحنبالبعندنرولهمشكهالهبمتهرلأىولياؤلممخنؤاأواياوئمفيمخن

ااالصياصثأكططمىأبمآمخىطلجنهـةآماالإلبياغأىمائايخأامخلىاحىلهالفييلىقمأقضوةاالقنياوالى
هويلىلتروايلالتروالنزلرزقأكدرزأتروقتأىونمادفيوأيماتذواإصساهاايااطنجترناةاا
صاربةبةاالهذدةالمذاالشمباءهالصالمعاذلأكالإفوردءأمنتاكهلمألألطلدكموا
ىلهامةاجميوااطاامنبعدهطسفاولاننزلاهأعطىايمازبموالكردنرلامجرىوأحباؤهمالمققيبا11
عايهالتهالتمملىهورسولتهلتعالىاللهالمحطاعهأىاللهالىدعاقوالممنسنأومنتعالىمابمإولمادينثأل
ايمودعاإدططفتعافىاللهاحابهوالمؤمنوفبلاللهااالأنشهادةافىاصاةادمالموانعيمنانفس4قشغ
ارعهذهتعالمحنهااللهرفىعائئسهوفالتاصابنهفىصالحالهوالبهاباماالىاناساونماتدفهاإودآ
هذهفياضلفهوداطرقامنربقبطتعالىاللهالىدطمنكلانوقعلالمؤذنيننزاشفييةاالوررقآزالكنوق

التتعالىالىامممالموااصالةاعليهمءاالنبياةاالولىاتبميالىلىاللهالىوالررعوهيةأالالضيوهوللزثا
ةانبالهالمرنبهلغراالفلياهتعققلمالمرتهةوهذهفااونوالبراهبمالوالفىامنلاطاانتمابه

اللهبصفاتوعيلهبالتعاطةأفساموالتاطففطوالبراهنبانججالتتعالىالىالعماطةءدأماومنذوفهالىا
لولطبجااسيفنهحمبامالىزاللهالىينآلمجاهدعوهدثهثطابةالمزاللهمباحاوعولهنعتيمررةث

ألضاهقيماصاالىالمؤذننثكوةاوأبعهالمرتبةالتموطاضهدبئيخلىأفيالمافادحالىدعاممنولنأص
امتالمنقسئمجمونبندعلىالصاعللاالحافيلىوملنهطاوادنعافىالتهاددعاةهودسولبادنهاداللهإ
صلىصمالحالوءوقيلوهوسائرالطاكالتوقسممكوشبالجوارحتعالىاللهولمجوهومعوفةالوعلدواكالىدماالله
وسلمعإيهاللهيسلىاتاقالرسولفالمغعلبئاللهعبدفايتهنواالفامهاالذانؤكعنإلبيناننىقاللىإاالمفاصا
انسنشالمنامةإالضفىوقالصالةانينادكللنصألةاذانينكلبينصالةاتازكلبينتفاضأينالمممن

انرهذمحوفالوااودابودالبرذأضحهةقاواالطاألدبيندعاهاقالآككتااماالصرضىابئاوهعنقدالهالبا
اليهيفمبلطالغولهالغرضليسفيلالمسليهطكأمنالوصنذاحديضهاوالمالىعاإلاص

والالحعممنةوالنسئوىئعادلىبهاشلظاخاالسالمدينبغلبهنصفبفلباضنقادافداةااوجيعذنوناا
فالحسنااللتىاخوالعفوواالساعةلإواطواطبصبروالغضانيعىلسيتةاثضىوالاتمالىاعاةلى
4اءأرااذاة1ةءدالألساالد41داطاللحاعضدالفضعفاللوامىءععاسواادفم4السذوالسنةاط



هذالىموءتعدكاميهمهإلثىادكلالاانالبممنلحظكلظوفئضبمرجل1كظبمظاالطرومابلغلها
دناواسمنهنتلىىالمعنىكيدالهزيدةوقبلاصسنهىاداأاللىقالأمفعفكلف فعدمنناللحسمنهلمحالدفعأبلغحصثبكوناالوضعنهىأالىوضعلنواصنةهىلقادعيقالرالطلفسا
امغواولواطأعئدالجهجمنداالتبالعاحسنهىئبافهاادصىبخكبوءممناو3الدغجماهاتطيهبالحسنى
كحواحرجمىكبنسسفياأترلهأوفيىنةادوقفاواللصاعظماهالنوعنلثوابفامراططةاالساعند
نانابنرغشيطاناااغساشبهالنزغترغمطانلمئالشمنزوامابيخافصادوليامصاوسكليهاصلىىلمؤذ
يلىلشممولىاإللمعدالشعطاناتازغؤهكوامايدأولز5جدجدسلنازفالرغائبوجلهااليفعثلىممنهكلذ

حوالقطعهعلىوامفمنشعزمفبالتهسهأحسنهىبالىالدمنبهوصهاالشيطاقصرفكوانوالمعنى
فهاروايلاانيقهحد351علىللدالةومن3قاتهانمئميطااحلميبترغاطذإالسقاأحميعواان

لىحرمعلىممعلىطاقدوتئوفياهاياقاىدةافيطيم11الحظوقيلايخروالثوابمناظيمءظاالذوإومايلفاها
بنزغنبطانواللمحس41ثلنزخ1نزغشيطان11واماينزغنئمنفاطلهوجيتاالمن
لىلضاهساثابتوطلمنمبطاناحرلكوانيةاالؤمنىادماالينبغى4يبعفأى4يفالهإناالت

حابسبرعغدراختصاازتكالاىيموالهاد4ئرهمأهـفاستنبالتهأحسنهىبالتىالدغمنبه
واألتبدوزرمقررانبنهوحعلىاددالهوحمامغهرنهدقفدومناىإلنهرومن3الىنهولهثوااللممال

فاخهمياروللهسفالرانمخلىكانمااأىوالللقمرإشعصدواناقمرواائهسانهاروأواالليل

ئرتوانمخاوقانأىخقهنحواللمالذكطوااتعظيمامهايةالمجودعبارقنودلهملالنااينبغى
وأللهصءوافعممامناتحبدوناياهنكنتموالقمرشسواوالفارلاللمألقواقعطموالسحؤالمستق

ءايا3انىاىاكاكواكبالدجودهمأنوبزمونأقمروالكموأكىواكسؤأيعحدعنساناأنعنى
نخلقالذىلتهودوااللىأمرالوساطلهدهصؤلىافنهواعنحلصوشكز

ادوالعهاانصاللوزيسصنالمالئكةكأيرنكنحلتماقالذينجوالىأىروواجماتاناكالهاالشيأ دواليملوناليفرونأىسأمونالوهموالنهاربالليلله

ندللفهقوإلثالعةيهالوقوقونعبأنااالاجمنملمالتعالىحوندثماأدفراإلانشاورآلاوهلفصجما
رقوثأواالزىاالوهوائافى1فىجدةوأحمدالخدكرالىضيفةأدعنىاراكاهووالحسندسابئ

وبربفنبربهازالماالهوقولاليسأمووصملىثدقولهافأرافىنقلىوكذلكالشافىأصابنلىءاالص
سازاناسامفمواملنمثهفءالنحنهفةأبعنرنضرىوحكا5ودبالىممرومسعإبنوافيعباابنا

اقصرواثهسدوندذىاانربتتاهتهالهامحإلءاأزفادا4ضاشهاالدمىكأعن3ياتهومدص
عبادكمقلصابئينلحئاعننيرأىنووفياانتعالىلىرريرةخمثعداتوفىالمحيىحياهاا

ودهمصدوأدةأنواوأميطغلواههلىتعادفنهواعىللهجوالىلهصاجولصيقمدونماؤمحونوكىالكوا
اسمكبروأفانلكوشكالبدأللمالغرءاللهعامدكلعفاخمنئحركعنضلزاموحاليخدغرعبيوناالهنواانحألصآاللهوجها
واأهيمااجمهثيهبرواولماالفاوالمعنىنةطأيسأمونوهتمارانوابايللهجموقلآلئثةااىيكعفدرفالذبئا

دءآعابداعماثعدلىتعااللهفانكفمماصامالخااللهوجهصودهميقسدوابانواوأمىتالواسطااوأابه
حعوكامةلىواتةوالمالىلفىعنعهارةعندربكادالنداارعنلنوابالإلليزهونالذيئالمعربربئبادالهولهباالخالص

ضاشعهاالرفترىأندثومطآياتهأحوطلواالتعبدونعنداللهرجهافىلهئاكندأموناليعدناعندضكصالال

تزتأأألممالمطاعليهاأنراناأفاذضاشفهاالحطةانتااداالرضالفاستعيرطالنذللشثمواطمغبرةةإب
اندهـآشضرابداداعلىقارثهونقذبرثئكلءنهاالوقىااصهاهالمحيالألانئخت1إتروننباتباتاتحر3
بيبمدالذين



دفيتىأاطفيألمحه3الثنا
ظسسثدعرةطئكانتاذا

فنلضاملىجماللهممد
لاافةومبايدالئيهايففى

لمالىةأوفوائوحموأفيهحمة
يدومابمبهسمانص
اكاابوانهنراض15

أابحيعمنبعىاعزفي
الباطلأنيهإالله

ثهناوالتناالنبديل
اىخلةوالمنييدبير

تتربلاكجوهسبوجه

دصسفقحمبدحبهمن
لكمابقاللحسمد

ولككفارقؤكووما

111منللرسلىإالماقدفيلى
أسلىفالللرمالء1فبدد

الىممياتمنكفارفومه

فىوالمطاعنهذيةا

ادربكأزلةاكتب11
مالنبيائه4ورفئلذومغي

ألدنجلىطاظعمتععامفحرؤسئمقالسثاسنىاومارراذافراالحدتالنثعنابااطه
اآلصكخلينابيوشحزةةوألستغاةااجنلفرآناياثدلى3تأورف
هذاأهاشأاملىوالمؤهالريإهذاففالغيامةمشايأشمنافادضبرأافيفي
لكغرههماللقر7نصنباعابالومولذيئ3اانعايميمفجاشبعيرتععلهايد
بنلثوشمنأوأوئكنكودطأوهادناشكفوفوخبرااعهمب01ههما

لعاتدوتناوالالنكنوقيلاتحطيقواللغووافطاءياتنافيلىأدأمحقفى3يانضاأ
هوأبرنآل11فئبلثئاخنبهلأدفىقىلتقلووعيلىحأالصودنالليناايشاقونو
الذيئلغارواوشفي7ياتنايقوخفىيالاللذيئالمعنى1ةايةاأثى7منايومإمنرأمألج

املىاالسرمحاربئلوقىثمانتلوةهوحمزاحققيلهاا7صنىديومآناالاليؤمنوق

انهاعدازيميخأسمباطاكالمانأىيربصفعيلوقصاأنهرروعبويددأفصنماما
أفكدوفاأحدهبهـالدطوانجوابوفىالغر7يعىهمجاالذينكفروابلذكرلمط

بعيدالمنونديناأولئلثنثاصحوابهوانبهفرهمزيبهافروابالذكرالذينانيرهتع
لىتعااللهعلىرمعهاسايكاللكبكلزنرنهوأتهالىقالكرالذوخذفيثمأ

مهعهادتمبهعنىأعغفيلكمارضههبزواعناظلأقودالنظربزالدمالعزوقيل
الفيخافهاواليديبيزمنداباطاتعادياليأتيهوهوقولهيالايهااطلافالمجدا

الباطلفيأنجهمفيغقصأنمنظمحئانهوقيلبغبرهأنفأليشطيحشيااللنوالالبا
النقصانوابادهالىنباطلامعنىهذاجمونلىهـخافهمناباطلافيأتيهنرادأبهوربىمن
اطلاأن5مشاوقيلبعدبهتاسفيبطلءواليرننائااللتبنلتتهذيبااليأتيهلو

طلالبا4افاليوقيلاليهليصتىهاثاجهقعىليمسبيالمناوالجمدليهاسقيتط
اىجملىلىبخأةعامحفبرحكممندلنزتأخرطاوالماناكمنتقدمطخبرة3مط
قالاإلهلذيبمعلىوسمايهالتعلىببتعاذاشعزىثمعليمههنإصببخلقههيماد



أداألبنصضشلااذانلظلاالعطورمللوشفاأارشاهالياحماقذبخا7منراطأأدفر3نأكلهوأفل
ذينامرهيهديدنوا3بئاكلحوذيئ3منراسطوفاهونهلجرلاكنعوضحوفرانهمذالبؤمعودنائآ

هواليزبنونواألينئفديرهفعاأاالضشمدوهوحائزجعاعدبنمطفمامحلىيهاناماىقرهاذ3يفنواليؤ
منمض4ثلئبعافىواثبهلمبرلةمىعلهملغرآنالاوهوزاثهضاوفى7ذلمبئعااحنقعلىوقرأكمذفي7
وقينافىوقهلمالمهوشابلاليمعصيثجمانبالقرآندشأالىنلنادثمنتغاعممقبولهالاآدلعمايىبعيف
هوباطلبضهموكاهوبعضهملمففالخنفغههكبظ11موسي7ناياواةدلمةبعينباثانصمينمةلععاافي

عاللساهالكهلكهمأببمهم501اقضىذابربلثيبغاخيرالههولوالعقسبعضقوملقىثمابكاختلف

افعامهالممماوأ111همهإعفلبةاالنهدنعااللهنزلنايعلتهواهوضاامحدتمانلثوفالهصر
شؤلىصلالخصوماتضهيلقاولمجعناأمحالقءفاإقاوشألانفأمحمنالذينآمنواهدىنتر7ناأيعضهو
ألىلوالالىالقررهوعليهمالييؤمفوشفىآذاوالذينءواالسقااحاالوشفاممنامئموفيلواركالث
دهاوومخبعبدصمنينادونأولتلفألينعفعوللبهومواعنهالقو7ناشاعصواعنأىمحى
ثبهبمأقداألكهـءجمانتفاعههكاليرعظوشبهتلىقءشهؤمنيفهمولمجمعبعيمممندمئانكاأى

01دفصدقعيبهأىفهفاختلبانظتيفاموسىاقديميعونيثمنينادونفهم
ريبهلىعيبصعنممادحذابئافياىهربكولوالفىكتابداضتلشفومكفبوم

ودامىنفهسهسنفعملأفمىشئمنهدنىمواكهماهألولمجلعذابهممنهماىمببنلدعضىبيبالقرآنالمكذ
وماضرفسهفأسالهنمواجمبعؤنفعاافلهفسهصاملمنمنكتابوصدقكأىبمى

روالمرلئبيعنىللعبيدبظبكعلرأيضانفسهـيعودعلىأكغرهتهرداساأىفعليهاءاأعن
ايىءمالمممىذذلماللهقبلكهاساللاذاصألبعنى4ءانسادمابهامحزوجلؤلهءفيعذبنهبرالمهى

لمءأىءلنما001غرفعناكاصهامناوهاشخوذالمحععرفةاقلوالسدبلالىتاللهاالعهلساافباموفت
مجعبهل4ايرلمإيأعوالأمنيلوماتحيينضقأنكفركغبلاأصعطابنلوااوجممنأى
التهقولثانالمستؤللىءيهاالىوأشأمهل4كراذالوضومىجمونسامانأطلفيرأياميعأىأءاالب

05فانوغيرهننناجفئكافارواكلمنثكيماعلمليهافيلنالثذالساعهعليهاكايرد
منمامجرعأثاحهاناوكنفيهفوالفيعيبفايهممااامناصاعاارجلغولقدبقلت
فسلةمرهموعوعرفضلمهاياهم4ءالنعادوااللهالهامفهومنقواذاقألواالكشفاباأمماقلتمونوالمض

ااأممالمحشئوالجزمالقطعموشفألجمنههمواانصصالأمااليهيرالنلمهءمننف

علوع1مهـابهالمقوحليقيناادهوانعماللهوعلمقطاليصيبفسيفادعامظناعكايحهواالبتةيقولونه
والتهخاجمنئئرأينمحوالرالمثمركلتعالىاللهينادىأىشاديهمدوموأحدفبهرءالثالذى
مامحدلئشاىوآلاالى1ثيهدأمامنامنأناكءااىدناك7المثصركينلعنىقالوألهه7انهاالذيختدعرنأى حلوالكلروصصمقمنعوهاكزألدصهموضلالضامامنترؤااائعلىصارأواوذلىبميشهدأشلغر

منصوالهواعأللوممااطلاالمعيديعمبهاالوموعالمواضعوالوضعصلحاءضازن181
نهبياوعهماخفسعكلىانمتاضاأركقأيئشاديهمويوموغيرذلكاقجسواواالثمتواطكلودةوالذاملغوااجلخدا
لماعاكنتعالىاللههرازوهواالأخبزالكوقيلعلهاك1آدناكلولحاقرخوموفيهزعتمالذبنئركاثىأيئقولهفى
ئالثههانالنثاالنبناقلىطعىانكقالمبكونأناالدإتحعبهاعلملثمئالالماالخبارللهانمامحالالعالممواطلكفي

ومامناشريمينميلباناليوماصدماصاأىشههدامىطلؤامكأثممولمممنءاذاالنهالباطلىاشهادها
هوننوبيئقعلاعةسافيهااليمصرلهتهماكهمضلتكهملىافمالنمميشاهداحدمىأومامناالثهؤوحدنالا

مهـأونمبعبدأجمموبئماعفموصلكلممامنانجناافافواسهمدبنهمبهاامحماعنلعنانئمميمكل



عاعااماأظنفىهوليللدفاأالفسبهالاليساميعيرلمحيصمنأأصالهمايظيغئويظنكليخمالدل
وانعولاالىواضيفلفاعلثكثماناييننالئغديرهوددنعممواالمسالاسعفأنطباظكلثطهأمنطة

والقصيلقطرفعولومن5صاطربقمنطريمشفيثبرلىوثغأكهوطانالبرنؤدكأفيففرلثمرأامسه هفوفرتجللىااوهناصفةاطثوروحهلاسنارشطحعكعردونفاملف اواطهربكوطا

جعاذافى1الىهأبعدضراسشملبتولنفمناعناذفناحملئىأناعفيالعوم11اللهوحهراليأسائبللى
محمالواوففملضرمحعتجماعدامعتوجبتهفىافصلذاحقىأالىظلهذنمئدةأوضميبعهـ4عة

5ععدانألدررلوتايعولكاإلاجعتوفوظأظفائكونأمحعاظهممةعةلتاااظنوهاعذولاليزلىابرأوهلى
الذينفدننعثنيددنياأمىنرخلىاالأهيثساطةلععأضواانمناطنى601الةأواطاصدةامذإااعند
ملىالمنلخرولمجدصرفو
االنساناليسأمتعادعهـرسبؤلهأمحيصمىامافموظنينياالالبعهدونأىفعدإاالعاامدامنهقهكى

ةدااكفالهواراظالريسأالفياليعنىالخبردعانفرالااليرلأاونأللعفهللعذأبةوا
محمتههأأقغوطإخااللهميوحأىهؤسافقاوادهلعئاأالئسرممعمهاشدلمينماالمجعذن

نبفغلىإىلسههتتيأضلمااظطوابقهلىأهايخانيتلنااىإلنطآيقيإصاقندأالتنااتاماوازاليففؤن
ادورددتفلكءاالهيننالنيراىءااهذالقولردإادحعتولقالءالمهلىاعرماالنسكء

رطابلنآضسضرب
نبدطفلهضاالدنياسبعطينىيأعالكاوالمعنىنهابأىكأإللىكلنحانربأاللهسابهأااذطغاالت

امسهوأههمثعظملرلهفمهمألمبمقمهئمليالياذىفنهمعاابنأغيآمماأامرألبفناننعيابطونهبنععة
عشكرهواعرضالمنم

الدأيتملكفارمكيامحدقلىأىنهصافلأىكريعفذودعاوالفقرادررلشمدةأىالمشيكاوتلكلعمنونأجمكبات
هوفيجممفاقناضلمنجمدكؤأىإلرنمالغر7ساثمصهدابعنىاقهمنناقأوزهىؤعائهبرالته

دوالمدفىآدبهمبهم7الدكهباععبموأصمنممليهمآلمعضأفألهيرالحانأللمناألمحلعنىسأىاليمأبئمبروتعويءبنفى
تىينالمماسووليهامحدصلىالدعالهوالقرصمايفغفاقاهواآلفىقيلوبدرصانبهفعيرانفنح

ررشمنانهالقر3نبعنلوقباالسالمديعنىالهلهمةعهأنفننحصسهموصع لجبينصىومعممخزلةيخفهوجالنى

أتقتفماإلوفيالنعااقياقبال9شياللهالرالىمنإجميمململغمروالفاللهضهرإإإنرمحدمىاأألهاصثوآااافطابالظفولىوصههنفسه
والىجهئهالىكعبت

الثهياذذانونرعلىلعنىالفعهديهمقتدصفطيابمولكيإللىإلمععااطيعهاالتأزيزبريدونااصانبه
ءاااات10أ301قالنهوذاسهن

صى4جعرراليةانوخوحبالمفداوماايهبرهللدالهمكهثولملومواذاصسدبففسهونأى
ال11كراىعريصءفذوثكاالضروالععرمثي11

استعيراالبرامكاصفةوهومنوامهوءالدماايهرةءضاستعيرالهؤدوانتضرعحمالاالواخذفىءالدىادوامعلىاتجل
أوفنوطقومفيقوكوالئاذفياالولالنبضعركاوذقولهببنوفوفيؤسفولهبينفاهوالمناالعذابةلشدالفط

أراجتمقلكتادودمازالعغمنقنوطأوالسانبايذودعامكرتلبباامرأوفشطافىدعاعكرووذاافى
هوفىفولهوضعانهاالصنمأملمناللهعندانثعنتمجدثمبهالدثمكفربخعندهنلقر7ن1نانوأضر
فهمكةأنفمهموفىدئرفاوغربالهضمنقةااليهئمأباتناوصعناسنرلبانالحالهممنمموءخبععدثمفاف
وقولهمحدوفوالمفعولعلنهاعلىبربئعارفعموضحبربكأجمفولمااسأللواالقر7ناأىلحقاانهلهميتبينح
ومعناهشئكلبئعلىضهادفرتيم3اىشهيدشصلىءاشربكيلفهمماتقديرهمنبدلدششىكللىءات
طمبلتنزالقرآنانكندذلكشاهينهانبتببهرونهسعبرهمافافموفياالباشالياظهارآلالموعودالىاش



اثفلالشياهببعلىمحيمافىباثاأعلةبةأخدمالمماالفثأئمهبدكليهالئ
عهليةمحىشولىسورةافثربهمبنهألكعرهمالجىعذبهميافيةعليمظكفىطالالظوأهرطا

اخواثاظضقاعالفالكمبعصئابةأمسمفمهاكصهأمنفملهأالىارحمنالثهمأبموخلى2ثألث
ثلذيخعقلىواليكابربلشاثنلاللنالوسذمثلاكللبكايوكفلعدةلمص7كآبناندالنه

الهكافطألمفافىأإلمنالسورةهفهانحاصننهيعثىافهقبصنسلوالىقب
المملمنهانهرضل

قبدكعىالحنواثطأمحمطئئبكلافاإلالبعشوالععامنعظيمكنمأكلألفيبهمافاسيخمنميعفيأضهاال
افدهانلحالمعالمحرسهاعمهاداللعددخمطكلطاوأصشئبكلاطالكابةالىالمعلىهنيعطهبأ

لعإلنفيفااكردهفماثعاموأمميراجمرأ
تبالجهحفىجماسوالجهوروصابخفولثقكيهئمورظاوهىالسورةىعسمصمهيرصوتض
فهاعنلمابةالمحآوالمدفىيخهاهناوفيلأاسئلمالياشتراضبالمدينفاولهافل7أربماالابخكلباصس

الطضؤأالبليخالتنبيههمالبغىأصالبهماذاوالذبنوقولهاصعودابذاتلىتعاقولهالىعباديشراللهذلدالنط
ابنلعبادحمكنالعظيمالف7ةقوصتونعقونالوكاكهوخسونآيةثألثوهىعسبهلتولالىونينض

عفمااللهحوفىعباأعمنعالىفاواللهانرنهوةنيةوخثانفوكا

حبانعهاشالبسالرجهأارحمناللهأبعم
مرفدقطعولمدمقحموفصقطعلمالفضلبنسيناعمممقلمعئلإحميجلعزله
طاطأيرأعسىأمبمدصمقظماؤهافبهرىرحمسورأوائلالضهابينالوالمروكييعصالمص
ثلمكلىم2ورعبمالنلوفيورحآبقواصدةرلمالتىاوععأخوابتنعدتحعسقصمالننجىوعسق
منفانألئماللءلترلىاشفأضرجهاحمجحاواحنلفوافيانافاصاواخواحهاكيبعصنجنلفوالمبلالحأأهل
مزفياالتمالفالموسلىءعسقوفيضىأىاالصألقالهعناهااثجعديىهـاطصرسبعهم
الحلقهزاالغابهاحيلاللسزمأقهفدقسناهسعالهعهمجمجلخاسعابنوقالأسله
وقؤلىهـقلهث11ريشصجيحملقاهروعناقاواقالوسمناسينألواانعزمنالعينانوقيل
فىوتاكلتافىلههميقصدلمونقريشءعفومالىقوممنولعالثمالعزفيفيهايذلواأللهليعزفها

ءملاالوفءافاوسمالتمكليلىصثهأنهداوقيلىالتمفخلعهنمرهقسفسنونكنىص
عالوافى3المىوالسجشعناؤهالموجودعزسوالهودالممملكهنرالممرودالمووت
ياالعأيئماناملىوهوااالصاحبكنابفيمنليسكباساالمعبودوفالالميثمنوفربالمحمودالمفامفى4فيامى

اتكلوالىدتبرهانموكمناألبئوالىكذلديوحاتعالىاللهقاللذللثعسقحماليهوقدأوس
ثويمهنعهايبفطءقىومندكمالعزفياللهفبمنالذيئاديخااواخبارالغيباليكعفايهفلدفحوفيل

ةو4غفسىئمالزيرالحكماللهدوحمفقالمنلفبكلهوالمعقصنعهلىألحكيماا

كدبعرىشلبهربومعنامنبعفطرحراتدزجمغالعيملياآلرضيوهوااحمواشوماقمادادهلعادفعددحه
وقملتعالىاللهعظمةهنتلهاالىثوفصدهواتهعطريقعلاالرضوفوفأععنلوذهن

للموعظهنهائمأنطص

اىتفوةمنىوبقعطودمنهادطواتتمولهاولددهمائمدمنوقيلطيمالعلىبعدقولهإمجيئهيدل
دالخهاكةاورةاحاعألىةامانضمننيييقالاىاقياساوكلنقايخةالمواضجنفطاؤناللتمئ

لقاةامحئيغطرنيكدننعلفوقاجهةقئرةبعاتذفيالممعواشواحنمبرلمختالذشعنحأ
إشعقنوفيلفىاالرالمبهعنىاالرضالىجهيترالنىفوتحاالرصفوفمىثحتهوقيللىاالجهدعنفو

مائماالثكليصألفدمئطمافيهاموعغاناطاوحااللمحااأطتلسعالماعليهفالالمألئكةلعواتحعناثرقاع
جداوسا2دالا



ومؤعفإلثفثرمقبمهمالهمضملنضدابرركفضميماولولفصطزطةدالم
أمدطممفضاامنأالجملىمليهيتربلىفدواحلونأومسالطلهكلهعمأبن7شويشولمصفنوو
طئتجفامىالذبنلالدفيهلأقلؤونروبستعالىقهظرضهملممالماؤاعنببنالطاعةمنألهمماا
اصخداينلضوارارلهواأدئهاقأاباإاليعالمجماالرفهلعنلم3بهمالىيطيونلكلحماوا

مئمناليفوئهوأممالهمفوالهمدصعكلىعلميظاطموأندادائم01ولوابأأوايادونهمن
نثأوهاعايهاميمزا

المألإوإلتهبهممجالقولفئلعلىأعدهىإجموصبىكليلعليهمإلمحل الكفارمحبالمؤهؤصإأفىرإبهافىدنمن4رصمستبم
أماقىاالدضكطمنطوخطهعانبكتىوتهلاالكةارلهتسغانمقمرآليسياقياالناليكوالمفوضملء
صلونشضأنمااهمأم

انصاخضالمنافىانلمرالمانيهودامجففبالهمانؤلثمبطهصالادهفويهطحىتعاللىدهلىلموءالبت
شفورارصالتمهوالةانأالفروالالمؤعن4فخلذالمالىزهوشؤالاآلرفىاوندثايكحيناضإاذ

لةالالمحمسنىاشاره
تعالىهـلىثاملةالاهامةارحمقاوكربهالهاكلنهلفبمسالوهاوالرهالمتعاديعلىانها فدرهـبصفبلهامنأنالنى

ىلمحيركذقثإ11امجليهماثحدااتاثمحعركللمالليلالإومانإلألاغلعهااوامافمإوالانتبلىنتثطيهم
0001اصوالمحتىهذامشرالن

حولهاوالمراداهاومكهلميعنىالقوىآأبيايطقرآناعرليكأوحيناكرنمتلبأذهوأفىكتبهؤاللهكر
فعهئمأاىدتهفدعيااهواالالواتيالصودلولجهأأيىيمنلموافههممهاألألهىواتصاضئئمإقرآناالوحينامفعودبه المععولمنصالأبياعو

لىفريقالجنةفريفىتعادهوقولهيضفزقىناطعذلثبعدثمانهكالجحفىالشلثكالياأوتأبه
عهافتمملافتمملىعلينلرسولنجضثخاقالاالحاكرضىوبمرعبدافدبئعنعيرالعردابنفرتمنوهو

أللهالهـالإلعمثمالي7قلنابغسطدافأهاأرصبمابارراففالمىأصالقليكماقىىمقادلمدانلأىلقرىاللتشذرام
ماأدصتاالدضالنه
ينةالطفىاذهمرصاماااششقرووفبلباالوانطفابسهقرنقبلصهمكلىأشرفأوالنهاصقامق

عذظلثماهالصيومالىلهمامنابعالمنهموالناتصفيهمبزائددلوشفابهمضأملوالمحادأهـاعىا
فللنههمصدونالطاباهمالحمامنااألنعاابإيهباآدالعافلالبألنأقىاناالدضارهمزولهانوالعرى
مروهالجحنزذريومالعرلمج

بموككلبناللهعفقالالقيامهمادسادعليماللهمحئاصعالمنهموالناتصبزايدفيهمالشالخالئقالقيامةيرم
أىعلوانالجنةأهلمللهيختممةاباحبفاشفارلىااماواوصددواقالذااأمل1فيهدبفيهمجتمع
فيبخحنبأحم4تعادأضاللهمنررلرتاافييقوفرالجنهفريفيفالثمصلقاللهلالاخاض
علىاحدوفعلىدينملمحادابخكباحدةواأمةلمجلهمااللهدوضالألنعادمسندهئكذااوأنذرذأظرنه3

اممفرونااىنوالظاياالهمالمدبئفىأرسهيشامنعلبدواطنءسألالةالقرىلنننرأمعدىوت
يعنىغفوااأمالعذابمىمومجمهأىروالابالعأمعبدخأوىمنإامنماأاوشنراالولولالماد اشعكمنلوولكهوولديااقالهوالولىفالتهءأوليانه
06لفااالمفعولالىالجعوم
وهوفريمنهماىسعبراقوفربقبخهابلىفر

مؤهنبناى5واحد4المجهماللهءاولوثهااظألئجحيومالمعنىالنبيوعيرنواراافىفريومنهمنها
وال2ييماولىهعناطوعفراوالمودلظاواسألعبااليمنطمنياىرحتهبشاعخىمنلورتودكناكله

أرادواانسوايلىىشكرفبعمايلنهضراسشرلجافاهاهوالودفاقءاوليادونهاخشوامنآأفعادنصير
أهالولوحلهنجوانصبهبلنىوهوانولمحباطهوافافتهليامبهقأ



فبممثمثأثكيةاضانئمممائالبنرثينوالهالبمافهفهواكللفأفالموفموهوملىصوهو
عنوههيخهنخاظغنميهايأكبملىالمش11اادحمىفيمفناثهماضاالفىضينحماثحليلىانتولرسول

المبطدنلمؤمنيهومعافبةاهنانيهاوهواثابةأفهألىفئفغيمحفواذللثاكلحميهباعكالدريعومنام
عاعبينغوقيلشمرهمفيكفالمأرجعأيخدايهـالديخءاافيربهيدأعدتليكبهالمحمرمميماعمااذ

ميواثطالوكيؤأوحاراقمأعلمكعرفوااللمهألىلملقوالطربتبهفمإلشصللثىاالهلىممنظألسفيها
انناسمنجنسممنلممخلقهمماشاعأجهليبتدامحنوفااشمبادبمأانهارقاسكلىدضوا

انالكالتأذبفالجمئرعلمبنرؤأ90واحااذتضسهاااهنابفئعامامحوخلللواواازنعاماافواصاومن

الابهئروهواءافعهاهذاذيبأنيقفهواالصغةياكوخبهنمنانيعنىاقديرشعدكلوهوالمويكىأوهو
داصاأؤمامواالساكالىلملىءالدبنأصمحعنعنئىفياخومادفليساصغةأآليهولنبمولياومن

رذسبننكاناحمرنحالىفياللهالىلىببواربلفيالئطمضالفصللعياادومجمموفييضىاىالله
لتوئلدواشاسلانأللىعلىغدواحكغخيرهوالثعالىاقهحمحكمععنالوسماآلمتهليالئصلىمولالفيه

اللهلهعلىواخهيرفيحجيمحفيالتوعلميهربهواللهينالمحتلفينبجكماتاأاقهذلمحكومشه
لمنبعندبيرااهذحعللىألجواالرضلمصاتهمافاماثلىاكلفىحعأرليهواأأنيىير4وارىمو
ير3واللبثدنوالىاحوخلقتعاداللهالنقهممصنأفالواغائلحالجاواأزجنممنأكلنضمعمأمن
جيرؤلميخررفىوارآفلىيهكلغاىوكأيخرالكراتاوانيأصنافاذاىإأزواصانعامايحئمظع7م

واالألمامسبالخاالىبينكلنصىلنسألبعموفيلذكراالفواجتغدمتاللهالبطنفيالرحهوقيلأثإفيه
الخاطبون04لبااناسامنالخاطبالىبرجعلميذدؤقافيوقيلاهناسلوااتوألىامولناوهمذكو

صاعالغيبعءقألااءابااكأصفيلاالنعامنامقألانهبيءامقألاانغاكوهمغلبمانبانهاالنعاموا
شىثلبمىلبلاللفادبموفلؤصىابسمألؤأىالخلشئكلتلهالبسواللترلمبجرأىبهؤلمينلىأى
رتهاتئاذانعقيالمثلننىلىءدالةيةاالهذهقلترفاننظلبرلهابخكلباصقالنئمهلهليسمجارهصلة
لصاالننىدلغأاثلافلتالفرقالاثباتابفضىاالدفاشوالسوفىاالعلىالمئللهتعادقوله
لهليدمىمعناهشئيسحمتلهنقولهالماهيهعنجهاظاراتاعضياماوطونالذى

كأضلهليروتقديرهظءااللاولهو9ولهلمحعتلوتعانهبطلذافلبسبكولشعناهأوابخباسنظيركاقاله
رريرتةزتإدلياكلوقىمنىيرالتفبهذاظهوأحدفههوالثشاركامئلهلغيههلبسالناالعلىالومفوله

تعادكقولهلبسيههومئاسائرى1لبميرالسائرادمحوعاتأىيغأاوهليفماانفرلمىواالتئن
به7مغتممالمنوافيافانالرضاطروامنىأتالممفىارزقمفاقأىواالرضاتاليدالمبصرإشاوسعظ

زالمرادأدقاتءبشامنعلىيوهعانهبعىربعديشامولمنارزقببسطتعالىلهعديهورلىافباتكأبه
الىدوإرلمط1والتضييقنبمطاأمحمنعلبمئئبكلانهاهببلارزقيممفاةالنيئمامنلضيكللى
ىأنالمرادودللاكعلىبعتديهاتطاأىينالىيغاواضامنطرلمبإلوساىالدبئعنلمشرعزوجل
دقولونالنهمئئتهاذوالمعنى2الثسراابأءاالنبياأولإنهيعنىاتبزوصىطتعالىولهوهوةءاالناياشه

سدهلسذحىؤاادالنههميةلظاطريقلموكثثكاضفىالمبماويقصلونذاتهعنابئانفى4دبريدولالء
مندةآلمحالمانعطيهثمئليسكثيهتولهبينليسكالتضىفولهفرفهبينفعيغنىاابابانصنذاعلمفاعنهوهضمد

منهوجوأدلئعماأصبسوطنايدبلىمونحوهاذعنطةلممااحلوهؤرتواعنىمعققبتاشملىنزاعبافائلقاياله
ومنمعلجمنهذااشدملدلكاليدلهفيهاأستعماشهمالجودحذعنعبارةتلهاالخهاورلجوالبسطموغير

لىفةاظدكرممالثالنجوهموكلهدفةبالالمرئباتيعالبصبرلماذنبالتالمميططبعبعوهوالهالمنل
شرلميمءكطءكل4اييااىبشامربقدرلمنالىزقببصطارصيعيواشواالرضقانيالنمعأثلكاال

البفماومىالدينمنبمأنحوأظهر



إلنبيالعلممنينهماماكاوجمأدفييلىمنلسمرأهـثكيىأيومويميملحمنلعأميناليلظالدعاا
اكعهومألطبنمقالمرأداشاللىىانيأفمضولهرصلهؤإلعاالمالثمنائمتركهمرافمآنمالسال قهاامحتفقآلكالئصراهالألبئفامعهطزاعوسافىماجموشألصرئاوبيوموكثههبرسلالجمانوادتموطلعفدتوصيد
ئناتإلساقعلىالعلهوالمعطونجنوليرصنصبدلعنواأأنكلاونهاعةرئمنمناجعدلكلضالى
لمفرفواالليفهضىعلىينأكاتخاكولرفهلعغرفوأأوالىفاعةهوالوحللثمرصومافقيل

اللهلنوحيدالتموادبئاظعةيمنليهاسكوهمأعليههوهعتهليعالممصركيننمكظمكبرعلىكذابلغرقوااعهركاب
طاعثعلىيقبلينبمن4ااعىيمثاعومنبلتوميوالنسدلالدينالى011اليهومجمعمجيجتى

االسالمقر7شوئصراغاأخااليدإأوحيناىوالىاصكدديناواحداواالكوصيناهفأهلأتفرقواوها
ءكلبراإلتبياأموالاظعنبالذءنايااهؤالاغاشوعيممىهيفاال4أبراهماوأوبعدأنبيافماالاحما

بتركاالذىعرالمنصروحفئمالعزموأولىالكتبرةواالتبحةالمعظ2المثراابوأالهيأابعدماحاكهممن
هوادلنوأفهيوالمراديافاتوالنتفغالدأقعواانالمحاكرسلهاالعالمءال5ابفرتانلوإبعدانمن عوكهومهوعدعيميولمالل

اةهنحهبهباأحوافمحاطامعاعديومراالثاداروللديهعايدإلوحمديماالنبيدهمدأدسنة
الحاللومخزيمتحديدأرإدوفيلما11وشرعهعدنامنميقهاإلتهتفاوتةكالبغيابينههأحسدااداله
أللهيبعثلموقبلنمخركابخكلىخواثوااتراييااالتحريملوةالحرامواالستطالةةوطلباللر
اللهبعثكقوفللطاواابهلوحهعالمحباوألقرأوةريايعامصالةامتاظإالوعاهاكلقسبقتوكالبغيرصقا
هاطكوهمالمثصركينمجلىبلفرقةاوتركلجاعةوالفةوااللدينةفاالنمءيااألندمهمصأجلالىمربك

ءبشالدبنهعنبصطفىأىءيشامناليهمجتىللهاالناالرفضألعوحبدأععنأأيهمؤررهمةاالىاطةثهو
االدالنلأيهومانفرقوانىطاعتهبغبلأىينيباليمعئأوجمعبادهمنالالهدبنمأد

ضآللةقةالهبانالعماهمءبعدهاجااالصنبالتىأصلعىابخكلباصوقالالمحتلفةاطرفواهاجموالعظم
وكالوسمكياسلىعدعلىبغياضهموقيلقعلىاذلئللهنىنههماكلولبغهاملنهمبلظأورفيرزين

ةانقياماديعنيدمادأجلئاخيرالعذاجكفمفىاىربلتبقضعنعنفأهلهمررهممن
أوصزاالذبئوانادنافيبنلعذاسلدكفباالنزلىكفوبعىنم7نمأمحببنبيفملقضىفىكافايئاكبلا
لنىاظاليقاالموقعلمبعدأنبيائهـعنابعدهمصناليهودوالغصالجمنىبالتىالقالتألصرسولهدء
فيبيهشهاتاكأصيبصبهنوفأليؤمعهمليهأدصلىمحدأميععناشفهضئلفىميهعا

الجلوفيلالنوحيداالنبعاعصبهتعالىاللهماومىامحالىأفااليذللئاىفدنكليهيهناليؤحمنعهم
داستقمفيةناالمةلىءاالتفماقالىأنتالكثيرفادعللدينفاالختهعنمايبمىاالجمانق

الباطآلوفلادلقةاىهمأهواعوال4دتأميالذىالدبنلىأاىأمرتكوماوقيلريبةدررتص
بعفالمقفرفين7هفواالنطهاوزلكلهالتمالمتهطهباى7منتالتمعنكنابانزلطت7االبالأهلتفرق
الشكايمأحيمالانتأميابخكباحمايآلبيخمالعللتوأهيببعضوواوكتبااصلمامماصابعلىمن

اللهصلياللهرسولبمبعث

مابعدعاجاضهماالمنابالأوتواالذينوممارفرقتعالىوسمكقولهملب
مجيلواراةالوبالنىأهلأدرثماةتكلقرأناأورفانركلأاهمبعدهمصنبلهصحارفىاأوالذيئوارينةنبا

نيفمةاطلملةاكلالئصألفوااالتفاالىدحفاارتعشبماعنبسبحنثقكللمالتفولقذجلأللكفاذ

ؤل3طنبالباطلةأاالخنلفةهمأهوأتتبعوللهاأمرككاتأصأكاليهأاةكوالديكالوعلىواستقميةلقوا
واكفريضنواالمعغوقى7النالمزلةالماثبسيميعاإليمايعنىأنزلهلىشتعااأنمعكتابتجأىشزبهقابانزلأ

الحكمفيببهكمعللعتوحقافوونلاأوائئهمقولهالىببعضونرببععقنؤمنويقوونببععىكقوله

الىكتماانخاصغاد



أالءجموبممناوذأنممالبخمرمهثناالناولكمأممالكطنمماالنممماسسالمرجمميىبنلولىلت1 فالهـوعتمصرقطهرأأكلالخصكلمقألنجئنألالنالجمةبدثؤاخمفامكهوأنغاخننؤأال
لبهآواالقبامةميخنابمااجمتعوهأاهعذلودأجيناسمنناإلثطادجةاالوسنمأجهالىاصةط
ببعثمامنسمفديلحوقاقهأفىمجاجونوالذيئلعاضكبنئفم4ئيننالفضائيالفعلجحالمرصيرا

كمفلحللاركهأهليدكاهلمةكفولهاينالطهمليزماالهسوخلىاثطافاااسلهامالعدمنلهأ
فباطؤلىخرضنمقنبينهمقبلطجناطهكتأكتابنافينلفوونالؤئىالوالهودكالبهثفالراأجمابعدمن
هةنشوانبههباطألوساهااصفعةدبدرأمحغيرمبهانمعكلىقماالسالميبلقمكدياعاهدمنوتجل
أاكبإاأنزللنةالله11صااليهولههكذابثعثمدبهفرممكضىوعليهممعنالدانهاجمةرحمهم

افىبهفوللصدجسوفيلءئياوااالحوالحبيخمالعدلوقبلماالحعنعليماطهترفاا
ثسللواانأوالمزدآطأودعلنامحاان3روظرثاليهأالىوعاعنحاصماأدمافىجمغدلع
ال010لةاألمجازىجمكلامالناةاخنلفتوأنقسهبعملأصدنحعوصواحطوالكلالهانفي
4مهأترمطنهالعدصممفبريؤميااقتالايةبايقعشوخةاالوهذهينمببشاوالخصومةاىاالجمةبععله

المبزانالهوسوقىاقزلةادافىفىاكبيننايبهمعاللهضومةأبالمنوببههليةفيفلمبالدعوهوأمىإقتالال
4ءبذمنفعفيأقىلهاطهندقاصعوأىاللهفيكاجونوالذيئألمكزوجلالمعيرياليه2الشانعصل
للدلهيرالألمأمنومقمفذهخيرجمنمأننبيميناقبونكتابناقبلكماجمماليهودقاهمفيل
للأقريبالساعةاظهـرديهدظاقتعادفأسيواالتشلديألغاصبتياسبعالمامنالهاشيببعدما
توأجمندقىلماعةاكاضبومحليهمعهدربهمباطذخعومتهماىحضةادجمقموصلمعليهاللهنإلممسلىزه
والمرادمجىىالتدومحلىالممئملبءااىالحقبالأنزلالتثالذىاالضةفيأيدشهعذابولهم
بلثأوفيةءوانساتءااإالنصاللةايزاخدلصبزاناالنااميىانعدلاىاجزانوامصواالئلالىازاع

ةادكأووجممناسبكاوررثرأوالعنونهـبالوفاثعالىاللهمر3عنهمااللهضىعباهـسابنقالىبةوالفسو
انزالحاعةاارااهذكرادلموسديهاللهصلىالنيانوذلكافرباتياضوقتاىريبءالسالعل
اناصيزانواادفياصضلتعالىاللهفأفئلالساعةكونتىسركيفقالواناكذيباألالمثمنقومنلد
طبابوم4السامنهاضاثفوناتوالذكنآمنواصشفقونةذثاكاغير7مظنامخاأاليؤمنوشهاناتا
ارقمطديئزالمحاووفعاساعاافيويخاصاىبمارونينالذانأالغهائتية7اااىقاطأنهاررلونو

دلناأميعلفي4ةبماليهماىكثيراالحساد5بعبادلطيفالتعزوجللىبععدلىضالفىدفيهابشلونوئل
ماألهـاوالةإفواجوعاجماصيهملكهملحيثاثروانفاجمبالطيفوقيلرفيقوقيلمحفىعباسابئظل

والعدلاكالىاألفاإدوهوااحقفىارائاموااالصسانانيعسنىءيشايرزشعنالىيفولهعليهيدلا
أنالقءلشافعوفىروحوذىمردوكامؤمنتعالىاللهمرزفهمنخكلاللداعطاطا

لومجهممطانبل
لهوقاوجاونصهاخاثفورمضععوننوااوالذبن2اسغزااونبؤالالذينكالتبأعالمزنووبمصساا

ساعندايرىصدصهدافىنالمألةالمماراعةلافىونيماالذبنانأألالمحالةالقااايلونو
اوقوكلىاسعنسهالتىادلقدتعالىافدرةاعصنهيرمستبعدمنالىالشغيامقاطعنبعيدفاللاقأاصاححه

بركاأوهواددألجطفهىالبألوصعرلىلمنايعاايصالفىدهبهبالطيفأبتهاااردالبدمنانهكلىتثمهدمعولاوا
لئحرألمنانجاأومنلهجالجرائعنوعطهاطصمالغوامضهووفيجععلىابرهوقدتوصمنبرابلبغ
بأولجاثهالجنيدلطفوعنلطافهاوددالطاعةيمغهوايخعايةاامهدفوفابعطىاوفومهـيعفوأومنرالمثالبيه

عبادىالفعنالحدبثفينجهمصالعهاعلماذءيشامنقراسهعبهضلىعلىزيروماجملىلهولولطباعدارفوه
ولوأغنشلغفر11اجمانهماالثالمؤمقيعنىعبادمنانوذفىالفسدهلوأفقزة2فى11نهجماااليممنألمومنين

ذلىفسدهب



مالعيملثىصبغعنكثطهمالالمنيمالنالهزيزهمئهثابطلىافااهقللراالعوهكاللفعطأ الدشاواآلضةينالثبهبالقاخسانهاشفنعيأوالهبمألتوفيقفضلهتردذاثامجا3ةالفاندنيبثنىمحأالعامل
دزقهوهوثهبعيعقالنمعنأنهااكثثيمنهماتهنأضهعهـوبريؤمحهـاللنيامحعنكانباألدايرجمعومئكن

يذكرئولمبالدنيانفى4وةضماالقىقطنمييبومالهبمئشوةاالومالهمبتغيهوممايريدهيمافتيا
لهمم11ثالمافىوفوذهعلهذكابصمدهوماجنبالىللمسقثتجلىاليهبملومالمعدزفهاناالضهعالم

يقدفيأيغهلىناكالكلومافىاالصثفهالفالمعادلةهىوقيلبمألهممديؤبلوةالمنآهحهأملشركل
أاقضااألفصلاولوالعةبمبأصأمحم1اللهبهبأدنمالمالدبنسالهمشرعكل311لهةآلههبىاالمدالتمعنمماشر

اءزااجيلأبنابقا
14الطيالوالئامنرزفمجلنههاأثججىصنارداللفهوقيلبرزفهملالالنالعدةولوالأى

لباللغاالذىلمأىبرالعزهايشدماكلاقادرعلىأاىالقوىوواصدةعىاليمفغآللمضىاففاايومون ضةاآلبربدبععلهكلنمنوالمعنىوهاىكسب1ضةااليدسثيرنافهامنهـفزنالشهـمثيي
فيداناإلدهالىتعادمناللهمماياافىكثرةاةالواحدأمحبالهضعيفحرثفىنزدلهملتشأووالموص
الدنيايريدصنومناليهاتاطاايراتاظسبيلقهيلوامانغهلؤفخهنزيدفىاليناظااوانبةالعقو

ومالهمنهالهعافدروقمأمفاأأنؤثضةاالدنيامؤثرالهاعلىملهيربديعنىانآأابتءملى اللهرصوللىقالكلنهالئدضىكبكأأبعنلهاإيعملالنهثعنىنصببمنضهاالاليمبذءسكيناإ
ملنهملفناالرنهفىبناواوارفعةبانسنااالمهبثمرهذهوسمعلبهاللهصلىمأضوانةضاالفي

لعىلعىسعرأسرماكةااللعنىلكفاااكلحملعاكزراانعفوىاإلالداستهنيالم4يجكهىأااظالمبناىثىالدنهاادفى أاالضهئرصينا



يلمهـربهنهالهلرابنواأ3ركلضلبئبحطمرىجمكعئنفااللقرثاتئلىاللليت
عوليلالترلممفبلن

الملىاالسلىبمغمللنياجمثعكبدظلعممفمعليهعمصلىالجيرقعيلبما
مهئمطمهلعوصافريبمنجمننيفواضاالثينيئعلىاماوكفهمقربشفيعليميمينكن

فئموئصلىاوونظوافراأتدئىالفرالمؤئئالاولطقولهنهبخعباسأوعن
وابناهماطميهعلىلممرفاأيبناخيكناكلفئسلييكالذابنيمنلتلمجاهلمادموعكمثذوابهدحمى

وثينىسندونينناتلعيوظطمفوالحنواضهفوأفنابدينوصاليهلقصبهيرقبواعماملى
ويثيفىنىبلفرافيطبحهعنوالصفقفمنعابممنفرنهيأهليلومنههمابئوالحسب

لنمفىواصوالكاطهمموليبمبنأرفهازمألمفهبترتجوابالزبخهثوبنوالمطب
يمئىطوشبطعنساالهديوالنورلخنومعهااولهماكهنكليفحناركنالينىقمطيهملى

ولنهماللهاالجمذحمىلطذهلماقمكرازوأصثمظلورفبفبثهآبيالنمضلىمكوخالوام
الترببهاوفيلفرابةوونيهوهتهلنمانرئئأهلالبسنمالهـأهلحميعنلهضامنىأهلأفتمفىولمأذ

إلورلهىتهاادلىظالهئم6ومنهمظلعمتطممائعلنتبعيمتععنأهلشممدكنرمن
3لاهاآدياوندضلهواكحمألارسالهتبديغضظشدفياالبركلووآلمبيلوتمضيلىل7و

فنغاربعلىاىاعنأبهاقليوماممثيمااليخهمئهالألكوكبؤحملبهفص ةالمودقوكاالالجواسنىينىدلىصا4شلمغاالبرعلىزطلىاليولمهفىالظلعالمانثا
منجمشمالمهحنهلمسهفهداالهزاوفذأفىعنمطلمولألولناهجهـبنوفالجوابعنمعكالقربفى

للى53اأااديالالتىبلمنفبهنهفيرانصيوهموالعيمغهمامنماعرابابرومهعقول
ومسالدمسلىسوواجىأمينئننالموفههوالندحهوفههعيمبلدلبسالنعفاعيهماصعناه

اقهرفىقيلشفيأببمفلأولفولهمميهالتمصلىالنىاتأهلفينالمتاينصببعواذاصكندفي
وموئفهمالطاهرعنهفرامههالنانحععةفبسشابرانتلنرمالموالمؤففالقوباالأجماأصتلماملبهال

الهموكاأعحسنةذالشهالنافىويرجهأجمهـالبتهاشالالذمفلهخهبتغتههصنتفحالابفم
إكرهاصهصنهاألأفىةالمواالقالابندثمأبراعليهاسئلمالفلعندفولهمالىصأمنظحءستفناا ولهاالأشهنوقيلفألنؤبيهمفرإنجماكفرإبنىفى5المودجممأصلكنافرب

ؤالعرل3ةبهرالمؤالدنزللوساقمعلعملىيؤدنميسوالاللهبهوقئالموكلالثاترأشبهةوذفسوخة
انفاكلفيهاحمسنابرالىظألرحهعيلتمكلئهلىالولمفبهاجمؤهمألصلةالة7هلىطث بقرفانميذامئثعولهخالىافتهألتنالنليحمامعنال4يانالتمنعالىؤأحبونصراالنصلرواهوالمدينة

كهىفيضاقرأقرفعااللهكلىلفولهلخضةاألهمضلرتاآليالعلىى3أانمرفيولأمنهلصالهمفل و4والفولالفضلبنصبداطاكاواليهالهبلقرباالمؤااللبمامدبهسئدمممال

لبيبرى11وتفصرهواالذكمضرشتاوالنمكلليموعلىالنبىالشعيمفىنهكلاالهنهنجغ
التمخوصانةاأوالىعنوروىبةاهذهسغصبهوزالمعرالىالسلفطلىالديخدوهوقوفرائعأظربصن
الحسنبطاعتموهوقولالبهإتموتتقرروااواؤادنالآضقولاالسنىاجباس

شكههألمناثمببطولهالصيوقو4والعمللطاعةلالبهادوالنولالهقماداتقرباااليقولاقهادلىالقي
بلظوقيلفمأطاعلمنداشقوانبفأفمسمناأامفبهاأفئعةبكلسبطايانجسحسثبغنومنفعلد
وقيلعديالللنوفيفارمكةكلقولبليأعلىناميذاكاأمالحنىأهنأمحللفديلشكودللذزب
ايىلعااللمنبيملفاشينسبوامتلىهملسكبهاليبهرغلىأيعسناترجمالمفيهيقهكنماالفنر
لىلابهاواجمىوقؤأظبكعلىاشيخغإظنثالكبأأظافهكنباوهوأفغلىافمالكفصرايالى

ذلبيئكهالعوفيهطمزوعتىمهقطعةكدالماافهفككللىابعوونامالمتابءضازن1ه
ثطبههفلبديكليئاتاشيشافدكيولقئهااالنكهوأعظمنتهالىاللزااالىيخصبوامنألانلكلنايخا



أظبلئحالضنرحعلىربط
معطواأفيرثمبندهوكل
وانحايفعونعالى
اناطكافىلراواتالط

نساإلناوورعسقطعفى
وسندبافالر5معدننعهـبا

فىانهامئبعةعلىباشاك

قامجقونافعف
شبنهبظهرألسألو

6نرلعنبمابكلصانه
عليهيهندلسانهعلىكنابه

للثذألتهلقالابممال
السألماروأمباطلظ

راملابذاتكلليمان
سركجمافىليمءأى
الميارىرهمموو
افىواولىحسبذملى

عبادعىالنوبةقبلىث

اادىالثمنقباتلقال

مبدأالمهوجهمنهمذنهآ
عنحهبلعهفيفالوفبولى

عنيهبنتهاموكأكيكزلةا

نءيرانوبةواك

جبواباالخأللوانةا
أزعدمزمرعالحاوااللندم
فياهبدوانكانفييود
نهفعىابلمنطنلمحق
رفىعلىوقالطريقهعلى

عديقعهوامعشهالله
عنضىالماسهصعاخكللى

وفصييعمةالندازبالذ
وردةكاداالالفرائع

النضابةواذالمطالم
ربيهاقكاهانطا

لمفمىااواذالمعصية

محالثعرالاجماطلىاهلأؤعذمبهممفبيالئالشألكاملىالصقولهمو3لىزا2
اللهيراتدليلهكيطلقهوبلغبرمشلبالمثرطمحوالباطلالنءعلى1وف

علىالبعناوقبلفشاوفولهماهمأدإليشطهكقلبئمالصبرصعلىبطبوأى
أخبرلبفهذهبصاكذبالشلاللهملىلوافافهنأخبرهمآتاكألشوهاالةلفينسيل

ومجقعوهعزوجلاتواالبطلعولزلهمااالتتعالىهأخبماباطلااللهجمعويةاال
كلةلىءأهالمحثدصعحاباطلههاآلفعلونيأترالمزبهغابجمااالهدالممحقأىبكلعأللهىاط

ققالهواالاجراعليهأسئلمافلمباكالنزلضافيلرأدوالبذاتفطماااالمال
علضهفزلببريلبعدهأظربعنمجئناعلىيقالوايربانمنهاشئقلىبغيفيالقربوغ

فانانشهداللهيإدسولالغومضاليةاههلىأدتوأترلمؤاضاخهمفاخبرهلسألمواةلصالا
اللهرضعباسابنثالعبادهتجكنالتونجبلهوالذىجلوعزلىفزليدقمانلثا
عتهطاهلوأمهلعابدأواع

نثهالمعصيةفانبذعنكلواجبةبةلغواالهاقالوحكلهابةلتكلذكرافىفصمل
يةالىعنيقلعانأحدها7ددفلهأللألنفشروطالتتعلبقالتفعالىوبينبدابينم

وطانثصرلشهذصعافأذأبدااليهاالبعودأنيعزمأنوالثالثفعللىءبندماكفىطلةوا
اوفثمر7دتغعلبقالمعميةنتواندؤبقهلمالتألثهفغدأحدوانبةقواصت
اننوبةوقبلانتوبةشروطاحبهافيذهقيرأمقانابمالىواالئرطالئألثةهذه4أربه

اننسنرىنحكلبداللهمحالصهلفعألالطاعائنةاالفبالكودعالنبهالمعاصىنءاالننعالث
اللهرضىةهرأبعنخاتالوةاالحوالىامومةاذوالاالمنشقالاالبةالمو
أفىاهومافيانيهالسقعفواللهوأتوبافىواللهعمايقولعلبهاللهاشملىفرسولقالعنه
لناساابهاإلسمكاالئحلىفالرسولقالدالمزقبشمالبئاالغرثنمةصبمن
التهرسولحمعتالسعواللهعبديكنقةميمائةليوماهفىالتوبنأدااللهالىتوبرا
مهدكةدويةصأترليقىرجلمننالمؤمنررهتجوألرحلتهيقوالوسلمعدههاللهلى
ااذفطلمبهاضىحلتههبضراوقدزستيقظزمةفنام4رأفوضعبهوئرا4صلهمكللهاطرا
فوأموتحنىفأنامفيالذىكنتادمارجعفالاللهءأوماشاتىلهواهـاطاش

بةأيئدفرصابفوظلتهصرابهاطعاههعليملفعكلفدهارافادخطفاستيبوتساتعلىرأسه
تعالعكضاللهرضىأنصعنزهآفوالمفالفألهالالدو5وزادلتههذابرامنالمؤمنلعبد
بيرهعلىصقطاحدلمعنالمؤمنبخبدبتوألرعدتهوسماللعكليهصلىالتهرسولقالقال
تجكبدهفرصابنوئطللتهلمجاللهاتيصلىارسولفالقال4ءولمسمزرةأرضفىدأفلهوة

بهاالئرمهوعليهاطعامنهلتتقافألةحلتممارضداعلىدكاأحدلممنإبايقوبحاليى
كندهاذهوبهاقابناهوكذلىفبداحلتهعندأيسااظاعفاسجرةأقىمنهاأليسا

طكىشدهآلفحبدأخطأوأنادأنشبهطمالهـرئمدهمنقالثماءاخالبكماا
سباباعرفاللمغرجعلاانموعلهاللهصلىالترسولقالكخالالمرادصمالبئنوان
بعقيأقيومتعألىقولهوذلكنجلهمناكساتطممالماليغاقبةعاماللتوسبعينمسيرة

ربمابئوعنصجحنحدبثوقالاتردفايهأضواالتةااجمنفساعلاتإشررك

رضىالسدمحهوسدففصلنعوعقصديةصبدلاجمواصبةالمألوةاأفيكا4ءاطااهارمي

سهلوندرهذإقلبكندانبئالذوةالمجدحألهوأنغبرهعىفيرباامالمحطباطىنابةالدلؤسواالعالنركةالعز
إولاوناافيالعلهوأفياعقألمحوداالحمالاذهههـاذيالاالمثقماأهواال



بةالتيوبهوأكللعنكيلمحصبهرأباهلبااللنمألبموبفيمثاجمألش5خولمنأنئعرلىدطهومادالسياتأيحوكنو
هلعايفحمنهمبربدلصاطائا7منواومكأكاليصضأوالمحنحاللعالفثكلبميابعمكلوالممعسميقو

وكيدلنوالسيهطفمفلهابمبهعوأ11ابفياسبيمالماللىعلىزادهمماطلبواوأعطاهممعؤاشالبثعأ

لثعدهـدئعطمسبهىألاللف11دفرغراممدمالمابةلويفبلعزوجلاقهانظلالمكاليموهسلملىصالنىعفماعنالثهدضى
معتاقل3منوأالذيسعطماانعنهأفتهرفىاالشعرموسىأممأأثيبغوبهعحهنصوقاذانرجمنطأضوجه ويدصطفاالءليتوسعلبىبايدهلبسطوجلالتمكؤانل3وعلبهاللهصلىاللهرسول

4قملدئمبباقولسأوضوأعنلكزوفولهامغربمىالثدساتاللححقيلاارابتولصمىانيده مبوعليهعهمازخبرضرمقبعنىاونمابوبعنابراأذاطعوهاأتلسعاا
مفوجمناداتابوادثسنالواطاعنعاهميخادنعاداللهالمؤمنونمجهيعنىالصالحاتاوملىا3منوالذين
المبعهحببلثمآاين6منواالذويتبتلمجاابئلوناذادعوهالمالحات7منواوملىاالذبنمجعبمعناه

اهمهئمليوغنألوههأاضواحهماسابنوفالنيءففألالهمامأمحسوعدوابفضإلمنويزبدهم ااأشوجللىضالبدعدابلهمفيونهاوالاخوااخوانكالفضألمنيدهموفي
هابالنالهتينهدهمادانانطزيالكويةهفراالااللفنانزلتخباسيفالارزنطامبادهاللهإصطو

هوتحمجابندعاعولهبادزقالىاللهبطولوالتمزهالمحنبناهافأترلهنغاحوفيفريقوافضيربىأموال فمدمطهممبةعاسابئفالاالرضىفىطغواوعنوااىلبغواالبادهاوزقاللهوسعأ
اسكأوالكافىونفاذاالمجغمنكبرباألنسانانوقيلوملبعسابعدملبسررصكبكبابعلعترفوعيمزله

كرماووافدبدكمراوووهشدةوهوالتكبرواذاوخ4فىصقنضىارجعرةوالقهوجدالغنى

إاالهغأحمععالأىبمعطلوأغناهمااكزوالفنىابسطاومعفقرأقلاوااقبضعاابغىأانقيلنثوأضعواةءالطاالىفرجع كانوابدهواذاالمثرأقلالنهكنالفاقدهاذأكانتاثمرلكهااالىمائلةالنغسالن

أفيمنأأاالارلظضقبعىءدرمايماببنرليدكناطغيانايوجبالمالادوجداكزفثبتسراانثلهاكان
هذالبغىىلموهووالالعالمتعالىاذ4كأ4وابرجمرنباداةتعالىوهوقولهعبادهنظرالمماعأالرزاق

ذاطاأكوذاكذلىلدفاروىزعلىيدلممعاقعلىمقيزافيقلرأرأمودهمقبوجموااثعهمبطهودعبا
مأثرةمبطزالغىالنلواللمكزبغولقالوجلشءالتهعنجبربلعىوهلمالليهصسلىالنبىعنثمابنانس
وفرعونرونعاليهنىوماتغربراالليثكايغضبوايافىفبءافيوبةواباهدبارزشبالمحارددأهان
وهوالبغيأومنعبحىلالكواالىينقوبالمؤمنىهافيالبعليهافرضتائاأدكألالمومنىعبهالى

كلوافىلتصالكبرأىومايتهأعلنئساوانصهأجتدعافىالتاومؤيداراويدحمعاولهكنتعهدأفاذاأصبه
يترلأولكناالرعقوالبدلهاعرهوأالموجمرهفىمناعبدىروحفبضفىددىنرعلأناشئرددش
وأبرمحروفثروباعىاللدخلاننحكفهفاأدةسأعناهاايسألىلنالمؤمنعبادىواشمنكنه

بتقدكلومايشابقدالواقهالفسلىولوأفعز4انغنىااليهاباليصحلمنالمؤمنينعبادىمىوانزهلىس



أفالمطوثتطثذاأشالثنكنهدفىلاظابصفيعنبوماعصلمنفهالغيثكالأكليبأفننهرو
فللثكلالمحمزأاكبهسانممبامبافىبنولىيلنوهوالولىنكلفيرادرحمثهاالتفأوأهمفهأدااداواانعل
بكوقذأنبووهافرقطبثعاعدهمايعحالرفرالهـتوااخلقيامحكالماخقلرتمالأهلطاعموعنممهه

هاكىالافىتجكونلدواابةادمنيماالرفيصأتلافيهمايفيليهالمضافاواتمفمافاحمألعلىافوماوجمرودص
نواغاهوصقفععرمجيهفيههشابنوتحيمقالهلتبساببععمروانكانلوالمذجميعلىاالثئيئسبصكبوزأقلكن
ناشبهشوناهيلمحواتافىيخلقاناليبعلىلمعاهمنواغايخلناوالمرصاؤلؤمفمالبكرجلىتعاقولهغهوفهمأعا

وهوعلىاإلنامىبهفوأبالدبيبكاويرأشفوالطمعمثىنألئكةطونأدا6االرفكلهىاالنافيهاعشى
اللهأقطاذاامةابأبومجعهم
تمالمئمدةبعالنعمهصمصوالاهمالننعمتهمطرفلىكاعزوجلولوأمعلىاذاتدخلنديرأيشا

عخلىاهديخحعبمنإفنمامنراأظقىمحاذصاطيدآأطالمحهو3كتلىلغبثتهذشررالملىندخلحالمضهارع
قاتظندابةمنرضواصاتالمكقى1أوجدأفياأىثومماواالرضالصراتتعاداقهقالالماضىا
االرضفيفمكلىأظاهمىااللغهالدبببفلتلةالمألفابقكالدفظقوزاطيمف3وماايضذاالمجلوا
وقيلالنانابهفبثبالدفوفيومانالطبرمعضىةإالئيرنأنلقنىغمميبةمنبمااص
وهؤلىاالنصانلمبديدوالحعوأناتأووأعاعننممعواتافيالمحخاذاقهأنكلنجاكسبتوهصيوالم
تنجاكىةمصبأأصادآمنووجلعزلهلقيامةايوميعضفدإيشااذايةأممجناأيصأب
ءوالغالطواسقامواالمكروهةمحواالوصاعاالصوالالمصائببهذهالمرادأيدجممجماعلبمبةاوهاي

ثعفواواصىواالذنرمنأيديمكسلثصاائصامنوغرذلكامواعؤاواوالغرقلمىلغاربغكسبص مامبفدأانعلىونماى

مىتالذىوصمطبهاللهداللهنككيقاضوذأللمااالتةملتعباساللمابزخدابئأيمنجمميرمنخبوهجمإكسمبض لألفعرلمحمالتهاللهأإالطالمدرفىبئعلىصليلةصعابئعىائثعلبىأتبغوىمىصسناصاالشراينمعنىضيرلص
نجاكأبتمميبةمنأماماونممويهالتمكاالتمملىسولحدثنالبهاراللهقكتاب7لةيىدتفافاانبتمن
أوعغوبةضمىأمحمنمصلبةهناجممأماداعلىالماوص01الدثذهالثسرطوتعلمعنى

اوماعونضةاالفىقوبةاعليكمأطنىأنملىم3اواللهامصرجمملمتاثدنيانجا3يرنمطببمأويقوالبالتناخيقعنا
اكاععالاصاتنلهةهامنقاتكلمهولعدعفصهيعوأنمنلمأفالتهنياالدقعفهالتهصالةطفالجمللرلملوفال ااطههلىكلزأطهافل

عاثشةعنقاالهالبرفعهاللهبكناوددجقماالبهااقملهغفرلهيهناالبذنيفوقهادةااللمناوةلماذالمؤا
االهاشوكأفافوالمؤمناليصببوسماباللهلىافدسولللتعهاظنعالىاللهرضىكافينبالمةنحصوصى

هربابفائعإلقةلمزرجلأىجمزينأخمأمابمتءوحطجةبهادتهرفوانسيلفاوهوبااسباق إميطتصمشىصبروأالئنمالولطمإاأالصفىإاخطيئهفىكنتمهآنفننىكأالحوارىتهتمأىلزمفواعنكتبر مربعافيسنألالذؤمن
سالهافتنامناليهماوصلانيعملمعالععنابنوقالبانعوبةيعاجلهماناساأوشضالمىمنعليه

التنجناألزمالعبدمدمحدبخعوااللليهااحساشرتبمالنظرفىاقيلركلنكةأعفدوالهشماعاواوالمصاثبباكتسابه
طهرواللةوجوهلطاعقعناجعوجنايةوالمعصيقمنجنايةيمالنمعاعفىجهامئأكزكهطافقأواشوجناال

افثهرضىعلىخطوقوعنأولدثطفومورحمقهءولوالالعهامةقنقالهكلفاالمصائبص4باؤجناآلتهمن5مهال
فيجمزينأنتمومافااليعوءاواذثلنيمافييعاهمياذاعافييماالكرالنلقر7نافيلؤمنى7بئكلنمهذمآرثعا

عنمبدفحرنانصبروبارحمةمهولولىاتمهناندمنلمدهاثبالمعامنعليمىممابفائنبناىاالرض
دفءسوانقيموبعقوومهلينعصاافىالجواصلسنةاوهىصاربةتجحالجوبروعنآالنهجمماحلاذالعذاب
كالجبالعالمالمحرقاوصلفيبرأ2مبىو



لكلثالئالتالثأماظهراذألىجماأفبمغثاكلدأدادفيئصلىاحاوسمكئيشاك
مهكوعطاعلىنصفمائكئهعفسبراوصبلىاثمهمفكمحدىممؤجمنيعأمحيلنعهكوئمبألصيارول

أجمافهابفهافيغرفنأويععبهالناريشأيسكناقىايسكفيوعطكلىجمكهىابتهنوخهلن
اناألمعابئمعالنيشبمميبافأالضولنحماخلأدعليهاوأكايعهافحازىثيرفمكنكويالنفبكصموأثن

الذجمطبمأمفالودشنعدبرملينتقممحدنهليللجلنحبكطفحلىوبعملعفوعنهماطوبقتامماعلىاويئمنلعيشأ
فاابهعلىبيمنمهرمجصمنلهممأشالسعنانمهشاسكطكللىويعلمهابطالهاوداأهثقىقىآإلتنايبهادلون
اإلولىلميابتوكونرثموعلى11ألللذبنآمنواخجوأينالثوابللدفياوماعمداقهيعنالحيوةفناحمنأوثيئم

تاطبكظإابىءفا01لجواراالسننيعىفمظالقظاساتجرصبهاالىأىالىيشأيعمعكنانياالعرسفهـ
بكلأبفىترلتةانالتصبالكلالثلمحفلالاننلهرالمحرالمجركلأمحظهرهإعلىهـوأبىأكدروا
عنهادتهدفىلقالصهنينرفهـأنبقهـياويوارضاويهثعالشدةيعبرفىإلنهمنالقاصفههفرشكو

لوبهمزأمحمنكنكثيريعودؤبلذامنكاركسبتأمحبهاجمأكسبوايهلكهو

هذمحمالنالمعفألبالفرآقطذبرنالذينبعلملميعنىعبصمنالذبنببهادوشفي7يألشامالهم3وثفأليعافبكللييا
نءإلديخابغعزمنلمأىمنشئأوتبغأفابهعنامهـرسمنمنعاليمالهمالىاواراساذا

دمدلجلأإوتمأبئضروأافواباأمحمناللهوعاعفدطزادالمههومنلبسأىالحيؤآلدنياافتاع
اداحكلمأأىاالالدنعاالحياهضاعلستوإلشقىروابالمؤمنانوالمعنىيتوممونمر3منواوعلىللذيئ
األتموبنوكبيرأورامجتنبوقكباؤواألينفؤمحيراوأبتىابفوابمناللهماعندتعالىكاناللهالىادأافاذ
اسبهبراالنمعافيوعيعنىوافواحشدلكاصرضرشبهداواوالرقهلبتهقودمذزنبفىيعنىاالثم

والفعاصئئاالهيأانةظمونييعنىيغفرونواذاهاغفهواهمياالنعالاالفوالععنماعظم
فهوفاصشةهطمقيلومااملوهامواأوأطاعنهمنانيهادمارعأهمبرهأجامأبعنىاشابراربيئوالومجلوق

ذامفضهواا1ناكاكواللىنالفيايلولهمونيتشاويعنىببنهمرلههئوأصافروضهب
101وممارزفناهمهمرثمدأمياالهيواالماتهئماورقوآفيليبهممعواعلميمالمبرأىشفردون
أهمهمصردببنعقمونيعنىيفتصرونهمن21وانعدالظميعتىالبنىامابهماذاوالدبنيففقون

ءباهالاهمأفىراإيععرنطهممنبعفوننينصنفقعادالمؤضاللهعلزبدجابنفالغبرقحدمنظالميمص
أتدماعهة1بمىواظالميممنونربنهوصيغغروناماغضبواهمذوالىقولمتعاوهوأبذكرهممفب
ففهبهاونواسناديعفرفاذاأنفسهميذلواأنىممؤايكرهونأابراهموقالىيةا5هوارالذينوهم

نرطهمبهولفاندةمناالكفالموأالذيئالمؤمنونهمءطاوفافيدجمهالعفواغرآانلوتقدرواصا
لذاناقشعالىنثمماممىانتصرحىضاالكطكزوجللمثنهمئمبخواعليمم

همالملىالاعاقكإوءالجرايمصمثلهاسبنةسيتةصحزاونعادفقالىاثلةالمهبرعايةةواالنتعارمنصخرعة
هموأصلصلىاتماطساوأغوالصلىةاهوافاواوأطاعوهبهاوث2نابلهفاشابماعفوطابهيمادللرجلوكزا

همأصرشدواالهد31رقووتشاماالحسنوعنيهمجتمعواعاتىبرأىوناليتضردوشمورىذأىبنهمرىشو
ن2يفنصصهماطلم1لبعىابهماأااذوالذبنفوشبيصدوقبنهمممارذفهاالمشاودالفنياجمعنىهمدراضودطوا

ئأنضمهمكتوشأنبكرهـدوونندوالبلهملىتاللهاجعلىالنفمارعلىايعصرونءألهمأىممنون
شعلىبمالغتلاقإصردىدمتهازلمحذلئحدمجهلموأخذحقانتصرعنالالنتصارعلىوادنماالفساقامعا
نجقالوأنمالثاشتكعيغقواالولىلمحاامثاجزالحصيئمسبئةاؤقالنتاالحدبثممحودمطيعودتهومطيعفهـدم

وانماعارتلضرأالالسيثةنيهالئالكئتاالولىتكئلولمنهوبكمنتسوءاأواللسوءاةالنهامجازاحميشسيئة
جمثلهاتقابلصاناالسافيهـاةدامجبايهكأوالىليهالعفومنثوباانالىاشارةفمانيشيئهاتساوفيلنيرهاحمسنة

ةبازكرمن



الطلبهأأابالالهأظمصافمااظميفمهمفأليكلىفهلىظبماواالميلبابينأيثنهظرافن
فالفومالتطيقمأصعلىقعىبهداقيدمانادالحليثفىننحالشحدامجاوذأروالذينلطمفنالى

لفظهثومنعهنىااشلرةفاولتكأرافالالمفعوالصداافمآفةعلىماظمإهدهاضأىدظيهأسصراوئنعفااالصن
اإلرضاببغوشفياظاالهباجمتدفىايناسونالذبنملىالهيبيلافاأللبوالمعايبوالفيعايسبيلمنلميمما

ىذوالظمااولمنصبرثلمحةوالنبعةللسمايلونمرالهأأابمدملطمأداقبعيراونعمعلىوويعلىفنجايخكبرؤق
اليهااومماينعىندباالمورالمنلىاالصورعزملمنامنراقوالالصبر811أىاشذللثيشصرولموغغرأ
ءافلىاايوجبهأن

هوجمالوقلبمايخيؤمىأمإفاالنوقيلؤالااقشاسينةلميهنوانسيثةثركافىواليرنجصصلى
فيلجمتلهاوالقعندفاشؤوالتزدواذاشكإتااضأكلهالتممملاضاكفالاذاالعبجمنهأاجعاوحذف

أونمعبمنمالطلتهمحنلوفىقيلعضااعليهاخفوجمفلولمإجىائموالدانالجراحاحألهلقصابلهىبأعنصذوآمفت
نادمحمنادمنلقهلجمةايوماصاذصنانلفالاللهعلىصحرفالظالماإينوبذهفوبالهأىبدوانملسنافوالم
قالنا4انظاالجكىانهلةاالنهاهفرئمفااالمنفأللقومأسفلحقماللهءدلهسىانقرعسعيدأفال منعدالمكلرهسصى11

إيعىأولئكإاياهالماأصبعدظلهبعدانتعرلنلظمباوميبالذينجبصبئاصرناأالورعالمات

انناسلمونالذينعلىاسيلااكاإخذةعؤابةبعقكلأىسبلمنطمعلهماراألمنولممجزبم4دمكروهعلى عذابلهمأوفلثاصىفيهأبايعماونىقبيخاطاالرضفيغونآويؤشبايبىالرضاتعادعالالله4اور
عزملناورلصبروااأىانمذللثظالمياشجاوزعنوغغرينتصرأعلمصبرأوكألمومنوالاالوهوأجل

انصااناوقيلصلكيتاأميالىهيلىاالموراعزماالنتصادلمننركهبهاآلموروثايماتاصيامىعنج
بعىبعدهمودمنلهطمةايضالمئعزماأتمواباكفياالللغبةالتواببمبرهيزيئثمهادنفالتعتعادالهال
العذابانظالميالرأواوؤىابهذصأوجمنع5اإلاللهبعداضألليتهدهدادتأمنمالهومنممشكواهننفلم

الدنياادةيمعمالودامانيعئسبيلمىالادهأيعولودهلالعهامسةيوميعودمنمنالط9التهيفلل
طرونمتواضعيناضمينأالذلمنحاشعارالهلىأعليهايعرضونأوتراهماحددلىمنلهولرره
ينظرونوقبلىأنفسهمفىمنهاوذلةالمارخوهاظوالىالهقونابيعثىخضاطرفهناللهبعداضأللهعنادةرره
هيامجشرونمالمبربقواأطالىبمطرونوفلاكمنضنىألضصفطرهاوترعذامن4وعنهااله بأشعاروايعنىأنعهخهعمروايئااشالسرينلاونم7نيذلاوقالخنىوالنظربالةالقيامهيومسظا11

انأالالجنةفيصادوانغيرهمبانأهليهم1وخسريعنىالغيامةجمىمهمدولافارالىسدااوءارأوا
االلدالتمومنوندمنينصروثمءأولعامنشالموماقحمكلعاقلظالمن01اة طواصصاهداأرون

افيايهطوقعاقداستدتالعقبىافىناالدنيافىادالحقأصوعولبيلمنبقولونيققآلمافى

قنماررتمليلمممهعاويبمالسلملععلىهواصآلبعنىاأجيبأىاأايرإابعبولىسبيلدميالىله
دخأىزعررآومالمفنالموتمنحلوفالعنالصمنمحلصعناااىالوصاعجىالىبهدنسأ بهلبؤسنواالدشيالى

آصاهميطةممطمنفاصرينمهصاثليننخاثعليهايدلالعدابافارادعليكابهاهـضويأوثراهم
اناونم7ئبذلالوالهسبفظرالىالمصبورنرىكاجساؤةأضصخفىطرفمنرفاالىظرور5دالذلمن

رقولونأىالأوطرافىزواالمؤصتوقولوانجصرعلمإيوممةيصاالوملمهموأأنضهمواخسرالدينينافألسر
اللهندمنمرنياجمنثمنلهمنوماائمدمغبهأابصكلدانطالمبىأالأنأاصمةاتاللىءأرأوهماذهطاايهىم
يوميأقانفبلامعامناادمادطممماجيبوهجممضيعوااناادجميلهىغالهاتايفللومندونحكفالبماحمط
راليقدلوماللهعنيأانلمنأىأوبيأقبهحمماولأدنه5الدراىدبألصصليةمنااللهمنلهدإلصلقيامةايوماى
بامماوانتنكمانرونلعمذالمجوالثعاهنمخلصلمإلسأىكيرنمنماجمابوهنفومالممنبأمادهعلىصهأ



اندقميممليههصيظاكطماكمطناالالأيسكنضواأعالآلأشكلافكبيرواصهلفماأمهـمولهوكرفو
عةملمفمةمنارحهاكاطالاطعالمرأدنساتاألذقناازأوأنالثوقدالىصلهألثبيعغماعليكلبالغاالمحلعا
فموانلجعواللفأاكماعنباوئوضوهمالفغركللركوابألههسيئةنعناجلهابطولفرحةدأمغاو

طنسى11هذعلىكفودلمجلكاهيغلولمأمانكورالنمانمهمليديهملمبصهحعاندصتجمالمعنىقحبهيهباعئبارا

هاطملنماولفمى5لىبذكراأنهخوالمعنىلكفراالبيحخلظلىكعادوآلممالكورانعهعينااققالفمكاارانموجموم بهبئااءبهئمماثايهبطنعايكدرضواواتللألمممالممتعللىفرالقهمالأريدلقىالغعمهأربإلكفرانفبل

لمابهراذأفةجممءيشاأامنلتاويكانيذكراالميفرأىجهمأالذكلورأويزيشاهلمن
ابتهواعاوحمةأالنساق

لهانصذاتبعبضدهاأىأعرفواكانشيماأمحاللموامنكىانرونقديعونشكراالفماكلروقيلمالم
بغمممانهالثاشالىأوعليسالبألغاالمليلىاصالهم15ظأمحظاحعلعهمأرسلناكثعابةطاعن

أدادأبالبهيفواالنعمهابنقالاالنساشمناوحمةازفنااأذواناوسمآكطلعهااصلىالنبىتسليهوفيهلبالغ1اعليك
الداالمنلعإدهوبهبعناىبهماعتجمافدعطاىسبنةنعهمبهاوانفرعهواالغنىبععاس

ابهفثجصءألثئساكزوصدلهعليهالىثاللهةتمنملمانففىولاالنسانانببتةاظاالماد ضااللدكودلهوناث
أنحدرايقدى01كلعايشمالفصرفغهماجمايريماالهيعنيرضوأاتلسرادتمعلى

لدشويشمالمنيهبودكرألهددشألباىاناثايشالمنيهبدتهواراكماصزفيكبي
التددكلمدثلتىاجمموالورانذكايبنهمافهوددلهبساىناوانيهالصرذوبهمأوفياناددلهفألأىراألكو
اليولداصاضلرصوالسألمالصألهامكليمزاهذاقولدوقيللدلهفألاىابشاعمنومجعلواالنا
ءلىأوالداثآالوقدم4كوريعنىالذيمئماهوجمعلنبنتاناذكانماولدلهيولدلهوطالماناثايعنىطثيهبلنففوله

وراللشمياقالذ4التمباصلىحمدناثايعنىناواذكراوجهماوفيأش4يولدلماسالمواةللعلميمابراهيما
ؤهةمايمئهلءفاألهالىكارمالصألهعلمهمايممىوءصكبىيشاعخايعنىمنمجعلوبناتبموارينبنارجولدلهوسم

االنسانيشاؤهاالاأىدليمافاصاكحفاالتفكامفنىواالافئيلوجهوهذاعلىيولدلهمالمألموا
فىالذاثدمماالفىفحلاالوحبااللهجمىانركلشلبمعوماتعالىلىيخلغانبدمابرلىعأىفديرنجلق
ؤطثمالةكاحننبياانكنتاكهطراواللهيرطماوسلمعليهاللهلىبىقالوأاليهوانتروب

هأههوااالفاناوالتمنعالىفأنزلنعالىالتالىبنطرمويمىلمفعالنيهونطروسمكليهاصلىعصوصىاا
ولبلىالنقدمواجبانامايفيبراهيمااالمكارأىباالأوافاماليمفىيوصأىوحياااللهبكامهكاظبهئعران

لعربانتالنطنساهـبهأجابوداأومنالمحوفىتقدفهانىموامالهمتؤكاوهووحى5ولدعفي

جمألالذصصااكرأمىبعنىرسرالاويرسللسالمواةلملىاعلهموطمسواليراهاكلجاورممنكل
ديمانهةمنحتيهنعيىاكللددثطى3ثموتشيم4تموتعريفاالديفهمبتعرخيرهمتأركاتدتقدماباأحقا

مالمعلاالنبباترامشفىانائاوقبلإادكيالخر7اقضعوالكلنىدلتقلمجمنيههنتقأنوعردتأضيماوا
اسألمالمبهماءوعشىمجىكوراوانائاوبعلزوسملمالددعليهلىرولمحهدكورابراهيماناثاوالوشعيبللوطوهبصيث
ماالهاأىياألاالواللهطنهالطالبشيامىالحدومامعلبركاناومارعدكلفىقافديركأإبكلعليمانهببا
أومنالواءبذحمطاطايهابراهيموكاميءرحواالنبياإؤاسألماعلبهمكعولهطلاالؤأورلمحرونفثصوى

الثهبثجابالمرادولبماصجممهمنعلساابعرعيرانعىاسالماعليههوسىحمحاللهمآمنكارجمعأكطمحاءا
أوالدنياقبهؤاوعىمحجوباخاانبهالموادولىكىاالامسامالامامجوزعلىتعالمحالمجوزعلمبهأدتهألنلى1

حطمابرسلىأىدسوالبسلى



لستهملىباياللمأمليادصوأوبرمهلفالمألئهبااوسلوسباكاوسيللىاليمفيلالمألوي
لالحاصوفيورافعذدنعحيبظصاالومنامهنىقىبرصسلانالالناماشعووامصيللىانسلياتصاو

نحومالىافيميظنشألاوموياكلجابأوصعامناالهوصااحلىايممانومامديرابههواجئووكعو
فيوجىدسووسلأوليلاخثياوارسولنعيرسلاوداكلجابلىمنجمعأواتيوصاالبانللها4صييئعرأكلنثل
4مصعبنىافواحكبننهافاهرفألجماكلىاانالوحماءيعنشاملاللهباذقباثهيرسليرأوهونقدعلىنافحبأرفع

امجابهنللثاليكعيناالفماوكاوصفنالىلااللىضااليميفا031وكطلثالبعارضفعاله

اذنالمالمرسلالىارسوليوجمذفالعنىءثامايافنهفوهاوغلاماحرالمالئكةبرررانبممناصاووأ لىالدلجهاواما

فهبباخبأنىيخاوالدفيجمابءأواالمنبشرااليكلمانهعلىمحولةيهاالوهأهنماالتصايمحهدينهئمممقىبهمجبون

أجهعمىرحاكيمأنعلدإيخلىأدنآفىرأاالطلمحمأأوألىوالتقاعرمدهظدهإلمماكنتالجعمدبالروص مئالافيطرى

اندلةىهدجمنتحبرإفىنعا3أإحهختلصوب3اارالاوانتىقرآإنالمنىإألحماتمقنبوهايخكلبايمىتالكأافا 2شرافهدالوصلىرىمأ5فضدفامؤمئينفمدئتهوءهالماجمدءاقنماقبددالالفر7نبادما 3وأنمهأمحراقطالإ

ومادابلهةانالموضحهذاقلحقاالجمانضابئكناصوقالكدبنأالجماشوصالمهالنهاكاالاالبمانوال
بىأتعادالنعواالفرارباالذالجمانبهيردولممألتميعنىانماخالتملبشنبانالناليعمإنذاا

والاللوشوالعزىببضقربهجمجنعافىالنبؤتبرصدالتهفملكانلمسعلبالتهصلىالمالمجمن4لمىالقي
ثمراثلهتقبيندلماصألماالصألهعليهاراهيمدبنيععبسدعلىيالنصبعلىماذخيأسلىوقيلاذكابنجالث

انقو3نوقيلناالبيعنىسطءابنكاللؤرألماهشكنأواايهاسااالبعددتأشعالتناولاالجمان
عوقاىعبادناوانلعغعىمنئمانمنبدتعالىوهوفولهالضأللةمنىقيالتهالعةاتطربقبعضها

لعبادهئرمهالناللهدبئىراللهاصرااالسألمدينايعنىمحسققيمطصالىالطولقابعةولعقلا
قىئقرانالأمويعنىتصيراالموراللهالىأالاالرضىنحهمافيلممصاناهامحلهلذفيعىيرخا4اب
اركنابهوأصرجماده3أدوتسصانهوالتهالمعىويعافبالمحسنفيثبتصوةاالحااايااطريقاا
الثووة7ناوحوهىمكيةوهىوفاررهسوسفكانوذالصهاامقلاوند
يهصوأربعمائهوئألثتمااللونعةوبىحنىكسبمبالومفيله

رحماوحمنااللهلسمأى5جعلناولكن
قبمادىلؤرابلتىا

هنالهدىطرفاأبانالذىوهوالفرآببالأفمابينبالحمجلمزلهعبادناوانلثننشاةمن
لمحتدبريئاضعايعىالمببنقيلالثريعهعناالمةاليهاتحناجوأبانالعأللةقطبهلتالعووفرئدىا

الفرتيلثعىوألهمهفيمعاييلوبهحعهقاولطاصتاتعاأالىشأإأإججلهانىئمالقيمأضضاصراالى ويدلاللهراطاصاالسأل
انهفامىلمالةوجلعزاللهخلقماأولابخكباصقالالمحفوظالوحفيأىبلنىاأمفىوأثاامافي4الذى
يحفواللهووعدبالنعيميهبالجيمهوالتمنصيراالمورالىأالوملعالمعلاالدضومافى
يمأفينانببوالحمالىصماوحناللهبهمممميبةوثمازن3تسحرضفرهآسووابباأعم
بدلهةاسنةاطاالجمانوهومقعمجواباناعريافرآيصبرناهاناجعلهاهقولهوجعلوهوالقرآنالمبينبءأبا

طرقاباأوالذىبريئافدلوافعأوالبهمبافتههواسانهالعايهمنزلأيناإذلبيناسوالعللمعسمواانقهممهبافنا
أمفىوانهموامعانبهأتفهلىصقلىنتلعلكتمالنةالدابرابفىاالهةيهالملكاجكلوأبالععأللةاطرقمنىالهد

بنىا



ملىقكبااعحوفيحمىأمعجبالللوهلىقلى7بللهكثدبلظا3الوضاطمقملخن7رعلاوامند
البطبقاثأكلقخصاتأكلألعلىحزةعلىلفببكمعصاكداأممغوئثشدئئنفلفعالكهفأثبتثفىا
الذكرضمفن1لذكرابشبمأقمضرلغأصكهيفرحكمصاجمزامببنهاعنهلالمكعبقأنلثاودفيحأ

ربمايرماكملمتقدمحنوفعالعطفعلىوانغاطوضلغراشمكتئاضمربقولهمالمجازمنهديلعمثنمنثود
اجمىاجبهوليعمجاليعغدرفرآسوجعلهالاانزامنخالفعافدماالحعلىيكوقنراالذكرانعنم

1111لدلمجهااللر7لطواواأانراككنمنعزافهعثىمفعوداكهلىالهعلىمنتحهبأعرضعناذاضحمندأاأص هافالهعر131قالخربئحنهالعددالنهخالفدداعلىدوشمعوجموذأقمهنج

اكغاللطاقكبتمإنقر3نعشنااىشاألدبانأمفيفرأوانهثمكندهالتىيخلؤفىيكغسعابريدان
دصوأثىثرطأ7ئمبانصلمعنىواؤؤمزيعهشرفالخبرعنعلىدوظااللوحفيالئثعالىضخند

االميبالمدلمنىحيهمالىكتبجيبمعلىقىلؤتشريفأكرفيععنالعفانهمكإلقر7نأهلال
مقول4أئبوضققاأنننرك5معهااالذكرنمضربأتعاللهلألنب1انمادااليهاليطرقمخم
لشلىكلفتاالجيرانفىكفرلمأسرفنمأنمأجلشلموالننهالمفألنأصاهو7نااترالونمسيئكلنالىسعنم
نجلىوعالموهحتىفوفنىثزففعلوافىيفومماصرالنكمعتمأأىاأجمغقالىاالجماشهوقولهوتركئم

رطنرفينتوماموجلالتمزكوالهلكاالاالمةهذثلاواردهحينرفعلقر113هذلوكانواللهةادفئقال
الحالبئوذبالةاعنمفنضرب2معناهوقيلللهاعأوماثمنةنجعسصفماكررحلهمورحمته4بعاثدموكزدط

أرسلنا2الصأللةلىوالرنطاولاكصعنمفنطوى51معناوقلعنغصرفينأىصامحينلمايابذكزأل
أاالويننيمنعىومايأتبهمؤلينافىأرسلناهىحكلكفومفألنعاتبمأفنثركبملوتوعظون

ارسلناأرسلاشكئرلحأهلوسمكليهالىبىللنوفيتسليةكلستهؤاضوملةإيعنىونبصقزكلؤألالاش
وماألتيهممدمكةادمىفارانالعىواصفمأاالؤاينمتلىوقوةكقوءأفوصحنأىبعاشاأشذمنهم
بهناالصامنماترلضليخزيبهمانفمدرواقبلهمصلححنكاناكفيبوااالكفرسالكوالىفريش

يةهماحشؤنمقكرمكحمدسأتلثنأىيمااسأولثنزوجلبةانعقوالخزككلسواباال
أىةصقطضيةالخلغهماتعالىأفووابأنتلتهماطمافيالعراخلقهنليقولنالرصوالمحواثاخلق

تسليهوهنهلىلىكلزأبهلهملفرطالبعثلىلحزوأنكروارواغنجلئكبهاقرارهمومععلىوأفروأبعز
لمهءالغلىاللهوسولمعناهداماالرضألىجعلالدىتعالىفغالبذكرمصنوعأللهنفمسهدألعلىأتعالىبئاثم
ادمهااالرشفلذلدحمىالصىحراموصغدالمهدبهاولماقفاعااليمكنققعاكنةوا

ابوثد3ثملرلدآالىلعنىونتهتددعاعطرفاأىيهاسبالأهوجعددمقمعاحةالىلعاكرهقافهامن
رفينصيزوالفغيعلىآترلالكاالبهصايهمرصأىبقدرءماولالمصيصننزلافىداأصفارلمدعققفا
نهمااصلطصرفالنهألمجقةابادةاءأحييغاهذى1ميتابالةبالمطرأظدأنشزالبهملمكأحتىدؤعيوم

اللهليلهارسولادنافاالأىاعالاالزواصخلقوالدىءأجاقبوصممنأىمخسجونكذلكبالمطر
غرفياقسلفأى1االوليمثلماؤفئيخبرلملمجوحضارن61

واشلهموعيوعليمهسلماللهاتمصلىاوعيلىسولوهداللمتايرمسيرأدقصمالىاالمجبةالهموكرقصقمنعذموضع
يرهيكقيفياإمهداالرضلمجعللدالعليملعزفيااخدغهنليقولنواالرضاميواتاخاقامنثركالمى1هماسأ
قدراساامننزللدىواأسفايمضههدواقلتدونلعاصمطرفافيهاسبأللموجعلقرارموضعأاادص
صعبناأبلدبالمراياالخاطبلماالخبارلهلمغايبقادامقولميبناعلىفاأنممسناالبألديهاسحتاجوالحادمعهارتلمجمد
ءكللهوفدطصففالذالنالعليمملىوففوالوعلىحزةجونشكشأحيارتجويمنجونعركفلدبدمههانر
وتونلقبورفيهفاهنخراجاالبنلونرالضهمايهفااولالوصاشليشمنامحالشهذهلذبرهواقدعلىتمصاآ
اممهااالمناوابمزاخلقوالذىايعثداانفىجمفكاليهمبةاالبلعرجونكط



بهواطهسعاثعدفعلبثواليواألالابهبوالىيىبانركمؤممبونماآفمأللىادلامنلممربعل
بمبقدأثمنذكرواامراالماجمونموهوأبرملىظهودءلطسنوداعلىأفىكبونهتيالفضللمبماثهلىله
ثطيقينالضنبنعاكنااايثوأانلطدللؤهذاارلةانمأسصانبالسنتمولوأ4تطيهاسنيااذقربمأن
جونلىابنياثعغلبودالىتاوللضعهينةفرجمواصعصاافقرينفدهخيقفاقرنهقهأطااذاالثئرن6قالك
سلمسالتمكليهصلىاننبىالجنازصوعنمنهاوهكبهمآخرمدشاااكبميا3جهمعنلركوكيونيذالمعالدفيلفى

أدواالنفاالضدادعنىهوالفؤالمترهوحزأدفهتاللهماسوىكلانلهات01وافيرجلهاداوفعانهكان
حلىإذااللهسمفالاركا

لنستوواعلىوالمحراافىيعنىهاتركموقواالنعامإفاهنلمعلفصوالرفا لالدابهلىهـاسعوى

إرمى4محيتماستواذاربمثملذكروانسمةنعامظهورالمحواعلىأرهظهوانسالفىعلىاطيلته
أوماكنالهنناهذاللى1احرلفاهأالذىاناوتقولوراوأابراكبخبرالمبذلهادفهذاإهـرلهذا

عنامادأماقىاصلضرفونادبغالمنقلبونانابعاتظقيلأمحمطيفينامعزيئئاوهللوكيرثيللهغلعوق
بعبرثماليصاثسفرأشومحكلىاذاالتمكلليعوسبمكاناتبعلىاالنلرسولالتمكنهمارفىمبنفياكصالراوثالئا

أإلىسنؤاللقمأفلمدكنافىاالةىقوشثرواهاأالرداهدأئألىبافرثجثجسأ3أمالهاللهقدلماللهابعنمفااسيخنة
01اةرلىاملهاواهاوحم

منعوؤبكانىماهلافقفىءاممعغروالخااتلصابالتهماواطوعنالعلىهد
ننوزأفالهنوالوالواذارجعوالمالاالهلفىالمنقابوسوءالمنظربةالفرالىوعئمااقطوتوررحيمي

المنظربةوومثهقتهوشتنتعبهفريعنىالمءوعثافولهبناحمامدوقابدونملىشتاق7انقالواسإسمابرا
كثهاحزينطصفرهلعودمنأتوذلكالمرححوالمحلالحزنلةالىكاالممقاويبوبهالصضلناهذااألى ت01فاأأسوللىءجلهم

اهاللهطاسبربايليطاللهبسملىلهيفيرأزكأبليهألرحممالالفباأيركافىشبداماائهلحطتعاذانىهزاالنضالتموك
صددتهاطكالثمدبوندفالمنةليراوانامقؤننالهصحصدناهذاومأصالذىجانالحددتكالمنهافسقطفدهقرن
اليغةذغرلىنىكانىازكصفالثماتهيالثكبزأاورالةالثماتهيوأندقكلنقهالؤلبقا

التمكيهسلىهاللهرسولترالفطمبنءاكلأسأالقلتضمكثمأنتاالالذفىكوبأدالجمصنينبنى4
فالاالداوالتلذذيليتنزهلعاقيا

لهغرحممئىبدبا3مذووإداجهضمبغفرأئذلؤاللهانهعمماكعللىرهعنشأمدألعفبادو
الولدصئنالناللهيتتالمألئكولداوهونولهمإمىجزاإ5دععهىلهاوجعلىفىثوصنقابالمحالةهالكات

اههمافىاللهلجودنمأىيربوداالنسانانتواواوأكجلواهناوسنىاالمنمنغلتيادالقمنه
لمفاوألباشالنفسبمأثخنلىيقولجمرودؤنااستففامهذابناتتخذممايخلؤاأممنلىالىإوجقضاث

رحنجعلهالذىنسأعالصتألجنجماضرلبدهمأحالابئعصوادشاللىأخلصماىوثلصبرأدعيا
انصالهمومنانبناتاليةنسبوماضالوالدوالمسنىجنسمالولدأليؤنالبهاالالشفأواسألزمممةا

أىوصههظلآمالىظاوأسفاوهوقولهوتربدوجهعكاغتملنتقدولدلكلهقلااذهملىأواتالىلقخاسكناكم
تحرفىأشوادسبلعضانذلبئازدوااهنأىمسوداوهوكالموحههماروفدبهليعزفنإالرص

العنرااذللثحلهعلوا
بيتبأرجرأ5برالوالدلولدبعضاصهكابهودبرالثوالتمععاوهمنجاتةالمألثماأفاأىفيأعباده

اثخذدكلالمالنهراالكرأعلوالفونيهالولدانعممبةالنحمودهظاهرهمةلجودلةرمبيىاالنساشالنهوانصا
خادلنفسهاانهعواداصيثمشأيبامنوالمنكارنجهيالنلوتخذوالههزةابلأىنبأال3ابناشوأيخلقال

المألئاكأاجعلاذعبهاالنهأنأللهلىمحجهتابالجذظجماضصسلرسابثهرأصدهم9أوااءاالولهمدئىكأ
وهوكظامسود4وجهأظللدالواجنسمنالونالالولدالنوممائأللهجنسمىلهففدجمنهوبعفاألته

ممآلوجهمنهيظاوتأسفاوبدوأراغتمبنتقلكولدتلةلاقياذمعمأانحالهمدطوءالجنساهذاليهبواآننماكأ



طهعئاوحمنأىبهبينلخااالمجيفوهؤبنشافىملمالهمددئىالببكالالن وكمجدراقدرجدااإلالةنابماهغنعمفرهيفقواالىاطيقاكلجإفينشأياالشفالمنبوماثمفت
اففيهالميمافاالونأقبامقكيييمشمعاتللضضعقوبئوهـنهاقباشواليأقمبءندبدمببفلبسكلفخ
وجلىامننىواملهنسوبلهفوكعبلباسايئبشانفنبغمثوجلانعاجمضينفعئاونيأفاجعل
هنسبوأاشوفالثكفرهمئألتكراطجعولىيرباىصووعلىحمزةينشأعزوجلدتهبناثلليعنىلمجةابفشأ
عبادهمالذينالمالشلةوجلىابهمايالصيمينتالمألئانهعبهظجلىمعتاخساليهلولونممبواالظالى

بيلعبدلىكلمومكلنموالةملهعندبفمنزأوشاىدقوصنارأالشكندلهمصوههيمالواأىتاثااارحن
للئمعنلقودنألماهلعىثمخلفهألهذاأئهلراأرالدواالعبوديةادلنهفاداأهلجمعأعبلوهوأركي

اطوااواللهدانيمباا3زللزالتطرفواااقملميضطوهمفانالىيصشدفولهمغيران

صهدإجىخففلمدعفيالمرأهالىاالكئنيهوكاتعافنىبابماهي
اهيةالمئاعنريخاببشافيبلبناابظلالبأتبناماالبحسزة

اللقكعبئياثمشناهالئينااصمئنعاليسبنيفااالنالأنبان
المألثكةضهدوابهاعلىافتداديخنازىبمحعه5أعطيناوانماتاخنما

ثاليثحأأةثممنأومجلوالمعىيفقوالنعتارلمبعنىالحديةئيتربمأومنيعنىينشأنيوالعزوجل
الموظبلفهاوهنانفسهازيالىاحتاجبالماولوالنقصافنهومةالمذالعمةهألهمنامنجىلل

3ناماعبهمارحنضامةغيرخينامهالمى1اظصاموهونوفولهضضانمعالهابجه3ببئملمبباط
لختةالمألأىاالنكلعتالريمانشكلمأةاصصلمانلهاظالقهادةفوفلداضعحالها

الثناأبطاهرهذأااةاناحنإوقركشدعبلهمالذبئالماللكةومحرأوأنبتواأأاوجعلىالمجقبا لوانلمرأىانهاماساذظفوابنحلعهمأكلحضرواخلعيموااف

كفاداإظنإيخاداهذالمامحكلنهافيلى1ويستوالتمبناتاككأزاولكللىادكممتكلب
منهمشاافقاكواالواحمعناهنآباضاونحيناللةأكمبناهاليمالجرلم3والتسلعهصلىالنىافولسألهما

زكعفماالكعرواوضاءواالضفضهلفىموبسئدننعالعمنكعبيهادافتهوافاللمفينفههداثم
بثصنامعبادفاعبادتماباهارفاعلىبننأعفولبهوانمالماالصناموقبلثكةالمألناهههعنىعاعبهارح
اوحنءئمالىظلوااالحجرصوناشهمنجابفولوناىعلبنفعنهالهماعليمرالتتعالىغالصابن
لىضامهنااماعبدناهمكةالمألانقولهمشلىفيلاومنابعبالأفتعرضىانفولهمفىدفياالهاهميه

لمنعناآنااالعةعبادتركآبهفيواغيراقيبعبربأنلقر3ناقبلمنأىقلىإأهمكقلباهنتإلأم3اللهبظتموااناث
نملصفاثاولىكندجماعن

ذبرن3دأىوناالمجرمهانممناكوللىذبفواكامالههعنعادهموافولهمعلهمؤىنعالواللهناماالةبادء
فهوواضطواصواذثتهامحءارلمنعناعنلتناضوالنيرضيبنلكلملوالىواالىضةاباادأاضهمعندنأبةالاوهعض

ااواعمعادالجدءاسنؤأولاأوكالىاهذااالتهعسلللكمدمجمولهمبءنعالىاللهيذللخنردرضىدلىلللم
خديالصاوهذأطعمهاللهءلويشامىالطمنيمءافياقااعنفاديقولواعحئيلمموجهلتعادابتهكنهم
فلثماقهللىاقالوانسهالقعاداللهفالكلهبصرصاللاحهأانالتبغوامعنهزأبهلبهمقالوادللثهـوايهن
لعاقيمالااوظموأنجاربراباحنيارهملهمالمشبتفبهنوجعلىادإضنقاعىبقوكهلمالكملكلؤمنالمسالقينيسهعاروالله
اومنبفر7نافهلفعاليعنبهضاالمنثينأم6علهماتاللهالشفردمعذوربخالشرأقهمجعلىالىجششنموسئعلى
فههاهذقولهمقبل



لثأياللأقهثطالماهمنثقليزمامهلياظعههام3خيوقافففهوقيلت3ضصسكلىق

كلبدنأليرللتاايةقطه131والممصثلصئمامقصشالاتعيللظوالمنغممكونمجمةبلىلىا الظنرفمألظىههعهنمعغهأواناعلىتلىمالالطريفهالمةألكيوالضدظمنوهىبخقلدناهميكلأعة
غ6يرفالنيهوهمصعفصوهائلعرفوهاقاانبىنفيرمنيةقرتجفتىمنأرشاعاكئأنخبرأوهماونعهملى

اظكلىأمفو7لجعناعبدنانااايفماوتالدبئطمافيعافوقثهواشهالمالهاواالاونفألماىأبطرلنمةا
افذبرقلأىفصائماكسواعقديألفالدءباتقلمداالببانثانووسبمأددعلبصلىللنبىتسلبةذههشقدونئارهم

اهديعابديئولوبابم3أتتبعونلمأاىعليهتمبامكاوجدتمبأهمجثتم31أوكللنذيرقلأصقيلطغير
نصفاناجماقالواآبالكدبن

واناديخوملةعلىأىأمةناعلىء7باناوجدناقالوأبل4بهافيأخذواىوآانابهكافروقارسلتم
غيرجمهمنهمونقابدديخبأللباح7باثمممصلىيأنفسهمجاضهمئثوقمهتدثادهملىثناآالدينلهفايتون
يقعنتئفيقبيثأرصدنامنماكفلىتعالىهولهالمقالةفدقالنيرهمغخجمىاقمهوأهذىتناجماوأن

آالاناتمعلىعلمه7أممامةءاهوأقاصوابديهاأهلغنياجئتمإلىثرتحهمقاإالنتفخامغنوأهدى
قلناتشكافةفانظوكهففاتمقهنامنهمفرونلهأريمتماناكاللوااظلغسلواانفأواأصصوفعاقبهاههبها ءكاطررهماصرالىء

فطوقاكاالونممانعبدطأىنربرااشوصهلىالبههبراهبماالذإوالعالىلىالمكألنمغطلهفكن
يددينهئمملىيرلىفانصهدينظغمنىالناللهاالمنونمماتعبمأنبرتا01معناتءالابراهنمفالوآد

دلىألغلهمثةنجااإلالبهالوألىومتكلةلىلتويوخدالللهلتىقمإآأفألدرجهههىأفىجعليالمامحوآذكعاذقالدقومه
الدهذامنهعومكةلهألعللوفىوحدمفمءيدعاحعلرمءأشركمنللهاىكوهبرىبراأكأا

دأا551احدامعألرسمتومح

ومععىباللةأعالسىجدهملمصلنعدعقروإاإأهيمالدتيفىهمعدجمهأالنثاماهبمأهؤالمذكرلىواناقواال
اقمكلديهملىهومحداورصولاالسألميلالقرآخوةألعنىفااطهمصافكفرهموالمؤنثكانقولرجل ولوملعأةماللوامي

رقوأاآكاموجماهمواوعىشنؤصدفلقغعمؤفمانأكالطاآآااللهمذإىمبينشموحاوذوعدلوالمعنىعدلى مامنالذاالالمماتعبدون

اطنهوجلافلإلفرفالوأوأنإممانعؤطوازكأإدعرلحققرأهذانواللىومنقطعءاستئناأفطوق هفطرلىىلذاركنقالالن

تينموهالئقفىشاطةاوعرواالمغيرةابئامعظااخلاألىالفالاختلقعيرش6ملاولىءئبتنىسهدبئفانأ
طسانعوكاانطائفمنالتقنىاهلشكلعدالوكنانةمكةمنرسشلوفإطاثفالليوأوجعلهاالهدابة
01فاآااالسألمعهعليهاباهبم
هممدرداعليئاللهلعيرنئقفىبئصيبلطالصمنملىمنلمغبرهالوليدبنثبهاتالىررالغوص
دتمعمعونيوحداللهمنفيهميفلفلمزريعهفيعقبهباقبمافيعهفطرلىالدمماتعبدونياالءبراانىقولهوهى

ءمتعتبلهمأبرااللرصحى31ممبدعاعهوحاليرجحمنهم7صكمناهليرجعوناملمهميدهتوالىلجكوو
لثمهواشوطاعةاتباعوابالتنموشغلىازلمهواباغشفاممةلهوالعمرافيلمدباهمبرااعيمنممكةأهليعنىهمبا7و
معععنبالىسالهلمواضعباالامحدلميهرسولانقر7نأىاصاقأاعهمصىإلتوانعةاضميطاشا
الفر7ناهلىلوالنزلبالباطلبنكفيهوقاوااودرواتابهكافراهذاقالولقر7ن1الحقاعهمواطالبينةإثاال

أىجاقؤائىوالمرامنهعايخرجكقولهانقريعحدىاعنلمجمرحلأىعظبمبضبنلقرامنرجلبمعلىنةاصساهاف
واواداداليعفىمممعودبنوهنفحرانطابعظيموةالمغكلرليدبئامكةموعنوالطافوالفريتانحكةاواأحدمن
آهمعلبعنداللهمناظيئاانيعوفواولم5وذاصاذامالنصبميملعظبا



ضفمومنمقمللشمحمهميقمئابمالىللسمننؤالوالهملفبوةاأىثلطفصحمترفو ثيفىقولافههروونخهلىأعائلهؤئالنعاأموموارذامالممشوهممعمثمخنانجه أىتبعفيددطفوقهمئابدأأشالنبعصناليضكذفزارابفيلطائابشلنبؤآوكافضثعلتا
ههفلربابعفههبعن531ذأاعفقراعوضنماضأقوإللحمأغنياعرموالثوالبعبعضالجعدنا

حراكممفيايضهمالىهراالاواوفيهضعوهاثأبألجههمفاجمارساونصحمربدلممعناقا
مههمفىفبرتئصغروهمضربئمالعبوالميالملبرينبرفاهم3واأعئراضهمونحكمهمنبواممجهباعلى
ايقاوثااومناهذكنأنعاالدبوةاطفىثنهممعيفحنابثهمأنحنالمغاامئاللهذ
الىأيصيهموايعصىأحداانثمفاضعضالوجموهذاقوالووهذاممامالذاولناهذاغفيادهذاصيمباداين
دولكآاهدرافعهمناالمئاالكرأفعناداةاؤاتجزوارناشالردوالعلىتغيرحكهنالىءريضهلمالخلقمئ

افىومادينأوالنعوأىيصشنلعنافياالعثرافيكعلىونرلغافيهفجقدقلتهاوذالدنباخأحوالعنافى
0001هيناصشالنكاشئالعععلىبعضهماناففلمعنىوااوارسالنهوهامبنافيدعباضب

لمابافوريتيعهااسرليخالددصاثضفوعمورشاذتعالىثمقمشئنابالىسال
مماببهمبئعخكللغبؤصحرايعراحدعنهماولمدأصدأحىبكدملماالحوالكلئبنابلىانناصوبعى

غرقانياموامياوهؤفللبعضابعفهمسضانازفصنىوالدتياوفسالعالأمالمادضابمافدوحينيذيغضى
ناالةما41اجماالمعاففهلىسببالعضفيكوبخعضهمبالعملاانفعرالبرأاباموالهممضراالغنياهفق

يئننيعرطواللةفياكألطإيهرهـلىوادابرالهبعههفييقيللملعااقوامفعاتثمملهاوهذ
الولوواحمدأمةالناساكوالسرفلىءالديخاالناالموالالكارمنعأصبهممامجمعونؤنيهنمنىخيرا

أمةالهلسبكونأنالولوإلعزوجلبدبخأبداالنبنىنهروالتواالنكاضيوفضل

داالطمعوااادكليهههاكالدااذاداوافبهالكوويرغبونتمعوشكمكفادايصيرواانوالاى01داحد
ناعندنالدارهةنادمانابتعالىوهوقولهيغفيلىالكفاراكراالسبابااللمجتزفواواخدرسعن

علمهافضةشعنوددجامصاعدفيهيرجأوفعةلببوكهصصامننجمفربارلمن
لببوخمهملمنيئبارحمىأكوأوساةمنأىبااأمولبهوكايايرتغووونبععدئونسبظ
معارجففةسقفامىلوذنيفاوهوالذهبذامناوآىفاوزضهؤنععلياصةسرداعققتلهم

مولببواونعليهايظبذلىيضاناانيعنىلدنيايرهاطلماعتاعذلىكلوانمأمنكلنةةاكارضف
علميهايتماكؤنصربرابانةايعنىينالتقربك4عنأواالضةالوالذهابارواةرالدنياصرنشقضىفإلال

لمجدناللكعارأىإوزشفاموإلءياصلىالقالرسولقالبخسعدصهلعىالديخالمكواالذبنهيهتقينضا
براباوسقومالومذىالكل4أضءابةصكالرامهايعوضفاصقىاحجنزالدنياعنداللهلوكانت

ةكلهاضمناىففههلنالممحوااألبخويالىدتفهرقالىفيادجلىشهردبنالمستوغريبوعىحديحسن
ر005وهنهواؤمكلليهافتملىاللهالرسولالممنةضلةالىعلىعلصوسلماللهصلىالترسول
نلنةووارعوزاالدسهـكلاللهأهوخكلىالدنيافانكاكاللهإرسولىأنقوهاهواثالقوهاقالوأمناأهلهاحينعلىهانت
وانلفععانابنةقتادوعنيحسنحلىاكرمذصوقالاأخرجهأهلمهامكلىالشاهذهمن

منالألان4مجماسقبمأحدلمنياكايظلالداخماصعبداللهبأاذافالسلمكاههاالتصلىرسول بعضمىورضفضه

وأوصبخمىاعلىسكفرسقفالمىمئاشعطللدليوتهملصهمنمحللىءاعطصعبهدهبوبعفهامنفضهمن
واننجابعأىعبظهرؤساالمعارجثلىونعلهايظهرلىامالاالىالمصاعدوهىصعرججعبعوالمحارجمرووفي

كلمزهبرقرألمانجرعاممفرالحباقادنياوفدمضاحالاللثدأمحوماصاالولماجمعنينافيةن1نياالدوةاععاعلمادك
عمدنرةاألزابأنوالدنياأواباهاطذالئملتاعكلوانأىومامللنالبهوافهاانبسالفآرقههياالرمان
ركلفايتقىلمنفقبنبئد



فئىولالظرنطراهعاذقيننبصزثوليحلتالايبنركهمممسالمكلعلك بالنيمدمنفياثسئهعوقلالا7رعلاوهدصنألذمنؤمنابهأفمعضشمثاثيعملى
بئالينقرصهنيضيالهموكوصهمهاوامئهععئهااخهعهوصاالىبئثثثكنبهيهمتعا

بههبععلياوادانلنهالوفعهـأشلرةالمعفىجملهشالدنياويالفهوععئمملطسلههالتمفهماظممد
وناهانانلماىمجمبوكاللدثؤمبيللسببلىاننطلعااوثممالبنعونثليخثيانمياصاواالشيطلن

منجنصمغابطانحهمفيعيوفدللعثمىبنسبههالشعنضبوضبرالشيطانهـاكاجعهصهنلون11
هملعيهوآلنمنناىجمرلإباقعحللوااطحالحناثكلىانىأ631لجاجمومااالحيرأ

عنمنألدنعااللهرفىريرةاميكجغراحديشحعنونالرنجاجهأشرالملهنرلنمسيالأى
ئشومنالىتعفرؤله11المؤموجثةالديخثعضوسم5التمكلدالتمملىلرلشإلديتنهضيطال

العر7نمندىالظهوهوقلرالهسلمالهأمفنياوصعنعنرمموأمييربدالمشرقبنبريدملئبعث
لههنلتياللهاللثعرقعوألمغرصفغلىكا

ألهلىومصهثروثختمثعىاأنالهئمعاطننأالمآئعنىاهأاالهلكلىسببم11امميطابعقيصانوالعمراتاتيلى ءالعلهبزبندالمرادبعدالمشرقمعن

عليالمكأفرمإانعضافههنعةتاعلى7أفألنحديهثدبئصاانىالهدالاأحتىاكهىعنوالمغرببا
ا5دا5لىقالالقربنفهئسأالمصر

إاىرلقمإالمانعمالمفتممىلالرضلعبمبميطااملعرحذمنههحاا3اضإبائغواالمصرقممامسأمالييوبد6ت االولالعنمناموالعولومانرقعفالمأرأداللمنرفعثعرفيوفعلوالديكهومحوالعمرأنأىيهبماذظاة 1101ااعوببىوببنكعر3

انممنبهم6مفيللابعىايمامعيدنالعمناوشاالظلدالىبصرآلمتئلعابعرفبلمبىاأمانمقالحلشهةوال
واحدفىشيالننتموالصخفالعذافىكراكاالاليخفعمفعنىيهونصبمالعدابدلبعنظالمبنكننم

الالعدابنمأمييا

نهمتاتهميلبوعأرألأطفينفعبممشزاكنأهعدكالعالجوننجرياليولحيئممثلكفإربلميثألىافيقالفىنمابهونأس 01وومرسمأىتافاعلهاعلىارفح

إلعدمهمحبهملبنفيالنجأىلذهمفننببآاللدنافيعىعربىصيملفىوأأمااائمفاكغبففعولئ ال0101ناإنذ8ةآمحؤواابلى
بلعدعنيهمدوصيأللليهدلمأكليالوبعلدلأكلثبامننفعونفاافىلىمشنر

مفمقمقدانبهالبهممنمأرادبناهمضنناعلىعتىذعلىدونالأمحمفتديونعليهملطنصالبلىيعوتم
هلىآاللهلثبنههلههنتعاقالمحمدألمنمهااللكلونبلىأفهقعلغملعةكئرأالفماهنايفيإأثلىنباكقوذافىعابا

وووإففسه

ولمبذهـلمسعليهألتهصلىنيهجلزافتكرمولكىاأضممديئنعمةوسمعليهصولىالباتثشابرال
يرولكنأمثلوالمعكونضىهلعنلتمداضوا

شفعمرأعوالافاعلاوقيلفيههماهظهعلهمتروالمإكاشاهؤاألحأليؤهعهم10منسالتأسالنفمىأعزى

لكصرننماقرأهنفرالحهوهوابكفروييعبهمببهسزأكمالفكونلعذالبشنرافيواالكمذارالنمفئاهذا
شفكلوسومىبهخدضعاللعبنرالبفامحىالعهلىأانعبولصعدأمحعىماالعاألتل

ادوفينئفبلنتاىبكبنإةفيايتقيلةالنواكالنرطتويهداأنماعلىدشحلتكاهاالضاللجوشماقمان انلمقعللللدوعدناهمونربنكضهاداالنققامنياصعقموقنانهمنيهاظمقصهورالمؤمفىغنمرثكلههونث
بةاالانعمعأألنتفروابععألبقولىايعفنىالمثمبهنلةمعةونادرفنمرونمناعاهبلرينئمو
شبننالماننهابجكولهؤاالضهالدنيادعدههبعدابنم



لمل4سراثدابداملمكييهلىفر2فىيلفطأوحماشكلمثممملم
ااقيأعنموآنبمنخسئأالمنلقوفؤكيخميلمفيكراوصالبلىالذ

وحمنللىشاصلنلعنملمرقبلعدنمئاشلاولنععثاهنه3شثنلهلمجم
ةبلالجاكطيههلميعئلفمهوالنظرصانبالولبهزالسضيفةالىسلبصؤأل
ةافتاالاضباريديمالبينرالمععدااقهكتابتطراوطصاطرمفيكفااءاالئإل

ىأوسمكلبهاصلىالنىانوىبعرموالنشةوأبتىبكةاألكلغقواالأمنهئبره
ءسالدهاأفاخسلالىالقهقبعسهحئىسنبسطالخاطيعاحبعدهمهأماييصيب
11الاضاعنماألالجميلديخستفيمأكلطمسنفصمراطانلئطالقر3نبعىاليك

مكتبعىنتسنسوفوأقوصل8شكلظماانأىكهألذن3رقافيأوات بعدكاالصمذالمناذاممئلكلنعلعوسمدتهعلىافنبىانعباصأبئوىووأداعثمكره
ظهممابئإعنالفىبمئفرظاسئلففكلخبعدسةاالترلشهذهصنىمطلمبخبربن

01ويةمعاثكنخاثناقمفممابفىىبمالههـفقر11لهذآلبزاوكليهالتمعلىافالالسول
كبهاولأصدمهمهاالقريشاالمفيهذاانولوسلمكليهاالئمحلىترسوليظل
ئمغبلغاذنرللهغشرفوالفر7نامرباهمالفوموقيلالدبنمواأماجمهملىتعالىأدته

هائمولبنىبشاالحمرلعرجموالعرحعنىعنظالخصصاالصفالنلنلىيخمص
لمؤمغايولغومكلحكمةوانبوةااعناثاممأعطاكنللشرشذكوالئاىوتلي

االالىبهفانفياومحايكمممنافرآناعننومموشتعمئتعالهالئهجماهداهم 11الضتلصا1بعبمونةرحمن3اونجفاسدانيعهنفبأرسلنامنمنواشل
15وسدياصلنبىأصرجمباادوايقكنرفىبااعنىالمسؤلوشفرءهؤالمن
بهمفصلمبامحمدنفهلوأظمثمجبرلأذنلمحرسلمنوولد7دملهكلزوجلالتبعث
محراننبىالفيةالعرمطنافبفامندأرالهدمىسلبلجلهظلاصالةامنظلفر
عاابعغيدديخجبيوابخروارهرىوهذاقولفداكنغيمتأسألالوسلاللهصلى
ابهفهههفهظلالفولهفالىوبربالبيمكفمالهميانمىأصرصبو3ليلارسلله
بخععناهكئرالمفرأوظلسمشكلدبهاصلىاللنبىأصرالمغدسليلةبببتترلتيةا

ارسللمنمصاهلوالسألمالصالةعلبهماالنبياانهمأرسلتالذبنبالأهلمؤعىهل
ماوالسدىأكوالضيوقنادةومجاهدواالشكفعبذاكزارابئاتوحيدوهوفولاالال
تابواليأشرسوللمانهحشقرالهقربرلمشرلىاالميبالسؤالول4ومعاصنواط
3انىفؤوشوعالنمقالالىاإلنةباارسلناموتعالمحاولعدلىاتممزوجلارغ5بعباد

ائاأالبيطبخأومانريهونألمأجمإيميقكوهأثإاذاههمإلتنإبااهادعافياليسعلرب

والألأنعمبهثثيفى
ثكلشعمقياعنمةييا
للايعبلونثيسلمةنآ
مالهمذمنطلىالوثانة

ثوتلعبلونميمفمغيه

سلطألالبهكالتصالم
شقسعهابةااللىهذ

غيرهاإلىحةالطفية

بعالحالمكديهثلهنجلى
حمىدايئاالنبياله

فملهوفينامه
يألوقيلوينص
منأرساناأممسلمظ
أىبينأبلدهمأ

وأغاواالنجبلوراةفنا

اوسلعنكتصيخبرؤ
ألشفسألهمالزا

السؤ11هذومعنىالنمياا

الوناناةبرلعانتضر
بالملواطللياعلىما

أبروميرصلناهمزمص

قهاملىوسولهوثمسلىمحر
لفبقواكوومممعليه

الىدامنادلرصلناموس

أقضالمالثفىعون
اهالمبندلمجاولرس

اقصكنعدقولهابرهماأ
لعالميكصفاسولرب

هماالفولهعليهدل

انبعقموهوصطلألسابا



لساايهالراعثفيسثاللللعلمبئعوكلزاعي11بهالوظلوإلجملفرأالعنيربوىلطهم
أنجفركهاصكةلساكنيناءفالةالسغطشالااللشبل6مفنوحفهـوتوعهتتوجهعانهاوالهمابألأاضشلمم
مفىشكأوجمالنبوهوهواكندكبصدواثكوتئسمهةاننعنبعهدروعندكجمأعننلربكادعاأماقم

مباالجمانالضفونيغاكئواهمذاالعذابالكشفناعنهمبمنونمؤونتالمهظااهتمىمنابذاائف
لمحتومهىأصااذصاالصرأللئتطحىكغ3إفهاعنادأوثعيلقبطعظماعاسفسهدىناونفززوناديفوئيبو
أثحنىعوكشبعةأروسعظمهالنيلأثاراأكطإإلشهارورهنهصالليسأقومياقالالهوموائلندمحألهمجم
بمواالالواوأالنهاانصبدلىوتجرالشرلىارءللوواوماطفةجناسوافىيدىبينوجملقرغتنء

عببدىأخسالولعنهالماقرأهاكالالىشيدافهنخبرالبنداوءوشبهرارةاال831االممفةءااالشادئبتدأواال
اظصيبوكلنفوالها

يئأإأمحعىبهفرههاوفاليرجعونماماإقبدهاالىبرعنأةواحدكلنتوابالهموعلىدضوثرعنلىءضادمه
الحافواغاملالانعالمأىالعماصاسايابهاهلىالماعاينواوالسألمالصالة4مكالثلموسواثاطاهرانهبنالقبدء
معناهوقيلةمدومنعاالعنيعندهمنالمصروتوقيراالنالهفالواذآقالالشارفهالهاجشف

لينااالىلدطوانلماألمومنواانلنالمفقطمئمفةلمجابدأبمثاصرهئأنهدلغدأاألغناأكثاراانتىالعريةأهى
00001لىليىأنالنرعوشحى

ىجوناداهمالعدبيوقعالمحاىالكشنناعنهمسصلهلفالؤهنوااثعمأقللهىمصمرويللهميث
ماثفىأنبصيافوملظقومهمحفرموشقىنافىلىكفرهمشرههويعكلهنجقعهولينىأدخلهـإأنسهدىء

فيبلعظمتئأصروىتمالنصلأللنئسنىوأفعديالربنهدالانهلىسنجبئفىمىلئعناستحرهذىقؤأفالتبعروقإعنانه
راضفبهوقيلأكرافصرينقوليكلفنهبمرولبممىخيرأنادلأىأنأأماطصغناىموسىوهعف
فأمحضعبرههنالذمحاهذمنأناخرالاقتطأئمتعصمرونطنأمأفألتصرمحازهميرأناتأمإوفقر

لهمزهوابلمنقطهمجئ

اماألباالرثبهدالىيالمتآللتعهإلتىبمائمهامحقهقعنابينوصىدإلىدسىصرخمنعدلمئبثافالنهكا
وهذههرناأواستغرق

واأسواذئمكالؤااقيلذهـمنأسورهفامادانكنأىعليهائأاوالمالكلالكلىواألىاذسصالى
فضاللسيادتهداللةفالثبهونذهبمنبطوقوطوقوهذهبسورومبسوارمنرهوالقيرفهم
صائىاوتجبطاعاجدكانانذهبمنامورهعليهمؤدبالتىولونفزاكزكلااىديعيم
علىهئملىلىجفاتالووقثضدهمهىأآلهممبعضمافربقانتأمحهممنهاثعنئشلضأالمألئكهلىمعفهالافكارفةمنبه

أطاعوايثكأكلفاقومافايسقينمانسمدتكذأأطاعوآلوابفةاظحفصورةإأايهألقى
نانااأسوارجحلووبعغوب

اتاصىللراضاضأئاضبوساهو1الهمشموخعيفأصماننقمقايرعضأصوزخأصاوزتجغيرهم تعدقواإننابا
وهودأسواوبرسحأهوأ

المافلالغاعصاليديههاعاعاالسودباأداذهبمنالناهمنهابروعوصأساوالياصالسوأرحفغ
جمشونالمالثكتمقرنينهعهصاأوهبذىبطووطوفورومبسولرسوارجليدتسووأأرادااذالثمكفايهاالملى
مهفمهئميلىملواسنزلهملعولبااسحزهمضفومهسهفانهنصارموأعوامواداأاليكوببعبععهمبقتربئسه
اننضناآسعؤقاالطأاللهدبئجيمنلمضارأسقينقوهاكلزماوهفأطااالسراعوهىاطاعةانىةأشلهمفمطبوقعل
يعلانجبوافاستواعىافىفرطواأم51ومعناشتدغبه11داأسفاأسف7صفحغقولعنأأجيمدأغرقناهممنهم
ساففديقفرأصلبجححزقوعلىاسلهوخدمدملفجماساجحاسلةهملناغهمواننتقامناواعذابغالهم

ءصجىلمنبئتوللفرعربئقوممتلويقاللمثألاالمتاللرضرببهمسائرامسبرالمثلنالشوحديفاجمعبوضال
لهمأيهابهفلباتلجمملهونعقابهمشضلشااألجمونبقتددمالتاهنوآلوةفههممبعلناظهموءبعد



ثيخافةنوبدائماومالمكاثربشعالئثعلبهلىافلىرسهئيلمائريمابنميبفرأأهمؤنعثمعأل
طحلههوألآهولملصألاإثطيااايمطبعلههااملئأوأفاصةبعركلدإكلاوايابئمبواصبجيئم

ةئلمألاوجمريريهبدلعبمهنهمانعالطوقدعلشلطابمأمعليومرىثمثىنيمبنمشكلبائزعملسثألالم
قىلوممالفمثليهلىلنائتضرحوأوصكوامعهملهتنامنهمو7نكواقيناالنادفدرأظدناكندهؤاللعبدين

بنجمهمبعرىاكابنولماضربتجلىالماهنهونزلتوقعبعدأولئئحكنهاسنىاماصةالذيهطعسعقنطمانلىاند
يمالواثلهذايعنفربفامنهقومكاازلمااشصاهـىاةبعبادماتمطبهاالقصلىرصطهثالآللهثههإدليمكل

عثىوشاكالافىمدونمديجمبطدعلبسلماملىالنبىاسكتفرعاوضكبهاحمعواشيعنوفيملههبلبيرتغع
الشانوالبةيدوهواالصدمن931كفوفيلويعرصواعنيعيونالمتلىهذاأمحعنأجلودامهامنوعلى

11هوضرطعبهفنحأللافيإقالالثبمصابنولماضربتعالىلهبعدهمنسصلمفىبرخمؤظةالمانين
لهعناعندك00103عمدثمافوسلمكليتالىنىابعرميعاكبندتهأعبدلةفبهادتةالا5نزاضمنباس

كاراىعببهنيرصنحصباللهدونبالوشعنعاتانغتعالىفولهالقىلوفوالسألمطيالعالةيمصابئ
النادصصبمنكسمنبنمركلطعيعمىاتهاكبدلماضريهاالنبياعرمعضافمصورةهلذتقالموجهنم

طط7عالنأهقربمئمابناذأفومكأياهارىاكادة3وليهاصلىالتعتألوصادلرسولم
يدامارمحدانيقولونويلهحوياحبهولهميرتفعىلصموناثلمن1أمنه

هعرفاااللىالمثألهدااوقالواوالسالالصالةعاههيمهىابنسىءالنصارىتاكاعبهااهون5نعبداناالمنا
ةالىاالجلاأممعنىوقملآلهتناوشكونطيعهفنعبدههمكللعهالتلىاعديعنونهورأملهتناض17
الميزالبالالغولفيتكونانقدرجمفاانناذضنقاللهدونبلعىماانكلمحمدعملواتوالمعينىهو
همللوالعاطلادسإلاالبلىلاكاهأبعنىبرههافستعاكاقهلمرظلالىيروالمألئكهوعىءامعله7

حصبجهغاللهونرمىنوماتعبدانجقولهدمنالمعانوندعيوالبماطلاخصوأى
داالاصوألدماكالفالقعادنحهاللهرفىاماهةأبعنهلبالباطلالمحرنقومهمنأألبلءاالءؤال5
بهملمائنمولهوزددمبمنصلىلتهتدألدسولثملولابأوقىااال4بعدهدىكازاطقومماضلوسلمدههالتمالتمعلىليدس

ابرئهلمدونومائبصمنبثتوفالالنرهنأضجهونفومهماالجدالبللىماضروهوسلمالتعكللبه
الجمراماالناالمنامبالمبوةى1مناعليه3االعبرءماأىهواننعالىاليهمىء3ذمجغرب

4ءبكداىداكأدابنالامىماطمنماصبخحقهالتمكلىفدره4يعرفوثحلاسرالبنىوعبرة4آأىعتالوتجعلعاه
الفالغرمداىأملناوبلماةالهلنىلؤضمعناأمألئكهبهةالهلطاباطغبرألمجاولونشالمجلعاشمإ

معالعمومورصوجهربروننىواالرضيعمرونيكونردخلفاأىيخلفونوضافىهالئكةيممةبد
أصهاعهمالدإلاالنطمترولهيعنىللساعةاممعيسىيعىلهوابعضاخاشبعفموقيليعينىد
كايلىتساالغبروجدالتمصلىولرسفالفالنهتعااللةرضىيرههرأبكماففربهايعلمعاااطضرا

ولالئهالىاللعظضرفصديعادصيممعابىفيملىتانليوضكمىببدهفغممىالذىلمومصمليهالت
المغالبةوالجدالوبالباحاطريقعلىسبؤغيراللهطفبكلواالطضاردحاأل

ايدسانراعباأماعابىهوانربهنبعالحقوسميهاصلىاللهونررسولذأفيونوخبرةوالى
لمجلنامنمءلونضاثبلرااانسائرلبنىلكلمجيبهخعبرهوعيرناهاسرافيللبنىثالوجعلغاهلنبوهباناعليهأر

فىيخدعونميخدفودلبدلاوهبهف3لجعدمابدلعلىماوقالمامعصاجارقالهاكذنمأمحإالالرضامألؤيهة
صالئكةالرللولدنامنمإهاصمرلجهالهوانبجماعلىقدرتناولونشاهنجاوفيلبعضهمالمألثكهكلمفأوالرفأ

المألئكةأنلواوهؤالبالقددهلتعرثواتحيزالباغيرمحلأنخمنمنىناولىأوالدلمكاكايخلضماالرضيخلفونم
حطعباابنونرأعهلعممااءببهىممايمعبممىوانللساعةاطمأزعنالفلقدمأجسامالمناشرلدالأجسام
ساعةدالدللىتلمحوانألمةوهوالمحللسا



لىفالثمئمكاولمال

أارممولىأوهوبصدممولى

امىجمالفيااشيطاقثكن
دكاصاولملئوداباعا

أدزاثبألملجيناث

2نشراوانجيلاالاث
فالدعاتلواةائاتلبها

ى1باهـصمةجثممقة
بينوالئلفسراواشبهعلباال
نلفونالذهبعضبم
أمياللديناوأميوفبهأ
وأطبعوذلتانغوافانبااك

وربمهودباقهاق
اصراطهسآفاعبلوه

كاممذاضفيمم
الماعابعبممىهالرم
الفرقالصاباخظففا

وهمميممىبعدزبةا

يةالنسطربهةليقيا

والعثحونهنهةوالمايم

الصآدبلعنببنهممن6
حيثواظلىيئفويل

بهواهاكغريىرأففا

وهواصمأومابعذعن
بنظرودهلقالقيالىم

يرلقومالفانسماعةأال

1االمقإبدحأألممبى
اتجانااليغظرونأمحهل
ه4أللنتسةالساعة

دلثالئيلىمماللمأهلزمئفلباجميهماداواتبهوتأيالندبالموكاث
ئنموالاليمعوخممأافطناطأممغيأمهاصراطهاللهيغأنسسيماالتطيهلصلى

عنهترالجنةهنأبالمجادأشوصبينثاهرالعدادةىلمافهتاول11أوعىعة

أتادديدبةأوالىنمأحهالبفبلهحىالمالفهضيةزاعنربروباظفغلوصاباا

عرفوهارأكوظذفيمنازلوانهنبىمىعبمابينوينىلبصلليموسمالتصلىأللدشول
فيقائلبال4بصلميقطروانكلشرأسهرئينسيفرلوالبيافرهاألىبرعميفىفاف

لمحزمانهتعالىاوبهلىيئفىفىايضعويرزاضايغقلوأصلميبادفياالسألمنناسكلىا
عليويحلىمووثمسنةبعيىأراالرضفيثيمثمإلمحالايهالثوالصالمااالممهاالملل

واماعيمعيابنقىلاذاأشمأكيضوعديهاللهالتصلىلرسولقالنهيقدلمودا
افلهصوسنقنبيموجلعزربمببئيبفأصموذأبافيقال3مفأصمبةسواوفىمغ
المقدسلمتفيأقالدجالبهابعتلالتىوهبةحريدهيتريكيوأنهوىويروسم4عإل

اللهلىمحممىيعةشرعلىخلفهولصلىفيفلعمكبسىهأضاالمامامعرفاةصالفىوالعاس
االىالنماعلوئصوالخبابومجنربماياعازيروجمسراايغنلثموصمعليه

الحوالهايخبرمقيامهاولمأىللساعهلملهالعر7وادأوانهيةاالعنىقلوقيمنآس
محملىأوأتجعونالتتهنرابهاعباسفياقال12فيمقشالأىبهاكرنأللهماوأهوا

الطافالععرفنمأىإنبمواليصدصستقيمصراطأناعليمأفاأكطأاأهلىقوحيدا
قالقدلببناتباعبىجاةولمطؤمبينعدشالمنشيطاالعىانهبهانيأصاللهايندأمحنى
داهافومأحمنىفيهإفونالذمحدآبعضبينوالبالنبئةأىبالحثمةجعنم
وهونجيداالماعبيمىلدالقعيعىأميلىبراتحزالذفينفرقاعتألفاصنوفيل

وأطبعوقاتافاتقوااليهحناجواالشحفيراعيىفبيالمفعهختلفوااإفىابعف
إلصاسصناختلففامستقمومهذاصراطفاعبلىودبمهودباللهانلثالم7مىجماأ

هلأليمدومعذابلوأمقللذيئلفوبععكلسبةالمخزلفرقااخنلفأمينهم
وهملةالمحااتأتيهماوالمعنىةأأىبغتهادتآتعهملعمماعهاااليفنظرونأىينظرون

بعضههالبعضاقيامةايوميعنىبؤثذيخاالدقالكفروالمعمةاأىالخااليئعرون
الموحديناالى1المهقينالقعامهايوماوةشكئطكفنتلىآذااظانأىأعالؤ

النمكشهرضىلبألمجطابئعلىنوىطاعنهيكلىالمجتمعيعزوجلالئهفىابيىلمضا
كلنفألناانالربففالأصدالمؤنينماتفرانوخليألننانمؤمخبالنفاليةاالق

اضرويخرفىاكنبنانىوالنيئإصووسمليهارسولصلىوطاعةبطاعفكذالص
ؤعناخلبلههاتذافاسمشى3أكومه1هديتنىصمرروا6بعدلهتتفالإلرعألفكآف
ظالصاصبونمالخليلونماالخنمفبقولى4حبىطعلىمشكلكصلبيقولياهبهجمع

فىأعيولدوثوطاشكطاساذشدفالناانوبفيقووينفراجماررألىعوت
صاصبمليقولعلىمنممطاهفنهعولىمكمألغيرافىيخبرفىوافيعىقإينواشبا
أنتموالليوماعيهموفالبادىءأيالومحيىلهاصباابئسوالخايلبأسوايالخس1
فالفءساتءمغادالءنادفءااليردأات0ةالهاوا4كدةف



اكلنعنوابأالتنأثدفىباليأليفماقثالهئعموبيلمففلعبالطالالذبنأأاناثايعظالمحابنمالهالوق
كأصافىثظمرصبارهذاوممددنينسربرلهـئالشدلموشااانبماووأزأفتمالبنثنلىاااليقمعفغأدينبمم
أوفيهالهعروهفاللئهواللوفياواأيفثهبآكشكوابوأذهبمغغمجحبافيطلمفمكلهمجوهكمو

الموصوابالفعللطولاغبرهمالموصولوحنلىاةالعائدلهاتاكوضصبمالباتشوشيصهـصاالشفبهتهاأهةاوفى
ثاأدانمالعيونفىصسقلفأبالفلىفياماصثمئهعالفافمال11اللؤاعصوهذاالعبنوتلداولوالمفعاهاعلوا
أورثخوهاخبيوالئىالجنه1عبهدودهاذكونهاالىاشادهلدئعملىنوهاجماكغأودلئىاةالدوشؤلدخا

ابامبعطقواأنيتعملىننبمنقوجمااطأورقوهاممةوانتىثلىةاهواصحمالدىاالشدمفةالنأوانةافة

اباودكغهاوشهشفضيغطق131إالولالوجهاخباداوفيتغعالتىالظووففىأوكاثنةأممأمالةخنوف
لعافهائالغأاهديإلةبالمعلىأتإنناوكافىالدبئ7منواباامهافهذ ملناساحوهافيرمخزؤننغوليوما

صيزنعهايولفاترودأىوقضبرجموأفواأنمتمنغاالمودالهمفيقالليناغبراسممالهماجمليمص
للتبعيفمنونتأوأكوابلواسعةاالقعةىفةجمعبذعنابيهمبطاوثنعمون

ابعضاالتأكلوناىتلذاالعيناالنفىهتشأمانةاطمح1فيهاوةمستديربالعر6وهواناعحكو
رهائئاالفةاوأعةأدقالأظيلاحبأفخبلةافيهلاللهإلدللرفالقالبخصابطارحنعبدعن

ءاالفعلتئتفهااىفىلكراعفهطيرالقرتةئركبمرسامنانءفألتشانةااللهبدخلى

ارابدطلبمهىاحلأفاللهيعلللمظلاألبلحبافافىأبلمىالجنةقهلاللهإلرسولعالووسأله7
الاالفيحالحدبنىالنرجهأخرعيعلثاشقهشفعسئدوفمافهطلثكنالجنةلتهخدثبانلفقال

اللمبربانالجمإمنهاماكصرممنفيهافاكيغتسلىشلمكنتمآورنقوهللى41اصدوتلدفهاخالدونوانغ
أددوننماعذؤلهامئألهايماالنبتغرهلمثهرةملىالجناحدالبنزحأنهصدبثاطوددلىمموننأ

عهمفالمجى3لفرعنالونخالداسجهنيعذعثبافيا13بعنىابرهبنانتعالى

االنحففبعالشحبرىأعهنجبرذنبذبناهم4أمحرماآلهموطتعالىاللهرحمة7يسوشمنأىمبلسونيهوهم
أفيهوهمىنوالضازنماليعكألجكوونادواياماكعاجنواعلبهماالنفهمهمىالظالمينؤاهمكلا

اصونعهابأرهفيتوسلىااخهمفسنرجموالمعىبكابمنهارأىعنبنادبكإيقولوشاليقضةبهرستغبتونننارا
امن7سسونسوروىندمائقسنةلقبحىابخقالهسنةاتبعدأيبهمالموتلهمتعالىاللهايألبه
اولاظاالصمجمردماثمطأربعينفألمجيبهمعوشممالالنادبأهلانقالالعاصىمروفيبناللهعإ



غهالمكألأبالمفىسمعفعشمافيمجىخكةبوشغجمبوذثندهم3ملديمظفاأىلئاور
أظألفأنأهالممئجوجوانكيدأفلالنفافاهومينأماداتايعابنلغاظرااهونلطافعلىيعل
ردواأيموهذاكللنعظيمالمواارجلملبهكااوإللقيادطامنلىالولليأسبقممماةمباولعنهـفيبدينلعأا

بهامحاالمئلهااثعلنقسهافمحالثفىصلودينوناتبةالعبادقانوفلىالولدننىوالمرأدالفرضمبيلفى
انلوفيركالهايشاعبلاانوعرفتدظىنهـألياراند4ورلطئهاواللهلهصيهحالاجبخجبعظبرضولسعبد

الرحمولدفهزمحمكلنانوفبلليهاالولدفةيافايخفولمانمتىلتهفيالموأىنعابديئاأؤلفأنالمحزولىكدرسئ
أهعاكانالنافيةانالعبدفيفهلاثمنمأنفمفهوعهموفابدوقرئاذاعبديعبدمنلىطوليهاقنفثشعنالالأفأنا

فضرادقالففزلتاللهممضناتالمالذلراانروىوحعوعبدده33بنفالمننألولفاولدللرحن
ففالكعذفىاونأ

لدنافعدثرحميتإلقأناأووعلىلهزمحماغجعبإلدلدكم3ئاالياليأأأليإللطاأاتالعنىأتلشويثنالوايلعاصتله
أىأوذالعابدينفاناللرحمولدأمحهاكالكلنااسابئوقاللهيألويئلهالثعمموادللرحننماقال
وفعلالولللهلدلدوايهنعهدهمنأولدفاناولوكشللرحنصعناهوقيلبنلىلهالثماهدبنهنينادصاترلىفاتا
انيرحمنغضبعنأنأولاقدغالمنكريخدحدينابأولأناأىاالهنىابداودلهالولىانمكةهلى
ؤرلحوتيرهانوثتولدومعالرحنانيةااللمحمعنىرىالىنحثوقالولدلهقال4عن14ذزهثموعلىحمزة
ولدأرجلكاطعظمطاعتاآالولدوأسمةلثذايعظمأوومنفأنااتدلوناضصووجمهانفقالادلىاذاف
الولدننىفيوهوالمبآلغةلغربئئيلااءانضرضسبيلوازعلىاكلرمأسيماوهدانمظيمالملىواالرضالصراترب
امبادةالهعانكلقيدتالتوابلمحالعدمبئجاتقسهكنلترامعاالطهاسفعهومونمحماآامرشارب
اولدضالنفسصكننزهثماألهظهاءعديهاالمعلقدكاننفعمهاالفىالولدوهىبهينونةحماتاربهوأى

الكنبقوويهممحطأىهـصفونمحارلمالعرشضواالواررالىراتعالىفألبىوأنسرواالرض نلواجايكون

بوعدونالذىىمهمايألقواصنىنياهمدأمحثتبلعبوااونباطهـأىسيهوضواأفألرهخقهابقددعلىجمالم
كللالىبعبليذىاأكسهوااللهااالدضىوفيالههطالفىىوممالىالقياميوميعنىجمانصصلمواذا

إإنطكطنجباوررعلذلحهلبهصماجمالفيكلطااالةنمثناحافىلمىيأظوالهوفاااكال4طأفنتولدادولدلهالجمون
محدحغامالقولانكانقالوامرامعهوالحرثارالفرولهانزسدصلآبسعةشعااونهدفذدهماماالجعبفةن

سالاصمباطلبفوضوا

األعقائهدناطأقااأدتردلمنمآكةلجسىعدحزيرالىالمألاانممملغحىنمم4للملىنتوندنياهمفىوبلعبوا األناعزىءنهدمنلدعونالمراداللذلوفهشعاعة7ولهمامىونأللالبئغهدوانالذىفوابومهميصىإ
4يرومنافاايقياههادونوو

وهىصحاهىعةقشهدباااللمننسفاعةااالءالحدمىالجمالثنعالىللهقأنعلىدلبلاوهأل
الهالامىضنالهاالدصوالهءعالوممالدكطواللعبوضوالابابهنمايقولؤله

سنىتفهتغلبكللىدنىاتمطيئفىهوصاولاالدضلمحامرلىاقولهالظوفميبمامدفلئكلقوصمعنىئعالى
وهوفولهومثلىتدضافتموالمحاوقرفكلهوالذمحتغلبطيهأجوادفىقلهوجوادنكهربهأدالدا

لكالذخائلأناهاكقولهمالكلوملطولوفمحألولالمالىجعوالىاالمعبوسئىلحلىقهلمحاالرضالمراشيفىاتمفى
زاصعاللىااتوخبرمفىأالبغدنالهاوخعوالواخرمبندانهعلىيرتفعوالهالهالمحافىهوالنىالهعديرأو

وأتااملىلهالذباركاوبؤوكانجاااالهاقوايوألىليمواولالمولىابنئذمماثيعودا
الذيلهقم3والفيوعلىوحزهمحطجمونيرزصونلبهوافيامهاعماىلساعةاعم5نفومابيفماوالرض
فهدمنوالمدألحقثهلبامالالتمااعندؤهمأضههفعازهواكالثفاعهافتماوندمندنهدهنيمكرثمعون
الوجلىطمةلئ



بننحفالنملىاسنفطواضثفائالشغهـةلصرؤمنفسلكلثوممشابهالممهـطوبئ
نكبيؤأفأفئكةانألممنا1أأقهامفهلنخفيممئالثركبناأىألمفهواثالماللتهاددفمنعودبه

أإلربأقبلهعماصاعةاندممموأوحذارماأأوقيلاداالفرهذاالعوحإميحاعنبعمرفونأينوهنفكب
غالباقونإلنصياابدنجوالانكللرخولدفأناأفلهذكرمفقولانفدوسميهلتسلاحمدصلىلىايودوالها
طراثنافصبكلىوارذلنيهونمامجووهاالمفاللصلقاالقولكلوالقيلواإدلبدقيلأىقلهيعموةالممعاعلعلى

آفساالبزعنوشوافومشهؤلابادببميقعلهوافيلنهكااليؤمنونقومهؤالتاقماملفاوجوابفوصدلفحماصف
فلوتايهميهمواجمانههوكأإلئمسامدعوهيكنفاعفاصغكغليهماناقاولدطهظمومنرفعاقبغبل
ءماباصليهالرسموالصلىأكمتطموتسمليةاعيدعن2يعيونفسوفكأعناضبمأىلهمسألم

وشاىممفىا

بألسنفمبقلىبهمماصهدوالبماكط1وهيظونوهوقولهأبغلبههافنضههاقهاالالهال
سححاقارهممويمإاواهبءانهميعلىنوالمالئكضومزيرالمجعىخلقالقمزوجلانجمونوفبل

3يكيفهـوخسونجمادهءلىمواولفكلفداسهالعالمالقالتوابأنأفراذااكمصنىاللهاليقولنخلفيممحن
ارجماوحنالفهبيمالتهصلىعفوليعنىياربوقيلغيرهلىاعبادعنلصرفونأىأفأفيؤفكمونأغيره
14اليقوأمنبرافىثعالىاللهالىشابخكبافالاللؤمنودهؤالكومانسايآربهالىشاكياوسعلبه
4فوواصأصجحةأعرضىكنهمظدبانيقومهيهثتكلوانبماهال5قتاداالجماشرفاليفومهكنتخاف

يىاكابواحمقلمعناهلوقالمتاقيمعهاسالمولابأذااليدعوعايهمانهنمعنعهعثالفيف
دطالواواقر7ناأكماييونعفاهوقيلبدلهمكفرههوفيضيطودأأمحعاقبهأفسيضرهمعيرأبدالمى

انواوالضبوالأعماصيصواللمتعالىايةها7صادفأقالمقاتلثان

وفلمنعدبداللىحمجعلتالئفوستون7بقوقعوخصمحيلسبعوهىمدحةالدضاخوهىمرسورةتفص
فعاصلسورةحماأواوئألدؤنعرفاصدبععاثقواوأراوأكلةوأربعون

المحدباأالعطبتدااعلىارصيمارحمناللهم
ااصوولدوغيروحراحاللمىايهافاسامامجتاجالمهينأىالمبينبصالالعزوجلولى
و6ناامئجلىالقرآنفيهاتعااللهالقمرأرللبلةهىفيلعبارفيقيفىأنرلناهانامحامن

إلهماألماعثةلىلوسنةعشرتجفىئعالوحمبنبهوماعيلحبربنزلثمالدبااهالىوظااللوع
ا101اكيهاالتمصلىرصولفالسكنهافالتنعااللهعاثشفرفىعىضسبانعىالنسليلةهى
منلنممصلهوأبعمرقدعلىيخوالكرصنالدنياحماالىانشعهمنالهمنطابلةشلثحالىوتباركاللهانومم

105الالملاأووتلىهادإأصوفيكقاكنامنفرياناالرمنأخرجهطبشعرغمي
لدليلاأللعدرلهقبفاأممنبكعمتعباسابنلكألحأمىيفلأكطالمباكفايفر

ترلةأآقدلهليبلناأجمحياتاللجاجاحتىحالواالزاالوانثهرواالخيرحننسنةادرماهوكلئخفىللبألآ
وطالوحامىجلةنزلهأقالواثمؤفانشهريلفاوالـاحمعهأاقدرالقرآشوليلاثيولأالنشهررمعانوفوله

والمباكةالغدرليآلفينرولهءابتعاوقعلوسالتمكالبدصلىمحلىادنبيالحاجهوليحوفىجمبميلنرائمدسيعادنياأ
اكلناارقيبهكلفىحدملاقرآشوانزالالأميهاديومرلولمالدعالمجعنويرواالقيلخامحنليهالمايزليرالحكليرةا

االنذادشأنناعنالناهألالغمكالهبحوجهمافرهماجلتانحأنفنانحلفوفنانامىصفيهايفرقمندري
أممفرقاىالمهرةوهذهاالصودالحاكيمةمىالعرآوالأاليلىخصوماالن5هلامقااناانواهعابااخذيرمنا

رالتىلقداليلةلىااليلاهألهمنأمورهمجيعو7صالهعولعبادازاقأرمنأمينلىباكقبويفمليفرقومعنىممبم
صمةألحكيمقلمجازطاداالدىوعنمةاماتعتصيهعلىصععولاهـحاكمهذىيمالمقبلىآحينةامفىتي

مبهازاميافووبفهاكللىاالماحب



ابهألأعنىظلبانالفاألمهبئاذالمحهبمومفمباطكمجمرالغمابالطأعفىختعييمأعلىئهبعئدناأعقأهى
ههقهولابلثررحمفمنكنامفذديهنابدلمناعسلينكنائا911ئدبيرئاعلها5عاثافندنااصألمنائأمألص

امنأهمىقولهأوئعليلعايهمارحةععادنالجلالىبالكتبالىسلأرسالتناشأناوعادالخمقالعر7ناناأنرلنامعنى
ينصلاناكنلملعوامدمنلهلهوماجممماسنألمىقوكفهابمفىالرسالكاوالةلىافووئلىبهعولىذاودحةعند

لمأ11القوالهملمحعحالمهوابينالمرعلىارتتقتضىيةبرارنابانيذايرااصعمسالظامنافوضعرحمة
ومعىموقعيناقكنثمنهماومابيلمحواشواالرضاورباأهأىباوحيرهموغبلمثر831عنطلكوقلههابباصوا
كزابقروناضهمالثصرط

أحيااالجاغطعآألتةإأميسمايتهكلمهعبااثيالنىبمعابييةىهآاىلألنوامججانواالرضواتلليبان
اللهاقطسعهوعانالموقىكطاحمهخرجوفهلىلدلهوليفكمحلبعواانحقالىموشعمانانلهميلخالقابار

ءأوانزاللارارسال

منإكلماحهأاإالابياعدمنامنوضابيهاللهلىانثضضأاكطكماايلةههـالنعيةفعأمىااأيغصثماربمنكغبرحمهال
ليلناهأنزوقيلارسلمناليهمبعتناءآاولفئبمىدأفةكباأفالدلمثوإساهداانقيل

عواتااهاربأمحباصوألعايم11الفوالهاأىحهواليانهربكمقدنجاكأرحمةأالفيالدىالعلييمصحثاهسا
االموالهالممواشواالركومابيفعاالىرباانىأقكاناءنموهابواالرصلهوسرمودهمعرو

عرلغمئىابنحاهذاأدميادودطألشدمأالىالمحأىلةأفاآله7ألبهمموأالعفهزثرنأىأيثعودجمهاقرارلمنأنياوهابه
واالرضوأت6الىر

جمغمعودوهومفطبئهكبداللاجاوساعندمفالصروقءقألمااعلىذاساكانايقانكاتقوللمء
ءالدخاالتجىيةان7وفيعمصدةظ3الءاقاانحثئاأالعافقآلرجلفاتاهيفناتسامعالدىبد1انعامهدا

وهوكصبانجلسوالتعطفقاممأربمنيماكهعثةيأخذالمؤمحنينادوكااصناأصكبلخىانجمرمهالناس
مامنفانأعماللهئههأفايقلاللعمومنبهيأفلبقلمفيممعاآلدمنلقواااسالةأيهامأفقالبقصعهدثتدئه4
ااوعثاالهومحىالهال عليععنأستدكماقللموكليهاللهصملىملهلعزوجلالتهمانلمءأهاللاليعملمطتولن
ماللهادباداكاللناسامنلمارأمهلموعليهاللةايقمعلىولراكافبناووماصالمنأوربجمهوأىرتابم
عاأعنىمافالهواسغعصواعاكنرهلشالمادعاوالةرولوسكسهحمعاطلينااللبم7
هيولىادأنامههعا

الجوعانكمعداأااسهععااكلوأقاشأنكماماحديخامبصبححهتمالىبعسصعلنظركفيهمبلبغولهموفنس
تأقىلومفاذلعبوخلشعاللهقالامأللهفادعماكوادتدكصصلثادواوحمبصلةوالتهءطا8قرادهمابونلمفاديلهظث
ائحشةنبطثىيرمضةاالابكأفكثالنهالعباللوالكائدونادمبينبدضانثااأوابغان3ادرعنعر
اناذاالكناش3اناراقالولمهـلمضروايةيدروفىم4فالعطثننمقهاناادكرىولعببهزمحلىقلبل

لومفاننظرفارتقص
بدربوممهماللهممفعادوافاعنىفلشفعادوافدعاربهعفممناهانكثلهليلفونهـهـءيآقنلدءااأتى

كلحععتلىانامنتعمونآلولهالىحمهينضانلدءاحمااتأقىلومفاهـتقتعالىقولهفدلث 8ءءءلهاقهاصرااءدخاد



ههمسولعببنبمااوفدادعئاندكشضمينأليمومعندطعاوبذبهروزربثعظونكمفىإكالىالم
ظيرعلىوهومافانالدذممرمزبهشضأجوبفيعلىخملهوأعظمألأدمجاررامحلىةمجنونيهسمأوفاأئحيقؤلوام
نمالماعدامماأنبهتوهووثوبواعفاكرلجفنوغهرهلمجالكبابناشمنباشوأاهنوسلمعالعهاتهعلىالتلدصم

مائالونااذكمكمئمفاقيألأالطيالذملعذاسظهسألاكلئمفواافاالجنونالىصلهونعتهوهوالذصهنضأجمهالبعف
ننتغأفإانامنعغمونبدهـمأوغبامةايومهىبرىابطمئعه11نهطشبماساالعذأوالىنجهفرالذىكنمثمالالى

دالطالشمابهالجمننقموقمننتوه531انامنهقمون4كاباذكراوجمادلنبطشوانتصاسيومايومثذمفهثق

قعبلهاهوإطعدفأالفتتالعملافىلةاالجوحمنهسمأصاوانقعروالدضاشفيل4طمثىاداوموألىالزأماقدمضىخمس
مبمءفعاأىنركينالمءبرسوأيططعأذءببدضاالنيبسانعظحمطائااشفعشةذللثأبصارهسموسبب

مدم4ليماالتبرفعلبأتولمايساعةقيامقبلءيهعاهودضاقعلالدضانيشبهوذلكوالجؤالهواهبادويظملةا
نفيءإفومتاطناماكنالمشوفيئيعنىاطأسال4اارجلطونخفقينالكاصالمنااعاعضلهدفيهـ

كباكوااوهوقولي4ررفبوأممهاكببضالرفاونكونماريتةمنهكالمؤنيعترىو

مفاممولعلىاصاطأعلىروذرقالقالنلطبنحأيفةعنانثعديىباصنادانبغوىماروىيهعيدلنمروا
حسلىففىمأوأأبشعدنمناونارئحرجبمهىبنىثءوترولالدخادالتاالأولموليهاقهلىالثم

ةافهالانالدومااللهالرسووحذيفةقالاقالواذاممعلالمحعثرتادلناساصوق

لمصرالمناللمميمبأالؤملىاأماكىماوليلأربعيكثوالمغوبالمثسقاسماجمالمبينبدضانءولااتأقىجمىم
15ءاودسأبلهياأفىودبرهوأدنيهمضريهمنكراشتجوجااممفركترلهاوأمااككامةيثمف4فبصبه

اأاةالقإعهمومه114وقطهعناهصبإلتامههرسوووقدالةاطثلىيهعظونويتذكرونأىكيفاألكرى



ونهالهعالهالاهمالهبدالنلىفينجهأكعلىزبألئأرمونموبمممافنهؤألاكييعمثثالعادله
نأىفليعاربقالولاكادرملىياالكصهؤالانونرالظالمبنوشاالئحعلنافنهقدفوآهوفى4وفيبابواهههم

يلاسرأئيأكيبقبعبادكطاللعرقاافاعاإمدرسرمحهالغولىجماألجمطعنللوباميريلمحئمنفأصرأءهو
أالمرهاثركالتابهيهويرقاثعقدمينىفيهجونفرعولكليتبعكمسقمدمواون2للهبراأعدأمئععوقانيأنمال
منلهاصتمماداعلىلىيتركالكنابأنفأفينطبقبعماهبهرراناوزصاألثالاعليهموسىأرادمعأكنا
الكللبهمأطبفأفيهذاصعملقبطااثهعأليلىنواليغيربععاهلهاليضر631يبساالطريقالمحاعوكونائغعاب

االسعةهوالغوةالوقملا

مفنوصاعطصالهاترحمهـأى

صرقونجنداشهصأمنه

المحرمنصمضوودث
مالضههأىلفغرثحباو

اكئرهننصركلنعبلر
جناتمننركوابفوله

دمفامروعودونءو

منلهمهوماكانأبمكر
وقيلرهسنهاالمحازر

زاصنمفىلعمهبرلمهاا
مخعيشثىفاكمهاة

االهىكتلكأىكنال

الىئموضعقهـفال
ضرضعرمبتداانهلى

ينآضماهاورثناولم

امىثىفىليسوام
الوالعوهوالدينفرابة

فاجمهتئيلىراأمو

واالرضهطهالميهمء
لمؤمنكعاراواؤامامال
ءالمحالميهءتبماماتذا

المؤملىلىءلمجبصواالرض

ومنمصالهاالرضن

وعىملىصعلىءأحماا

ونأصعشرمجرمونكفوماالهوبهللكايؤهفواأفلمساقواباليداأذ
منبعونانماللبائيلاسرببثىانيمبم5وأمي5عالىأدتابأأىليالبعبادىفاص
عاصنا1هواشوأصابكفطعنمأنذااأىالمحروانركهقوفىفرعونلفبعمأى

يقاطوتركااوتيلوقومهرفرعونجمنحىلهاعلىاترصبليرجعانهالنأصوالمضنى
صكبفوونيثبشرأنعافيلغئمببعصاليضراصررجعاموسيلمافطعانهذلث2بسال

ظبهلبطمئنمباكرقخبرحمىابعنىرفونجحدمارانركالمومففيل

كريمومعاجناشوعيوشوزروحمنسقالةبعدأىكوأترلماوالمحرنركا
أكهبنإفعمقااتيثفىأعزافيهادرلاكلوعبشععمةحسنيئمرأمحبهس

فوماورثناهاواافىعجمنأفعلأىيخاكلثبخبطرأكأئرينوفرلمحماكمينناأى
تبكلاماتاذالمعشانيوذلكالرضوالصاافاجمضكللهميلد6سابنىيعنىينآض
دهلمحاعكلليافتبمصاحلالميصعدجمنلمصباصاوهؤآلسأوالرضواثاعليه

وسمكلههاعيلىلنبىاهافمكنبئعىانسلحيهاالدضفشصاععلاالرضلىءواللهم
علعهماشذافامنمرزقهينزلوبابلىلصعدمنهباببابانلهاالمن5مامنفاللها

كاللرمذىجمانوكلؤامنطرينومماالمحامواالرفيعلهمفابكتثعالىقولهفنلث
مجماهلىأطرأههـماوقالالمحاععرهفيلبمالوجههذاعىافوعاصالنعرفهحعيضكريب

دضومالللىالأوفيفضعلصماصاأربعالرضالمحاعراعديهالباكلتامؤمىماماث
ميصهانمعبدكانعلىالكلبكلءالسومابووارهابالىكوعيعانعبععلىنجكل

بئمنظرنوااالركاومماوأهلاحماهاأهللمراداوقيلفىادوىكالوىمبهاوتكبيره
مىاسرائيلبنىيهناولفدوجلعزهالغوالبةاسنوذااأخذهمصبنأمحالبههلوا
الهكنفرعونعنلالهفيلضعصالهساسااشباوااالنجلأععنبالمهانعداب

لميىالعفههاعلىتعالىأدتهفهءأىإععلىونفداخشناهمالممبهينمنطحباراأعانبا
المحروتطتناقمنبينةنعيةأىمهءبألمالحيهإلتاالمىتيناهم7ومزماعالمىأى

ن511بارضامرالشهالغألوهملوأنعمنابهاعليهمالتىوالنمسلواواالمىوأنرألاملغا
عهالتى51االهذالةالموثةأىاالولىاالموننفاىالداليغولوديهةمثكلشيءهؤال

فياشلاصرحنابنىولعدلىاولمالمحوفت7ضطروالهلماىدؤاعنطربئطواالرضيالمحااهلصناط
نمسهفىنهاأباعادةاابدلهامنبأللفرعونهناالوالددوفلواالستعبااالشاماىالمابلعذامن
خبرمرفينالىشإمهكبراعاياانهكلنفرعوشاعناتامحفوفوخبرمحبتدانهمواهائعنيهمباعهيناالفراطهاعه
باثميرضاظنكامحمالمينلءالفافثيرلعنطعمعلىلائاسربىاىاخترناهمولفدطبرامهرفانيكلاىئان

والسألىالمنترالالغماكواروتظليلاكفلقياتاالمىتيناهمزماخههاو3عالمىعلىسالعاعلىايختاروحقاعالنا
هىانإليقولوندشرقركلفايعنىهؤانسهلىرهرلننظركيفختبارظاأواهرةظائمهفيبألكمبىماائوغبرذ
ومماخطنباالداألحياتناهىانقيلالمونجفهألالننااماهاطوءمولاانلشاالاالودوتفناألموففاما



ئاابمفثرأهنهأوتقناهـجمبعايبعمبنبمنشرنوماوهوقولههابعضبعدوالتيااي
اآلضلىلنبىاطلبوامىالمحغيلأئانجثمةجمامبعلىلماكطفغصادقينانأليخعأئواااى
خايرأمالالتعالطففانهةضاالااالمابعدنرهئلمخوفبئبنكلفميىيرلهمانوسمليه
زطوىاهؤسعفيللكره1والغوهةنشدافيبعنىقوآخهنيرالبسواأتيفوم
بئنحمىتبعايئاملىكنمواحدفيلهاتباكزةلثبعاايرحمئىاملىكمن

حملوهمقومهودمأصلمالنادايعبدهذتبحنوآخليفةسالافىمىكاالميغبلحصاصا
تبالنعمبواهولالشكليموسملىالتهولحمترفالبخسعدصهلعنذكرهاالصألماك
اندصلىاكرسولالأبرقابهروعنندهفنبلجماحمدبراكرماقمانفانه
فانهالتبماتععالتغاتعالالهعاضفرضىجمكىانمياتهعكلندمأادماوسمعليه
افيضكنعكروذكرهحوضراكرمحديذماكالىقصنهمنوكانالحجألصكالنر
صنىلمنسرقلمجوفنهواربالحاوكابهنعليلثسعالبماوهوأبركوضاتبعلواكنقاعباس

بهصلوتكانكمةالملىعلىطريغهملءرقالمثفبلمىحمرقنثوربمبنىويرالحيرة
ذاعلأهيلاسآهصالىلوضوابعلىدمهاوهوجمعيخلنلبنالهارهمبيىخاف

إلنهاراتاونهاالنعارفكنلقتالهقرجواأضمننجالحمعواارصيناالنمىلحىا
عقلماماصبراناذصامهفببناهوكفؤالمحلكراماشوفالفاجمبمذلىإللليلونهيقرو

اهالكمنبدحمعامابرخرأسلمبنكعبواهعاأحد13عمفياناوبظةفأحباربق
نأمنيخولموببعلثحيلهاؤيداأببتانفانكلالملدالناأبهوأهلهاففاللهبنةالى

هالىبمئىقرمناهذاحنصخونيامهـالمدينةأدهذهالعقوعاجلعليك
أمركببرقوالمجاحاقشلاعىجموقفمهأنتالذىوعرلىارهحزدوهنهمبككةولد
نناهىههنابيفننلىنفوءفااليسبراليهفيوهوانلهوهننبعفادوهمعدوفيابهأ
كوعهيانهحاوأدفامابهياواتبعهماعلىياديالى4دعىانهماثمالمدينةيريدبمماكنولهمالة
نعرمنيقنطرا6فاتالناالىعامحدبليهوداؤفرمىماوخرجينةالملىعىرف1
اببتلواهذأصبيتقالوفصةبرجهلؤلؤورفيهكنزصئتعلىالثانايدلوالهوفايلهذ
دلئاللوحهاردكرالملثألهعابسمؤحلى51يردلملهواعرمالالكهأرادهديلواغاجمة
وانحرهضاوانسدممصددهافكبهكةاابيتاببقاغيرهداصاالللهمانقالوأ

عندهغعوالرصهالهلدفاأحدظ5ضوماناوااالهأللفومرأسوإرادحلىوا
عيغأوصثلرجدهموأيهمورأفقطحهديللعضرمنئئماأودحدألكلثلىلوالقاهلأهايصنعه

وهىالوصائلابيتالمطالمطاعشعبرليالشعبتعالىاللههامكشرمظاتملبهمثم
أيامسهةبهوأفامدلهالفآلهاثعبعستةباونحرالعيتحنكساواولوهلينالتصهعوود

الندخلهاوقالوالهثسوسببنهبمالحدخلهاصاايرانأسدلماصرواوحلقلبماوطاف

لعاراالىكعااقالوايخمدخيرمىديأيهديرقالالىدعاهمادينةفادقتقدوأنتعليض
روالالمالفىقأيهديهاجماسنندهالكونيفاجبلسعلأنارفايمنوكالضبا
براناهـرجوينهمدلبمافيبودومايتقرإلوثاحهمانقوملخرجأنصصفختبعقارالمظرم
أتجضلهاامفهثرصتخرجالدىاعرجهـمدعواللمارقهماحتىأعناحفهمافعا
برالطاطوخرجيرمرصاللكدحلمعهاومنبراوماقراالوئادكلتفاغثبتهمحنى

ضاليدعا

اذا

الته

ئرأم
كلن

يئبم
حمكل

تبا
فته1

فانه

افيا

منى

ليها
مذا

لطر

هق

ك

من

دق

يام
لهـا

ان

كفىألولىعالهوعنلىاذ
هايحدمححئىاضصوئة

وابااألولثواولبفوأ

قنكفمالهمانمفيلى
كامونفننعمعبهاسبا

تشبنهامونققهـمنمتد
نعالىفولهوذالثحباة

كمأنجأبهيعبهت
االولىطوتاالهى

عىلتىاالموتةهاطونبر
االيعغبهاحمياهاناشأ
فسألفرقولىاتة12

اببقولههذاوببنااذ
كأالىالدنمالىشاصيط

ناطونانجمتهلو

ربنافولهلمائرااف

بيهعاوأائنتيناشنا
جمنهفريونحناثنت

قهراانثيعالبمبعؤب

بعثهمذااينضهمالمو
خطابلمالفالو

الفشودونهملؤايعدالذبنكا
كلهاعلىاللهصولمن

صاإبهيغاناجمأبزاصامم
انةطوانفولونيخط

ئاآبامتطمىحياا
حىدبكمرسؤاللم

انلىءديألون

اعةاقامسدونهما

أهمحقالموقبثو
المنعةشالموةفىخسير

هوتبعنجحومام
مؤمناوفومهىممناطي

باوفىنهونجلىكانلري

ممندىأمأدثدثاط
فيأرفينليانبح



واثاخمناأثماشيخشكريالفركلؤيبرمماهمهلئىتجعقومبهالعالضكلىثييوالذيخمئقبأي
فاصةءاطللفناظقكلنبعشوالحسابكلالئوابلولمكاقصالمالعهيننمسينأاعمابهبنىمدألرفيوماببئه

المحقبلفصلىايوماقاناللوديانخلقالآكئرهمناكىعباوادالقىالماااهماماظقائيهوشد
آلمحلولىكلنثكنأكلولىمعدشيأيغنىمولمحمنبىعوعدهمكلههاوقتمأجعىأصيفاقيامةاوهويوهالمبطل
لشيماعاالبهاعلىاللفظكثيرلشاولالمعنىضههقلوالىالصيرندنصروالهمظيالمنهاغنامئنشيما

حممالتهدالمناهذابامالبمنعأىسصرونوفىالونمانبدلىلىءارفعمحلفياصاللهرصممناعولىص

افىرصتالناردوناكصتطالةماتضرهحاههمالمتعرالخورأهلتلىاال01ءصاحةالبل1برهواهمأت
الىصيم6لهسد3على

لنمغالةاافيخى7مىهمالننىكامحدولمىإلأتمالحثرىإمقععمجلكرثيدنىكاأيخرولاكفومشجرتأنالوليان
نعارالىشمورهعلى

افباهممنوالذبنألنعالىلذمهولمفوماللهكمبذموفالبعمائفمسنهيبعثللىالهلنادوأرنئمافىانم3
يةععنفرامقاإالاااالمجواماخلغنااااامجردانجملهأمسهيافرةااخلععااناالمامالىةثقيلاهامكرهاوهوكل

الععادلىفههانافصلالذىأىمللاالرمعزونعآللملونالكزهمأوابهنابرلههوااالثييمطعام ألىمحناالاكبما

االشمأامولتمديوجمنعويعنىمنأضتاالنجدملىاأأابفىبذلوخابواأببهإأقرثهبمتاأىيقرئحرصألانهكنءالدودا
ااايحرانبمموللعاميغفعكان ائهاعالمنانتقاههفىاىامزيزواالملمجمطبعضهميشغهالهثينلمؤتكأحرالهذمايفااماملال

هوثمأصذىاالئيماعامقوماكيحرتانإدتلهالمؤصنبنيانهأمحباادجمأاتدالاندءوبهذاتصندد
خلىعرالىكظونبطامحابعاللرناكقيغلىألسوديتارىأىكدزللمهـجهةلانمالكمة
فىاجموسمالماعلىالنبىكأبسعيدانادلعناشتليانهراذااطإءكالمابهاباناهامؤدبننىبائزاذا

ارصىابأنأعنلجهـخفطفيهثطتمنالىمدجههلثىافركطأيتأالمىكعكراروولكانعرليرضىأصازأوخيومنه
ارصيبالةالقهاكهءالله

دالغوتقانهحقاللهاتفواواالدبئ7مناأإليةاالذهقراوسعلعهلللهلىإللهااللملالقاثالؤدىانمانجر
دارالدنياقطرشثقارقوممنأسظرهوسماآلككليصلىاللهقالرسولثملمونصكموهن4لىكاءكاةأافىاا

دالوىافراأسرطعامبهونبنفكبفنيامعايتمهمادأهلداللوابأنهايخرمغيران
ادفعوهأىفاعتلىهاالنيميعنىخفوهبانعةبقااللىأكلصذوهتتعالىلةجصسنتشهدثطهالمئروهف

اطالعذاب4أممبوانوقئمإفاراأعثالسوسطالجمءالمحسوافوسوفوعمالتالنازهاصازهبالوآاا
ىخبافداتءفبممالصبثمدماتعنأسفينقبرأسهلى6اكفريفسبارخأزنفيلصوصافاموباكافىفي
لثوامحدهأفوذلهإموأنىأإإقاألوأكأإامدإباهأدأإاليةأصأثموهعزالذكنانضفى

ثم4والتؤمنون4فتشكوناىودطرلهاهاعاةاتانافللهوالعوتمأيالسطنفطمهشأبةحتبعط سسلطالفمنوأماليبه

رداالعقاداوءدقولهالىربرعهوغيرهاويروسةفااساشمنباديهلهقلوالدفائعاالسةافىالى
آاهاملطعاوارهلللتاطمصومصرباليويبطونافىتغلىخبربعلىخبرريعوالكادتأرردهودللمأ
أفاحطوهالنيةاللرثمالمحلمنصوب6لىفاالحعميباكغلىومعناالهغلمىاندالذىاططااأىااكغلىأ

تمالمحوسطهاومعظمهـإلمجماءالمحصواويعقوبالوص2وشاونامعمسفاعتوغلظةومبعنففقودتلىهءإفااالشيم
صبوشدنهابهعالعبههفقدصعبالحماجعايهادالهاالبهاالعدهوالحمصبوب1اطبمعذابنأسهفوقصبو

ابالعذأىهذاانلملىالندأىاماواالهزصيلعلىالعريرالكرمأنتانكدقلهويضاللمرهفهاالعذاب
لمئشكونونكرلهماكنئمهواالمياأوهذ



لعميمعلىماثيععثىصسفماللحينطكياالمكشوكلعندرالىاااكلفحوهلعباامثمصسباانا نعادةيعىنالمفوهوضلثوبثدمأألىجلأمنمنمبنياولاهكلموفمعظمفسالفمد
موشمنبلبيخاأممنللجمجنأحناشلممكراعنهيفلعمعبابلتىيخوفكاكلهلمجتالماالنا

اذاعرسؤبماسئبهراالنظ31لبيوتعمنموهـممافلظواسنبرقايهاجالدىماكحنسندس

جمميالنانجمونامنفىانيفالسأمنوائمعنأصين2مقاماناللمصثفىأثعالىالىئقواثمقينمسذك
لمرببأدبحبعلمعىبئوالستالديباجعنمارالنديخلمسنخهواسترقيلبعمونيكبونجنا

يخمهإلهعمرلهاعرىاجممظالمجالهرقالغر2بقحأنساغبتكيقذاستبرهومعربمنهماظظ
مهاجهعئهوتغبيف4انتصرفعرطبكبعسلالنعربأممنىأجممباالنأنيهوناذاعرسخجنفك

4أوبدثهواصاأىكذسصافهمبهفابلأىىضقابلعرالمجاأوجهكلىواجراثوتغمرمكعنهاجه
عفىاناالعرأبغساغوجناهمباشارمناهملم1باصكنعاووابوقالجظتوالكرمضاههجاوصفنامنأكا

متقايلينأالعرلمجاقر3نلناهمأكجعلناهمأفواصالهىوقيلتجالرعقلىهومنقزداهمبهوليسى1صحورطين
نملللىمههوهوأتمااءىدمفاكلىبياضهنعنمجادالطروفيلاببيضانقباتاالنساوالحوؤنينائاثشين

فوتميانكىكنلكارأدوطواشتهوهايعنىكهةفافهاجمكلكوالعينبنبداتعيلضانشداللورلوف
سماأىوالمئميطانوصااالموتظهاصن3مناوفيلامضرنفادهاوأمحس7منين

فرناهموزوجناهمبىاالموتسوىةتاالموتةافىاليذوقودأىاالولىأوتةاألالموتيدوقوشفيهااال
2محودفالهااعدىولهذفداالولىالمؤتكنالموااليخوتونقديرهونصاالجمتىلاوقيالدذافوها اللهبلطضونبعميرحجوتوناانسعدالنلجنةاموتسالموتةتهىاانماوفيلافوهاد

يدةالمثمدهىاحوخبالدتباكهفيموثمنثالجنةفيمازلهميروخحاشوواووخأرلجفونالجنةممبابأافى
يدةشهإهبواسىادممالعنىبكفضألمنالجمعداووقاهماإلهابهاومساهدكمبابالثعانةافى

عيناهجععيناضهااللهنالىتفضللهمكاحملهروافوزبالدطاابفىءمنالصلىامنالمنقوناليهوعل
العينسعة1وهىانقر7نأمحميابلسانكفانمايمرناهطماهوالفوزداتفصالمنهذلدبهمهلوتعالى

يطلبوننيهاأيكوننحظوكلط1افارتغبدجعظوأيذكرونإهلمامغعيرمذكورلسمانككفايكنلىء
هأبهكلةاهوفعلبرركدنهنظرأمتفبوقإهراضهمدابالهانعظولهمويلربكالنعرمن

اروالمن7ممابلهفالرسولهويرقظلأبعىفابقباتيخنسوناالهذهفيلمنمظرونحوتك
لدأاأضجهممثاأرامسبعونيحمنأصجلبلةنالدضفرأصممنوسلمعليهاللهصلى

لمحررلىاعهومفكيافاذىوقالوهوفيفرررواأخفمومحربئشعنهريبوظالحاشمدىا
وقىنااليئكأداالمناخرجهالجعفنهفرلهةليالدخانصمقرأعوسلمديهاالتمملىقالماذرسولرريشهضهاط

الموتنةافىأىيهاأعلموالتهأحدروانفعيأبرالمقدأمشاملوىالنرملى

االولىالىتآالبعةاثة3لقوأربعهاللوروشعوهىمكيهوهىلعهالثرسورةىوتإشةاطسورة ودالمولمأمحساحرتسعونوميهلتواحدوألعانونماشوكاؤنعة
تدإرواالىهادايتيليمارارحناللهم

ووكاهمقولدافبلمؤكصدرأولهمولوأكطدعصلبلثرألمىلجيماعدابووفاهمالدنيافوأد
نهاامطبمزاهوارموالجنةخولوداداصرفأىلكدالتفميألىحاليسضقالعبفالرمنهلمتعيلجماابذء

اجهكلفانمطرهافارتاتبامعظويندكرونملعانلىباماالصودةأدللىكرهمحد3فدبلاى1يسرنا
ةالثرنوأسبىمكيفوهىليهلجااسورةالدوانرمىبكسامجلصنظرودتقجونمي
يمارنلىالقام



هةكاحهلالحبمقنهيشييلانميبالشدةكايملدهمملىثماافلفهـ

يالثاليالدضرألمحوقأدنلىأبيئهعكيماطهمتعفاكاالهزبزأئمكاليطر2لوالبهمهااولثئكلن
ضلغهأأوئويلدالومنبنأتإثواالبتىاالعرنكامىيؤأنيهوقووهنانثملىاال

لىوآلمطيعزةلهإأطفايغغدهتعلروجمصييايبللضيئىألنالمضااظلمقبةاليبعثعنوهاسطغالو
اراوااثيلخفألفوايوفنونلقوملسوقاومحروفيلمموشاوارومحرأقىالداوراقلنرافولىمنلكبالئصبرفيهما

بمارالعأاريفموتهاوئصربعدالرضفأحياباارزقهسبباللبهوحمىأمصطررزفأععنألمعناللأنزلوما
وكثشأوماليمواعاكللىاحطامناوهالوغيرهابمغدحمؤفصكلىبايعفلىنتلقومآلوعلىحمز
ثواذاول7هاروأفصبلماالهلاواختألفرفىاطتالواوعاههماهتووأاقانحبثاذالنءا
وامماملبنطلىلعطفمرايهوالضمئاذهبهذانواختألفروايا2فيارفععلوفىادبتاالسالناظ

هذهاالشيقبلفيذكرفىيمتظالذكطحسنهاحمارعلىطونأق4عند04ت5االيموتخرمجبزهالفاف4دير
ابنةءفاهوبوولبةاال

انىدفواصاتاصاقىاقلحكيمفياالعزاللهمنبلتىابلتترمعزوجلوفىتءاللهمعودرفى
وهوفولهالعاددالختاربدالتمكدفلرةنطظيمءماخلغاناالدضواتالعخلقفيوالنهارللليلاختمالف
نسائالأنالىطغهمنثمؤابمنأنفسمخلقوفىأىظفموفيضبنإلنلىاالآداتتعوزأن

اختالفاطيواناتعكلىجبعمناالرضفىلفرقوهاألىبةادلمضعنماوغييزعقلاد
افااللهضدقهامنانيةوحدلكلىشتدالدتمالتوالصورةوانشالخدنأجناسهادصاالصلى

لظألميعئوالنهارلاللبإلفواختهنهياالانهيعىيوقنونلقومالقاددافتاررمعطوابراان
أدزاقبلذمحهوماالمطيعئرزقمنءاسياامىاللهأنزلومالقعروالطولااضاعوالتكريرالىولماقهعلى

أمحارناحوتصريفبعيبعهااإبعدهوكاألرضبالمطرأىفأصيابهانعباداالولىفىإلتفيكبداال
لقومالتونحرذللئاثمباددهوالمرهاطعوسومنهاواللثحطلدبررواولااكننهاابمءفعياوات3بالتآلتلهكا

قلتلعقاؤنودوقحونإلؤمنولعومالتالقولهفىالرتيبهذا4ماوزلمتأنيعقاونةاتقتكأىوالىرهىبافط
البدأنهامصتهكلقوانهالالنظرأتصجالدالثلهنهانظووافىالعباداالمنصفعنانمعناهااليعانلىهـإلث
ايقاناأدوالنظرازاعفواأأذاثمطئعصزلىاقاداااللهأنهواوأفروابهةفاتءماغاهناوتاضراالضولوسيطه

إ7كألئيااميلهأىاثلهلدلضألرزكىقإأثقمكعلهآلتانتلوعللبسعهموزالاداامباداستصةالمهأن الب6ثتكتالهضرداشواالمأفرافى أدصراطأشعلواطنظراص
سثاطالنضربنيعنىاثمكذاسصاحب1أشيمأفاكيكلدلوالىتلىيوصنونمناللذانهنوهع

بعذبشرهفعهيسلممرعستكمبراكاقيثملجهتتلىقرآناتآيعنىاللهإلتيساخ7فاذامنواأللتهفاهانع
إنيمازدادواالحيوانوفمناالرضلىماظهرءقوحالالىحالعلمهـامنوتهمأقعخلقرطروا

االركبعداالطاروحياهاروزولوالناللعلخغألفوقتكاصفىددالىوادثائراطلظرواكأاذذاوااجماناوأيض
المهقدمةإلتاالالىاشارةيقييماتلدإوخلهمءغاواواراوقبوالودبوحفوباوثهياحالىفراومو
االشارهمعنىتلدسلهههادلهلاواقعايئبامتاوأىلاثومحلىتلىهاوتولهالمايات3يختاالتالثأى

بوحازعوصنأليؤزيمأجمبنىبدونيربدكرمهزأجمبنىكقولهماللهالتألمحإلتهوآاللهبعلىبثحففبأى
اجمعثاالاائراففىلمببانيمأأكذابأفاكلكليلويامحدتقديرقللىهاغاخاعنهكلوإحغصوصهلومحر
االجمانعمستكبراعايهيقيموعلىكفرهل5بصرثمالتماياتمنتمإصالعلميهتتلىصمفةوفحفىاللهيات7
أصاديثهـشوماكاديشرصعناطالضربنضثقنراقيلباجماعندمزدريالهاالحقلبعناقلماشواالذعاإلتاال
نفأللةاصراؤلىاالنلغءوجأدتدمضادالدينصنكلنفىتصكاواالالعي7قاشاععىالناسجهاشفلوانكم
هانلالصلواتةقماهبرنرامقولافىمستبعدنقوآقاحماعآيإتكندطاالرعنواألسن

اببعدفبثزمعغيرالهعابصرمتلأىالحالنصبكللى11افيشأشومحلااضيرضثياوا



ياتكاال1كفماانهم6انفادممائيكبماثابلنمئىحمزآ2لمزاعمأواؤالبنرمملىبرههفاحبرممنبايلننأ
إلثدفىلمألخالستهزاطبهاافولائألنعبهملىاآلعاهنلثئأحمساادباشعاائخطفمللمواهز
اهقاهيةاأبابةكعولامعئىفيإللهئئرالىلفابرصعجمبوزاوبلغسثهزاصااليئعر

اخولمهأشيماكورأالىاشاهـةالثكأصيشأدادممعبةغهاشالمهالثمرانفائمءالدنيامعلقةمنبنئنف
مجوغاأوقدخلفمنثفايواريهاالىالجهةأسمورااأمهمتلىأعنثمامومحزأبمعيبنعذلهمكاثينا

مناقهددنأشأوموصولةبةمافيماهعدركفوااوالماالتثاعذابمنيأأئاالموالصنحمنههماكسبواأواليغنى
إلنبهمدالتواالممروالذبئععبهبدملوقنةاالدرهاثاهفاهدىإجهيعظماوفهكلذابأوليااالوثان

فيلمهودالتنغلىلهمالىجوايففىكلعلأىيدوجلتقويزالهداتفيلالقرآناهدالغر7دأمىبهمرائ7
الفالطراضرارلمالذىالنهرفيباعالرصفةهملعذاسهيهصعةمقولجفصولرفحكلبماايممألعذاباا3شد
االلرمحاولعلبمماأجفواااحانالؤلووألمرألىءبالغومرأوارهيبافضلولتبهغوامنبافنهباصفي

األدحناوساات1اشاشأأونتكحمرمنهاأىنخذهاهروااساالقاآإلتضيألشاشبأمن7واذاعلمأيم
هاألىيصون

دعاناهومامماايعنىجهنمائهمرومبننعالىالموصعمتجثنإعذاسمهلهمصفنههدهلمحمنا
لاتااالثوالنأهاكسبواإعنهمواليغىالناراالضةيههنعالدئياولههضوذاجهغ
ااماهومععوعلىؤتجلوصلهةاالمناللهدونهماعبوامنءواليغئاأوليااللهدونمنتخنرااوالماأيثسيأ
ذهضرأإصالكفرواأينلذوالفهاللةاهوهدمححنأىهدلغر3شابعىهذايمظألمجعذولهم

لةصاتءننهعاالشمابأمرفيهافلىاالحراصررلحمافااللهألمرمنصدابياشربهالمبا
أءللثرعلىنعيتهوقتمئمكرأولعلممنالعهرلواسهأخاأبهببأىففهمنولنبنغوا

ابرمبصدصووساأىمحلىنءانارةنععادخلغهاوئالعهافهىانهيعنىاالدفىوميفىوات6أدمافىفرنمو
رردأىلىأوصصنهولحتتمضلثروقهلثمفهذالرحمهفىعبلسابئظلجيعاضهبهافعأتاناحهث

طادلىا4تمبمأذبننرايعفروا7بنذأفلعزوجليمرونهتنفومالتالذفيانأاصان
وننييداشلقومابنمحرفىنركعإساينقالصتهافتمواليبالووفاعافونالأىاللهأتاونالير

وارففرص7نبألذذلادوأميولايالذهالتجمثأترلطمتحمرأدفهمغفارضؤولفيرجألعلطابكلداألنا
رواادأاغملهمللأىمحكةكازاقلاهمىوسلمالتمكليالتمصلىسرسولأطمنناسنزتفىوفيليعفوعنهان
ائلوالبالنلةالحذفرسلمعليهاللهالتميعلىرسوللىاكواذلكدشوااللصاللؤصانقبلسفيالمثنمدورهنأذ

غفروأوزهىلدلاكالاأمحعىؤاجمسبوقفوماجمازىلاذاايةاإلنمثمبةاالهذهاللهفأترل
د03لىجعونبمرالىابهاثمأسامىفلففسهلحاعامحلمىلىتعافقالصرذللثثم

زصزوااللهمأحمعرلهبعنىعوالقوراةيعىبالاهـائيلواقفآتبنافيثالى
ائهعدالتبابماخوناليتواللهايامجوقالديئالصاءكلداللةالىوصازحدهـةمرمسعاوامهوايخرنقديره
لةلعوزمهاةاووعدهمالمؤمنللعواباللمتمالىوفقاالىاالوفاتيؤملىننعرسوقبلاأيايملعربافيلوقالمفوفىمن

اأمىأكطاىفرةاللمةمرلوتعبللمحرىلهيطشأنصمرتافيممركيمالمثمنرجلستههيننهلارحنر

صوكصبهةتوصاابمطيصزىنخللهمكاالمدحطقوماوغيرلقامةاكىمممغضرءجزأصمبغفروالبونمبان
لبءإلمحكلألمخواشالبرلدياللهليرقوماةاليرىبدأىقومايرايبزىوعلىوحمؤهشتابخزماثآعددىعلىدصبرهم

زىاانفداوليسكلسلىالؤارىلىءداسلمىأعاصعهاادعرصقولهنبلمحشباتواصىقولهلىكلسأضراككا
جهلهوأشالحائرلبلهاامالئافىالمفعولمهاأماجرلصكوملعاعلاماتامومالمهدرالمزاعتوماالرا

ثمالعقالمالفوابوعلهااكطاالدعلبهاأاساسمزسفلمثاطالءمناالحسانهنجماممزاجمعممبوشعرااللهبؤأك

تبيهومىااوفصللفعه1الحكمةفورافأدالحمابإالظهـإئبلانينافيولغد3فيائملىاأىجعونالمحردبهل بهمكلنالملىنلمىا



ائاألدألموأطاسمنامدلوللطبلمثاأدذشلههئأدمهممالمالمألنيهمصةكضهامفيدا
ختفوأثطاافاالديمأأهأالمىأئنزاث2تاثموناتلوآتبناهمنرمافهمطمىعلىايافإلأطناههيأو
وهورالفاوالمامههماهوموبسكعابهديالهئأىآابلفمبغبالعمايعاجماعهممناالديخيلنهسماصالألفوقع

قبلهيدفونؤايخاةاقعاامدببنهبقضىدبلثانوحساببعهأمحدعداوةمنهملبنىحدتاخدفواكاوالعسما
ناكجعدئمسانرداأبيهوتناالنسانجهالعناسةاوطلبالرحسدةالتودافىههولؤااللهأواصيفههمتألادالمرا
اثابعهئريمتكإتبعفاتبطلديخااأميثئآالمىامنمهايقةطرلىءسريعةلى5بلاأهلختالفاد
لدعههومحوعلىالمبتىينهمودرالمجاءأهوامنجمفكليمماحوالثفهلونالالذينأهواوالمتبعئلوالىبامر
يغنواعطعنفريخالنالءهؤاناسهمباثلدينالىارجما3قالواحينتريشساروهم

نلظالمامسحأوادا

والأهمروياودالدفىممليمهوماومعشالالاطى1الطبباثمنرزقفاهملنبوهواوائتهفبهآوايابعفهم
تعناماصمما3أىمنهماألعاحثاامدتهعلىممألخماأكرآعلىلمىالميطفىااحاأئرمىهمفوولمافرعىشدلمتجثصالوهوهمالمتقبنولى
ومالشالموسلمتمكالههالعلىمحدهعثالعموقملالحاليوالحرامط1االناتبينلالفأيينوما ىمىأمنى1أهذاتينالوال

إلأننلهبمماذامطابيثماإانعشابعهبمقصاختااالاهنلعواافماامىمنسافىبامرتمقا ودهءدرحجبحصوصعالمن4مافبلتجى

ميمحااأبوامطاقفئىابلنغعمذأانهمسدقالمقصإاالكاهممدعاارأالاااأهمظمنعرواطلدووااطجمنزلةىاصوالئصرالدبن
افهكااضلوبافيائىنها
بعدموسغوسو3اجةطرعلىأىيعةئمرعلىبمإلمحدجعلناكثميختفون4ررىأوةولرصالجه
ايمالدؤاأفاأنبتت3إلطكإالىاشاجحالغولونلصحزاعاأغىاهالدبخابهؤاالدخاإأىهياالنالمنولرحةأولةضلى11من
التمشيأعذابفنكةءيدفعواأنى3لتعمثتعيأامنواعغكيةننمانتعالىقالمنكأفضللقسومالعذابمن

العتبضهمشولىالظالميانيعنىبعضوليالمايبعفهماطاوانهمءأهوااتبعضأناألثقنإلمن7منقنون
ضهاالقلدنحاوولهماطهوناصرهماأىالمتغننودالتضةااللهمودهاوال4الدلدينعهبامابعابا
ومعىنفطسةأم
ؤوهدىبهيبصرنمحمدوااصاناصالمأىناسابصائرلقر7ايعثىهذاداذافهامزةاهـ

الكعر1اصىالمهكلتسبوااأىانسياتاجترحوايناالحسصقودأمنقومورحمه01
فةكاتشتالةاظةععثمهفهنزهأتلمانصالحاتلىااهنم7أكذلهلمنسأنااجيرحواالحسبان



بلاللفةاآالفألكىأللرابسا6حيمنفلمسملمقأثمولنمافصابرامايطممىأماجمكيوكسل
كلىلمعهطوفاضزاثدفدعالىأمئلىلحقإبادبئلىثمواشواااللهحدئكفريخمالاكشكلضكزىلىبينهمفينف
ينبعالنغسلهو4هوطوأكطإوااتخذاأفرأيضصغالطونوهمكعبتجمانفمعتمافوالملمعللااهأل

علمكلالضأللينهثمأفإفهلأالفمأللىاخقياكهنعهـلىعاللهأضلىالههارجلبابلىيصالهنهكاةاليهمايدعوه
عبؤإفاليمبعمةبصرخشا31ععلأفايفأليعتففاألباوظلمفأليفبلحمعهلىعتمونب

نعلىؤجزةغت

هنبعدلدئهيهددصمنوقمصرفالمايقضوتؤسأمحرنعاصالىالوالماائينالحالمافيعفمتلن
أفألاتاماللهافعألليعدجأأبلىخىاتذقامصهىأيالمالىغيمكأثهذاهقاممكةأهلمنلمحرجللظ

فبأوقتذ3نرحوااالذينحسبأمصبهاولمججدوعالتيريقعنكتلى7رأأقأوفىب
هموغيوضصوعلىحزةجماسنغفىأواضزىدلبادأقكباطاواتالعاللهوخلقفياالتاسما
الثعصليدالؤوارلارالىاظالعالمهذاخالقالمفسودمنقيهماالوسنىاليظلونوهمكسبت
والخرالهوىفابعةؤلهرالدرالدرصالبطدبفىوانانبفاوتالةدعىاميامهااالفىالبنموذك
اللمافنمعااكلهبهاالرثايأفالصهومحهواهممادبصكطاعباسابئكاكذالهعهواهاشي3رفأعزوجل

يرهماالنفسلمثاذاطكانوذلىنصهماكواهتخنمعاسعناهوفلاللهالجمركعاصمواليخافمبالتهاليؤمنالنه
ولاالولرموابامنأصمىيأفاذارأيلئافضةواوالذهىألمجارهنهخعبدالعرب

بقطرالفالئهابهونلمءادتوأفلىرانافىبصاحببهوى4الهوىاغأيملوفيخراالبدواووهكسر
توضايشعاهوادعهـحمعهعلىخنميخلقهأنقبلانصالاللهعمفيماسبقعلىوقيلهأميلبهمالحامغهأى
افافهوالببصرالهدىلةأىغمنماوههبعصعلىوصلبعلبهلىدولمىالمدجمعفلمأىبهوق

الفؤوامدواكيبفىيس6الوأصقالونتذكرأولاللهأضلهبعدادمأىاللهبعدهنبهدبفن
دلقؤختمأخبر3حتىىاامكنانجهاتمصرحاحهلىيكنرواالههلىمعيةللقد
اةاماأىاماهىدقالوالحياهأكعاالدنباأحياتنااماهىبعثاىصيعنىأوقالوابعسهوقلبموحمعه
ةثااهعدواصالتغديرمخياونموشاومالوقباالبنامجياباخراالأمحيهوتأنموشوتحبانياالدياتنااال

آلىاالدتبخاصاكملمحمئنجلىلهمإوماارلنواللعلاواخنألفطرالىماناالومايفنيةاأالدهراالجمظ
5للهاصلىالقالرسولفاليرةهرأبعنقااليظنوداخهمطوه3يغولومكىأمم

وعامموبمصصالليلاالمرأفلبسإىالدهوالدهروانايسبدمااشذينىجلوالتمكذفالوصلمعايه
بحأو5أمموالجمهرةأنىالدببةيافأحالعالدهرفأليغونىياجبةولويةابئتمدميوذينىوابةارولنرلئ1
ونوأونحثاوىالدهروأناالدهرأثمابنثسبروابةكماوفىبهثتئفاذا5وغابلىالدهرأقلبأنا
اتاءلجمألأةدألضهمنوازلىادعض4هروسمالىشآنهاذممىهـبكانلااناديثاالهذهمعنىارواينبلا

لصدأوددالونحهاةرهرافوارعمأصاتجفغولونوالمكادهالمصائبمنالدهرمابصيبهمالىكاؤايبون
والحااهـتاانالالصالدهرالىأضالموااالدهرفىاداالوهايهاصبقولهعنهموجلممزأخبراللهالدهروأبادهم
1001قهقباطلىاذهوالعاعلنعالىاللهالىسهمجعميكلنعلهاوسبواالشداثدمنمانالهم

دسالىبطيريدونزإثلابرااللهملوقهـإدأررهرفهوامناالدهرالاد3ثايفولتىورالوإ
امهاوالجلى11والمواد1الىالوأعهواحبمالتأديركاهدخفصرفوالدهرنثطوالتحزوجل

دوهيأننيبرءانوأهرارر1لىحغاوماابهصدمواتحهرولفيئمدربجموتأىاغاتباولدةمنمكل
ثتحافهدودمحاثبفلؤاوكالتهادنماوااالقعالموشوشكرونصونفساالكهلىهوالمؤترلىلىوألياااليام

هرأىوالدالتمأدهرفمانتسهواالثرماعايهقولهوهةدالىضكوكطبثلفهناصماراوترىهروالىماناذا
دطءفىييوأقعاوىداقولوراواالبندنومانلمءصالبدومالدهراالادثشباطهواالاللهفان

اداذظوضخمبن



الففزهـممطحةفوالنمقربمدحمىلنيهأماابببعثذكرامافيمعنلهنل2رفلاأئلناأطهم7ثت
كلنوالمععاأثيقالوأفاوابهنكبقملبعهاطكلوىقبنيداجمنغاصبوهماىاألماباتال7اظلىافأ
ييخهايميفأئياااليمألتهفلاظعبراظلاسمكموافأنهاعلىجمتههلللىوقوئبائنااشواللقمااههما

تحالناااعلىثكانيظدذلراعلىشجميعاومزبملصاهةالوميبعتمىأهافيامامألىعميبهئمأيمأمحاهللعفدأئ
ءأعمياال الثفالكرفىعنعرافهيمالبعثاآلككلىرةفداليعماوذاناكزادلكنبماثقيخهالديصضرورة
يوبئذويخسرقومىمالنصبملىأمرالمبطاونلساعقلومئدجمخهاتقوميوموواالوضواتادلمثمهـلقألال

ةجمنيةطوفعلألجئيهعلىاجلسمجثوأذيغالجئافألنلىكبلسخلىا1صاثعةةأمكلاوترىمولوممىلب

أاخعنكرىسناهمادفيناجمنغالثناهـأباافاأناالكلخجتهمماينآثباضا7بهمتنلىداااللىإوفعةكأل
التهأفلالبعثوالنابصهدؤالبثيفاالذينالئغاإزالشفأتواصعانفالواوأالنالمعهثآلىضولمجثإللفغسلى

هلىلوشوللةالاسلكزاأودممنفيهالرسىالقهامةلومالىممعمئميننمعثميممجتدمةفىمنبدالالا
اءالى1اكهالىا

دكأبظأنعهلييرنمطعةالثوزىتمرنأيوممذيخسمفراللقومإاالالبمماإلااتأوهممالجذس31إلعالهافاكتفىي
روفتجزلبومالهمال

لىانارصىالةصماطنقالاقضانتظرالماايدىنبالخاصمجهوهىالىصعلىاادتافيلمودمهمماكهغ
أكنغالىتحزآالموثمابراأكالىلهاركىلقاحتمجثاائذطاأسالىالىكغامجأتدكلمهفيلفهأصفابناثهصذا

الأفاففاشفاتفظةاطدمانيعتىخااهذاصخيروشرمىىملىتلمألبسههمالبلصا
ءثتةمىلهمعاأأناالهم فاضايتهلمجنهمافاةالمناكتابنافدتهذائانعابقولهالىكنابهاواليهندىوالبقوله3اليهمألنهالىذالقلىو4تو
باررقعليبمينطقفظةجمهبهايم7وهتعالىلهالعهواضافتهأمحالهمإبالنهكهإليهمهالجمواالصكهمال
كناسمتنغأناوظااللوحبالمراداللتىلوقيمطقتببياشاثافدثهععليمىألءأ4ءاصأنيم

ههعلكاقعلدوالطنساللهضهاعاجممماااشالاالجمالكتافتألبمهغبشئرئبهمييخاأاىإنتهنأتجبمأيشهالكليمينطادهمح
قأسغوظاأيومصنأالههتفساخلوقهصاذههلماالنونحوقولهممنهثطرحعقاالوقباطتمقاولحمتا والنقصاندهيررمى

6هومألىأحنفاصراكمالناأصأسأتمومنوافللىاماالدماجمأأالكماجمةأماكنتماناكمالستقنعمغ
التااا010بكنبناىآهولن

ضكرىلىلىإلعنىخمجرأللملهأىخمقالواآللقكعرولمإأأىأعيطبرهرعامراكاألعركأ7يالمبيالؤتلمءاأئاكةلى11 تجمعنىشتوايمهفسحت

أمانعمشلتالأأنااالأنانظنإياوعإثموبلأأاللهظمااماناولمأإنارىشنةآفدلمابنقدمىبهتابذلكوليص
اتباالضلىأاوبدالهننةحمماماأىكبنستيقومامخىاهـاوتودإاالذيئلجضافاماةمعناهل
شونبعمغزابههاعبهمنزلأىشبموصاضهملهمباءافيلدالممالدنباوالمعىأىهامحواإتالصاطاومحلوا7توا

تهرمكردخاف

وفيلالمكأوافىعليمتتلىالقىنكن3أدلملهميقالكوواالديصوأممابهوالفوراأذإكخف
اوايئفيينقومامجروكنعئمابمااليمايتهىماستكبرتمالمعطوشطيررفإبمءنلىالئىبهن7فمرسلىيأتي
فهاقلنماالربوعداللهعطفحلىحمزهعةثهماوالساادوالءلىطءارعوالساعةقءبالجرآأدتهيكداندل
واآلستئناةالننئصففأدخللحسبالظىاتباتظناؤثاهتطنصملإالظناننطانعةلساامحفعمنعهالاكماصاندد
الكفارظهرلهؤالالهمبدوننينبمممذومانحىبغولهايدتوالظنماسوىننىيدزوماسواهننىالظرنباتاايفاد

زايبمايستهزؤنماكابهموصاسبئشثااللصبئةءبؤاباكفولهالسأعصالهمباتقوءأوأعالهمغ5إماعلىاسيات
ماتاسءجمامنرلبمهى



فادافاالطمهوههيمباةعدابكازكخالعذبهمأكلئاهذطعلىممكانسبعنملماشبمبارئيلى
اهااللدمنزبمابرعأواأئماقاماهألصمالصهالطلعىنواينهلىأكللمقابلىتولهفيالمالعوآكعنافةألى
المنياعوةروادغؤئمالت51اإتاذأأاتخذتم3السبببآشملعذالبمفمتاممرينمناأ

جوبطيهاأالفيلقيلىمالأليوألومأوابماهداالعملواااالئرغى11دهاقاميويمصيتمذآننسااليوبموقيل
علىحوملجيتضوالءالجزاكطهداذاعلعذابامنعنعوشينمانمنابمطماأأينتاصمرهنوماانادأ يععبوادبهمأقلمفطلبهـفاليرمحسابوالبعثظتمينيعنىاالذنيايوةاطماوكزالتمهزيلىاثخدبيمبأ

ددبالتهدضوهآىطاعهإلىبعوايرأقمنهماليطلىأىيسئهثبونهمانارأاأمحعنمغهاجونر
االاالىرباالركربوانصواتاطيربفلتهبقوالتوعنراييمزالئااليقبلالدواالجماشهألنه

أورباالهالمبنواألرضاحمواتاصنشئكلودبمانميهودافتهاحمدلممعناهالمحافي
حمألننبمأفبعاىلمياذارلهنانوجمروهأءرالالمملهفىاصاكللى3ائفااطألواالعامةلوبةجمىارئلىنظ

اتألمنلنرأطبهمبعظهأوهوانعزأنجمبرولمتلهوحقاحمواشواالرفىأافىوالطمةانكبرلل
ابنهالىواواالرضؤآؤهءوالتهبهيالزاكالركلياعلىاللهمولعمعبدوألمجهربرةلمحالظلأم
ءاااالىبرتهذهليءثمابقول6اللهرفىعووأبوفىالروأضجهمسملفظعذبمهبفازعنىفىئعاذالتهلظ
علىمنلها3ااطلؤجبهريرةاباودعندوالبشإنهماعأبتهناؤئغتوالكبربامردارىلعزاذاكزوجلا

برإلءالىعولههىكلنازعنىذنازاوالعظمةافردياالماكبمتعللىاللهلوسمعليهاللهلىالرسولفالفال
واالدضىالممصاتفىماتععادهعلىجمانكللىهذاقيلديثاطافيماأغريصئمرعالنافيذكههلمحواحعفهما

دطهرئا3ثاركبروهالنثثفيقولواببالئهلزعةاالعفةعنيخموناوفدثماسعارافبإخلعرا
ماتاائعهكبريهلهوعةبلىماوجمانأدهافي4متألااالذارواردلعزوهالعقومحضربعالتهاولهاكهه

وهوالعزفيواالرضاالخلىقيعاسبعضبهاينصمسفاشايىاعاليساكسافىاانىاطمقراوااممبرإلها
فىالحدكمقامهانهفىءاردالأتععبهابثثألنهاالقداماباالزاروالىونيرهماوشبههموالةكار

عهأدأافيهيثاانمادالينبنىاللهكذالثأصدائهوردازارهفااليمئايوالنهنصةا

عياءامعودهخ3أواللهالناجمالغبرهلنىابهالختمةله4اللدؤعفاتاهنال
ؤنآبةوثيخسهىبهيةوهاحقافالاسورتفسر

ارجمحمنالىاللهبمبنةنزلتابالمدفاثماارسلمنلعزماكاعبرادلوبفاوفولهوفيلأرأيغقلغيرفولهقيل
منكبااتنزيلحموخسمائقوخسةافانوأوأديعونممةواربموشاثةبة6وثألئرنحمسؤيلارخوهى

خلعناهاكبملزيزاالله1صونو

مماواالرضععواتالالرجمنالىاللهبم

اماتبمأالقالئمومابواالرضالسساتغحاماظيزاووصاااللههنبالتىتزيلإصمعزوجلفوله 4باءفناالبهينغالذىوهوأالجلامهايةوميعنىىصوأجللعدلىإ1اللحقااطنهي
مدبراجلهـتسابواطالبعثنعخ7رفلافيوفوابهضأىواأنذأوالذبئكفروأماالرض1واتآلس

مرهوايرماماإالذبئآآيأامماذأوفىأرنامااليعنىاللهندمنماثدعونارابتمفلبهاللؤمنونأىوقمعر
منوهأظلىإعأثذرواالتهحشىأبمبعأىإازاقبلمىبوفىاتطرأتاافيئسركلهمأماالرضخاقوامن
زنيؤمنوشجوالعرضونلهانتهائهاعنمخلىصالبدالدىيوماداللهالحضازن41

ونهتعبدالتهونداماندعصنعنوخر1أرأيئماقلالبوفلكهمانذاسعنأىيهردتماكوننمامعومجوزالمداصتعدبا
يئركأواالهفىسكإثأم2لهفالؤااناالرضامواممافيشئأهـرضاخلعوامىاعماذأرواالصناممن
بالاهأأنيعنىلعر7نلمجوالئىهذافبلىأمحعناهلىقبللمجمقفيئمبرنىاكواتياالرصيالخلقفياللهم



أمطيعوامبمكالإللحماللىألئممإلددئمبالةفىشلأفالمنأهعكتإوءدفياوأيالبماكو
ادقينلتمارونبنأمألمضطينىأوضشنعاألوأفادئنأمنبرافثهطيمعنعباشاهدصتالفلى ننممامكهثكاافياتاجمىمالىبلهااللقمعنونبكوامنممنحناضلونانسابلأصكأقهاف
اصرشضبصلةناأللعااأوكاؤاإقالميالصناأىءايعلىنرالهممرالدحثواطاداأأى

االوثلنةضألذكلهـثهبملدغتالألهنعبدداقيكوقدأقناسلضقفىستفهااعىتفاولعباداموئاهمدبفوؤشها
اصلهنهمابةاعلىلهصبدلهههالفلرةبهاهنئرخالبلكوقوشئكللقادرعلىايباكوخدعابإميعيرححث

ينادالدؤامحلهممندافليسواقداموانقيامقوحشرالنلسكأزالهمأاذاظعثاههادادأنتفوملدنهامادامت
أولىالىندمابمالهمأشنثادباثتههوتجعدبهمااالضةالدنيابالشابقوفينكنوئضؤالشوالهيهفياالعلى
التهمضابقوالفألظريغمربقابثركفيممومهووقبل681والففآلةشاامنالم
قولهببعلنهاومخوهبهاو
اييهويسنداالوابؤئرعنعمنأكلبتيهإعمهتنـال7دأتقولونياشطههفش3رقلافبليهمصعوهمتأنلملىت
تخطمفىلعرباكانتوهوضماهواظطوفعلعمنعالمةرقيلىنبيااعلمعنبروايةوفيلاوااورموساماصمءدما
آممنادونورعوامنممناضلومنجمدشرافيأننغماداأالرونيكعرتالقهاهـوآولم

انجيباتعمالعيائظهيمالىإاأوثاةلهمىلىلعاعىالثعاتجميببماممهإئياالهملد4أيدايعمإلآعايهمأئتلىأأركمبم
لناثعلغ6لأللناواذأتنلىحاصدفاأىآعداعوكانرالعهادثئميالفربافالهمانناسهىبينة6حآيأللنالجناث صاةووااشدداوةا

اخنلقالى5افثرايقوونالفر3شمعواالمأحمواهداصرعببناجاههمدالذينكفرووافوالذينلاتهذ
تممهيأامنفالفلكوشتريتاالهإعدفلزوجلالتفالقسهقبلمحدمالفر7نإلالمراداللحقق
هوأجاحالتمعناافنراسفكيفصكفكذابهعدأعنىنرانداثاللهعىمكلالمعذبئكفرؤاوال
انهفيوالغولالتاكنيمعالقر7نفهمعنتخوضوناىبمفيعمودفيهعلال3عموهعاظاهراناقو

هاؤيبمابهمنمارطىخوونساعر7لعونييبملمعلىاضقلابتملمالعذابشصريعليهملالنجمهـشالض
فهلىكثرقدلعثسلهالدللستأىلامنيديعاىيدماماكتتاعدإقألقعاقلماتلىإلحقبالكفر صدالزهدماأهما

همهديألمعنياختلفطىالعإااللقهابمطهـسهلؤآإوعلكلمنائاءأوفيهيفضلآالسناوأولاهملكة ءهوالكرغصابالةمن

كرمنوجلآهولماععلصدبهالدعندلجقثهاالجمامحقهلىالههزمثاثلوالتا1عركوورإبئاصرسأنظراعادة
كهالفعلفدعكاللهالظنىنععالأدنمعماتأضقاكءقذمهااور4الىظامرإصمببن 05يععرأميهسههالبطالن
هااضتلعهاىالتراهاشكداعلمالسالمكرقولهمائحذصرااتاالمدذكرنإاضراقراهيفولون
سبيلعلىفريتهاانالتئهيألمأىهنأدزيتالكلكمونملىانفلباتابهوالمواديرالعقكلباوااقهالىوأضافه
اننريهلفابمنشئنعدوالتطيفونلتىاصنيكنروشكنألتفد5كاااللزابئمعوافيماجلنىافوص

بةقآرقوفرحمراحمتوآيانلطهوااللهلمحوسالقدحفيمئفعودننهأفيهجماتفعفونهوأنعفابهوأنعرض
والشهادهلعمبهراومعىرنوااللجوباهمميشهدوفاوايبألعفثميعدبالعديانهونىايئهيدبهكنىوىا
سلالىامنبدماكتتفلو3منواإلكفواتالواعنانراشواوحمةالمعوعدقباورارحبموانوضقهجؤاعايدوء

التعايفعلأآواللطعايفعلأدوهانبووافعنسلعىلسناولدوالمعنىشافياكألخشأكلبيعاكا
رىاهااوهداعلىكوننمنىالمنيثيحنىأدمنرواوفلىأصابهلهفالنكلياوعنالىمامننجايستقبلبمو

مايفعلروهافيواتيلذمهامرأيهايعنىورفنلىقالضلىأوجباظسأوصأمدكوالبممايفسلى
منفىمحنبشعادبنعلمعوالبمفرلهالفيلىواكادةفوءهياسهعهاهيةونيروانبةشمولةتنهوشعمجوزان



المدمناإلجمثصدعيكألرأبومالطالمإلعللىعبلفحبزأثمطالهنىبلىن
ابخسألميالمالفىبفملنيةلأولهألوهبخألثصاكبل6لينجاسلععهممئمدكرتم
اققهكىجهكذاباطيعىمألوجيهالمديتلقاذوسليهافالتسلىالكبرسوللرىلممينة

جميمالكايعفهعنعروالهؤعناثشاثدفبلغدالمخننهكذفأقىدادمنالخافاب
المرماولطالسفةلفاقهووبهضلمآكعااممعمالكبيرامنلمنطمبينالمالوبنوافبئييه
ومالالجأيأعأهفيضخبرواغافنههجمىبننرانانهذاقبلاكطألاوعكرهتآلىواةوقتلنس

ألىألمهألىشعأرلىمن5العألمدمانثابتبدبئفيضارجةشخهفللثفنمالحديبهةمذنبط
ولأنلرالمهاسوشقرعمظلعامافنمممأخبروسممملبهافتهسلىالمبىشاصىياالنصار
افتسملىرسوظبجمافىلمحاتولمحوغسلؤفيفيهالذىوصهلمحاياثنايوجعظزفاهبخعظغونلنالفاى

باخملرراسالمجيموطاهللدعلعكفمالسابابايئتضوكلممليهاللهاصقهسولعليهخل6وأبة
لىالمئرمنرهم2تحثملعتمارسوظتبلاقأكرريدانبمعومدباصلىالنىالاللهرمدلقأل

مالالمغربموالرجولهأاليفايوأدته5ااهاهوضالتمطمموسمالتسلىضالرسولاقهغنيمرمها
ةفذجههاالاهالسأكلت1ااحدافىسولبعدهأزهـاقمالبقانتقمعابفلوانلرسولوالتصاأثرىلصأ

اأارلدفااماكأاللرثفوروصأدتمكللبهاقمصلىععناتجرجمنجههمكلسلىالنومفىلىدارلت
ابرحاهممعاالنصاركلؤاترونمالمدبنهامظاخطافهونعوانجنرأفأمألذاك

نرعهجلبىفيوقعلوالبمعلاللصا6للرضولورأالمماواوفبهقالشفارألعفاشبخعون
فااإألئفمولمىفهأثولفحنانمدابخهضمضةاالأمافىالدنياهدافيبوالبمحعايفعلدأماقولهكأ

15ابرسولءالبألاشتالالمجالفغالورافهضداحتلهارجهاهأللىالحاوكنمبق

الالمبمللفر3فىأعلىفسباخأرفازاهوجمكةالماكليموصهقافتلىارسوليرأعمميهاقمص
المطاالمعاه15ااافتمهلهفاترليفسكتارابئاجواداالرشأصلععنىففاولابهالهاضهرفهوعل
عدافنولطهبرالعرمؤنيعنشدرالنىاالرضإلىأناوأاحمأممكفىفيكوالبمابمابفعلىمااثربةاال األنطاضجتضجادرلحالنااأماالدنيافىدأصمطادهافايصيراىأدرالوفيل
لومبوالوعبلوغبرورجوقأرىأدالالمعدقوابهاوامثنتمتيمنألفبعلبضعلقتلكاأمقلىمن

يخإلولعوبىآنندابامجبوممنةاوشباالمكفبرشإاأببمعلعاراهـالبماماذاععلأمتشكونهىأم انهلعزأفكأحبرالمكفيتثمملمماجمميغعلىىآأخسشبمللا
لمحوثناهدكلدوثيعلىئفدلبطهؤاطقووديبالهديسيرسوله1نعالمحهوالنالكالالدنجعكلىد

عنداقهيعنىصفمنثهظرونيشوهمقسعذاعاكانلقمليعنههوأنضفبههوماكانفنهلمنىوال
هد1تكيرنموإهابوالمعدبالغامنهادايصيىاهركلالأميمالىوىادالععنالوقيوبأهنهبهبايص
فيالنعمرط41لمسناهاكاالمايرساتبعانوقولهسائراالمعلىامنهاالثملىيظيرديخكلىالهانجهم
القر7نادصتقدجوئراننرلممبىلماى2االنألاتاماأعنعيشبأهنابعدعدالالىالذىيوسكيرالقر7نعأما

قرتمبر4دتهررغةمنبعنىمكلندادنهعندىماداخورناحبرواكلاوايتمفلءانئرإنمالعذالمجواببن
هذاااللهعندانثعنلمأىملعلىاسرانبلفيانماهدكونهدبهوشاالممئاكاالهبهغرمنالغ

لىآاأوفدقهاليممثمىكلىاناادوالمعنىاالجمانامكاشكرضيالشاهدنىطم راووالميناغومبئاللههوعبهصيلشاهد11هدختافوأفىابىلظالمالعوماىالحهدلتهاناتعديتم
كطفتهدضدماوفيافهلناهدواماعلىنمالهطاواواالضرةبهلالنعرطملعلىتمةاالولط
هقاخفللمعنىبواونموندالتهمنكلندولهجمةعلىتواشهبرتممثلىعلىائيلاسربنىهدمنهشابعلهفو

عنهفياستالينمممترلشلىعلىانيلاعربنىامعضهاةابرلعرلمعأالعر2نعكلندابئكواان



ض01ألبهاإلجماننى

بعنوعا11محداطبحمق
محمدابهممخعاطلىامها

هؤالاليهماهمبغناخئرا
مللهاااوالمييتدذوا
لداللةفمحذاذق

ذوابرهنفدايهملكلا
ظهرعنادهموابهيهتأللم

هذاقيقوؤوفو

عنهمصببيمفتهـا
أىيمففكاوقولمحم

ممتفادعقكن
ومنولعنالأساطايا

تحاباقرئمنالماىفبل
رووةرالنوااىأوت

ظرفقبلهوتهمب

عامهمضيمابراتقعوا
تىهامااأوهوناصب

يدذالدأدفيئحولطأط

مامافدوهاحنىوظكط

ثعهراوفتهابندلبفيثؤنم
ةدوهامالباكأبؤنم
فيهجمالبومحلنآمن

كعابلقر7ز1وهذا
عؤبلصدق

منمهيعوتقدبداولماب

نالساتبايحبم
ايرضمنحالمرسا
اهاملىشوامعدفيبالتى
اومنكتابهصدقفه

وبعمللصفهالصم

ووجوزاالثارةفيعععنى
مفعواللممالقجمونان

أعربزالسانيصفااى
اينأرألارصوهو
لعننرجمازىبااإى
اكضرنللوابئلذاىإثها

النطضمكفارمكةوجمجليالانيأبخيئكخرواالىدظمأيهـالأاناساضق
ورناخيراملعبةنالوهسعودوابئبمادادعيراننلال1دبنون

ئد

ماعيديؤمنوايدلفمالهلىواهشونقةؤتهدوصلملميهأصلىيكل7منصألم
قوصئالمدتالتنجموسملىمىىالنالممبخسمداللهبلخهاللعظلبهىأنسنىرو

عاأئساعهاشراطأولماأياالالجملهنثألثممتحاثاوإلفاناهالضليخزفأرض
االخواالىاينزحئئأىعنأصهالىلولداينزعثئأىوهنالجنةأهلكليأطعامولا

بهودهناعدوذاكاللهجمدالقالىبلآقاجبرمبرشبهنومملمههاشلىىالمهول
ياتاالفمعلىالرسولافلبكتريكلفانهرروالجبربلءبنكناالفقماهذهالمألئكةلما

اأهليأكلطعاماولواماالمغربالىالمشرقفنارنحنعرألماسمنةءاسااأفراطاولاماومم
العثبهنفسضهاماؤالمرأةاغئىادالىجلديدالفىامشبهاوأمماوثادةفزإلدةابئ4
اربهتثصدقواااناللهإلرسولقالثماللهأشهدانلزسوللهاقالالشبهواذاسبقثكنلهاط

ضالالبيتعبذاودخلاليمفىتنجاعنالكبهتونىعقتسألهمانقبلألهـبرلواال
برناوابئلمناأتلناوابئألواابهنسألماللهعهدنيمعرجلاوالتمكلليهصلىالترسوذ
صزادفىزنالتاعاذهافاداللهء3أانغأفرأوسميهاتالىالتمصرصولففالخعفا

التموائهمانالالهالانأشهدالنيهماالتغبدضفرجقالذللثلفقالوامةفاعادعايهميةروارو
هنابخسألماللهبءبعئيققالفروازادفيهوقعواضالواشرناوابخئرناواقهارصولىحملى

مالوكاصأببئسدعنقهقبخاراأضجهاللهارسولافألذىكنت41
فيااللعبداللهالجنةأهلمن4ااالرضعلىىءلحىيقوللموالتحليهصلىالنيحمعتا

االبهأاثهالظأدرىالاراوىقالمتلهعلىممرائيلابنىمنثدثاههونزلثوفيهقالسالم
افتهويةاالههلىوقاقمسرلملالىلميهءمحرانينشاهدهومومىاديطعلاطوفى

ؤالألمبناللهعبدأسلموانماقىاضكلكةحمالنآلبخسألماللهعبهضفيهاترا ولىلمديعه

فشهدراةاخواالقو7نومتللغومهالمجوسماللهملىالتولديمننتمحاجةكاقااليه
ملىوشهدمىالىاالضفيكونووويصققالقر3نومحدعلىوراهانةعلىمىمو

6لهلقر7ناعلىكلميوصماسلىكائهدمحداللهعنداضهامنيقر3نامثلهىلىاةلتوداا
فمدشاتؤءانشرالعربياأنغواممتكبرتمبموسوالقوراهنم7نمفاناللهمكل

المحذوفالشرطحواععاموهوقائملدثألانهفلاظالمناالغومدىالالتهانآناواط اهـ

كوؤنلبنملؤوبرالع5كابهكفرتمثمالتعندمنانانارأبئميرقلاتعدوا
كأديئخبرا3منوالوكانللذبئانهودمىسىالذيئكفرواالونعالىولفىالين

ئفىلتموقيلوأصابهسألمبىآدتهعبوإيعنونليهاماصبقؤالموالتمكليهحمدصلىل
أسدعرواالذبئ3وقيلفألروفألن4ااماسبقهايرخعلى4البمايدعىنافالوالوكانمكه

ملارعاالههاسبفاخبراعديهشهاجاببنةومزجهينةىئعياونم7نيأملإولفاوغطفان
افكافسهقولوشهلىاالجمانأهلبهىاهقدكاأمحهالقرآنوابهإيهوادتعالىاللهقال
اماماالتوراةيعنىىالقر7شاكتابصولقىأمحمنقبلهيعنمدمءكفبأىبمفلى
ال7رقاهنىوهذاكعابلهإك7مناتاعى1رحمةوبهىنمامااجعلناأى
يبشصومتهةرلىيعنىظلوافدالذيىليناعوبيالسالذقبلهاالكنبأىصدتاه

نحسنىاشدرالنهعلعلىمعطوفبالمحلوبثعرىواس
اللعي



ائموئربعةبلمعواأسئمافلهـلنااظلولذبنااقلمطيبخامنينممنينياثو
اامأنفظلدبخفهاييالاباودطقالمرلتحعفيؤنوالهمهكزامةلثيافماهمعد

بوأاوويمألكليهءثلبئمععمرلغللؤايعملىنأفيامباارلئكلميهل4افهـااالشلرإ
بوا91وصيفاهأىهمساتاصسناضبمابرالديهمجسنباقأمحوصبناهكوفياحعااليألىبو

ابألنكألؤنمجزوالاسحتفاموافألخونجكاثمثمألتهاربنالالمذفياانمحسن
يهلىاكنسعاناوميناأووحلغز4إآئفسيرهتقدزابعصرنلبماعبهابننقظلدا

وثقلحمأثعاتبعىأمهكرهاحلتههإالساااحساناوهوضدالتهمالجميأىصسما
ادحلهوهدةإبعنىشهرانألؤنوفمالهوحملهالطلقلةبدرووضعتهكوهاأدالولمها
ارفاعةكزعلىوأأششةالمحلةمدكاأللثالوشثهرالفطاموهواالىضاعمنلبنفأن
بخثعهراأحداوعهنرأئهمارضت4تسمالمرأهاذاحملتمباساقالشهراونبعفوعهثرأ

وغايهفونهلةألمحال5إأشدابلخاذنىيخنهرأوعئمصةبأرأشهرأرضتاذاحملشسهة
مشهبعينآوبلغتهالىقولهوهوسنةبعارالىسنةعثمرةانومابينوشبايبماواممعوانه

واالصالععوملىاضهاتونلالقصهنتالمتوفصأبوقسعدبنثلهاالههلىتنزئل
ووهوسالتمكيهسلىيآكبانهثوذفءالىةاللهرضىاصليأببمرافىانزاتا

5لنزبوامزالاضاماافىةايخصنتضمرءابئوصعليهاللهصلىيواكسشةعرةغانابن
بئالىعىناكيألهراهأبوبهرالىهاؤضىفىوسمليهعاللهعلىيايةففعدهسأل
لبابخكلبدافدهعبالهوعدبنالرةامسالأظلالذأرجلمنبارلهقهطل
2فوانراكسوهوني3االهذاأحبعدعبممخقاتظلاوماوافآكنبىاذهباراال
حضرلمحسفرووعملميهءاللهلىلنبىاالبفارقفكلنوانتصليقايبهقأببهرافابفى

هابرساواخعصهبنبوئهتعالىاللهأكرعهةمعةأربعبنلموسعليهاللهصاللهولرظابلغ
دعاربكؤوجلسشةأربعفاالبلخسنةوثألثينوهوانجئهانوصدتهأبوجمرمنفا

بالجمانأوالدىوعلىلىءأنععتالىيهفىميمكأفانأئالهيأىزعنىأوقايرب
11حميعاأكاهباكرأصمأبحسنافىوالديهناناووصبناتولهجاطاأببنعلىوظلأيةوالهد
أملوأنبهدهذالئناورمألتمبهأوصاههكلء5أواأسمانإبرينالمهنالحدبهفحولم

اللدمفماللهفىيعدونالمؤضينهنخةتقفأءالتشعالىبهأجاعاسبنافالترضاهاطإ
دفمتعاذاللهفاصابهذرفيلمحوأعألضالقالماودكاليهالتنهأطليراالائيأسؤلم

لخرااأمووأمهعرينعئطةأبرنحاأبوهبهأبوطراسآلمالبخج3من1ولىلهجمض
اطرأبوةفهؤالمأرمحديقةعأبررالىحمنثءوابئبدالىحىمرووابغربنبنت
خمجاولملمووأوسمالتمكليلىع6اكأدؤكوامحابههما4ادةوابنحناوالمجكدوأبره
ماتفىادكاليرجعىاى9اليكادتلتولهوةابقشهرابجمالالحلعندلمث

يعألفألضوفالثحليهطه
عمعنىثدالعاملنةكالمبما
فصاقآلابناوواصاعوز

أكللبلميصنااذأماوالحي
صفصحممنذى

وهويهافولهمنلبعلىا
أحمافألخاللللعن
ضععهكرهالرهاوأ
بهاذىفينلكاابو

لنتاقووهعاوأبومر

وانعحالبماالمشغةععنىلى
أمؤاتكرهالاعلى

درأىالانعمفهأوعلى

أوحملىحمألذاصر
4وفطاكلحملهومده4اشف

طلىدوفدانأثألدون
للىامعةأفلىانلىء

ضاعدةنأشهرسته
لقو4حونينكانتااذ

اينكمليحولىطت
7سرستةلللبقيت

روالىيوسفموقالبهو
ةأبرحضهلولتارحمهما
قىاالمرادالمحمكلنهفى
يعقوبالكغموفصلىبا

لعظفصالواأفمل



نمهبلىألبئىاكجموالجنهلميثغبرهصنوذدأويعابعغبلوحلىوحزةمجالكءاوزت

الجتةابفىشكاثعيئالمكلئياعلىايضصومحأدهلمحكلىظمنىضهماكرممنلمهكرمابدامنىأ
اببهيفىقىذقبلاواالهبالععبلالتمئوعفاوزوتجفبلؤكدالشقو4مصدرلصلىاوعدفيهودينمع
هوالثمكديهـوسمصلنىبا2منكانهممفيهدعيهوأشابةلوإلدهيروفىاآايفوأنحاابأبيهفىاتمكنارضىيقدال

هوووالداهمواألنصادأسمهمينلهاصاانجمنامنطنأحدلمبعجهحهأربئواوالههاودسنةوثألثبنقابخف
حطكلهمالىينأولحكمبتدأخبرهيهالدلوظلوالذىالدنياأيفيووونءلوؤالذىههااتطررفىنهرأببنانوبؤو

البلوقإفرالهوفىأنصناطلخبرمجموماوعناوقحوألالفولذالثلقييلل0511نممىافالوالمرادبالذىالقول
51الوقبدالبعتفبا

يرلدلجنهأاعلىبكمأواىدمولباصفىصاحدهبمالنيلتقهدكمهءأىبخألىياولظقاأاببنالىحمنؤعبلىنرات لفصكأصهاللهبهررضى
عدعهاللهسارسولصنالدنياعلىامحإدونيوالذىكالؤنةابميدخدهـالنهمعالنهددطثو4ءالا

ابعثواالمراربامانيبالتهاالجالىدعواهاذلعثىدديهوفالااتعانيلأليسموانمصالىاوبصبص
وفدخلتجاقبرىأمحصجأضانآلعداةةكواحهواكاأفالموتلىأدليزلبيعةاساالةليأص
اأنجانئىبالنىأالذاآنبعثتهإثعوإماىهماأيمأصآفلماملىاللهىاقرواالداببئنتجداؤضال

نحمفى4ءاسألفبلرريقالحاأببئحناوبئءلىنزابكالسببنمىلوتيناليراساطامالميقئبهائمجمرلعد
شكعصوحيحدعانعسدالألموالىاقولووهوألالماالالى14ءلد115فالةئمإالقتهأةاف مىوبوهذاساخالاأكاالهرواق طأسامشا

عبدارحمنهدافىقدترلانيهونعأللشةوأكرتلقولونلهمدريشوخالذى4فاللهكالالذى
علفطباويةتعملهلمزاسابوانهكلىكلشمهـقالماهكبنبرسفإعنخأبجمرابنروكأآفيتأيهلوالدال

فدحنفوهأبجمرثعيأفقالبنارحنعباللهفعال4يبايعليةوعايزوربنيذكرعماللهرفىةعائ
لأفلوالديهقالالذىاتاأنزلالذىاهدوانمرقالبقدرواعليهفييمائشةهاهوواللهوقالتدتي
اننورمنسورهفيالتأنزلاالماالقر3نئمهأمنفينااتاأنزللمجاسعااءورامناثشةضافعا4أسادولوشئتمه
شعوصوفاصصادفىالمبلثينصبةاالنلحااابسانهالوالغولبراسنيزهاللهول4أبر
ؤلتابعفألمجوأناكروقيلباطواالثيمااادينلى51أبواعكاهدمنوهوص4ةاملهفىوانتبالىادن
بربميرغليهمبئإلىهؤأثمايهايقوماألذختجولقامىعليهطاأكاوليرقولةطاطالعطلهاسألأفتهاهنةمنضضرةقانت

3العذإنراالهكاااىفأليهومنمىجمهخامنيناقدلعفيىقمعضقماألاوالعذابهوكطأفحةشمىعيفأ مميمبهوتأذاوثوهو

طىاأرفعمواإكاممالصبىساوامأللمؤآغألفئعقواقالكالصاتوبمملءكليئاتخابربمهفعانهاالذصاش
الحنةاتدرللمهاذءمازفالمالممالقعمامةءلواللهعنسدأتوملمناذحاتددصنوحعانهلمءصسأدإفال حىزاهـأىانإببموا

بتذاالرضمنوأخرجأبعتانجأضانانىأنعلىغبروالجدكادونحاصهليفالنا
قولرهوومىصنكلغباشباآلايغوالناللةسنغيئانيماهأوهحاأببصيعهمولمقهلىمنونقرالتوق

بالته6منالهألكالحقيفهاالجمانعلىريئوالمحرثابهسكامكليحإلفبوروالمادفيولهيقوالنولقولهاسنعظام
القولعليهمحقالذبئكأولةماطبراالوليأااللقول1ماهذاالياؤاميقولإصلىقاللهيبالبثوعلىانإبعثال
لجلاهنيهشولكللؤاخاسرنهمكاانساونامفبلهمىفمتيخلتأممفدلمةبأحمقغممكالمألاى
نهمامامحلىاأجلسأومنواكصأطامنكماعلىأمىاتبوصلمنااىكللىاممااتدراةجاروابراراالرينءا

الغغديحثوجهلناردركانهكلىدرصاتحواالجفةءصاوقدرجاتدفالطأعط



9ييلىسميطلىثولعرالهيالبهم

أأسفلالىالنارتذههبثوثرطالمكنذس
دالذشكغررضهـموجلمز4ؤلأيطلىن

ماجرىمعاليوهيهم
يكسصهميكا

لىلىآمنعماذأنيعنىاتعئمالدنياوجممياةألمحعافالذهبثميقااللم
اهومفامفاشىطماسنمفابعدلميقفبهنياوكتعتمالدفىوهأاشمتالواللهمباتا11

قبغيراطاالرضوشفىتسئكمبركنتمإبىذلهـرضفيهالدأالوىاابتونتحر
أنوفيوهوالؤخكاسشاهاأحالينالمجبامىالعدتفسقونالعلهذاجماكنغو

لمنالغلىلهوالخاقعلمنؤلوهوالمعاصواافسقالثاقوجماناجموشكد

حوا

وسعليسهالتدصلىلنبىنر3إلطيباتيخباقتعفرلنعالىاللهلماوغكال
نرةاالنجارصاعلىابالىفىالذاتااجعنابهمخبعدطالواابهوأ

دمالعلىتكئهواذفادسمعليهاللهافتمصلىرسولعلىدخلضقالاظطابيئمحرعىقأ
فواللهاميتارأصىسصةلستنيمقالادتهالرسولاستانسفقلتجنبهصصيرفدائرلى

فارسلىءوسعدررأصلىعلىيوعهعأناللهاعلعاتثآلئةأهبةراالباأيردفيضبمادأيت
جملضالمقوملئكظطابابنلأنتشكأقالثماحاىفاسعواللهواليععدونوالىوم

سفىيهائبمآللتفاعاثئةعنفااللهسوللرلىاستهلتنياالدياهاطفيطيباتهم
فىبأرلتقاطنءفوسالتممايهلئمعلىارسولقبضصتىسبهشعا4مينيرلىشحبز

أخرىروايةقباالصيمشأاالصاواإيراانهواالصوداكانارالشهرماؤرريهالميناء
أياشرسولفىأهـقالومافهرينلىأهلةنةزالالهأللثمالهأللثمالهألللىكهالننظراناإلت
والمطكلغاانالسودالتقابمإميكانفالهيإضاقاتعروهنادقاللموكليهالىاللأل
يرسلىؤافمناخلهمنتونصاراالبرالعىصوسكليهالىاللهفالكللىسولانهل
اللهالنمصلىشرسول5قالاسعهايئلسمقيهاساماثااسوسطاليهالتهلىاللهرسوللى

لشعبرخبزاأكةلرخبرهيوكلنالمجالددعهلهالطاوبعةالمننادالليابصيتوسلملممه
لممااللهأخفتلقهسمهعااللهلىصلتارسولقاذفالأنسءرمنمولهلاضرجه
وابأللومالىولبليرمبلمنمألثونعلىلقدأقىديؤذأصهالماللهفييتزأحدوأكأ
م3ماالصفةابصنسبعإقالرأيتقالسيرهأبسالخبألبطايوارىاالئملىام
باخنهاسوقينسما11نصفاخفنهاسايقهمهاأقألربطواكعاوامماازارماااردعيهجل
ينلىبلىءأدصبرعبدالىبيماياءخعورتهترىانيةءكرايدعهبيىابهه
خطىانبردهلىمحكصعيروهوحجنىببمللقالطءصانبعحامأقىاوف
يوجدللمروخرمىوحزهقعلقالاهؤاقالسهارأبدرجالغطىوانالهبدشأسه

افىباتامللهلمجلتدكالطوقدخشيتطهابالديخاأسلتبسطثم5فياالمبهجمعن9
مخااطاسطاطعربىرالثارعهبنبرصاوفالأمالطهتركحىيمجعلالدنباثمبانعا
تشربراصادااشهحضممرأكالدفاليمشرااطتتاثبرقلتياحاماهذااليدى

اودإئىاعآدإءوادكرأتعابىيألالدنياانجىبعبمبباطأذهبتمةاالهدهتخ

دندمفكلالبطلىصالمه
كاللهمفادبراعلىهمفي

اثثرالثوأبل

آالواوبودكلتادال

ويوآجمفهقعتعلغة
كدلذيلىكضرلىاايعرضى

ألفارطلىأعرفهملناا

فولهمهناتعذببهم
لسصأاعلىبنؤالنممرض

المرادويخلافملىابهاد

ماصنعلعاناراعوض

عدفةالماعرضىفولهم
عرفبدونبرالحوص

لقلبوالحيهاالحوفى

ملهىقالىءأأدهبنم
اطرفابوهوناهبغاز

آحبطفيعمطيبا
اممكعبماااالدت

مافدااطعباتااصعامن

دولمدنبافياصهنوه
يبقللمحلتهوهوالههبغد

حغاستيفابلم
للهارمىروعنمهاش

اطيمالكنتلوشئتعنه
لباساحسنمواطعاما
طببافاصسثبقىواممنى

طمواسختعغوقوله

اإلدرثتجرونشااطببابا
دواااىالوناعذاب

حنخاءوقرثحبه
كبرونصعودكهرفى

وجماقلغبراالرصافئ
ىاضقرنةمغ

سضموفدلمباشكل
اهوداىداادكرأأو



وثالكلضوقولهدمضومنهودلمبنقأخفهمىييدينمليويالئذاالمتنلىجمملىنذيرجعدلملنهاوكخك
يوالمعنىمحمعذابلاضافعكبيملماقانعبئهااالبىاننيلىقوههأعشاضاببنوفعهخومنبيخبدبنلنفا

قاراأفتأنرعنعمفلومنارسلصممعنوقداظرمنالعظموالعذاب351الثركفبهفومهطهوددأذكرأرزلل
ااجثلضاههـصدفوماى

ابالووكاءياأحقفااماافيلالصالئمصراامنلهاؤاأألحرطمفىاامرابفئرفيقبرأفامالهانافاالفلتصرككااثأة وهوألمسنطعلرأجمنفكهاالفنصا

ابمهةفأأمنهافهؤلقهقاسنبهلعممايخونالىملىااليتةواحاننفرفيهتإاواجمادعنشآلهئها جذمعاتعدنالممندائحاجما

طلأقاروااهمئاكلمعنىررانجمميهنيوبمااينالإنجههـإبخهضاوالذعاثمدمئداأرصلإأوائمقمانركالثعلىاباولإ
تدسانكهدابامنادناهأتناجماتاادياىنناعنآاألنصرفةاطلتأفنىيىاصادفاسكنت
مىلمهولعنىعندافتهالماغااهودلعأقاللنانازلالعذاأنلعنىنالعادقامهأاااالدكث

عمدألداءسبم

اجممابتبليعهأاواابلىلعاأللضالماابذهمىالذاواتيعملىتدفاأرماايلعمأإيبمامااإأصآوبمتجتبألىعموئلته نعدبفمهالذىبهون

إسلىىدتمودنماجتاعلبهأرفلىلمافىتضإإاليائهدطبقاخالميأرزاالنجممموواايوانالل
المجاتثأاتاللطوتاهمأهاعلمقدسنمبمهيمذاللهأماولضآلهشالعالواابمصيةاابانمانشأذهومنىاال
الازعتلىوصفثمالمعذابفهاربمتعالىفقالابذالعىذلىماهيهنباممميرثماالرزارمنارمملتما
تانلفالواموالمممادرصالمن4دتهصشفىركدسا6ءربأميهقنكلندمىالىدء3اارولكنىلملمحووا

مدواسووخاطرأوافىفادةضهاؤىصىهنةالطلهـوتىاالفسطالنخبمارامحولكنموماتجهألدأ
الىسلأنلطونهدجا

هالاعليهماتفأهاارعاللهاهيهماالبواسصمزلتفارعتءلجاابهمااغلقواوتترحندالبعثوادلمر
لالىمحعزيهشفتخالىاللهاميئمانينمإماايئوغاليالخسهلالىاتارنغرفيوالسا

ومملىنفسهعلىماتيمبالىاحسإلكالالىلميههوداانوتجلرضبههدافزلمغموااضبرافيطراوهمهة
4قؤتصيماالتىشوالىببةباردةلجنةتمربهمعالىكانت9سمطاالمؤمنيندءمعهمنهودنيماالىيرجع

خازناصتعالىاناللهوفبلطألمالعالهلهودلمجةهعزةوهذهعقعهلكةعابدةشددقولههاميوفعمء
رهاصالااهذاروفيالبهذافأهلكهمتلتهاتمارادمشللمييميرسلانضااوصاالإياماغمعارضا

متنرأحنىصضاوطامسومحعلاللهعلىالتاضمادايرسولاألعائثعنقالدىابادضاماو
اصااانلهاتييارسلقاوحمهفىنجاعرفارأىادنروابةزادمبمم4ثكاناغلهواتاأاامققضيعر

ادممراهةكدونجاعرارأيتاذالمطرواراكفيهطونانءفرحوارحاانغيمادارأوأقالواملعمأوبلص

اكاالمحاإفأاائراقاىالعققوووشملىانهاضلىكأفيهاعداايهنفاآمننىاممطرنأواغآعاضىهممطرنالمدوىرضهذاط اعنهمالمطرقدأحنبسان
وماذلففالسرمحكفؤمرفعمكاشةامهطاامطرثفاداوجهـهلغبروخرجلءبروددأقبلتاهتصابةفراوا

وفييةاالمطزالهذاعادضفىالوااودفيعارصامستقللمالماوهةهودقومفالللىدرىاهذاصابصالاودبمغ
صوايةفانمماوهمامظءوقوغيمارسرففدايليةطرمجاز5ولضاوافانفرذكواظهووامنيأتينابالمطر
اباولامنلهاشلتمماهوهودبلفرأقالمنةءقرإعليههروبدلبلوقااهوفالمهماكرهآبلوالمحصرفتين

باميامحبةباناكؤابرعنهالبرماباموالهمدوسكامناسئكلندصابمأابفبهماعألرعلىافؤثم
وبماجمهاارلو



فىاالباالحمساشيمسأشيرطملألطئهـأأكاللصلموحمؤءاالمبمأممهمىلملوافا
فيكباحاالعربيفىذبرلمثطثعئبهمثللبمجمزكلمعثغفالثيلابرجمطجماوحمميئئلمن

ببنلظعنالبافربنوافسإلالفالطيميلىصنلطحظيرفعايعيبهمسلسألثهعناهليسههكلاكزلاثمفحا
لماالغظالنىأصنماافبعياللمامامةنافيقةكطانفيهآخمنىاافهمطالشاراقععنىباطمخهمالرضماكواالى
انوقدجكهمىهارفلبواعكرافميمدإمافلبشاعةلاالانؤكاشعيرالمستالتكالنمامناكامعةث

عهمثرفريدئياكاأثألالواصسىهم351تعالىلهلفهواإلدوجهوالىفبهنممامنىمتلههقباالمؤؤلصأ

بإجممىبالآفوئأألدىيىهااسأللضخاىاللهمالليمأرصفتوسبماذاالمكلليهلىخالشىاضكلماقالترواية
نالىاذانخعلثادلخههاوشرماسرهادصرماذواعوذبلثمنبهارسلتوخيرمارمافهاوخ

بعماراحمعاوأوأصامةذلدماثفعرفتعنهحمآالياطرتدادبرفاداواتبلودضلوجوفيلهتغيلها
أىفاغنىأالدربضفالواهذاعااوديقمعلرضامسئقبليادنرالراوهقولئشةالطفىلهالفهمألتها دلدأىكنمفمكنهاصروفوفىقغروااذالمحايلتمطرفيهبظنالذىابالمالخبدةعؤال

همأبصاعهمأثعهمقرئاالمممماكهمأفاصواالترىنعالىوقولهلحزن1الغمنطكخبهعنهوأزيل
ىئئىابمدكموضاوبةساكهممألهـكطبامحداألموالمعنىوسلمعلباللهملىللنبىخطاانهعلىةمتوءيالنا
اكاأاإللتلثانثارمساكهماال3اليرىوالمعنىوعهااباوقرئأحدفهانيسنالسطلىتنط
االلهياتاتنمحبئفبذلىألمجرميناقوماغزىككأمعطلةناروالمساكناالساالهاتجقلميمالى
وسكابقوألكاآغىأمىهمهبعنىمكةالهلطاباظفيهفيعماقفعطهميقلحنىتعلدقالثممكةكط
اظرفوالااكمجرىاداامالهماالموالعرةواالمحااالبداشوطولقوهمنفيهبرلنميخالم
ئهءالهابتههرئلىاسهعماوهاالديخثاأمىثنىاينفعهفليستعموهاواساهدهأعطهناهماناففى51وافعد

البئءا131بعهسوكأيمنشئأفئهموالابصارهمهوالحمععفمأغنىفاافألجرمالدتياولذاطلبفىا
اسامتهلمحوفتساذاضركاماوحاثحبهمالفهياتباعدونزامجأشإعنهمدللثأغنىلمانزلبالعذابصاات

جودلوفيهلهتهطشرءفاولقدأهاأاالسهوالدسبدؤايطلبؤنالذىحدابابهمنزليعنىؤنيمستهز
سىوأاناألفيهنهاصاسدوملجراوهىاللىئمودقرىلمأحنيمكةهلالخطاباقرىصماحولثم

لظروفمائراوندءداالتإتاوصىفنابنيمكةأصبانبننجودعافوموقرىنشامبالوومرىوهى
الوترلبهماوراقيرجعولمعنكفرهمثعنىيرجعوقملعلانوصعدعلىالدالةالجبهوالدالئللهماوبهيعنى
وناإلماكااتخطوامىالذيننصرهمفهأليعىاوالالكقرفيبسلبكفوههوكاثبهمهمفاهل
وهدأمهـااأصاتعالمحوالقرباناللهالىبادنهاقيتقرلهةااالصقامانكدواانهمبعنىلهةآقربانااللهدون
رادهمثمقىارىولنزنيءنعهمفالضلتليعىعنهأضلىابلدثعطاللهالىبهمايقربكل

كافدإودادقولهحلمحووراللمآالىبهـماخهاتفررابضولونلذىاكلبهممنىماسثهثاسبههاوذلعأا
عدةلأهـالودماماادوجلعزلةلهمانمثحعوالهة2اابفولهمنفيىدأوماكالؤابفزعندلهم

ااأليةالجننفرأمناليكاصرفى

اعالوجمىىىلبلموعلبهاللهالئمصلىولعملبأوطالماماتونالمضرفالغدالقحففىكراذ
ءجالبهمناهـأى3يرصونلعلهمالتاالاوصرثمالولداقرىاأهلحضازن3

لهه3القربااللهدونولعناتخدالدبنصرهمفهألفاوالايرجلماالجمادالىالطضكيرجعونمسمجمرلعالياؤاحوأ
واخذانمودحدالئممادكثمفعاؤنادالؤهؤالئصهللىالبهمائنقرخنخفوهمااىدتعاللهادالثماتقرببهالغربا

اوماكاهماودلىنعرنكابرأعىعنهمضلىابلالمالبوقرلهة7نتافنحفوههواااىوفمحزالدينالىجعاالى
بههمرةولهةآاقإهام5أدهواتحالدىأزابههمودلكامءوفأللهملههم3نصرةاعهتاالىشارةاودلكونيختر
نعميميناجننامنالعئصرهونلنردواحوكنبالههم1ايلىلمناهمأمرااليكمربناوادأاممنبااللهعلىمنر7وا



51

وسلماثكليهصمفتاالماشوجلرسولفيهبغفىوعفعهينصرهومجوطنححياتوملى
دفروىفومهمنوالممعةرهامنكعففسالهانطافجفوصهمنوخمه

سمملبهافتهالتمصلىرسولانقيىلمافاللفرظىابنكعبادحنمحلىيدبخززكاابن
نأللخكبداخوةرميمافهروأنفيفةيومثنعادهمالمنفرتنثقيفكلمحدالطالفالى

الىفدعاهمليهمانجلسحمحفيمنقريهئىأفمنأمىوعنهمربنوموجميبودسهموإليل
أصدهملهلغاوقومهمنمفالفهمعمكلىوانقياسألمالىنممرفمنلهجماصاوالت
وظغسيركايرسلهأحداللهخرماوجلىاالوفالأدسالقنانكصهااثحابيرطهو

أردانخطراعنأعظممنتاللهكاتعولالئنممشالسوالمنألدعةطكآللثتاا
صسمكلهااآلمعلىرسولضاأكدانلىاقالفاينبمنىلىءكذبوانكىملىكافىاعليك

افعلنمفعاتمازاتمكلليموسماالتصلىلههرسولفقالضرثيفمىئمموفدهمعندمن
فلمعلعهمتجرفىثبدففينقومهيبلغانوسالتمكليهالتمصلىرسولكرعلىاكوأ

لجوهاناكوااليهتجعاحىلبماونوبصلمجلىأيهعمبونههموعبيههمهالىاوأغرواب
فعهدنبعفمقثغيصوعنشاعنهفوجحوهافهيعةاجمرمببئدعنهقوادحائط

وقدفئضءاشمنائهاإلنيروليهاسانينظبعةوابنارفيهنجلسعنبمىصبلةظلىلىا

احائدئاالقعغاملهاماذنعالكأجمنالنىةالمر3لمدوسملمالتمكللعهلىاتمعارشللقى
وهوافىفألخبنىمضعفغوأشكمواليدافىهمافالوسمكاالتمصلىولاطعان
منالىيخوأنردالمستضعةأضربواحيناالىأروأنتوففأشراالسص

ولكنأالذفألغضبمملىبكجمنلمادىامهـؤملكتهعدأوالىئهبعيديلىاكأت
ضرهالدنيأواالأميلميهءومعاظياتاأئسرقهالذىكأعوذنجوروجيلىأوسحعافعتك

ظاااللدوهوالولالترضىحئىالعتبىطكلىءيكلأولمجنهضبكزليانمن
خذلهألاأسعلىلهبقالنصراضالهمامااغألعوفهحمييالمتحركتمااقيعةبغادارأى
فععلمنهيأكللهؤلجلاذادبهذهباثمالطجقذلكفيوضعهاكنبااهألفامنفط

ظاكللهوفالوسلمكلميهاقاصسلىاللهرسوليدجمنوضعهحنىاطبىباأفبلثمعدامغلى
انواللهقالئموجههالىاسفنظرعداكلئماللهبمضالبدوسمكايهاصلىالترصولىرخ
انثالبألداىمنوسلماقمكلليهالصلىولر4اوالبلدههذهاهلعايقولهاصكرأهذا
يهاللهصلىاللهرسولالنبغوىاهلمنوانادجلانانعراثىفقالوماديحكاسيإعد

عالمنىبنمالؤسومايدريكداسءلهفقالمتىبنيونسلصاعاالىجليةفرأصلمو
اللهسلىالتمرشولعلىكالسنأعنبياوانانياخىكناكذوسلمعايهاللهالتمصلىولر

العلميكأفسالهعئمقداماغاحدأنجربععةفقالقالمههوفهوبدبراسهقبلسمعليه
فالالسيدى4مبوقالبدبهوالىجلآهأراستقبلمالثاالعدللثوفااللهاسررءهمحا

داصءومجئتها4فقاالأالنىماجمهبأصاخبرفىلقدازجلهذاخيرمىاالرضهافي
منانعرفوسلمعايهاللهالتمصلىاشرسولثمشهدخبرمنفاشديخكثيئكالبصرفئكلن

الهلجوفمنمشخلةسطىذاكاناحتىيخيرصنلئححبنمكةالىأجعااطاثا

منلمحعااستراقمشعواعنحينونالثأبنتاصدبنزانصيبينخجننفرمننرلىي
3منوابهوقدمقرينمقومهـلىااولوةمنفرغفاطفاشعوالهبالشهبورموادمدا

بوااط



فيفا31اميئاذعرننافادواقالههعايهنعباالقر7شسصألمابابرا
باصشابخحلمنبنبهفاوهوحدباسبماففثععورةض3قإفا
عنفاولاطيرفماظبننجكنراابلبعىبعثبالثمهبارجوااجمدأنددفى

فيهعاابرحمرئلضاوظللهامةاالهمفععفغوسادااشرافوهمفصيباهل
اياحمعناافوميماطدجعوأابلبمىوههيامبنوعلعامالجنحمبباشوهمالت
يدتهالىوهمالجوبننرانوسمليامردرسوالطمسلىابلنجباوظالحمةفرآ
صههكوفبنوىأهلمنلبناليئعرامنملعياللهرفالفر6شضعلبهعمبفرو

ينبشيالليألالجنالفدقراعلىثاهياقبهلوممكايهلاففالرسولى
افدبئبدقاممعودالتمعمفلنشتهااهعهملسهنمفاطرنجواالممبهعهمتمظطرقوا

ملمهاللهالتمصلىفيضلاذاكنانجهالعكقلىظاألنطعععتىىاحدممسعودلمجمضرشه
حنهحنىفبموفالالخأجلصانامضظاثملىوخطانجونالمهبهاوصيئ
لغطااننسوديهوكيوممثلللنماللفص3ناغفاككللهمصضايلشفالخلقاأعود
اليخععتىوقتعفطةكغىاممؤخشيتهمعماشمليهلىألتهفيضكلىصثىاثمع
التسلبمعلملىافتولرغؤاهبينابالمقيوايععالعوفثعتلئمصوتهأعع
لستفهثاناأددهممضصلةاللهارسولالواللهفشضلتضاللالىفانطلقراهعمهم

أنعليكنم7ملربرالجدتسواانقوللمبععاكتفرعمحمعتكحىلناسبا
اولئكظلبفىثيابعلعهماالسؤبشرجارأنمظالهيرأيضمبأقئمبعضهمد
اقهايارسعلآلمبعؤقوووئلماعظمبكلمصهماراوالمعاعلمآعانميبيممألقجن
كظواروظماهإىانمماقحليهصلىالنبىعىحمليناالناانر

واللرنةكليركاطهعليهوجموااماونالجمالاثمهالشكلفمذومايغىآلاارسول
رأتالجنزرااالابدلغطدحمعثالتهطبارسطكلتبهايومفهاإلوجمواا

معليحتهاالتحسلىزدمولتبرثمفالبنهبالحقضيتلىااكوابيفمللنقتيل
تفصبهيرظسعدطنبيذاعنفهاشئأادمىلقهارسولفدتطمعكفالهلوأناا

لكوففدأىاابخعسعودفدمانولتاذةفعادلوئاعيورظطيبةكرةوظلفتوفأجمبعلى
الارطمنفوهوإلاندضيلاظهـروافالثمر7همفزعوهفاارظفاثيطامنشعي
الهوضؤعدثفلاسبنلعلةوسمعلبهاللهافتمصلىرسولالىصرفواانفيالذبئباأئعبههمما

ثكلنكلهاواناسكنوتييخدباقماهعاالخألاببهدكتابهاكرهافرضعيذبفببذ
لسدامفلماجمىليلىعمعليهانتهلىالفىبهلصسعودالشفظالفدتعق
ناهودءاارالءناصعىأحدوثمهامل فىقسظقدظاشلهلةسمليهقهلمحعصلىسو

طععناهواذأصافلىاقومبابافبتنابثرليلةاغنيلاسعطيريملناوالشعاببةاالود
ىاىناافالنجمئغبتنابثهرلبلتاشفوملمفطلبناكفصناكاللهيارسولصاعمقلناتبل
وأيممانرثاثارهماطنطلمناظرناخظلالقر7ععمقراضكلهمفنهبتالجن

بعرفعلفطوشطاوأوفرمايدبمأيبغعالتمذكراسمعظمصلماللىبدا
الجزلفىاخدانمامطوابهعاظكلديععيلماتمصلىاضالعموللدوابم

فتوله5وأمألمفسراالهقمسملضببرةالجزجنالنرامنالشعبىصوابةول



لكافؤاشمحبثأدافر7لمكلباملىارسوللمرولالاءةالصثنيهافصون
اهاألصستالمححفيكلئشئسلجناانومحسصيخرامماكموانصضأملبععربهعتارلىاورىأيمصي
بواربعهونهحهصيأوسنصبجنمنأشراسبعفنفرأونسعةفنهضصدثلنباهاالأماهناجوابللعثهبود
لفراةصألوايصلىاليلاجوففىوفاكليمالملمالىعأللفوافوارسولنخلةىوادلىااندفعواثماصةبلعواث
التهفىفيكانوفاالجوالر7همعلىلمعليمواللهصلىاآلمثمرأرسول651جيرنمرعنسعيدبنلخافاس
منفوقوأمسزابهكر

إعدنفرااليلثواذكعاذبعئمايعنىسمالئمطصلىيلطاسللاالبكواذصرفناتعالىتهااليشعرفادأهوهو
نجعليعنععيبينجنمن4هكالؤاعباسانالنفرقالنهلثادواختلفوافيالجنمنامريألدتهوقيلمهـالشا

بعةزونفالحبيشزربئعىىورلؤاتحعةخرون2قومههفالالىسألاآلرسوليعرأونالبيئانولهرت
أصةلهمعفمعفأصغاثةثىاانوروىالقر3نإاسزاأليئالتسهمنقرا4اليرفمحليهى
نقلويظعضننفيلىوبصورالجياشوالكللىنكللىالهواموايطيرونانتأصافىال3

اضيمأإلهوخلقإلقلراماحمطبهئيرزاوفئجمطمفىديةمصناأهانبملمحوشىأوااانعاكنلةابئاأفرأعد
اشكلعاسشليهفونادكطالطياعكاافىفونالمقأطالمذاهوالدحذيعنأالمانألئافاطرقواينب

ذءممععوددصىاالعبدالمبن

يروسملتاابماردلمالضررذابعرلىعأمحملاألعوعلهموصاصلىلهيموأاررلعنينقاظانماصاللل7لمةليصكضرهلمظلجةإلته ألطلقنافالرىغأحدلجنا
أنصنواالفر7سإفالوااخاعالجليمكلبهااللمملىدسولوفيطحضافىبكونوتىجملىءبأاصإاصى
فأنتواسئحمااوبينبينةواليحولقراعةاخصقوالنلبعضلممبعفقأليعنىادخططفالجونشى
أىالضىحماعماعلىصصهمشدةمنبمضعلىصهمدديقعتىنالقو7واواصقكأالمخرجوقال

موئنااالالىلهمثاعييعنىمنفربئلمتوصياأكرجوااوكتقراشفىغالقر3نالتغثمثكودايك
اليدعونمالشمأيمابعلههويحمكاياصلىاللهولربآهيوزالفةالخامندافغاللغطاشدسفثوسمه
اناحمعناقالواإلقومنالهقهموتصدثبابماضهماالبعدلهمديقالفرآشواحماعألىغبرهملمهعكآلللهالتمىلر

نزلااياحمعناكعااللواولذايةنهودالنهمخجمالحقاقامصددموسأنزلإكتاايقشيمأفلتدهلس
اىلكوطالىمنالمنرلةةأاللهبمتالتاكنمىيعنىيديهلمابينآعدمصدبمناولتكافقالصاالسور

دعبالمهلواالاالنبباتصديقادالوصدوةالدعلىلمهثسقنتاالنبياجمكتباشفاونصيببنجن
نلضففلثسلياآلممحلعلىالمزالكوهوالقر3نبلهذاماشروالنئسرااكأارةهئرافاوالى

لىصلىآبىبهدمحدأأكأإمماثيجببوقلبنابكالعبطنإىبآلشألبديغهؤصربك3اقرأبافرأهاعليهم
طبجوالجناالنسالىمبعوثانهلىءلدلىيةاالوفئجهذاغيرهفاليواللهدتهبلمهههوسمالنبىرغاىفط
مهواداادأتقولهفاتفانوتممنوالهقهلالحنواداالنسلمياةاللهسعثلممقاتلقالهنلمواللمكلبهملى
صمقؤهالىفاوالالقرا

لالظهنقالئقهبنغلىكوالمإابينفاالجمالكمآلمأمورفبهابيطماقبماانيالبانأمعاألوااياهممندري
فاافابفعلهاوأزلالاناحمعأكياقوضا
مضامهألاابواعههموانمافالوامرومىبعدمن
نمظةحمشأمينكللمالجىاننهمااابخكباحرصىكنهاليهودكلىؤاالنهمبعالموصىهن

بافومنالمجببواطربصشقبموالىلىتعااللهالىقاطالىايخبابهلىامنبهورأمصدكالمابالسالمعلبهمبهعى
كنهارضفاألبوصنيفهنماابعزمنيميبهوبمنرذمنيغفرلمممياو7منوابهلتمكليالىامحكلالاللهاد

اكاوالعقاسوعنوأبالالتمقمجيموعلوأويمفنيلىأبوابخمالىوقايةاالامادلهفهامناصاةاالالهمالفاب
والصانفبيحانيمىبصثهنتعادلمدبثصريرنوبأكلونالجنةلنلىنافهم



منحيفيوبالليىأوليهئعههـبىيميأليئيمىقمدميث
انرااولمديخإللمببنالنفبصرهنالتهأصمدوفمالنعلىوقبلنؤلموالهفديرلصردمهندذائمةلتاثعن
ىلبدنتجعبنههمنبلاشطمالثنالحكمبرئطمايسبواكلاالسالمفلماكن
رسعمواخنشانجنهله7ذنهاننضاصلهرالمئميبشاقتأويبئ

آلهيوفوجمعوفى3ذهىفرلمقى4لشثأدؤااكاكممنالقوكديصلهيميزابفيفقااملىم
ضدماذمرفيعمعااذأنمجاثامنةابهمآلمنرصصيمفهببرحنيفواعناجالبممىجمبرلم

ألارداعوافيلمؤمتلاسالاشىااكتالأيوعىابهلئمواتربامهلىادلهمكيقي خبريداطنهملهالثوابدوثطماالضوظلاعزياليتنىكزاباالىنلفدثرابافىابافيعؤن

عبداللهئهاثرلرظىنماابخعبلىوفولوفعيوهفاهوااإللحعقلبطههاطوناإلحساقكا
لى1105دلوهـئحرشوكلونورخدرأبخفوالجناكالفالحبلىسضويبنفهبواليه

هبئاننفىةبهالالقاذوترالميطمهنفيظالغللبمهلبيصفعؤنجحاالمنفرسأبنطاها
طمنتوكلثاالمةاحولالجىيراخعؤمنىعبدالعرمحربنوظلوالجنلمثبىللرنسنياظلجأل رارفيلليساللهابومنطدتكعهابخةفىوافهايعنىوليعربفيوالب
4عازكاائمنراوثكالتممىانعاراجمعؤاولبانمونهرالعنولبربفوفزاالبمئاالرئ

ادضاالواللهليسانمخالللمواتاقماانبرواؤاصاليولممببمأفصلىالتهمجيبوادابخ4ايعنى
رروةفمعرربلىوفعهواحنراابدامهىمزولممالالخلقضلقهنانعالىانهيعنىبكدفينبىواإلركو
افبثمىكلثأملىمنعلباهونبعدالموتاطدواخبلعملدةاانالموثىيبعنىهانرعلىطينهأوتكل

يىملىالرويتهه4كيمفىكللىلوشعهوقو4عداثواطلهدالبداعهىعليهاوراسينمعألكل
هإلجوابلىفىاحبهىالرااعلىالذبيعرمقبوموشكلدعلىاللمظدمظلواصيهاامألمنبعقفالير
يرفسضكلكلاثاارصللملدموعهابهوالعد11هميعنىبالحقهذآليعىلهمفيفالصارشفبرهيخا

افىيئكفروارصووآفلليعهلريخشاضبعلعاأضهمملىفعهماعودنجاثذاابلىوهوالحق

فئإالبفاللرعلىإلعذوحلؤونالعدابجاكعغئكعروقواتولظلدمنلهموشربملؤة دابلحقامقعدلالهنللهاممالاليميعمملىابللنىلياسالعزجمعبرولىاظعأ
انلؤاواافولثيواكامافىفيوالحابخصاسظلفؤهالعبؤلىأفىشارصالعزآمنلىبا

اوفئلوابلىالعذأبافىلمحكزمأنرابمللىسلجكلابخزالهممىارسلمىنرمالهأولىواخملنوأوالصبرالجد
مابصلشوداللخردسامنياراالهوالقووهذاعقللرأهوصاعزكلناالياهشاللشهالم

فيئمبهفرلمثمكمغلهلبلهضكليؤلمجحقللنبعيفىكاتفولىبللعبيسلمنفولهفظقعفىألمتاللىيللى صبراوواخانباادمموظيبضلقؤفبرههوشباملعقههمارقوصأتقبمىمبراوملجما

ألإأأوالجدماواوالاقمكلليموسصلىللنييلانرىلةكنشفيهااليرنىالعزمأووااال ووادكاددفلىوهمنسوؤآاللعامالمدكوصوارسلاههمالعزمأولواقوموتلىالحوتعللملصحب
أاالماصقالعزيناهمالكىدمظاذلهداهماقهىأولثئالديهنهدكرهمذبعدغانيقمرنبيالفوله

ننببىمىوأدأخدتاوضعبولوطءهوروساوهمعةوفيلافتهالعدلهالمحمههـةواوأ8وابالمجاأمي
دوحعىصنافههعكحستةهممغاتلوالسعرإموقالفيموؤاإلعرافالنسقوشكلىالمذكويهمومومى

آضفويعقطحبربملىفولفيالدلىصبرءافماروامعرجملىوابراهبملدصقومهلىءص
وعيىسسبرهبماطسصدالضرءالمجوالهوأوبحبرجملىوضحرعلىووذهاببعشولده
اللبىصنهن4ممميفلميمءولبموسامحمدسلىصعالالننراصأصالبمبىىوموؤعوابراهموظاد

ملمحللعزاسأولىايااعرماواصملفر3ابهداطرتجلعاب



مليعكلىنالأيروفىيرمأألضكاظمثازالبهمألللهدعابملىبالعأيشدكفادفرلهلالست
ملىبوهاساعغنياخاجمللىنطسبلفحدظبمفمبسئغعرودظانهمأى851نهادالجبخواألسل

ممحيغاينالفلبخذنامنواذأقولهكتنوالهعهصمصالفافتمكموقدذكرهاأىابألغصكالهلىبنهلر
هضنكدإكفايةالألكاوصمهذا
ااهتمالمئامىنويهطدتهمىفيرمعوقولهيدقهئصريمذبنقاصونشهعيعيملمىووبببملعغواىبرابهدومنلةأالخوهذاتب3المومظق
ملىآلاصبراأودالعزممنهـضلمالتهانةنحدياعائحئلالدولمحهاليإطاالدلىيغفهلاوسولمن

نمزااأوفامعيمكاالماكفهمنياثأنلرضاولممحصوملصرعنأم8مكروفلننىاساعهألك إالبصذاسالتهالثي
شالىلىاالبالتهةوالفوالجهدنانكاصصمالصواللهطاعفهمنالبدلىواللهوافىارصلأىافاسقوقاقوإ

المحالةمبتازلكانهمكلذالالىنزولوالنممتصأذأهمبرعلىاعيعنىلهمواللمحستعلاام
ثعالىاللهفأصفمألمجبزاللعذأبعتهنالفصفأخبنأنربعمفوسلمعايهالئهنمصلىأظادجوقهصرصن

هىمايرعالونهيرونيومنهمكاتعافقالرراباابقربأخبرتمالاالسنونركاصبرالملوالهظبهاالئعاعن
اذأبالهاذاعايخواآخهميعنىارمناالساعهالدنيائلعنىبلبثىاالمضةاقانعذابتالمالابفالى

يسيرفهويألسطووانفىماحهادالنعةقددسانهزخلبرالدنياوالبفهفيطولاممورشاالحقاقرأس
ساعةررفولهعفدمالوتمءفناوانقطاعلأللدوهوألداالاالعألمىعاثمعمايدوماعسلهاللهتب

5100005رملةلعددكلاتحسة
اللهمنبألغالبيناشوالهدىمنلقرآخوهايخهااعهذابألغتعالىقالبنداخهارممنالدنيا

يعنىالفاسعوناقومااالاؤلاذابامذبايعنىيهلىنهلننبليغاعنىصألغوالا
القوماالاآلكوفضلرجهئحعالتأويلىجااكالقوطاعتهبالتهناالبعىرجينابليهاحمدصصوره

أعمواللهاالتةهذهمنأفوىالله3بذتصاعلارمافومفالافاشودولهذاالافظاسورهلتوةلم
2لهلؤنوثيكانوهىمدنيةولموعليهاللهملىمحلىرةسرسووهىمةحلفيةص أويوثألون3لهحمان

ارصيمارحمناللهبسمأالهـنبخونأل

اائعافهمماطلمهرهأانطعالههأوفمنىاإاللهاأولضملموأامحاعنلقصدإكأىنؤاالرءجللعزالاأاوصيمالىحناللهم
وممألوررواعنالذيئكفرواو

مسورءضعلقهعوولالهذولفقالروومحؤلكالمعمصسعرواصارهوأا مهاطةلومتواعرأىللهسبيل
النخبرفاخبرمنرهذمئفالكامولووملهموااكعفلعاجهلىئاأدتهلمحاالمحالالمتقالمننفنياوطعامقخوللدااعنمتضوا

دتهتكألطلهاالكالملعقمأماأضلاقهمواعسببلواوالألبنكفوهمالفالسغعدواغيرهمأألسألذام
ادوفالتاللهأبطلهاببانفيذازلكغهمقالمسهماأفدءفلىهامنءاهوالألهىصدالجوهرل4عى
المرادلعفهملائرقيمالدوحعلوسلمعليهاللهلىالننىكيالهالمكرهملأنطاضاكاأىاودرريف االميمكلنوصالأعرص

نيمسملمثىفيرعكعافالهعمردقميمفمابيبثىأمهطةئنااملذبهقةاهمأبحوحهاللذيرأكفرعنهمنععوصرتدا
دبدرلومالمطعمونوهم
ومنعوائاللهسبلدواعنفروصفيهلليلضهوماموقيلاكباارأهلهمكةفيامأوكابالاوء
لالللدالافماادإماخويوامنانغبلهآرالفنهأقولههأاللهنتالاالألطلالدأغركاأضدعنكفروسيكل
وأجطهـا1لهمأمما

محطولاالةمنلضالةكلهايثييتقبلهاونلهطيسعغضاجلهالفالةوحمقيعته
اطمكلليعوساآلكعلىكيدلىسولاامنأوهاملىهاماداتطرةوءاماواطعاماالرحاملةمنكفرهمءمملىهما
للهااصمكعبيلبرا



3منكالجممانرالكلىعديوهاأااكوعغأهلادأاإللمصهنبمثىكشالصاطاتوالذى7صمهـاوهلوا
قووعشلعنلىالبلةشأنموأكلهعظمالجماشبهاصمامنالملطرسرامالمااوثخصيصلغر7

مثمنركفرعفمحتيالغبزمهوئغفىلسغاثهعلياليردذاتالغهوأكيأخدبنلأمحأنقر7شوقبمربهههواطشافى
اثأنههبالهرنجيغلههلىلمحثعا1الهمعوأبنهمأوقوعفامجؤلىصىلكغروالمعااهنمغمنعاامااوملهمجملنهما

الذيئالباطالوأنائبهواواكف51الذبئبأنذكلهأييدوااننحمرةمنأعاالهمالدئياجماعلىسايطابارالالجمنواس

بهوقيىشمالذيئكفرداابخمباسقالإثالصماطومحعلىاوالذبن7منوامنثوداءهبا

370عزفيهخلفهدامهووقيلىبلامنوأهلءدوقيلفطامهاونم7ئيذلاو
انبعىعدعلىنزلاجما7منوالمؤمنبنجمبحلنولىاهواوهدعولهرباقمو

صاهاخاالبماشيبهمامجبينمعاالخشعاصاظكرهاذواكعدىعلىاللهترلهالذىا
اانمدالانهعلىوببهالىكرماالقرآناشأنالاللهعن3وكاباصلىاللهرحهول
وكليهأدتصلىيخكدامعناهوفيلبهمرنهقوهواطلهبةفلكوأكراالبه
عاؤلآمنواقولهفيرىالتويانقال2شغعايهاوالوكلهدإلنللصنهالحئ
مممنمااصا4امومحلهـالجمانسترنهممياكنرغغثئفوءايخالميعنىكل
يببالهموأمعكلعنهممابنلفثلهملغزحمالتهموتووجوعيمموالمعاصىالىممفرمن
مهمأعطاشاعاأمورالدلىوالثسايطالدينأموبالتوفيفيهميوشأنهالألهمسا

اوفالطسدسيعراععاعدحاذالقلبالقفاوبهميعىبالهيأصحوفيلثهمااعدلىءانعر
بوصذعاللمأألحاالىثودسالحاالهذاأنإسمصااالمههـمتاسء
مالحقاتبعوااونم7ئيذلادانيطانلمفابعنىنباطلااتبعواواالذفيكفربأنللثز
الكفارونكفبرسياتأمحالوهواضأللاالمىذكيةاكأومالغر3نبهمز

اآلليضربهماكفالثمنقاطالمؤصنينواتباعاباطلنكفاراااتباعصببسيئالمؤمت
أنعسهاأمتاللناسيضربلىنعاأنهلىاسلاالىجحرالهمأمئااضيرلىاأمئالهمالناس
اقارواايعنبرافريقيللنماساامفالضربلىرهأنهمعنىلىءيقالفرالىجحراأوانه
أهالىلةنجالناصاللرلاكادأوأثالنالمؤهصناتإدءأاللهصاجكذدديضرباك
بههضربافاضربواديعنىالرقابفصرباللقاعوهوالحوبمنواكفوالدبناصتماذفا

خصالعصاعواغاونساؤادارقاسفقطضربالمرادأقالإقهلاعنعبارقابالىوضرب

االهيبالذكرقتخصإلفلذرقبتهبضربمابهونخثااالنسانقتلالنلضرباادفاب
لهألك1الموتلىاحاصبدنهكانجمكلناذامانلبه1ضاءأأشرفالرأسمنوالناقعلبا

محاخؤسنكوهملموقخالغهلفىاكخمبابعىأصكنتموهمااذأصتىءضاءاالمنهنهنحال
سواطالهوضومنعتموهموالجراحلغعلباأثقلؤهمااذحىوالمعنىلغليظااضيناائئا

مىنبعوق
ضدعا

هيلىحبر

حدماألوف

تهتكعيرسيالعويقيى
أل

ءهؤالبطسأابب
وهوالضمعطانالباطل

انقر7نوهقاالهوهؤ

الضربزللثمئللك1كلى
القهيهشأكطللهإابفرب
تضييموامأحمقاللناس
أوالىالناصالىرأجع
قينافرانريئلذكو

لهمأمثايفعربنهامعنىالى
ايشبروابهماسلةاجلىال

الباطلاتباعجعلىوقد
فربئااصملادمه

امملضألالحقإعوا
فاللاأوجعللؤصنبى

ارا41فيصألكل

ضاللسيآتونكعيرا

القيغدفابرارزااللفو

ءمنإللفااهـةالذبئ3



المذفوافمبلواالفمبكئمئالشفهألمالسئرللثرأسالثاللمحالمحوهوهمهوبجةأنلمههفطجمنوا
مفيوبهوإلفداادليمممجبراكفعتماشرمانزبكلمحنودكثىطيمبمنف561اكعلىأبفطاكآليفمفمموخلى

كاالعنقاأوصربالسألم
مابعولهاصعصرتهوالياالهدالءاخندبه11لىلمحصلملميءيهنالكأأوالمراد

المنصحوإرأجدحثهوهمأهالماثركبىإاالالهبعوخافهمالمهثدىبهمئطولاكواملفبمقعغويسثرقوالالقفركبة
كىنقلىاالمامهمادأاأواالسركاقالصلاماللثالفداهالكمفارمنمراالفىوصمنلىءلغبولهمصلىاةعليهمجمنأد
ادياندااواللهشاب
المنقبأوفهواالصألماانلىوهنايومالبسفالجماهعنشااداحبلمنالمتاسالمارارأ

اللىلجزأالممهتلىيخلىادبأتهاهعملكفالىنقتىكجمديهمفداإويمنمالموقإاامىونوااقباذومحهالططهمراقه
اللهترحمهضيةألىعن

غإمنالقابمفدازخالالأالوللممةكالاآلينأذاليعةبماثراحهبالمينابللهووأنهاوالمشموقولهو
اإلمالتالعوضأويفاثيههظطايفمعلعيهمبمنآمسزأويقنلهمأنبنواأسراهفاراذلاالجمالالإهمدةيرى
صهوفولطامابقوااالحمىأكاوءمنافال4اشمحروهىاواالمسلنالساد016اليعودواحمىلبعيروال
أاأأرحمهاشاةلميهاوعداء

كراسلمالشدساولماحمرالممملونعبامىابنالحمدوفومئمافىأاثودايخفاراننعادللوصامالله
طيهاللهصيلىالنبىملوالنهجاهواالفولوهذااماصنابعالوامافداالسارىفيوجل4مةوراالراالأ
نجدخالحثقبلصعيال3ونههالامملىلنبىثماليرهرأبطعإقبعدهءوالخلفاوسلموايحافرقاقوااقنلا

إأنأجهللىلاسيالسواانامحاااالغدممطأطاففرإبئالمةماطعلحنيفهستلملقافقالتهامنناجلوالمنيئطاىبأسار ياروزالحربأائضعصى

11الكالتعفوآالىلنيفيشمكاللتانعطماقفمتمهليلياثةالقكمتعنداكط3لىنئماضابمسيمالتقوماننىنقالهاوآإلتهاا
صىوسلمالتمكلههعلىاقرسوليمفتماثمنهلدالمالؤكنتوادمذادمصىاجمراعاأاأحااال ا05ظلىها7أورروهـيل

تغتلشاكرنعلىنمتنمةانماقلشلىدىعفلحلعهماعندلىالغدلمىاذنلأهـتتركصئىش

أاالنشفدلعاأإعاطرخلمسلتمالئملمافأغةأشاناصللمالفرابدإنطلق3مءاطملفويهونالمشوهمربآ
نغدأصوحهكمئالىألغضاالدضعلىهاكاناللهرسولهومحداددهانوأثالتاالحئيسيانجمهمث

03لضعردخلىانالمجاومن
الدبنأبدبكأصجلمثدثدمنبغضديئماكمنواللهادوهالوأحبحكءاوألفدلهنمذأوتالمنوا
خعاكوانالىانبالدكلهاأببادكفأصبلدكمنالىبلدأبغضمنوالتمهاكانالىطهنأامملىءكأإهفا

أأوالوألألتهماللهسلمظهيلىالقءصمولىلىاالنبىماكثئأئعاالععرفالأيداأقاناإلاتنىلهثئماألله4رندالشافىء دأالىألداذلكرالوخكللىال لطولهمسملفظوسلمكلمهاضلىاللهفهادسولذنصىطةحمةاكالمةاأ ممعوشبالث
رجألمكلاالتمصلىرسولاأسأقالحصينبنانعناضارىاصرهوايبقالمألىالمضكليو

لىفكفييهمعندشبمآلاأفففغتكلاللذجلسرساح3ىلائآوةليااللهوثقولىمعلمناذقوةجلىشوم وعندأصألماعيهلهمى

يعنىزارهااباطتضعحىدتعذاوتولهمناطولوابوداودبلغظصواخرجهاذاالله4رةحنيهاب
ائقالهااالوزاروذللشحينهـباطجنستفحويؤسروخحتىمالضاونافالمعنىرسوالمئمدبالعلق

المنيتأؤلاناالنارءحرسبرلمتضعدوشحتىويفاعلهمجمنانهفالمعنىلفداواببالمىاذواينالشرشوكأالتبقى
لالتأفىذكؤدامنجمااهلفىوا



نهالألتعهفمألا161شالنفيم4لنىكاللهبفدفيأومالبههغدفماايألماكلأذلل

ةلببعغإآلاقايلافقئالرلمجراعنواسنهملهضعواحئرلبصنىااصلوالمرادهمااحماالهاو6
10051ادمدحلابمهمالحيوضاثحملرودالاالسةمبمفاإلنسانالرفرمأجممسأل

معلىمنبلضالىضاالديتوبرامنابأنأوزادبىناقىيفمحوعنيحضثاماالدزادالوقيللمحرلمجداركى11
أكالموممبنفنههاغوبهبنايأوزاكاليمجممصتشععىصناهغيلممو4فبفىمنويمالتهماكفو

ساللؤءخبعدكافركلهافيالمدللأيدظهواالصرحتىبهايانغعلالمثبتاغننوااالعيسلىأانلهمط11
والذينربئاوىفيآبمضدنرولكبموفوالفتدلجهادألجمونجهئهطهالدينطونصا

صرلمحيرضصكملىاانلىالدائالجيادمافىمنفبهوسمسدالميهالنيعنالحديثفىجاالألمعايه
اللهعمبههاأليلىافييسلىاصتىصناهالكايلوبغميرسنهالبغوىهاذيكأهمالالديغإلآلضاهى

سديهمأهمالملهضلفاالكفارحممنبندالنطيدكأذالثأاأأوسسااالممماليتىئىاالفرلمالمواظيعأ
أوأدبنةاالطصأبعىكنههادأهىاممايو9يمهلكألته10وكثبعنىالثنعرمنهمولوللشاطلته
شجوارركرالمعواباباالىالمؤمنينمنلئيصبربعنىببعبعضملطبالضالولكنأعيم

دمعبروترئحأتلىاالشهديعىالتهمبيلرنمقالبئوالىابالثالعأبناعفرامنفتلعن
للملالهمامماؤابفمهمبوطلهابلفيعنىأمحالهملبفىللناللههمونعمبعلابوهم
اصفنةخلهموولبرعىلهماهماصاتالمسلىغشسأحيولولمنزلتلة51نانذكرلنافادةثالعادهاسمم

01لىاصاترالدالىاآلضةمعروفىاأرنمدالىالدنماثقجاأالمإيعضيهمأصهدوالقتل
دفيمجاهلهمأ3برنةاعنازلههفيشالمعرفهااللمالجمورخلهـويقبلهاوأكالهمويرفىلهمويبم

اجممسمتأثوااامعرهامننخقوافئكونلنصامكلطالواليخطؤنهاواليسعلىادمساكنهماهتدواحض
وهوالترفالهمجوطعأدشاهذاقولافىوأهلهمترأفىمعنهعدووزوجتهوعنز4اددرجتهاهلالمؤمن
لذيئايهاإائحةالىمعرفامويغلطاارجوهيلعوفاعنطيبهالهمالهمككرفابخمباعنيهنونقلالمفعر

أىاللهواااة7دوقيورصو4تين8روابعنىاللهتضصروااناوئ2نيذلاااوجدعزووؤلها
رددودالوصمحدالقتايعنىأفداهممماويتألترروءمأيفصرعلهوصاللهاويطواتنص

ينصهـبهاعمولهاللموبئدوكالدطالهمقصةألوالعالىوفالبعدالهمابخدممياجمعىفاللىوالذبئكفروافتعسالهمراط
برليفغعدولمفىالزدونضةاالوفيهادضالدنبافياتعسبدشعاكالهوفلأبخزوفاللهميخبةاكالف

لىأفدامميئبتووفىوأرادوافيامهادعوالهازاحاعدهفياههيريدواولممحلميهوااداذللعاثرتعسانناريعالا
فراثداانىاالهربقبعىأفداميمييبتوالمؤمنينصقللماتعالىانهوهىجلعلاشارههذا

ومربائدمهوبتبتدرايضالصالانعتوهمبتوهمالجاثزانكلشعنلاقتالوا
بالبدفعنحلمحعووظذكالوالهوارواالرالثموالمؤمنونأيهـاالثماثبرالانتمالىقتادفاخبراللهوا
عللمعسالههأوانلبرالكفادبصبفةففيوقالشئطلىادالمجبتهاللهارعدألنمنذبعبغةااحقفي
مالعنالممأأأأهشاثلكجطاالعثطاعةفينتالضهاكألهمأمحاابطليعىلهمأمحاوأفلعليهماإلم

ل1لنوروالهدىاالدكطفيهلقر7دايعنياللهأنرلمكرهواماواالضألللنعسالعنى
أتعسماامتوافىاانوارأرحالاةالفسايكلىااايفوالتماالصالدفههرهوهوانما
روس01دواالجقادفيماواالذانركهممئموالمألذالمعهواتاهناناواطألفاالاال

حايراللهلقثأعىاقمهـانتىامالهمفأبطليعنىأكالهمأجطاللهأنزلانسببكرهواماافامأاللهطاعة
النارفىالؤىنوةاالاالرصبروافىيمممأفمالىادلغالالخوفمعملمحطالشركوالنالتهغيرطاعةفي

القر7ناىالتهأنزلهوأماملضألالباوالتسراأىكدءضازن113
كطرأبعدفىاافيافلىسبرالهمأطفاحب



متالميبفبيغرمثفربنأوالاشصاللىهألأهلكيمافتمطولصفىفبلهمالذيخمنالفأممففهتطر
لهمين7مؤأميدألتأبأنيخفرالفبةوصوظنصرالمومنينأىالثألجيكيهاالعدمبرنكائأفال

وملىاالخزاحههجمهعامنالعباهولىفالتهالناصرلهمالهمالمولى361فريئالوانوئاصرهما
والنصرةفهمالعصرف

فرهالاشاللمةواهصرنةيضااالممندعىقبلهمالذيخعنكانجفاكنظرفمنبنالمؤموذفهو

لىهلىابعىتممابعماآأهلىاوعلعهوأمياتيعضسأهلههلهمنمغمنأعايهيهمعطألتهجهـمنيناكافروا
عاههنميمامصرفواحنا
اوهذاللهعندمنبهبماجامعموعلمعلعهاللهلىععدبومنوالمانثعىةسيهامتالهاضاصالمؤمنولىءو

اللهانمببةىبأنوالهوانكاالهبعىؤقاذللثاالوشتطءايفالعفاللهانالنصرةة8من
المولىيئفرلامورههاوانأوهتولىورليهمهوناصهميعىآمنواألبنالىوعلىا7منوالذيناخيابد
والتنعرشغحوجادالنضروهىاالصناملكفادلماعبدواانوشبلدثالناصرلهميعنىتجرىتصاأمالحاتا

وارئمبإلقولهولهمالمولىيئكافراوانقولهببنالناصرلههوانعرقمفألبمهاعبمنالنهاروالذبننحنياس
لىطنوالماللئواللهالىبجمعنىاكتالمولىأنناصرهناجمعقلى11انالحقهمالتدموالىبفتفعونعونكفرواي
مشعنالميحالتعالمحالتهولمكيتبنابينالفرقفبانموهاالاالررهىأكلهـبأالماالدنيااورصاهجمضاع

ءجمنرأأقةااآوآلدضظاالاضااالهمطفيضمثعنىقأالاتحقاابهرمنخحالحافراإليفآفايركلوبئويأقألئل
تايأ0001اذةاورمنمكوينث

هوفروجهماالبطومةلهميعكأليمىاالنعامكلونهـثهااولذالدنيابثعهوالىقماالذكلأ
العقلاالنعامالنبالنعامولهذاشبهمغدفيمحايرادثمالهوشساهونذلىوهمشكاولة1اومسارالفء
تيلواليخفعههيمماعبدهاضقللهنلووالغيهزالنهلهفرالعتلوكالئماليزوالاضرابعددههىء

انباالالدفيقتعفرباااوانماوصفكنعكرلوأيتهيوالمناودالديخاينرفيدالهمىولمواوالألع
والناالدائجطماالنعبمعىاالتوةفلهاللهأعدالمحماقالنهصبةالمؤمنغموهىحمنإئناامةومزلي
ىلمحاأابلىختكاكبمغمىاشددمعفاأالهيمألمخرغالفىللهفرلهبهأويعنىنغرالىفقربةمنولمأىةقرت

ةالفرداثحروار

اهلممنعهممىماأغفوأهألصااللمهرمأهأللمايقلإفابكةمنغرهلاقولمحأدئةإلأيعىهلكمأفماكاهمقالأهلهاولنقك
الىوسلمعلعهاللهالتمصلىرسولجلماضابخكباسقالبهمحاالدىاسوالهآلكذاله50مىأفرأشدقىهى

ىلشركاأنوالىلألداللهوأساللهالىآمالىاللهلألدأصىأنتوكالىمكةالىاكادالضفتبمىاصجبداىا
مندموهسرمر

عىيقينعلىيعئىربه4لذعلىأفىتةاهذهاللهمنمأنزلحألميخرجولمأضجوكالذينكو
لهـلوأبراللهسوءلهزبئإكىمعهوالمومفرنسمالتمكليلىوهومحيدنهدثودجكزأسببأى

4إباهدبئهأللورشلثانوآلاهندافىلضكأألفدهعبخهموإلأسلماالمتقوعدالتىفألناصرلهمهمالهل
حعرهبمىلهمطنلمأى
وعدالىتعالمحضدالجنةضالينالمتفاعدلؤنينأوالمابإلةالفربقينواحدسكلاأعدماىانهمءذأباورفىحو

اليقتضىودارروصفمخظهوالوعفالمثليهيبرلالجنةفهيعنىالمتقونأتربهمنبيءكلن
بثكلمشلعدالمنقونالىفةابضلئلهاغبرمدكردلبمامنوفالملوقحلصنبهابهورهاالعندمنجمةلىء

وعالالنىعايعنىديهااناراالدفيهوكىرلهمذصروهو4لةالىلوفظيموشوسائرزانوهوأيفر2
قوناكلهمزينالذينمكةأهلهمهمؤمحزبئكنوسلمطيهالتصلىءهالرسولبعىالمعزات

صفةالجهةضلمحومحعناهلفظعلىايملهأهواوانبعوامحلىوقالسوءدآكورسوكماووسكلهمثيطان11
اكنافهافينااداضحاالشلناحيمةالجنها



نحملالكعسعؤ36أنهلوأرمااللثمغفيصفللىءاالللمالعلىأشلفاسأل
فيالوني3عمنيفكلطعافاالماموأبئمئيروالمنئيفادأصنيمنطنهمحاثاالممقو
سنبئلوالطو1لىظاوابخيمافنننلثعنىرربتئعيهاكموأصحثد
صبرنمصلمهيرةعنومفوالمىوفئونهابسخرفظثيارببنإبعنىادمفىدابهالطعمعنءما كلىمنوصنخاردإلسداوضهابذئرابخمعألييبالصيوليىىحلبالدصلأاتويئف

ولبعرلىانآبمنياولمنجربماكعسلىئهعفيهليسمصنىبمعضععملارمنأواهذاذقطاالزهمابل 01االنباشواثصعلجبعافحنهوفانصبلبعفيلهفيهحؤسافلطوفىمن
نجرومكارمنغكلالهاصكرالععلجمرالملهالجههقىاقظلى3ومديفللهعلىالنبىعنأبجمنععادشنىحكبمعن

اللليذونإئمدعنأمجوظالصبمئصالترملأضجهالكادبعالققبحراضرثموالبنوبحرا
االوأائدارالحاأاللارأشفىأنيفراتراأوااوجشاثعمديهامكلظالرههوالبرقهـهلى

البممةلهاجمرشبمذيوجصرنوجطىاصعسقىثرالنيوىبردلدينالثيئظلالجنةا
آءدلألدمافيفيتطرابأنمالذادماعنادبثاقالمألصودانجصانةأماسيان

ملاروأللاكلبرهاصاناجماشبعدارأناوصيصةاوجماشثرارئةينمماةدهى اويالنمأهاكودنفهظلبالئمطوهنامابعدلركلذثمموصهمالصوابمقهناهوا

أنئعمجرجلطهمبىعملجشاطعاثعننالهرهاواالامهاجللتافموهوايالنتاوقيهنةاطمن طؤجلىضصباركعباوقالالسنةهلىهذامذهىابمومقفعوجونأللجن
يفيهامنأولهموكيرهوهفواالغملهرأهررحمرههرلعنههوثرهصررالغراتنفراأهل

منفنروافاتالفراتكليامنولهملىتعطعنمؤفيلهالبفو4فكماتهامموئرنهرامغرجألربا
مبتدأخبرمثلبههاوافى3ةإولغالرراالدهبئاأهلاألنصأكولمارةاالهضوديؤاشصحرازفي

النارفىادهوكنقاكعنااظشظتبهمروصضؤننالذهواالتعنههالثاوبسبعداكفلىا
اوالقجماوشىاطءالمعىأنجمونمبألليسفلتزالمفهاالمنغؤنكيفجكونطماالبعةاالطشل
هماهعاهيالنهايهالزاثكلفهامنطمالمعىالشلببفيهونفىتاكاوةيهاالنمفغمفولهم
الجنهكفلنفدبرأمملواتليالنفبفابرفعمضرةولهمالمعنىوهوانضالبهاوجوالمجلهمدخمفبملصغفرهولهم
النارهـضالإلفىشنجاهحطبوعابيكيفرتجولىمأنيافانالدنجألفيخايأكوسويمئهربرنعهم
وؤلىألموهوهومنفيالنارقهيا3نفعالىؤفيهوالعفابعلههحسابالجنةونعبم
نفىناهئاشواوصقواماوهوقوحمهامنرحطراكهوهادفيصالدائمألمقبماننعيمصداه
آثنحتالنطواثهوجوههمضىادشمفماافىخلقمندجهمنمعايهاطرفدأصتعرتئمالوريعنىجمم
رألنبحرفمصدبماهواالإرهمأدمنضغرجتحىإعهمألخعافعربرهئألشنروفرنعهموو
وهوحبزقودنهىاللقدماالنارراجعللدفيهوفعهكتدلىجاوثالالحوابامنابطناهائوهوجمعمى
لينهخكاكزبمفولهاءقواماادارووهوفادفىهعربهحميربخمصوءبينةلىنلفتعللىكايه

ص4بئ4كزمردمفدعهملمحراجبمادالجملالتمييمملىالنبىأبهربرفسعىهبمأووحم
هفغورقحلومحلهاجمموهوالصهرثمفدبىجصرفيحىفيلنعادجولههبرامجلصصئ يرتعويادزدألناتمياصلىالنىكىأهاأدسصجحسىضنهربحدوفالالزبنضجهلج

ببنصىثفيلممضوجموحيهأدفاداههلحبادميهببفظلاليدجمرعهعهاممسفىفولهفيملم
التابوبالبيمةانععكجماقطعمامتعاافالدبرهصنخيحتىهأععاطعبداضرهارهوـروشت
بفتمنجمزبئوانهروااثءاثرمطيهظلجؤاضثوهـاكللرلوانبتغعتوابفاواجماههوبقوليءامعا

انضةابنبيةالنسو

اطبمبسفىاهلهالالنااببنالثااالثفهانجر
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ربئلمفااهمالبلتجمعماللىلهاومنهؤاليعأومنهمآسالىلهجمبكر

إبعثكعءتاللىلمجوقافألعنهوجوفأليعونهقومونيسيكاليعمغوبنهه اأاضجواسامىعنلمكااوملدجنمبمترحونعالذينكانراعندكالمناخىهؤالانعندكاذائوجوامنى
فيالذمظالمحعاطقالميعنى7لمازاابقاهقدعنىاميأاأودؤاإللفبأينالمهافيامافىاالءلمأورواينالانااللو
اوبمائعالمههمئاقهدواللثممافللغوالالسأماأضالالىإثنالكانخالىللنلىلعهصةافافقوقهماأتاللىآ لسكضرونؤام

بعالذيااصيلتدأصلفبنوفلسئلتبخكبلساألعليمسمألتهمحبعلىبيادفاولى
تهعوااوسالكليهالىامرصولاطعوينعفعواولممنيايؤفممأككأفىعلىإقهمهمونكلرفيعوسلم

نمداوجهماللهقأماتاطأتباحمالئركوأاوالمعنىوالنفاالكفريعنولمهوامعااللهفونووذ4ر

يالدلماىتتنتعحاالفبدممداأأنجالموالذيخهاإهلهلرهمأايلينتفلمحالمفىتعقلىلوعمفتعهفاذاضنجواناهنهعما
اكمثعنىهعزادهمالمحاالكاناالهماقهالةاهتدوالعنىنعالمحوالذفقالكالفياآلالولىاواا بسعالعهماداب

7هنواجماحمعوامنهالتمكزوجلكنماصالموهىلميهءاللهلىاللهثعوامسولعاءنهنرااالسجهةعلى
مويعىتعواهمناهم7ومابهعلتهمواجمانااطيعهدذلكهميهفيزوعمقؤكاططبحالذادلئك

قسآناهملوقىتقواهمبظتاهموهوألتفوصوظلسيدبخجبير7بههمأميجماللعملماهواوادموالى
تاتميهمانةالسااالينظرونثهلجلعزلىالحوىتعادبيلمتقواههبهمدالهانءالالوااوالذبم

بغعتأنيهمسلى1بؤمنوافمصاناالعنواقدالذبنالناصينادريناليعنىةبضانقر7خأزادهمواستهاع

اعهلتهألشلودعماافئيلتطرفاددلمعنيدبوأاةيآميمدقيهعهسأقهمم11لههمئثمىؤالهمعا7تةكلبأاآلماهألى ورهمممعدونعرأالو
اأوبيعنامفعدفيامأوغىاالهرأمنسياونتنتظرماليبعافهلبادسواباوصملميهءأعانهمزفواهمتاهم7و

اماكبساماراثلاوأبمنطرأأئراطوبيحاليتعاخااأاإنمذنرمجهزصسىااءائرثهرهانفوافيأناهمأو7علبها صفهلهايثقونأوبيالم
فهلعالىادلالنفوسوقداصفبطأفيأص4انساثمولماصانهاضطواتاىالساعهاالينظطن

ءضدحالىطنهفقالالعاعهكائالقالمثىجموبخقيامفكلنبغعهتأثيهمانالساعةاالااآليأىيهمذاانالوو كلعاالتمصلىدسولانفمروبعتهانهئمقاقهالساعة7صراطمنالمعيونفالصرالاوبدلةااا
ايممطىكعلجصباقاوسمليهااآلكملىرسولرانجبخعمعدقالصهلعنقلمويمحأةبغتةالساعقهن

تيناكأناوالساعهبعتتفالبةودرواكهاتبناعهنعأناوابشتوفالااليهامتلىوالىالاشرااصد
ةأناوالساتبعئتعدييوسماللهملىالتولقالرظلأنعنقوثشيرباصبعيمبهدهمامحلىاوهومبعثعالما

نغمىبعثشظلروابةوطىوالواسبابةاوضمىاالضلىاحداهمماكهاتيكففلوانشقاقوسافتمكليهصلى
القهمبعفمصلىمابينالمرادانانالحديثععنىفيلاالخرىعلىهذهفهبفقاكفضلعهالطفعحماشوفيلوالدالق

المجاورةتربالىهواشارهولوقيلالطفىبعيهمابينبسيرثالساعهوفيامعليعوسمالكراموقلىاالرحام
بهثمالصكدوسماشلعهصلىلفبىاحبناعننمحدأالأترلمجوفانهعندقالأنسعنقمكؤأ

انهاعةاطأثمرمنقأوقالءالساالتقومعمايقوللبهاأدآكصلىرسولحمعتىأحمككل
يمونحئىلنساهاسقىوارجالهصيئيخمئموارناوابخرويثربووالجهـلويلملهابرفعأن

ظلهكلسةأبعنئءوجموانلساارجالويطهرارناويقليةواوفىقيم5ااصظسين
قيلى



ادعمبنغصباإرممرطينعدلىدلممامفصراعالوسملىلدس

ربثتابرفحوثهواالفنلالمرعاليبموولوهعيالهرثدلجقالض
ىهفجالملقمطيملمحلىينلرسولهإلةكلخألىظهربمأوا

حممنهاقسدبععاللىروشلساعفااصقافددقبدلكآشافوص
يئمدأيئياتياذشبرميهبلبلمدقهكؤثلشأمعضمال

بهبفللسضرالمةعتلازبعلاها6يلرةالسمنلالملا
بلنهمملمالىألخنظرجماعفوقوالعبئههافاعديالهيظللنامتهأ
كيفمعنابقفوقيلكمللساعةعؤنالبهوفلألاثدكهـريأجمذلبخيلمجمهـاه
لتوبقوالمجتصىامفمصبلىالاككرىفاللصصمالعاعةماتهمافاملجونعما

يإعهماذإشلمهناردكلوأووسيهاقعلىنبىبداقهياظط6يافالظمالىتتنالولألبأل
ألضشظلاكاذعنلىوأصاالصهذاهههدالهوبخاالماباكنطعمليهاقهلىا

لمكرأدئالنفدلميضنخ6امكللىالجسليالدسللقثملموعطاهنيهأفمامعنامعهكلى
الهعممااقهصلىاشابوانممطنىالنذاوقيلعلكافىبرالارناهطوالجألسأو

اللهاال4ابئمانانمعنلهجمثميلىهفيدشبخكطنصدأمثصلأوالعاليةأمتمظلراثبنهبرمضعسعلي
وامنضرلننبليالهورنجيلالهكلالادقداالكلنلمعامياؤالمفزبأوالالالهكااذالجمتهم

ليألتانألممزالحماالفيددعنعئطلاوانابحاتاالالهانهعممعناه
حبالستشاميصاووملىنبيهدجلاقمكزأمىواسنضرلننبكآألهواللهـنأ

صصفنىينةكرالمزنجاغرهياعنبفغوابففوعهأنعمننرهـسبس

دايهوفرعسميحاليوأسئنفرفىحئكلبىلمنيكلىالىشوداتقصمموماقعلىدسول هإلتجلأخينىاليوهشعثفهيبعؤوجلؤساافىنوافهالير3ربا
ةمهـعسبيناليوفىصهادقموألوبرااشالسهقمكديموصبمايخولملىشوللىص

كلأجملبصلنبفوافانيناممدفيانافلبنجو4هعينصعحصرءأوفعرا
حتىخاصبعهأمنهأصوالبمعنماأطلعمعلوسجفكنبخيو

نجكلضنلايرمصالحههئناالنفرقأمولمأكشيئغلىانهلهكلهل
بممكؤبرلنفزوهماممدوفيهعفامأرفعمكنطمفوثعمرفعبادعئأعظموك

بسشرحمافمعلىلمببافليذاسواننيىهممعنفاعوئصعهوم
سرميقالغبدهوآفممنهومأخوذوقيلىضافربينعياالتصششاتالبر

نكننهرهولمجكلهموسلتابضىنلبمصلىوالهالضغلهنانكايغمئى
هببولفيمطيعرشمضثىفبعملىينفالىايخفهوالكمفاوقبلرلشتبش
كلكىافوالدبئبمأوصصنعالىالكوالففارالىاملىالعبودلهاادهاص

وصلمكلباسلىلنطكالذيوالحألنيعنلغاالمرالبهعيافيلنالقفى
غيروعىمنهاحهعدمهالوجؤدصنجاولصتننربنهفللالالرأثحلظركليوا
نبعى3نراوينأجاللخوشاعظالماللكةطبياضوساالفرنالالصىاوفى
طودأبمولغبىآظا4خسنفوااافىالنعاصنملوفيلادابمأ

أىنبكاإلأسننرلذفدهعضوصللهاكونعبعاضكوأفيأااسبنفيؤش



أثبدئثلدرأأمااطدكمكلهإمثعمئالظعيصالهكوفىنيحازلالالعأوءنسرانمتؤممهفى ادأثموبرحدائصالهاعإلهنمصماألليرالميهالأفىلىهأو

ةبأليالثالعطضاال3شثفهذهالفاوفيلاجمبماداهـالعغيمنالقباأمباسؤوذؤانقئيدوخحباسرةاالدفلزك
بممقاوهمنارلممنحيشسهقروقيوبعلمئواأونابملموشممعاقىمققذبميعمادته1اتصالبإكماجلةللى
يسئغضروأنجمشى9يتقىبانصفيوشلوالنانةافىلموضوالىتموأماتغبمرأوانقبوفيلموشوابمدصيافي

113بعهبالعملىفاعىنبكواستضرلذاآلاالالهالأنهعفافولهئمعالمال661لماالففعنةبخكيهسياوشل
ألدالذينآمنوالوالويقول

إاككرلفمجلالههصعااهوازلمعرثسهغفرلذلمهقؤأميطيعمنالممهاامرنئئصليحللهدبؤأالمةلفهاذكرصورةقىات أنزلشسودهذافاالجياد

تمانهافيأشحاتفائنامتقلهبمفيليعنىمخامنصرالىاألصةاايأصم8اإقالأمإتعغثتلمامنعلهمأمنوألمابممحكمهاداطعنىفي
نلطاألمهاتحوأرحامالىااأصالمنمنقامملومضاجتسايلأيااءلتحفاللتمابهةخمبينة ووتالالةمرلالووحهـ
ئأمغاوانعاصهااليخفىأحوالمصجيحماتعاالىانهوالمعنىواثتاالدنيافىبموجمتوااقمسكلدهبخعن
ابزاسأففاآإئئئنجادهـالموأاللذأكط7طصمنوسودوإلتأهابالتاولجفأآدوالاللهإللألجهاكتلىغمحكمهىفهـلطاذسا
أشصدوهماعةدفهىهاا3ادكأسورهكلمفايقالأاوذصكمنهماعلبردالانخاالن
رونبنظونألمناوهمنفاصآيعنىهيمقلىفيالذرأيتنالاالىناير7نماحةاقتالاأنقبل
ادتعنعلبهمئىالمةظردؤالهءلقاهادوجبناسللنهممزراكراهعةكأإايكوولمهـمادنةوفعالمن
قولهموهومعنىدبوعدوفبهالموشاألولمحالمةاعندمهرهامئماخصابنظكايمةالةمالىخةغر

معرووتئلطاابتدأرقوهذائمنحموتمألمماتكرهبكشوكارإالتهدبدولىأىهالااهـهاسوذ3
ءواولمحبهاوالمهلهمأمتلوفوامعروف4طاتابرقدبرهامحألوفأهذاهومبهلىلىورايتادفهاباطص3

لهمآوالدةفببماوضصللوقبوأصسنأمتلكأنومرفويالمهـلواعواوقالواطمرضبهمقاوفيالذفي
وأطاسالمعىواباالجالةمعرووقولرسولهعةالتموطاطاعتهبسمفاو5لباعبها01ءفيةةإطاأيتلمحال3اق

ذانيعطاروايةفىباسءابئفولذامعنىوبهمأولىابةواالاطاعهانتلوأجالوانهاونصيهبينمف
ءولناجادعازفيلهأهوعلىلوثصاحىصاعغافاذتقديرهحنيخهأالهميمتطراامكاينغلرونأ

وكذبواجماونانااالميمالفماذاعزمبهاالومعى2متوأمياذوهـالوقتهردنااأىوتآمى4علب
اظهارقاللهلومدفوامعناهوفهللايعماخيمنكاناللهفوافلىصءواوفيأبصارهمص
عنمتمأعرلؤليهأثعنىانأأمحؤلعلعسيهأفهلخيرالهمذلثنيمإطاوااالجماناصابعهينظرمنوحزعا
علعهكنمتمالمحماكأتعودويهرضاوافىشفسدان4مىأحوفادفتماقر7ناحماعفاولىالىتكية

مابعةافرقهاداوزجعوااروماوسفكوالبفىيةباسعاالرضالفامنالجاهلميةلىالوثؤلهأوعيدبمعنى
وهوالولىمنفعلوهوأ

التهؤلواعنكعالقوأحنارأغ5كقتادقالأرصاممواوتقطالتمماالسألم سءأءعاالىا10تاا



قطعتهفطعلثومندصمشوملئهعنئطااضالاوحمنمننهارحمانولمليه

مثمحنهمفاذحثىاظلقلقانعالتكليحمالتصلىانتهلرصولىرابةورنممر
ينأهألنيمالالغطيعةلعائنبئيعناالتهفلعقاماهلىوارحمينبكحذتارحهمأ

ايعوسلماصلىالترصولفاثمفذثظلشبلى1ظعدصوطوأفمعأصلهأن
الذبئويثكاممأأروتغطعواضاالشفسموافىأدلينمأنعسمخفهيلاشمنعنغأفروا
لعرابةاصنآلثأالمحاقاوبعلىبرونثاقر7شأمأفالبتدادهمأكواعبراصالفهم

زافولماجعلاعلىوفديطلقنسانالاارمناالومممسالواوقسلهاكلشقباكالمئغبكة
سهقرسيبقراخلىكايعستسكوايستساكااللهالضعاراارحنمنئحنهارحم

اصدارحمههوفطعااحساناوالظربامبرةحمصلهآلىوصنسببهمىانسدبوا
ممعنىوتبرأغاهىوتقطعدؤصللتىاالرياصنناقافىارقالثذاللىئذاطوال

ذللثىببعضبعفيعصلوالدونسبيمعرحمقرالبماواغاهىالمعواليعهبم
اهناونعاقهاضربكرقياذكودبالكلوموالعامصنهايتأثرحاوالمهطاالف

اواهطهاوفضيلةشأنمتعظيموالمرادمالدلكاسفبعتلراةدعالىستعارفاوحسئمثلى
يكونومجوذانظلعلاكالسببذلكقطحنقطعاالعقوقحمىاالهاوقاطهثمايموعظ
كلوماهذوجلكزاابأمياساضهابهذلىءمسكثوتلباتعلقالمألئكةمنملىامقهدالمرا

الواليئهوعنؤلعخاددفهلهيةاالفىوقيللميوالتدأ4اطاهألشفىياضتلقافا
ؤثركااممأهـوتقطعوابانظلميهىاالدفوافىتفسداناسلهااميشنوليعماصميتمءفهللعنى
عىفلتفانساداالمنمبتوقعهلروالمعىللتغريرالمذكوعسيخلهلقوتيهاالآ

هطمعة3بعفمهـفالنلى5فامعهانئصلمعالىتعاالنهاتمعالاكللىووتوقعوؤجخ
رفالفلثنهممحوقعاثهينظرامىحناهصضهموفاللىالمالمرجىصلهـبميخعل

ةورصاكرإصموعرفمذمىكلآابعولبأنأحقذيدمحنمءاطالهنحشرمحصعنااك
املمعتموتأصلناسراأمولؤليخمداصميتوقعلونالصاتريانطالالمعقد

ادسئعاره1ثلثأواذالدعلىلوتهالملىاضلىتنااممأرالمإرفيونقطعووافىسالت
محىهمطررحمنهمىأبعدهيعنىاللهثمالذيناماالركوقطحاثافىافسدتولىاذا

لىماككلذكالهديقطعىيعنىأبصارهمإوأعىالحؤحماععنأيعنىحميمألجنته
لولمحهيتبهولمبععدكموهللمالحقيقواطروأبعهـبؤمنوابهولميفهسموهفلمالقر7نثعوا
كأكلغر7قابروندالأأاظاهراارووأبىعأصلهمانواىاااصماترلة

أترهالبهومايؤلاتصئفبةعاامفكمربرالحدالأواصوزمواعطهفيفيعهونيتفكر
ءاالعاللنعلبهويشرطوتهوقهتلىالهمجعواقابحضورااالمحإليموننلقر7براوئد
أدعاهـاوجعلقلىبلىءبلبعىفاوبأقالهطلىءماننيةيشلىصالصرإللاطمى

مموعكذاجمعىضىفلحفأليقاللطاعخاعلتعاطىمنسانلللىماخعفألنكلفلأةا
اطغععفوهثجهمسكدفلىلرأأبصارهمىواعأصمكادفلىاللهاداكانتلتفانمنه

لدتهدعدناألائزماالبطاقشكلفقلثمبدهااالمواعفهاختدبرالغرآدفاليفبكخهم
عابهالحداعنرصمىايرورلبفهاللهوهافدلملثاليؤمىاتعلىقسبقلمنبااليمانأ
حةلمنقثابةلللىقةفاةهذانوقيلاتاصىالمرادالعر2ناليقدبرونأفولهانلو

تلم
الىفياشهأوشدبئ
هنالذينالمذعردبظبة
لىحمنعنأبعدهماللهل
اساععنهماليأله
هاأبصوأهىاوعظةاط

سلقاهـابصادهمعند
ضدبرونثأزالهدىث
فععرفواهايخهالفر3نب
يواداكالمحاظمناأل

حى5دالهيىءووت

أصىالمعلىالجمهروام

الهاأبفلىلىءمية
التقويىوهمزةبلجمعنىط

ثمفاوالنعابهالمنسصل
ابهادكماليهومقعلى

دألمرالنيوبااكرتون

بهمصيةقافاوبعلي
الدوادالثهافيأهر

قلىبوهىلقلىبابعض

وأضبفتدقينطالمها
النالقاوبالملىاالر

كاالمصةقالاالالمراد
الكلرالتىطلىاهى

وننفدألاصنعلف

صاط1تمطباواو



المثلأمالؤخملكفألبعواللىمداثىإلفاسبيلهالهمعهمبإلأهاالقافبنانا
لمأهلىاالشفينمالبامحرفىمبهمنخبوبماومبتالصن6ولجملةذقيأولم
مالطلمممدوم
افألقولهفابصارهمدأهماصيمالتهلعنهمالذفيأولئلثاللىلماثعالىاللهانوزللثموووأملىأالىرواإل
ةوابسببماللعنكفرالفالماهمفيممهنقىكلههكلىهياكن7رعلابرونبتهوهماوعدفىأهأى

نادالنعبىعئالبغومبموروىبرادهأعمالهعكغرراللهاصرارههكلىلهيهطحتأوكالةينامدأزللث
اشالهطقلىبيلىأمالترآنافأليتدبرونوسمهالتمطصلىاقنالدسوللارجمروهئطعرأىالتهماقىلىاه

اكلىنلأوبفرجااللهونيحنىقااثلوبعلىبلافيهلمن3بمعالظللهوداظالمغالفون
أمنبرثابىاكفيوةوعرثحسلبصذاصففامشعانولىعوصقصةلشمابفيااالمينحبعضطجعة
ذغكلثحريخوفيلاثنهينولدسنةوسمالنهلميهأدتهصلىالنىركييدماآلبعإلوأجدهـمحدوالقعودكلداوهأ

بعدمابخيالمشاأالفهعوىكفاردجعوألعنىأروبادهمارطواعلىينانعزوجدؤلهسمواورهنصرتهن
بكفرداصدالهمكغارأهلدهقماآيفألأدطريقلهمساومنعمنمثالهدىالمصلرعلىاسرارهم

اكواعباسافيوظلمكنافىووجدوانعتهعاعرفوهفمدمنعليموساللهلىصوواصحمؤمن
اقنيالهمذبنيهنىالشبطانحولاأأوالئمكغرواثانيانممنواونالمهاهموالسدىسربحغمرهممأسرار
يضىظكبسمممالمعلىالهاوالومكراافافوثحبضملهموأملىحسناكأوهحىاثوفئهمادهففص

لمنانياالممموأملىواللركبهعنيااللفبفلهمواملىروفرئالهفىملىاوصداأصفكيفاىكلةالمأل
ثوليسالمطلفاعلااللهاللهاالمنالبهؤتانالاالمألمواالفاشفلتاالصلهمعدذثالمومامهألبى

هووالمملىلمسولاانفلتةءالعراهأهفاهعنىالسنةأهلمذهىعلىظفعلللشعطان
صمصرلودوجو

قمرذالثالدتعالىانحهثصعنأسنداييمذواغالفللهئيطانمولبالحقيقةالمحفيتاللهثباساعنإلرهموآد
تعواةذالحمقثممايقولوانقبيعماينههوفيطةكالمثمعطاشاللهولدباللهموقىغهحااللهىءر

أهلبانينباءواالمأليلشوااالىرةافهاذللثاصرضأالى7تمورنياكهورياراآلمعصيةلىأحلى
المياسبعفىاسنطععمثركوشالميوهماللههانزلالمذيئكرهواالوقاالقينالمناأوبلتى41نمدوخالمألئكهمن
وكانواصوالعودعنهالجادونركسالتمكليمحدصلىاوهعلىنالتعامنيعىاداشارةذلتبرهر
ارأسريمواللهقالثمخبرهمصمهوعليهاللهلىامحيدلميهخبراللهفاساثيقولوسدابانهميالمولعوفيا

فكيفيكونأيعىالمألثلةاذاقىفغمفكمفهممنأمىفافييتعادالثخنىانهيعىاتبعوامابصمب
أباثملضرباذالثمىثذمبرشوجوههماوأدبارصرالمألنكةفحهمااذصالهمأونةمهأمناللهصماهاا

وقالسليهاللهاتمصلىارسولادمحأتركيعنىاللهأصضطانبعواماامممبسببيعنىسهواموالكفرف
بعنىضوانهكرهواوسمليهالتملىكفرواجمعدالتوراهبالحباكوامنابخزصربمننهدضوا

التمكايهعلىاللهرسولمعوالجهاداطاعهواوهوااليمانعزوجلاللهرضوانكرهوامافبهالهمافاؤ11
الذبئحسبأمهاصوالدتهيخنالماللباامللملىهامنالىالهمأفاحبطوصالبهمفلىفىالذبنبام
إوهوآلظهرضغماأمغااللهاالدقهعمدانالمؤنمنواهـلمنااتحىهمفيبئيالمؤعلىضادبهمأاقهيخرجدنانضىم

أمتعالىللماهمعطهمففعراكهمالرلضاولونشاسمدهمعاساشثددوفال11همااأم11 عونالمماطنىلمو
بمنمأفةخمايخرلملمقالقالألنفيبمأفغااللهصنجرانأنضبيبهبقلىلذكفىاسبزلرالئعالىللهاان

همهيمرليم



ماقلنهعلىممافىضالا461همومهمللحوجملمنالمحسنبهديعهشولثعاولئرفمههفلهغن
الللوأ

مهمككلالاصمهماخدفىماندةإدسفعفهكثاوفولهالتعريفماواليلمجمنىرأةفحوادنمامن2ماأىكالدبعا
فىلىتمالربئفىلمحافكلفمرفتهالكايةيعيةاالمعرتنهمواليكتلبطالتىالنعريفانوهى
دفىدأماطوفامعهاليقحللذىاتعريفدللثقوهااشادة4بقعريفاتمرفيهبههناعرفناعمهمالمعنى
عمواحرنر2يمعلىقمانس3بهافالفعرفهمهةدصطأىمبعألميعنىجماهموواشتباه

فمأبىالسونجمايعرفهمأوكلنااكمنيفثمئاالهذهنزولبعهوسملعهاسلىانتمولر
إممأواللهوقمححأخطمعنيانيصوالمجنوومقععدهوعواهالفولمعنىيعنىلغولالحنفىولتعز
ازضءأااأالبألغهحثمنوهذامحودوالتعريضالمالىالنصربمنالكلوآوازاكمعرف
ولتعرففهفيبعولهانيهوبعضمنجمتهانىبعضمفامللموسعلياللهملىفولهومنه
اللهعلىأستط3اعالميالمطبازالهاااظالىالصوابعنالماصاقطاهروهوصرفالمفمومىاوأماالغولن

راأةسامأودهاالغولأهبرضونيخاينالمنايفوانلئاعدلقعرفناالومعنىيفاأدااالمراب عندفقمهذاالتكامبعدنفبهاهعواآلسعوتقبالملينوأصكأصينتمهن
دلادااقأبلغكونكالثمفظوفسادباطنهعلى4كلوصوىلويسمىلقولهاالعرفهوسالتليهصلىالنبى
المجاهدجمأمنمنعلمصىإلنعاددهدفدرعءالفىكل5دعباحأمادبعنىيمأمطبعمواللهثعاد
اأنهكايكلىوللجهـلصاراااالشياكقبلكونبصيعلمئعادطاللهبرفاناللمعاحمهاهلةولتئثنمأولنبأل

لعماهدرالمرادحىباوربمأماالامنىامابرينوأعنميناههالمنأحنىووجودها
أخبانباوأسيكرنالوجودىلىأىلمذحئىةولهايرادشالنهغيممنبرعدبويصعئادرمنويتبين

صوليبلىنمسرادلمالجهادواللصبرالقنالأبمئبنلينمثالهوهاونكشفهـإيعىونبلىأخباروالظهور

أهاأبيبمآلنفاهمنبههميآهينالنوايعسوذاوشانواالقهسإيلررواعنكفرواوعىالذينان
شلناالدصماوإليلاوسبولوصدقلهدالةادماظهرلهممنرمنىالهدىلهمبعدماتعينهنهالجهادوغيم

تلىأنشكثدعنمرهنعاواقهبذللثأبهمسروناآيعنىميألهالوالضرإلىوسلهالى
قتارزاوأوعالىاللهقيالنهالماالضةاثرابافىفألبرونمامايطلوينىآعالهمطأويص
اطمعووالماأطهعوا3منوابنالىمهاالهلعزوهـلىبدربومالمطعموقمعبالحابنل

سدوااوينناللهأموصإل4اللهيلىالتزسلهتمظببكفاراللماذكرافآلزوسولا

ووبمالعئىاالتهاعىشوسبيرأوإقالالمءأوالتبطلىائعالىقالثملموالتعكلملىرسوالصوطاعةبطاعهافىمنىا
بهواوالتنعةءااطوااناالمنلصهأزئماوامملىادلمعنىواأنعاقوااشركبائبهءطا

ورصوررومالمطعمبنألطلكاسمعلبهاللهصدتهصولطاعةبركعاىلعطلىاوقبلأعالمتبطل
لمممإلصينبعدمنلوايابمبىاوفالعصياةوسلمابءاللهاآلكصلىدسولبتنهذيباعمالهالكابلا
سولهماوينغرفوأاىالوكرماءضالعمالوجهناالمااالمحالءقبلالتاللهاللنسةامبارإلعواالما
المدلىللهادسولابأنابةاماأدواقالؤوالبماهىبالىلمأعالواالتصنط
شيأافدهامريةانبةاالهتسملالمييركمعقحالدنىبمااليمانحاليفرهماتهوقرابيوسما

التىصهاملىافىأجمأكلىشصأطاعات11اجماطيرىمنبةاامشدذجمهدهلهمأعاأشنهعطبعئراذجمفافواصن
ثدلووهدرضرامثقاللينتعطديقوالاللهالهاودأاثمجمةواصى

بعاونفألعسيباالالالتةتعاداواعطألدنهسعهـاوإفىتابفىصنةصنكوقاذنعادوانذزشرايرهالشة
بأبهااداكاضهمامنانرى3كاعراتهابئعىولالىدةواهةمثيرهسنينماعاتطلببطانمنوأكرمكلدل

افييعواارسوأحمااالأطهاعالناطلالذىهداياوالنجطلىآأعمادبمقىلمقبوالحثىاحمناتهاعنالشا
ءباأوبالىبالقاقنبطلواممايكمخاألعأ133



ينكفرءألىممياك

فألفألثنوالهموآا
ؤلىالهفلىإوثضفوا

جمالابايلمالىمراالاللك
عووالندأىلملمسااوفما

نخاالعمعرالىا
الكلبوناأىالعاو

قخولهلدعوامحزووتد

والتمععكمانهامحم
ناصرعاواناهصمرهابا

ولنأمالكملترع
كماوأماأينقصكم
الدنيالعباطبوهافا

أعرحئتنقطعولهو
لتهفؤصنواأوانمد

نمركونهفراورعوله

دؤابكمجويؤتاكمل
أوالوتقواكمابماشكم

أىلكلهواأكمئليى
رضلةأتجلكمبسأال
أواللهوالفاعلمفما

بئسفمانوقالسولالى

ادفعضنغيضاعي

كميوهاسثدكى

بههويطلمهمجهدكمأ
بلىغولغةالمبالواالصا

يفالنىفىفيفابةا
ينركذاعاالمستلةقحفاها

حنىوا3االلحاصيأمن
أصلىااسعأصلىاادهلرف

بضلواألدالمأىبكزج
المتناعادعةكمأضغان
النماصمؤالاوعهأل

لىالقايبزااملمثبطععؤيوهمكفادفللألئهسيملأألكن

بععسلهلنودألويعفرمادبهئركاآلماليغسفرانأدنزلصقؤرالفواحشالفعلئا

لبهنهمدصاالوايمعالمجوالمىلكببرقونرامابأمنشاخنهوكلقولاذللثعنظف
ابطالوزلهالنطوومأونطوعلمحصالةدخلصىالنوافلابطالالبرىمنبةاال
دإثوقلىفيلمبينةالسنةالقتجةوبةااللههليلوالدكروجواثلاهالىذ

لهائشمةصمساصالررابيشواالىصاغاظادجعأميوسمليهأطصلىياكانيناصافي
انصأيضااوفيبلفظهيونشىرراطوهذامعنىفأصشصاكماأدقريةفلة
تأفىكاصتىامسشالقالصائمكلفالىليهاطعامافاالفربهلهإفشعالدرالشزارأال

ايمأعافعبطلوسلمعليهاللهصلىالترسولالكنواعلى4ااالمعىفيقاثلوقالمههكلفأ
الذينكفرواانتعالىاللهاششاراثلمجاجمىصورهتفقإقصةوصنذكراأسدفيقنزلث

أبووهماقلياأهلفيقىلتقهلمالممكعارفابدبغفراوهـتواماثماللهسبيلنءوصدوا
لىكفرهءكافرماتفيومحمهاعامظهبرروالقوافى4ئتلىاببالذينابهوألجه
1هنويشطكائلنذوندلصرهاوبهركاليغغرأقأللهانتعالىلقولهرلهاليفالته

أيهاكأفألتضعفوابخاخلجهوتكامثموسلمالتمكلههصلىانبىابالفيهابشاطا
يدعواانالمسيهناللهامنعأبف4ااارالىلكواءوالئديعنىلماساالىعواوئفافىهنوشا
الملبوقانغاوأشتمئةلمونءاالوأشيسلوائمبهىصحرهموأميييلحافارادال3ا
لالممواغلبوانعليهملهموالغلبةلنصرهواسالهينالمالمىاانلىتأخبراللهعليهميالونوا
ولىبىلغاالىافهوانهالتممعهكلنومنلنصروالمعونةبايعىآمهوالتهالوفاتابمضفي

يموغيربنسعبابئوقاللمأمطلوابفسيأمنمينلنشةلىمأمايتركم
يواطاغاتعالىالالدنيابذمخرهااللىءحضأجورهاثميؤشمبل4طاطاأعالم

الديخاانوقدلساالضةطبعنيخاالدغنعموريعنىكيفوغرأمحالطلولهوابيخااك شوليمىااللعبهايشةواوطاعتهكزوجلاتاةدعبافيهفاهاكانولهواالبلىكلها
ثعالهابأصهولمغيرهعنلشخلولماالنسانلاستاذاثملطاوالقالحالفيفعةفي
أجوكميؤتمتؤمنواؤتقواوانوألهوافهـهناعنأشفلوانعبفهوامها

عنبسأللىتعااللهانسنىايهمأمواواليسفلماالضةفى3اأماءحزابؤتملعنى
نهاعيهاايتدهسمعةاطااتقوثحواوابااليمانهميأمرلميهابلاالبرءءاليعامأمواآلعباد
ودسولهاللهأننكمالبهعناوفيلأموالعموسلمبهاللهمحدعلىوالبسألناصوقيل
صرالوهودخيضهغيإمنيهمنمايسأافاتلمسداالكمكلأمواوسلملميهلتمثصلىا
تعادالتافرضءافهاحاجهوربولهلتهليسلميكمءتردثمكمأموالةوهوزايهمأموامن
ذهبايقولداهىوالىكمأةالىبمفطيبواإخراجءانفقواهاعلىوؤنيااالأهوالفي

ئدالىاضبرط1وهايسثدكانتعالىوهوفولهبهاالسباقإيهءبدلوبخكبينةسفيان
فىانايةاوبلىغضلةالىفىةلالمبافادطابياممهاواالورركمصبهأيعنىيحثموالاال

طوهفالتلبالمطنىزمجلوااحاالطشيأمنبزكالمالمسئلىآدقىاحفاهيغالشئل



رلكمكامفةأااأداإأللافيالئهمدبيلأفكطالعنفثقالالنهمدأستأنفثموبالموبوا
اشالشرهذملسمغقفنكماقهسملالبيوالكلادجوهوجيعهوانكاكاالمرادبهملوالغزدلدا
بتاسوركمأومنالبرانفافمفوجوهادأونلباككاهاضاجمعنطيهيجمافلمن
فةيومننفسهلفانحاتعالىوهوقولهضربفأليخعدأهالفريضهءافوادابابعنىل

لايبئافرياءوأداإنيثهـماالماللقالغنىنهتموطاطمدقانمعنفيهالغنىواقهصسهعلىأىاا
نلأىعنالدياوافوابمنىاظبراثماعندمعناليموافىبعنىأافعراانغواالرضواادا

ربهاكانعسهداالفياموعنوسمأفتمكليهصولهرتعالمحوطاعةاللهةطاكأعأئتووانضهأاال
نفسعيقالعلىلفيلللهألمحنرنطويعنىأأمنالىفاالجمئمةومافيكمتبأللياإلهممجمرالمامىعب

واللهوعنبخالشحطيههمناوفالالينعربكئضعواهمكندهاعىلمنموصميهاسلىدرسوله
أىالفقراوأنغالغنىصلىاالرسولقالءفالدتعالىىرضهريرهأبعلىوارومفاسمكرمةوقالمال
لحاجنهنجاأليإمياظقاالومنأمتالمفراالئمقوماغيرتتولوالستبدلىوانلةاالهفهلموسكديها الحاصاتعننهنىالاليهقالهذاوأصابهئمسلىانبعلىوسلمالتخديهعلىالفضرسرسولبنايستبدل

ركمكهوجطولكنأبهريرةكالعنأخرىفطروايلىولهمقالاصنادهشيبوفىحررثفاللرمألىاأضج
أوالشهوللئوابالىروحلالذبخذصاهؤالمنالتالدسولملمكللبهاقلىالترسولابأمننافال
رالهاأنعرفواوانوسمعبهصدالقهالقهدعمولببهنبالننوانافالأمثاطوزاالامنائماصتهدلملوليغاان

وطاعتطانحععنكانهبنضوالذىهذاوأصابهفقالفذسالنلمجوسمءاللهصلىالتفضرسرمهول
ملىسثطنفاوارسولهسورةؤدفيالصجطرالحسديثذااوفارسسرجالاللتناولهمنوطابالثرجمانا

وأنعلىمعطوفوبرادلمءأوتعالىوالتألسصانهثعالىاللهءثااالجهة

إيستبلئعوانؤمفواملنبةىيلفغاهـتفسيرسوأ

قوسايخلقوماغيرمماةطاباظرعربئأسفارهبعضلرثىبسنوسميىءاللهلىاللهعولرانلماعنخ
اهممناكمبرامحرذممتكعالمجهفلمسألهثمصبهبفلمسألهثممجبهلم4شئمرعاصالفألهىبيرن
رسوللوسفابىهمفالالمجبكذللثاتصثألشعيلموسالتمكلليمهلىالذرسولعلىيررتءالأمك

اشلمعنلحلعهاالعثولىممارضاتمانفالبئتن7رقفىينزلانشيتوالنايعوءاماتعالمضحنىنيرىمحركت
لوظذهعلىرنهمفسكمموعليهاللهالتمعلىضرسولقرآنفىنزلقانيهلفدخشيتفعلتبعرخ
الثنانااترثمثثمماعلعهتمماطلهالىأحىرهاليلىشوعلىلقدأنزللفعيه

نفمىوالدىهدالماقالأنسنقبةلياطأسفارهبعضشثتوفياكرمنيوزااامبيناوأخرجه
منوطاناألككاندهدجعهاصءافونقولهوماتأضاذشكذمنمملىهااللهليففرللثافقامببتاللثانانزلت
فارسنرمالاللنالهاخمبااللهلىالقرسولقالىفيدبنحرالهديالطوقلىبةوالالحزنهمغالطوهمالحديدعةصن
كهأاأمتاإلجموراإصمثناإاناارىافيانولةمسمالفطاالدتادمنأصبآيقهىعلىلعدأنزلتوسلميي

اهاكمانمفىجمكلاثاءعزاللهفاؤللمايأفضيأمرلمومحيهـداللهالنمصأصاسرسولففالديجاحاصيأفال
الىمموفةعدمتشعبةاددالاتحتهامئتجرىجفاثوالمؤمهاتنالمؤضلايدفوجل

صنيةخاادرهواهارأنعاسببنافعناناشنالكأماففاللمكرتطرجعتثمقتادةعنهناممهمحدثت
ةي7نرئوتعوهىاللهلىصلنبىأنزنعلىلطأسأنإدههرمنيكلنالواضجهكرمةفعنيناهنيأص
اللبهلىلنيىاالبيصداطمنجعهخرمىوماتانعكذصشعاتقدماضرلثلدوسمعليه



سهاارعىاوتهابسمم
دبماظنوفاذيظفر

الىظةجمجكدلوبالف
ماليخنىهوالفضه
ديبيةاطخهووقيل

كهاللشديد4فبطنولم
أنقومببنفىامولكن
فرىوجمارةبسهعام

حتىالمشركينالسلوق
راوسأالرهمدخلىهمأد
فصامبيناقفاصعا

فغكلشفىارصاجوفال
ة7يةالحديبهة

ولمماؤهانرانهوذلك
فتعفضببففيهاتطوه

التمكليهالتصلىهول

بنرنلرتافىمجثموس

يعصةحتىشرب4بالما
هوغوقيلالنيس

قضيناكناهوقيلخيير

مكةأهلبيناعلىءتفماث
دصاوأأنتتدخاهاان

بالبيتلتطوفواكابلمن

4الحكووهىافتاصاهن

لفاقيلاللهنيففر

والتقديرالغفرهبببليس
فخامبينااانا

افتهنبصرلىرفامش

نعراللهءاذاطومئلى

اليثئؤسلمفإليربيصبأكوقملدااطعرباالفغاببنمناللثأقهافا
عالفهئيبيةاآعامكةمهنمطبهأفالصلىفيجعكسفئلعىوفدلةفهءهيهلم
افيعكشانكلىمألامنواالفمننلىوئمةالشخنهاجمنزبةاثقال371فى

الواوسمليهاصلىافيقرأثماالرضىمماعلىالىابيةلقدأقىاشكللىألليلة
ذلشلىغلاشاالرسولهععأعمي المؤشضزبهخليملدبنافةفعلافابئمابفهل

الزافوبلعاالثارصىعفاهننجرىجناثلمؤهناتوا

رحيمارحنااللهبممم

اناقضيناوالمع5وحدوسمليهاملىاظطاسافيصامبذاانافقنالدوجألعز
عىأنسقعادةفروىنفغانهذاوأختلفواوالتعبميرفعالامببغاظاهراوحثمناللث

اائاالسألماؤبألدوطوموارفارسهوفخيبوقيلفغالهوفالبماهدمكةفغانه
ضبعلنتندثكنوغبرهالمصكةبالداهألهنوالاعلىتلتفانلهوجلانتمكلز

يقتوالتممامهلىنمينعالىاللهقلشوعلىالماضىضاهبينابلفظنالىانالىنعالظ ئنةاوتيقنهابئلةمهاشالضهاأنجارهفيالتمتعالىمادةجمماعلىالهاضىبلفظبوجم

وةالالمحالةبفهوكاماورهوتغدبرناومافدناحفىنااناقالتعالىالموجودهكأنه
امعنىأنسسوايئكلنوهووهواالمعالحالببيةمعااالموادبهذانأكثرالمغميئ

اللهفضهصعباهتعفراحثىمساليبيةاىمنالمثركمعلععانوالمعممتصعبالمظق
فغولقدكانعكةفغالفغأنمتعدونفالالبراعنواطفزلهكدومهلهؤيسووجلعز
أربعوسطيهاللهالتمصلىرسولمعيببةكناالحثوموانالىةبيهالفئهومخنامكه

فألالهوسلعهاآلصلىالنبىذللىفبلغثاقطرةذننركنزجناهاولمربةرريبيواطهاثةشره

فعهافتركناهاغيربعيدثمصبهودماثمضضاعفتوضائممنءنادعاباثمكهفيرهاملىنجالم
ديبيةادغقالامبيهاناللثاناقولهفىالشعىلوظلناومايئميشاودزأاأ

كوارهـتوظككلهالمدبلغوخيبرلواطعمواتوماتأخرنبهذمنهاتقدموغفرله
منظمأفغنصمالىهروقالوساسكلىلاأهلالمؤمنوشبظيوقرحسفا

اقاالسالممكنمهملىعوافلميناخناطواباحمرفياكانوذلكيةررداصع
صلىمولهروصكزائواكرمبنالصالمصبرفعزاخلمقبمئألشسمغايفيصلمبهمقلو

قولهومأقافيلوطألضذفبكمنالتمهأللفدمثوليوجلءفىوقولهسماتسليهأ
إلفغانسمهكامرهالممعاجمعلكلامبذطفضففناللثوالمعنىالمصاللهايغفرللث

المؤمناتينولؤمحنواسعغفرلذنبكلىافولهلىادودهوميافضلابنالحسنوفال
ووهوبئاوقالوالمؤمناشجفدالمؤمفينضلوايدوماتأضنبكذهنماتصالماللهلث

ذنمكصءماتغداللهللثفنفاالؤكافانه5امرتغفيهـالنععروه5فلهاالفهاا



أال

زصرأطاضأبناكهطفؤنبمكوصزلطوكعياكللئافي
والعددإلمجطرانالصالفغاكوقبنأنكيلاالخللعاجلافواكاارإلد
ببالدخولاممخهذالماوقيلقالمغالفوزلعدراظفوباوالمففرمعالمواباوفي
منكملفرطرلئمالتمجيعييةاالمعمالغفرةوااللواشبالبيتكشؤللشسبباةمك

علىاضيهمجوزامنقوليلىوهدابعدهايعنىوماتأضلنبوةاقبلسنىذفبكهنماتقدم
ماببرحمكوحوامد7ديأبوذنبمنلعكففعىلممألهافاظطاةوفااالنلا

نيعنئقبلمميمذنبكمنرمماتفدمآلسفيانوتاللهتلئبدطاللمنربذتأضمق

أعليكنعسمتهويعتمصضاأعطلتأكهإكاتقولايقطرذاعلىوفيكرعنلهاتعمشئبعنىكلوهائلنوالنبوة
البالدوفغباعألعديمكوفيقغذنبرمالممنلكماوقعالمعنىكونفيفاثهلمومنقهتواضعربمنثرهلمترامومن

صراطاوبهدبللجكعلىلمجملهوعليهاللهملىالنبىالنوتأوللةسووغفسماتهنالمرادمنهوقبلمففورللف
تئلىواانحرذاسهووهنوقهنهانبهونمىلمرادبذكيالذفبهناصاعيرهذنبكفزلمجا

اوينصركالمرصالدبنكفوولهرةوفيهلاهعذاكلعناذنبافصاهحمذالمقربيناالبهرارسياناتح
امنيافيفىافىنصرأاللهوينميخحتمكللبكنعادوهوعليهنعمعهليئمبندئعوأشضورلهوجلعزاللهلىظ

النأهأبدا5بدالللاصراطويهديكقاكعنواوابنممرمغامنأعطاكومالنبوهبايعنى
قاوبةالىأهـلمةالنهتمماممعالمجمعوالمعنىتئحليهيثباالسألوعسهةصعراطالىوبهاللك
اجماناداافىداالمؤممبنمعمنقيمصراطالىبكبهدىومعناهقيلسألوهواهونممحصرابمالىوالهدابةاللمحره
السكيةماجماانعربهذاعرأوقمااالعدوظهورعلىيعكأفالباذأعزوشعةاصراعزيزااللهصركأفى
ةللبهنانكونعزيراادمعرجمصلهاداللهوصففلتنالنئعاداللهبكحهمناصلوالمبينالفغ

فلىبهمالتمقأقىل13فاتأىعيشقراضيةامحزهكفولهذظمعناهكامعناهالنصرورصاحبوالعزيزهوالمن
قبسببوالطحأنبالسكونفاكايغالصأدماكلهدلاليقالامجازصوراسناداكبمافمالنعرجمايووصفلرضاوق
دلىقافىدادواحالاغاوقيلبراذاوأخهصارااالمضافمحنوراعزيزاصاحبهنصرناهوفيلصادقتكلغ

4فياؤسليقنهماالمزبراناقاظاذامماوالعزفيالغالبانغلبةمنانعزهاكانتاذالهقديراتهذهالىجمت
الئقةالتمومآأميلىاصبراانصرالذممطهومنالنالهغديراتهذهالىالنظيرفألمجهاجأوالعديمانظيلففبسهوأ

اللهالمىممظاللفوالةبرعالهوالذىنعالىأنعراعزفياؤلوصفكألهىنعالىاللهلكؤلمعنسهفيقككزئعاللها
أبنقالننودثملنألتنزئجبهمقلىواوقارفىاطهأنيههاشلهأشالمؤتنالبفىالممكينةترل3

عوضعهانفسيرهاوقدنفدمالبقوةسورةفياننىاالطفأئيندالقر3نفيمهماكيغةكلعباص
تعلدانهللثهولنصريهفاهذاوجهيزأببنزنصراافقينعركوعالىاولماقال

امقدائباتظئمنمبلىوقلىسالمؤمنينوالثباطمأنبنحةاالنىكينةالعجعل
اللهتبععصلىتعالىأدننصهـالذلمحيوأأسبابعنذارولمجوغيرهافكلنافيالقااعند
ااسكينفوانطمأنبنةاجعلنعالىانهوذللثاجماضههأاجماناخواادليزدتعالىفالىئمملمعلبه
اهوأأونهى7أميمكاوردعااذلىبهمفىاالجماشةيادالمؤمنايعبباكفلىبفى

أاللهصرسولهعزجلاللهبخكباحبعثاوقالمطنافىالدهعندلئزوطوأضفاه
اثمهـآااثم2كااثماصالةارادهمومعدفوهآمنوابهلماإدتهاألالهأدالبنههادةوعليه

االصيقهوألىاادواقعهازددفوءوابثومأصفكماديخهمكلأصاداثما
ؤيإلطالهوصيوالقيصدقديبياطأصهذافيلكلوقاالميهمهنامعبهاك



بقاياااالهاوالمؤمنالئجفضكلشمئىالمغحلللبهااملطوافىاقكلألدجتؤطئه
ليأليهتكاللمحيهوللمتطالمنافيهوالمئابئافىيئفوثىاعثداللهاأل4ثفىثهمهوكلنطفرحمتههياو

رضلىامواشوالنور

كأبهأصااقمكيمسملىأرسولوتسديقيدوهالثو3منواباالصوللمااللهنجيلبعضعلىبعفهثسلط
دتهديفدهاايحاألرآلهدناحنؤأووإطنررالموتبعى3صفلىثدعزووحكمنهعدهميهثض اجماثىدللصالوهوالمماليةةررتالقفتمأخععاكىمى

فلفائالنددشددواالهىقلنطالمؤضوناعزفياوصاسكويةوجيللمبمىمنيينااقاوب
اللهصلىنصردصولههوقادرعلىاالضوأتنجودادادلهجلعزاللهفاخبرهغلثعةأنكدهمولدةا

واهألكوممممملههاللهالتصالطرسولبهكالنهايميهدالمؤمنوداانجوقلىعلمةكلضئللسيماوللدزللثاوبناضىيفتهالم
دالموصاصوعوهورهه

االولجوءجنودالهعثواشريالدضوفىانعقابلهمالئوادآفعكوأيديمائأعدممهلمؤنونلجعر
جيعوجفوداالرضكةالمألثهواتجنودادانقالهواالدضالتمعواعالئكةايبهمهاجمويثوالله
متلالحادهقحنوداالرضصوالالصاعغهثلمهرات11حنواشانااككاناتهماافرينايصمذبوث

ءلمطنكاولمنافق
اكلواتلافىالذجنالهئكأببهميععيااللهنإوونحوذلكوالغرقوازلام

أجعلثتهباحهـرنالمؤأيهافلىبمقاليأبءندليرههوقيلقلعتىصكيمرفروااطالينأهـهوهصد
أنحعغامننحرىحناتاتأومنواالمؤنشلدفلعزوحلفلةاكمعدعلىأمراالسوالسوأوقعاتمظنبا دوفساؤعنعباره

جناثلعالخالمافىمنيناثنقلىبالسيمانة6نرليهوالذرهصابعاتقديتداااللوىصؤأضليقال
ررعدهمطاةآاالظقنالمؤىخنآبمببهالبدنضامهكنفبهلىعلىانايثمافهالالمحهانوالمرادظنهمفاسد
وماتأضفالنبدذمنماتقالماللهرلدامبيخالجثخنااناةتعالىقولىلماترلا010ءالىسولرالتتعالى

النىيةااللالتمكزوفانزلبغالفادابكلفمادتعالىالئافدبينمىهنيئامصالاادواليرجعهمهـمنينوأ
3طغرعنفهاوديئضاالراالتخفاجفاتعخرمحعنوالمؤناتالمؤمعينلهالعدنهيعلىنحيهاينظاهـجة
إحمهـدائرةعلهمصاوفيعنوه

يهدرواكضنةيااطجمعيرلهمانقيلأءلجىباامقتمالواظتانجنةدخوكلوأبومحرومكلالسو
عندذوكانالجنةأهلصانهضاذبالذكوجمعنىاالدفقدمعةااهلمنالمكونأكطعايظنونمبنربصونه

ويعذبفوزاعظهطتعااللهلركاخكفوالتاالدضالداليانلعنىإفىالتمفوزاائبالمفهوتإلمؤمنين
المدينهأهلعناالمنافوالمنافعينيعنىكتالممثروكينراضاضأكإوينالمنا5الهألكأالىعليهمائرد

المواضعنيرهوفيضافيالمهثعلىالمهاقينوافافذمطةأهلمحنوالمشركاتوالمئعركبنافيثدوالدماربرغر
وجبهاهدصصترزمنهانفوصنءااالنفريئءاامنالمؤمنينءدأثفيكالؤاافالمةالنالداوهأىبالعغالسوء
فرأكرصنخمالاكخائرهتفاهوالمجاهدمحززتأنيمماكنهافىدومبيرااءاللهالضطوطههفمونهاالنى

لىمطزاتاانظنواأنهميعنىاسوأاظناللتالظانيبناللدكرادلىالمنافقتقاليمنفكوهلوالسوءوالسو
انعذابانرهدعليهمئنىالسؤافىةدعايهموالمؤمنلوسممليهاتاصلىاجمدشصالواوالضعفممر
موطردهـوألعدهميعنئهاولعنهموهألتعدلهمذالدهئطالتمطهمكصصواقألكلىغلبكااناال
ماوادالعهلصاان

ولتهمنقلبافيجساتيعنىمصيراوساخرةاالهيبعفىاهـاللمرحمعهعىكأوامامنكا4أذت
واتاهعذكرجنوداقدمالتكريردلممافاثدةبتفسيرهتععممواشاالرضجنودالمرالثادمجرىفيوءالى
واالرضولنههولكدلهملبهمالغصباظبرصهوقيضالى

جمالمؤعنينالمسألماليههنبيعادمنخكيالفيهشواالرضالمحواودئابودجهغهصبراتوساهجهغ
عهائماا



أال

همابعسنعايبالمحوامتواالدكطكرجغوأضولممةأمنىالماثالملىفىوال
همنيهمنواالوضوانأكبصوجفؤفتانتكراافنقوألطةاممفيواالمناف
المجةللؤصنبنفالادقبلواالدضادثواتبهرصنلىمهوللعنابمنومفملرحم
أففيوأالجنةضاوادادوحندالميزانيالعراطملىفيئبضهماوحمةجتونالمؤمثمحايكو
رجنودوأخرذلماذكبعلىلهمصاجةولمنهقروارصممعهثحادالتهأحافى

فألبفارقوهمط11جنودصهملكموننافريخوالمتاليببضعةرففىاشواا
فياكزاانويةأا6هذغاوفالقىطعباللهقبماالولمبةاالقالقدتفاناألد

هوالعنابرمنهيالرحةمنالرضائمواالممييحنردخفىآلقطاعثامعهاهجما
4عيالمجاولماالاللهن11االولىيةاالضاكةتكرنأنبناالمؤمغنفالثلموء
وكلدألتهانيةاكلةاالضانكوقأقناسبدنهؤوالمنالقالكاذبتعموسفف

لاختثزفيهقئلرأخذناهميقولهانتقافيذىبعزالذألبسفهوكقولهجممامزفيا
طهعرـكوزوسالتمكلليصلىاسأياشضراونذيراائماهدأرسلناكأالتعالى
لعنىومبمصراأمنهامحاللىءانماهدةلاالىبعتهوبارهمالةضرفهحعئهناشدلمعاال

رشاوابجائدةثمبالعقابأمىوعصىلفهضالنيعونذيرالثوابوأطاعهبهلمن7
وهيقيوبمنىوهيعزايههاوامرسلاللناساضهرميهيأولهورليؤمنوابالتلىئعافقال

لوايرالنعظحموالعويعظموهويعنىأوويوفرتعظيمنصسمعوافعزينصروهو
فالى5ائصالوههأأومنالعقائصجيعمنيلننرهواالذىلجمعامىجموهو

وسمكلليهاللهصلىورسولهينهتعزيردلىتعاسعزبرأدتهلمحوالمرادانائروااكمخشرى
الىةاجصددكصفروهوهريعروقولهفيالتلاغهرهوفألثرفعدأبعداخطافرقومن

عولهيبحطثمتاموموفلوقروكالؤصكلىماتكافىوعندهاتموسملصهالتعلىارممول
لمواللهلهوفلىتااللهالىراتجعةوهلمحولهالاقلىءالداصةوهويس

ياغاببايعوداللهإهونكلبانلذاندنىتلهسىاوااةالدبالغدصواوبأو
املىأنفسمهمالكهباعواالعوناغاياوافرالادعلىيبيةلحدبايبابعونيامحهلذيئاان

ةءالطمانجلمنفههلىءاآلنسانلعقدهقمآلذىاالبيعةوأصبالجنةوجلكزا
فربةوهىيةرررعوادباطبيعةابياثصالهوالمرألهلرمهاالذىصدتجالعوالوةمامإ

ديثاطفيوقدىإصاكلىتحصأوهلمةصمنأقلمكةنبيوييفالبهببرهليست

لحدببةاومجوزفىلاطمقصلغصادااوقالالحرممنئهىبزقاللميةالحهان

فآلعبييدبنيرعنقونهابمئهددغدنيناوعامةأفصعيفبدواقشدوامفاا
مالموتفالكلىلموسليهالتصلىاتمادسولمغباضئأىلىءكوعايدلةقلت
عوأناراانخامبماخوسلمعلبهاللأللىصىنبىواصرةايومرابتىلقديسارقالبنلعن
بايصاهكنللموتالىنمايعملمالساعثرةأرخومخنرأسهعأضاثانامنغ

يميهمتطبايعهجناوهرربثبناطينةمناءاالعقالالنفرانعلى
ممنعةألبصمجاواوينعصرأوايعنلىصتىيدعينبئيقاتلوناليزاالموتعلىكوعا

يهاللحلصلىاننبىانماسكاؤاميعانعرقالابئعىخدوابةانيسارعلىبنمعقل
قالوسلمالتمملههصملىإفيفونبامحدفاثااشحأظاللتفؤوافىدببيةاطيوموسمأ

ينه

اباماأؤاعثهانأووأن
يخانيمهألبالفيدا

11شاهدسلناكاناابرد
أهتئييرمقثمهدعلىنرا
معلرهلنمطالقيامةاث

يهنمإلجفةالؤمومبثسرألمأال
مىفربئأوفذيراثلألتها

لتؤمنوابالتهطرالةتىله
واضاطابسولورسولهض

وسميهعاللهصلىاللهمنى
وشزروهوالمفماو

بالنعمرأولؤفروهوتقووهوهدا

يمنأوشبصوهوئظمولى
جةأأوهنالتسبجلى
عزوبائرلتهوالفسم
زيرتتعزبراقهوالمرادالى
فرقومن4ووبفهد4و

االواسسلىارالكالله

سملعالتمصلىلني
نقدأبعدلعؤمفواصس
برلفاسوأومحرووالصحةء

بالباةاالخيمالثالثةابهفية
العبمرهلمىجمرةنحدهاث

الرحاصالىات1يألأوبة
اكابعؤكيباالذبنان

قالولمماانارفوسسها

أعدهللهايبايعوناغالح
ثةطوهداعلىتأ5

الليهاا



بدافىيرلمثفوقاأبيم
واكاآيالمعساسسفات

االئمواكاأطاعدارسو
3صابركالاالعلبهرندكهضر
أحدفكثفاالفان

ثفيسبناالجهابيعةامنا
11اضتبأنحتمناففاوكلن
الفوموبريممرمعبعرهيطئ

داجساأووصن

وأوأههالتمباويفال
أوفوابعفدفولهبثوعنه

صمبعهدوالموفوقتها

حفصاللهمايه

وبالنونؤتيهة

راأوشاىىجماذ
لكسيقولفهابعظيرا

يبيهالحهمنارجعتاد

االعرابمنونلماةا

منملمغواالذبئمم
اعرابوهممةصدباط

نجةوبنهغفارومق

اهـوزوالديلوأخعوأسلم
ادأصينالمالانمكللجه

4ديإلاطمطمكةلمسيرالىا
حولقنفرمناسرام

عراامن4ررلف11

11رجوألابوادىاوأهل
انقريشحنرأمنهعه

وهبحرلمجأوبصأللهضوايه

دهوواحرملبيتافي

واد5اواالتنؤكلنبدألثهمطصالمباأبطءاانتثكليىسيملىليالرسول4
يطحدالنيماحمعوناوثمنالتمعارسولكضهلميتافعانيراطالمعنىتف
فأليعودأقسهفاكاينكشهعئالهابالعهدولمىئناكثثنشعبراقابابهوق

الموشوعلىعلىرةاتحثوممماتمكلفيمهااطصبايعنادصولىعبدالأال6ين

فوجلعمففهبوسالتمكلبهملىاقبرسولفواحدااناساقطوصاشعأنااللهعبدهريابنى
ابخكباهييالالألمهمأفوقللهأبداتعالىوفكللهفبايعرلمحعرارجعثمفبابغوقببابه

التمصلىسدوسولؤابأخآونىالسدلوايدبهماضاروفوقعنموعيبالوفاعجالتا
التسلبهمنعمةالكلبىوظلهالبغرانقلىئمفىأيدفوقاالتيدوبايعونوسمعابللها

جكتهلأبعيهمالتمفوقميدارارالديئالمامابيمقوقالااماصمنعوامنفوقبةالهدافى
قلناظنيرلوشابههينانماواواحثتكوشبهعنىأناماالموضعبنفياليدالقوزللوجوها

التهينبلسانهمكاظلافوفعلبهماللهنعمةالتمجىيدهاأحهوجهانبهحدوااجمعنيا
منمعمنأفوصوأعلىاإلهمنصرثهأأبدكمفوقهافاورونانطنءاكهالدأشعبم

اللهحقفيابافنقولاجمنيينأتاناوانقؤواصرةداكلغلتةاأىيدلفالنالقالتاها
أيديههبالخظفوقيداآلالمعنىنيكونارحةاصنىأبايعيهنلحقوفىفظاطتغاقبهمف

فوقاللهيهضاللمحييلاطريقةاعلىتأكيداكدهاطانمايبايعوقلمافالىارمخشروقال
منزهواللهيداللههىالمبابعلدوأتلىاومماملمعهاللهلىالتمصوليدرسيدانبرأبدبما

التهصلىاآلولعرتقدايفاشتغريرانىاواغاالجااصفاثعنوالجوارحنء

ارسولففدأطامدبطحلىانهياكقولهغبرتفاوتمنكؤوجلاخ5وسمكعقهعييه
براصمكونالسلفايفومذهىاالهدهذموكلاتأويلاأهلمذهىاهذاقه
واللرئعثمبيهعلشهامنطهاواالمسرهافراوتءامفآتكاصااارثمياتوامييلالتأو

افاالعهالنفضفنبعنىقسهينكشكلىفاظنكثفنالىتلهؤوالتعيلدجمطيف

االواليضراههابرححفيشوضعؤبالفاشوابيهةاونماكثساوعايهاللهصلىلنبىاهععقمه
ضهاالفىثنىطأبراعظهفهصيؤتابيعةاصىلعنىاللهاهالمليهبمافأووعنسهأف

هـابءاتجاهدبعنىعالسابخفاذاالعوابمنالختفونلكحقولالىالتوهوالجنة
أرادحسميهافتمكلصلىالتولاشرلكوموأاضعواحوأشنةوجهييهارومز
البوادىوأهلسابءاالمنالمدينةولتنفرمناخرايبةلىاعامسكةالمعسيرالى

وساقرهأدامفاابيتاصلومكلندأوبحربيعرضوالهانيشقررامنذيخرجوامعه
فانزلإشغلبأوشكالفواواعتاواآلعوابامىعنهكفيمبافنثاقلبدصاليرانهأناسايعلماالهدى

صبتكعنعزوجلىأللهعلمفهمالذيئالعوابامنلخلفوقاإمحدالثسيقوللمحغيهملتمتعاا
كأنهبعأموالناوأهلشغلتنامنئااآعلىاتبو5ستكءمىمااارجعتاؤ



بمفعرلمحزنجيعالأدهزكللمنبرااللفضانأدادحممأئلىقاةمثسبمندزجمنعممشامنجمالئملثل
بماأهلهمأالىدالموعنولنالىارسهلنكظنئخبلتهممطنحبيرااقمبهاكلنبلوظفوجمةمنظعا7أوأرادأ

فوتابرراكنخظهردافسالأألألالكقرعالسؤأمنظنؤالمئميالغذيمشنلىبهمزجمنغ

هفموفسحلىنبنلمنئجاقوأدادبمسوايضرالمبعأداديانأبالدمئلىآجمثفلالأموسمعلبهأطة
ماعحالهممجعلافراومحنهميهوسمهكالىالنبىشانفلفهمظنواانهموذ

ىسدبدوأييمأصدبفدرئممفهيأمنانانمأرادلالشكزنأخبرهمعوالهموأنفسهمفىلهمإلسألمة

اتئكمىهيمخميمبمالمعغفاداالاالعتذاروطباظيادهنيعنىاصمألشخبتاشبلكنففىعلى
ءلمكنمسعضكلنداللهأنظننمأبمايلعىمأهلعافطارسوالوالمؤمهونيخلبلنأنفلننأبلثفا11واضائكما

لمذالشيطانذبنيعنىبهماذلئثنتبنزأأهلهمالىنأليرصونبستأصلهمذالعه اليومتومبم4طالجمكلفلىوعتالسعطانأنوفلكيغيناعندكمصارالظنبمعتىقطعمحثىعهألبهمنالظ
أعتالودصولهلليخفدؤةاللهانوظننتميعنىلسؤاظنادظننبنملصغلىلهيزينهواصئالنساشباا
فأفممىاينفيأتذهبونفأبئفأليرجعوبئبنلغثهميريلوندأصالةامحداواانقادااكمو
صبممهرمةالفلعمدالظنفلثىبعمبعوصرتمقوماوراههاكنمتمأصمناتطرواماممونحممكل

ئلمءمنبانيذانالقعالىاللهالكفربضعيرالمالبيننالكتدناورمموابالقبؤمىلموهناكينهافومابائرفي
بعاانيهنألسالىبصاحبهيغضىدوانهفلكلفاصاطهمحالىمدصعهممليالتلىاللهرسهلعنالملفصالى

الشهاصسراكاوورسولهبالتهيؤمنلموتعالىالالفاسدافىاذتعنوالتواالجمانعلىالكفرحرضهم
نااالرضاحمواشاطلسيرأفريرساعتطناللفروانافانهيكالهيخفاانوظن
يهزالرأكارمحصوصاللهاتمصلىاالمهاليهلىسوالالمؤخينحالالىرالماذءيشامنوإهذببشايغفرلمن
ادمواتملىولتهتلطىإثلالنونواالرضادواثثملهاخيانالعموظنلظاناالووسلمعليه
يدبرئمبيركادراالرضليهوالوأعوأتموأثهلأعمغهروغرانهعرنكمنفيمنثعنبوميئتيشايغفرلمن

بئماأيخفرلمنكيمحالذينلعنىنهقودالخلةموجدعرلهورارجماءدالىوصثعادبقودهشارةا
ربعءييمامنمذبحفرهالهأمغانماامنوايفأيهاوذهبتماصتمأدسانطلضتمااددايةدأطفواعنض

وحثمتيئنهـلعدسثبهاولمديخرقتالمععدسقكللىاطمنانصرفولماالمؤسانودلكخمرغنائميعنى

ؤكرعنىإلمخر3اوعوظعصةرريليقفشهداطانناغهاءوصعليبررجلنىءاللدهموممشيأافنائماصن
دألمحبرفنشهدبعنىؤاللتبئمزرشهأيصمبوامنهمضنههولمانصرفواحيثمكةأهلغنائم
رجماالتمنهنىوكاقلؤالاوأأموااالوامالحدعنينانكأباهذولىاأهاتهالصهم
الخلفوقوميريدوالالغنوةفىمعطسالمجثهناقاواذرونانتبعمدغنيةطمعهناكلهمبىاذلم
ااحثبةباطهطاللهامواعبدبدلوووأيغيرانورونبرلعىاللهموللوببلىأن

اددلمجيهاطعنعلفوتعادنلاللةأميكألهفاتلءلوظينرآراجهولولوهفااهيخبرلهنمةغنيوعدهم
لى01أمفاكادطيقتمنعحااتفاألتهروهوقولبئاخيبروقالاداأحدصنهملسيمادهأهيحيثوسلمالتمكايهلى

وهافحيبرالبردملهمقلأىقلأصوباالولأبداوالغولتخرجوامىانففلللغروجفاستأذلؤك
أنونيرفرونانتبعضرغنيةاقايمامرقبلمنيعىقبلىمنأدتهفالكدلمخعبرالىبعنىتثبعوناإلى
صدغيرهمحنيسالحديببهشثدلمى اللهطمأدتهرميبدلاناصلىجمنهحنى بربدونأىلىوءحمزه
لواخيبراذاغانمممغانمىاديعوضهموعدهمالهودالحديبيةالهلاللهموعلىيغمرواانحضافىن31
للملىيهاكلىاقوللدايبدلوانباعهمبعدماللهجارمنوهواصبرالىئتبعؤيادىقلمههشبأاليصيبونعىدامو

لمى1ونامخبلظسبقولونغيرهمدونلحديببةبرلمنئهداالناغنيمليالمدينةافهمانصراقبللمعىقبلالتهعن
جمةلغةافيلميمنظانتعاتحسدبلهاللمبأهي



الوبئزألبفعل

ظيالاالافكمنمموم
محردصىفلبألالشبأا

بيموالقرفالقول
زولاالانببنافسر151

انيلتهحمازيهون
سدالباتوايثبعوهم

نءاضراباوالغاق

داطافهكىفو
المحوصفهمالمومنينالى
وهوأطهمنهبما

قلماوقلةطلجا
االحابمنهافبن

تخافواشالذيئصم

الىصتدعونبعيةالحه

بأكيديدأأولىقوم
تومصنيفةكااي

الذيوةاردلوأةب

اللهرصىأبربممبهمرصا
سباليمشالنعنه

إقبرالبنهملمرثدبنلوا

االسألماامهعم

فارسهميشوقيللىأوا
فتهامررضىاهمدوفدا

اعنه

أألء

لفهعونهكنبخيواليعنىالفلشاليغفهونؤاأبلضيأاخنائمامنفصيصععم
أفلعرجلولهلثمودبولهاقديألمنههوهومنتابحنالصدقاالالدبنمنوممديهمهالهم
فلفوبخعااتتبعونلكلنلنقلكللالتلىنلمدتافاالمرابيالاهنالحلغ
افلاواعلىفىمىلذبنافصبهضريبتهتوؤمنئمعبفوكلنانيهممتقبائلمنكثيرا
بأكشديدلىاقومالىعونيدانهمفوهىعالبهمكولىممزوجلافتهلرواعلبعاسق
عواعادوأعرضوالؤوانةسناوهواأجرأاللهيوتيمونينالمؤؤامنواأطفان

اأولىادقومستدعولطبغولهليهمالمشاالخلعوأقاوايهبأاعلىفقيوبعنبهملمنااؤاهنليها
هممنلحافالرواهملكعوفارسأهلهمومجاهلىبخكباصاهالهمدبيمىمئبأ

وظلخبنبوآغطفانهوإزنوثقيفوفالنهتادهبرهوازنجبسعيدبنوفاووموارفادس
يمكنابخخهراغابرظلكذالسيةاصلبالمهاأصبنوضيغههمجماعةواكهر

لناحنيفةفيقتالدا4نحلىئعااللهجمطيرضىدعآصتىهممىتلموالآةالا5نفرأهلى
يلنأوبأتلميرههرأوظلفارسالقتالضههالمررفىهمدطبرعآبنوفالهمانهم
هورسولالداالنوثعفهواننماقالمنالفولاالقوادمدوأفوميةاالهذه

الدايلأماالكذابلةابأةبنوحنمافالمنفولأوأبعدهوثديهاالثمصرء اللهلىنبىمامملىافىآضهمتلهرأمىربكنافهوانوانعولاصهملى
العمناعالهمعفدنالمنامعوشفهروأمااكامرمجاأهرطانثىالمؤمنايموصمعليه

المححرب3وليهالىعالتهورسولامىالدلصألفكلهمركانامئلموعلعهاللهلىلنبىا
فاغطفادباصاكفلكالعربدأثمنوثقيفهوارنتايهفادالامنفهضامن

هواىالدانلبياراابهدضالمصطقيوبنىنلغزوةالعربعليرسلمأدتهصلىافيا
لنفالسعمكلافاعلىالبىاناصدهالوجههذامممنحفيلفانيسمليهقماصلىبراك

فوألوفطالثاقجهالوىالنماهدمعلؤابتبعؤكبفكاافأبدضكرجوايانوفاتتبعوتا
كلشقدارعبيدالنئمدبأسأولىفوممححربسلمعلمههاللهمييبللةولميدممالبأس
طوخفولهأناأحدوجييناالولمنالوجهعنالجوابفنقولكلثهقألبيالعربدخل

لمحرجوأونىتتبعونابنقلتفديرهطونهوانهقيمبقيدابدأمىاتخرجوتتبعؤالولنلنقل

وحسناسممنالنعنهبدلقداوهذالفةلنفاشوالخاامنعليهأشتمعالمماسأبدامائخ
معليهاللهصلىننبىاادمعاالىوجءاظدوالمجوزمنعمعناالجعليهوجبألما
اأبدمىصخرجواولنتتبعونالنتولهالمرادمنأناالؤللوصهاواسكابفىاثافياجلوا

نقولثمغكلهمدونببية4ارضواشباطةضيلإلبئةوعمخنتخيبرإلنهاغزوةفىيع
لجهاثيعهاالىوجاظعنمأومشهـادمعهاالىهميملولموسمكليهالى11ان

فمناوأخهامعنعامنهماكامهالجهادالىلخروجافىلهمذاالوهرمنبابومننع
النىوهوأنالئانىالوجهكنوأباوأمااأخنهمنلملالىالنبىالمتناعلمبةئ

نفهافيفعالحيبفغيرمممماالدبدشدبأمأولىفوممحصبلهسقلموسلمالتممليهصلى
هوالنىلفينالداأنالبيانبهذابتيددئبأأولووهمسبانمنهمكلوءيشة

لةالبأصحنيغةقتالالىهمبكزطأبادالمنقولوأهاوسمكليهاصلى
خألفعقماةلىءلعلدوفيهالداللةفظاهرلىومالىفارسففالالىكاهمهمزاسوأنلكها

ت



اي

بعمإلتثدنهاوتالنلىاهاهاقركلفياطاعثهماوعطقلىأثهق
صشاقألليوابؤتمظنللملالماالهىبلعاأحدمطيلىثيماشلى

بثبمشالحليلمطلمحقلمنبنمممؤليبالنجولكبئشوودابنقانى
هاولينالفوالضاكلبثالىأهلالت51فنيعلنهعمألأصيافنلبا
قيجمالمرصخكرثكلمريمالميكلليساقمؤاجمهفاقىل

الكرمميثعلىابهالاجمالمحثركجوأغلىظاهزقهلهاديصا
لهربابهنزمنمواإليمكنمالصاتاابواؤلعدااكلىاإلقهالمىالجمكطهإلنوالف

لهممالماساحبيئالصرلععوألطهوؤحعئالعكوفناعنىوفىضألسبالمر
ظصجمامانعفعئلفرفهنمأغلوالاعلىوينالبقلىوااللفبليمها

صبحهأنكالجمكنصاجهلففرددادرعاذودارآضلثدمنداعو
لبسالمربضافيلفإدفىانعوشمكىالىويألادالبمعنمعيدبهاعما

نهسعرالمىياالعيبهألخنكلوصيوفدنموانلفهاالمىبعفمهبفوكعن
آوقدسقومخوهاماابئتفلالاإلميهكنرجنجالشالكيرهوسرمضاالا
عنيبفرفىفيلاليوفىالمهقمنرالمرضهـاالنعنؤأثلعنالمرعلىالمرجا

شولاروماياليخألجناتثبهركلعنكبؤأبيلافيلمينىولهعجمع

لمحااباالتزمؤلأبنبمكذلبنناقااممفيوااويممؤعلىمةالطامنمرفىنى نربانماوالنجافيواالبيبيقملىىموتكايذاالمؤمنقمعنارمىلفدجعش

ظفتاظلىبحارحمنطارفسفاتلمننصرهاكنهذهلموالنمصةتوانجر
تهاقسيلىصثابعالصولافمنبراهنهالمجمحداصفانتومفرط

هلثمضاأبفبمابعممعيدكانكففضبمفألمصيباابئارقنواشغأيختعليموسلىجمة
عولفدابعيدممقلرعلهاهيضطينانمفسينعاأماكافلاذظاضجنامن

لمسيشابئبفكسعيدنموصدطااعمنتمفألتموهاوهابروسقحليهااقعلى
انعدالمكشسمرهالكودرفيالكنمأتبابعمطرهتمارأتتأيمظاللفد
ثرهمناقاللفولياوبضهمههةيقولبضهرمأبنكانهضالؤلبت

اخعفاالمغبلمالطابئمحرظالرجندمنخازاواذهبتظلسهـختألفيما
براعسابيرأنمللىأبميكناقتعادتفاوكتعصحمصنيلازاناشكل6منا

اهىصليمنضاثمبرنفمبابعماصرمميرفبمرعينطلبازأبرملمكابهئل
ناهياشروابعرمزنخططناخثفىدنعاالافيسبخجيعلكمبربناهصاحمز

نىعرضىلىئعاتولهبرفجامنكعنرلموشوأضجمااسكلىنجاولماللفوأنعلى
لمالفرملىألوصماشطيهالئمعلىإبنلرشولظزاششببايعؤلديلىالموبفبن

التسملىلنلرسوللفولفالعهحابرحمداللهنارطبخةمعرعىقلموتاعلىبعهنا
ورممشأصرأننلىفربععلقظلاالركوهلناضبرأهلليواأشئميبةالحدرممشطيها
اتبنعبدمنقمهدمعيرةسممنجابرظلكنامالمووركلؤانهفيتملبوما

فييعةيشماإلمجروكأسمثاوفألنضافمأصاظلبأث
3اأهلالمضمناحمقكرمحدبنبيمقكللىمألشسببهذهيالتيلهنضسانببعة

أولىميا
حدالميبنبمثاأك
صعالمهالخعألأا

ملىيسلىوسئى

وثايضاللهفاهأد
جمقكحمل

لبزبقوفىهفمتي
هصفنفهدبة

صهمصبثنا
اسدلنوالمجكلطامةا

ظنوالعنسللكو

الىرماأمننطيعوأ

لبرايبؤنمفناله
صسنهوجباشثول

اطكةامفزفاالد

منلؤليغاشوراكانو
الحممهأمملثننجأل

أيققامأيعنبم
ءحاألعلىليممىأضم

االجمملىوالبم
فالمرثوالكلبمحى

عنالحرجننىجص
لتفاثهالعافوسا

أوعيطعالغزوعن
لمجادافىالتمورسوله

يخلىوغبرذ

مخهاغرجناث

بئيغوليمومايال
ابانحكأاعفاعن
كعأبسدتتلظأبا

لكرشلغدوثميى
ونكاثجهانالمومنعن
يعةالنضأتحت
بهمنصيتانللىضو
لشدنيوضفااالتة
جأثمطبهافهصلى

ضفثىهزلمبالمحديم



رهعوالخزادةيأ
كنعهفهموابهالمحمتئ

ادفالرجعبائاا
ائلطففا4صرلببتله

لماقىلىسمأضافو
مقاوقىعدامرشعن

عفانئمانءثفب

شلحرببألمأنهنرهم
البتزائراءوانماجا

هانيءواحتبسفوفلوه

وففاشلوهبأكرجففا
لميءالثهلىافتهرعهول

ننافيحئةوسلم
الىلناسامادونيا

أنلىبعشفبالبيعةا
لفروطنمماوفرؤوابنا

ت8والثصرةمخت

ينالمبايهدعهنوسعرة
صاؤأمعلعيائهر41افاأ

االخألصمنبهمفلى
يااللعوهاضعائرفاقوص

ينةانهةنزلظلمبء
نلنةألاأىعليهه
الصقبسببواالمفى

موانابهمفرلىء
هويعاقياومازاهأل

فهمانعيراخيبرثف

ومغانمعيرهمكهمن
منانمهىوكطخهيآ

اتأرضاذيتوخيبر
طفقوأموالعقار

ال

دأثهيةتربالحينحلزأاأميةثكاصولثيبطعليعوسلماللهلىاللألنرشرال
اقهوسولرواجلماجاملهمثنهسرافطبليهلخاكلهيفالجللىءوحملهجمكةلشفر

افنهاآلمصلىليوسأفحئىغلىاسبعلهيشابيالفشفمقتلىاوأدادووسمكللالتلى
الكةلىاافاطاسلمعععةبنمروسمكلليهالتإتمصلىاعاوسولفدفأخبؤوسمعليه

وقدعرفتأحدصعبمجمميجمكةلشاولبسقرنضىلىءأضافافىاللهولميا
لطاشبئككمقبهوأعزعطربلأدلىعلياوتماكئوغفثىاياهأوقعدايشىفر

لم4أبرهمصشيمنقووأئصرافنأبالىعهاشدشهكلليموسلماصلىافتهرسول
سجلىبخابانفلقيهالمحعكةكانلخرجرمتابيعتعظمااذاجاسائراانمايأنطرب

وأصارهأردفهثميدبهبشوحملهبغهادعنافنزليدخأنأوقبلمكةدخلينحراهطابنا
رسالةمنفغحينانظياعفريشءفضالوسلمليهالتالتمصلىلفرسرلرسابلغحئى
حثىفعلالفتماففالبهفطفبالبيتوتطأنثثاشثصموطليهالتالتمصلىكللر

التمكلبهعلىالترسولفبلغهاعنقريشحتبستهنسلمواطفكبهالتمصلىرسولبوفب
ماوحقشافيالفومخالنبوسيهمهالتالتممملىدسولفقارقدئلانكاقوالمسالفىبلم

التهاليعههرسوليقولونهاس11وكاتبرةالمتحتارفوانةنتينمابيعةالىاناحها

عليهالتهصيلىألتهفقالرسوالالموتعلىبايعوهابنبهيرفالالموتعلىوسمكلليهالتصلى
ولكنالموتملىنبايعلمماظيسارابئبرومعغلصاعنمتقهوقفغاستطماعلىبلوسم

الموتعلى5كثمامايعناالابئسةقولاوبينذنبالجعاايضوفالتقدمالنفوأنثعناال
بعةكلنولموهبامسناشبنلهأسديقالرجألمارفموانعةبعبامنأدلوكن

اتجهأنظراقبرفااللمةبنىاخوساالجدبئضرأثليندمنأرضوانا
أموذكرهنالذىأنوسماللهاشصلىأشرسولثمالضاسبهامنيستترناقتهقابابط

تحتحدممبايماخاراااليدخلوسعليهاللهالتمعلىسولللبرجاسمباطلانء
رهاتحتبايعمننةةلبدخلوسمعليهاللهالتصلىالرممولقابرقالصانءالشحز

جمهمقلىمافىفعمتعالىوفولهبيئخرصذلومذىالزجهالحمرأضاالجلحىالصاا
11أقىلنفاقاالمرفيوامنالمناقينقألمافيعمءفاوالوواالخألصاصالقامنيعنى

االموتعلىثبتواواليعوكبخحىالمحدالمومنينعلىيععلبهمانطمأنبنةىالساكينة
اقموطاعةطاعةفيهأنتالببعةأشهذهواطيفةيةاالهحنهالبفرواوفيانوعلى
الجنةوهوموجبلدخولوجلالتمكزموجبلىضواتوذللثوسمالتمكلليهمسلىرسوله

نحفاجفاشكرمحعنيدخدهافتمورسولهيطعوعىالمتقيمةيةاالفيتمالىقو4يدإلو
رربثاطفلناهماةويفمهدبخةاأهلاشمنلىضواببههلأنلملبيانابهذاالثارففلتا

العدقمنجهمقلىمافيمتعالىارفاالنهقبلالتهوعمتعقيبفعفيءافااقلتقانالمتقدم
بهمفلىهافىفعقوفلمتمفلىمافىفعلمفولهفىلععقبباميفهدكيفعفمفرفىجمانروا

مافىلمتاذببايعونكالمؤمنينالتمكرفىاقدتقديرهفيكونونكاذيبايهبقولهمتعلق

عندهاالالميايعةعنببلبةالمبايكندطيطارضالحأنالىاثبارةقاصهامطبهمنلى

بعنى



للهامهارشوالالوأنحيلاتفييوكلنخييرلأهىالىنأموئ

صمثأصكباإاصمالهمقياعنالعزكلملمغيعايعنىاهزيزااقهكلنبينهمصممعليه
كئبرمتاضنونهممفينماقمدمدتعالىأؤأ4بمأيدعلىلجالالكاثموالعالبالغنائملمصما
يعهفهنملاالقيامةالمجلمتفغالقتافعوخنمعهامنالضالمغانميعنى
وفاالمستقبلقىكزوجلايطهمالئىلفئوصاشوالغغاثمابهؤالاشالةوفعهنجبرانممة
منلفليههافائمالهعنهاوغدلموهفجنبللقهالياواكبا4اهسذلهمجمل

صروطلمافصدخيوصمكللعالتلىالنبىانوذكعممفاساأجكفالكلر
فكفاللمينةليوفراديهايالءعلىوايغرأنأمسنوغطفانفيمأهلهاهشفبالل

مكةأهلالجىوجلكفالمكزأنلطعوقيلفلىالرعقلقاباأيديهموجلعزللها
لملنفديرهمانغدمهوعطفسعكلىؤمنثنولقكوشافصكلممأملعنمعاال
اللهأسماوهبمعلىلهمتدبعدلمآيةمنلهامىدينالؤمنتنتفهواجهاولنكون7افثائم11

يناخبارهوسغعلبهالتهصلىولارمدقالكلىادؤمنبنلتكوق3بةوفيللهممتلهمجصل
قهفحشهدهموحرامحباطتهمولىأاللهأنلموايقضثهويالىيقعناواادالغيولمجفيز
بدلمفيوعليهبمبثبتاالسالدبنالىدجممكأويطامسهقبهاصأوبهدبمومغيبهم

خعبروف4بإلالحلىبفيناويرهب

وقجيكرغزذ

وبعصلمجةادىبقيهليةلملىالمأداليةاطمىلماربموسمالتمكلبهالتمصلىرسولانوذا
كانوصلمكليهاصلىانبىانعنأنسشفسهاقالمحربقيهخمبرلىاجثمرما
أغاداتاأذيععلمواننهماناكأذسمهـفادظوكأيصيمبنايفزوبنلمقومااغؤاذا

خلفوكبتاناكبأذجمعولمأصليألفاالاليهمأئتييناساالطخعبرفكهـجنالعلييم
يهموصانلهمعلناجمظالرجواوسماقمصلىالنبىفدمبئفالىوانةأب

قاللموعديهاللهلثبىضلىار3همطالوامحيواظبسمصلمالتحدعهلىاللهللىأوادسول
فالإالصصبناةعنمالمدريئاحفساعفومنزانابساحةااذخهبرانابتكبرنجواللها

لعومبايرتجىعاصمحىنجعلكإوسماملىاللهولرميخبرمعالىجناض
ليفاوتصذقناوالالهاهئدمااللهتالتملوال

الفيناانامقلىاالفغبتاضعضتفامافضلىعنوعن
يناكامعكنزلطوأ

استغفررسرلومالبكرلئرفالناعيأفالاهالمنوسملمهالىاالرسول
يافيلهصلىلخطاسوهوعلىامربئفنادىعتئهلقالاااليخصهماذنعاليععماالتمصلى

بقولطرشيفهبصحلكهمعناخيبرجمفياقدفالمتععهابعصلوالللها
مجرببطللسالحلمحاشاصبميتدطضيبرأق
نلنيبأفبلتاطروبذاا

صالعلميمحىبرزلهااللو
مغاصبطللصألحالىشأكاصجبماقدلحت

فرجعصيفهلهبسفلصوفصحثقيقىصبمىسيففوغبتينبضرختافال

ل

كزنرااأوكلنعليهمظ
اأأمنععافألبغابىمن

بعادفيهفألفمامجم
محيرةالتممغانموممدلملف
ابرهماأاإأخذومكة
عليهاللهصملىالهبىمعلم

اللها

بومالىوبعدهوسبما

آهدألىالقيامفافش
خاببرنممغايعنىالمغانم03
عنمالناسايدىايهبدلم

ضيبرأهلأورىيعتى
أسالمنوحلفانهم

جاؤاحينوغطفانص

اللهفعذفثملنحصن
فانصرفواالىعبفاقاوبهمأغاد
مثةأهلألدىوتبلمحلف

بهولؤثذتبمأقال
بعرفوشهاثموعرةافاد

أجمنعزوجلاللهمن

هوالفنصرضامنوأنه
وبهألبمدففعلعليهم
بدهموبزامسنفطاصرا

فلقويقيناوئقبعسل
اللهإفي



أصابرسوالقهعلىاهرمفىظنرجثلةضفيانفسهفأعلهمحفنفصهلى
3وأعليميساقفهملىضكلصهلفا4ضملطممملبطلشمليموصلىاذ

ظلشالقنننهنوسمليالتماقمصلىلرشاهيمحلطللتماإرسوللت
ينألموهوأرممقالملىاأرسلثىئمئينمىأبرهلهبلظالذكنبمنلبكاأ

وهوأرمداقؤفأتنكالنجئشبظلعولهاقمودجمبهأووشلهواقهسيهبارايفرجال
بحمبهعىارايفوأوآطاههفيعفبفبصدلمليهالالتحلىولريبث
مجرببطلالعالحئهاقالطخيبرأفىميبنقال

نلهبوسأفبلتااذ51
للتسنهرضىيكلا

المهظزئفاباكرموهأسحمتنىافكااأتا
هالسنلرهأوفبهبهالصاحكيل

المجارئاكرجواللفظابهذأحمبععسيدهملىالكأثمظالقربعصاضتل
بخمهلبخسععوأشجاعفعمنهمفمبرحليتووقمرالبغوىطرنامنمظل

مالشقيقةكقئأخأعفىيهاسلىقهاأنرصولوفيهقصوقفىيزيدونبرةو3برهر
ائمثالمماليلهعوممملعهألتالتمملىيفرصولأووجصررافأخأافهياديف
اللصلىفاخبررسولرجعثماالولالالقاهوأئمدمنطااللخإمرضألللنهافارجع

وفيوليولهالتهورصهوكواللهارجالمجبارانجنهالالعطبنالنجالثاقصليحمم
ضيبرنىبكبهاشكلىبفغوالظننىاهملهوقعلياألعطاملىأبةبدبفلكاكلىا

وهويرتجرأفبيعهمةمثدرمجرفعنضهمسهدرأومناطجعاحبععيلخر
اسعشقااخأرأمسسئونلقالمجروالمحردضربخابطالبعلىايهغرج

لتالعواثقابربئاوأليهبرتجزغرجوهوأخومباصرصببعدميجضثماالضراس
نلىمغبااثمشاعالتهانيقتلىابنكلاقشليابنىتلعضعالمطلبصفبقبنتأمه
وبعهبىالمغاللىوبفنلالحعونعلىلحعوالابزلرسوللمنملفعاكلثئمارص

فتلىهئاعهوعنهحمصناقمغبممصصوأولناحمفعدبئظلزاالهوالمجووبئلدا
صابيقاأبددحمصنالفموصغئممبهراقنلهعلبالهوألغتمسلمحؤبن
يهؤفتلىمنفعلىبهماعلىاخومبأضىوبهاباللءبخاخطبباصبىبنتصفيةسبايامفم
لمطرآهالثمولرأسهاالزابعلىتوومكشوجههاماحتعفيةمحالئىميارأ

عالالوألنىفىشضلضنجهـبعفيةالشيطثمقواصعنىهنهأعزبراظللمعليموسالىشا
اقمعلىوظالرسولاقسامطفاهاقدمتثطبعواالتصلىسولفعرشاررلونأنهارد
أتنجعنهرباميلارضمإبأئزكمنكنجعارأىثودااتلىمنالرأىلباللعلبموافته
انيقابخأبسعللىفينةبمروسوالمنامفلرأتفىعفبةلهماوكاشوبقملىعلى
لطمثملمجازعداانجنعنكاالااماهلىالوجهافئاعالزرضشرؤرهااوقعخر

فألهاعيضها6اوومالتمكديهلتصلىبهارصوالفعبهاخصرتدنهاادجمالطم
هوممنععهعلتيبزوبهاكنالمواشكلليهالتمعلىلرصيالخروأتىبرتعاهوفأذ

البيومنلبروكللبهدافتمصلىرسولفلهميهنالصدأنحالنميرفأتشبنى
لىف



رسولىاةكلربةاهـأبتكنأللتطعفبهفهاكومسمكذالئلىااللسولى
الدلىالئالضولظلنمأكنامعظبانأدأيتنةنئدوسمالكدبئا

ماليمفأميلىدأنهالسألمثمهمكبهضبهمغارتبالحردسعديه
ببراكفكنلهماصلسنأصللمجىباقآلعواابئبكلاكادوسمهطاألمادصول
دمحبأخيهرسكنفهفمتةبئمحلىلىأفعهدئمئفسهلحلىاشرفصقدرعلىهبرقهبعدح

همألةغزاصكلفعلماعانهوسالشطعالتمصلىنثلىصولابخعاللثأنسعنقطالةبنا

افدبرمحفاهو7الؤبأبقةطركباوشعلهالتمحلىافيلبفراهتغلسالغد
صراالزارثملموسىعلعاللهالشلىنمذفيكبتىفسوانزظحيبرورسلمعهعافتهص

تافتماكبرخفآللفراخياالدليعوسمافصلىفشذنبىئظوالضانىاصفقهعن
اواالهمأالىالفومجوضالمنفلىيظالإلالئاظلاحمبافاانزبنابماحةلومذاخيكالنا
قماعطنىاللسولصعخغالدنجاهالسبىمعبناهاعهوهفافااللجيشايعنىعطواظب
اللهمالفبىالىجلنجاسيىكاخفخيفبنتجاريةخةاذهبفالالسبىمندية
أثلدإلتععنضباوافربظةسبدهيصغهفبنتيةاعطيشدألتهنبىلفقالومعليه
غيرهافادانسبىمنخذجاديةظلوسيهاللىمالنبىاليهاافالنطونجاعوافال

ععفهاانضهاقهاظلمااصدأباحزةبشإثالهفقالونرويهاوسملعهاآلمصلىلنبىاإععقهما
التهالنىصلىجوأاليلامن3الهفاهليمأالهجهزلطريقنبهاااذزوجهاحتى

بافروجلءجمىارجلعلافوسطبهظيهئئئعندهكلنصنماقالعروعلعوسم
التهرسوللمحةنتحيسافاهوافاللقاصوذكراحمسبهاقالبالعفىصيهىضاآل
يرمخعبرظاكانلبالىابتهامجاعةامقالأوفىأببناللهعبدعقوسلههاصلى
اللهعسلىالقودنادمحخالدمحرسولالالفيطنهاشهانخيثاهاظهليةالالحرافىناوخعبر

لمثاعنهاىانمااناصلحرشيأفقللامطكلوامنوالتأورلعداكفؤأأانوسمكلعه
التصلىأترسولدهوأاميانانسعنقالبتةعفااكاكىونوظآلضمنخمس

قالضذاعىفأوستمكليالالدلامبابئمومةبضاةوصميتما
أعرفهااللحازلتفالصتلهاأاكالولكلادقاذلىايسلطئحلىللهانماقالفتالثردت

لضعروقالارهوىعنسلعيلامحدبنلوممكيهاالتحعلىرسولاإلهوا
أجدالمأزالماثمهئتإطنجيهمحماثالذضمىيفولعاييوصماللهلىاينبىنشمهتهنإ



طهالمدعوالمخقيهكالظظنممنانجأضهطحومغاالمعاهالهلكمليأصاهثهععطثهثملىوكل
سغمفعلفصكلأشلىهاومجوعدكمموأظهـؤلميهاوأستوقداىبماافااطأقدأولةافهامنكان

اافمماقدأصالصر
منيخعئتذللفمتلعلىذدكأهل4فعالاضاحمشفضااذالناانلىءففعلأ صصضىاكدصاتفدده

الوالدكلبمجلبوأعلهاعيللمالخهموصميهعاللهلىأسصرسولامهضاكأضرأو
عذبئسألمأةامنالحرثزيتببفت4اهدتوسلمافآككلمهاآلمصلىلأشراطتعألروابهاوامالمصاطول

اللهأدتمصلىرصولالىأبماهائائضوهناىوسأيضيةممشوفيلحيةالهؤيضثهاهتالىعالضىةمايهافص
دالوضعقابينجاعتبهائمشاهامائراوصماااكثرتجفيمافاالذراعلهطلفقوسمتيهايخالباهاإلبحإلعلى
أهلمغهالوفمعةنهافاخذهافألكاعالذرتناولسمولمهءاللهالتمعسلىشولرىدتفىوأدهألرلم4وو امنالاللمبهاضبهااأصا

31ااشرةافاعإوصابتهتمصلىامولأخنرععرورفاضذمفاكابنءالبرابثربئثمئكلطولىان
صصمادبرنىادظملهدأدانفافظهائموسمديهاللهلىصإتارصودواطإندعهايعضلمكمودوقابقادراةرربرا
انكاندتديكماليكنىفوىبلغشعنففالتزلكلىالادماشفتءفالمحمابهماثمأهديئلفروايمنالة
وماشبثمروسمالتسلعالتمصذعنهالرهمولوطنبيافجبرفضوانكاناسزحنامنهملأومنوايصاولمم

االفىدابوشمعوسلمإسنلثهأأللعهأممتبرالةاللهيخيهكااللتسوأمرتوأمنبعمفقافىفالذأبهرانقطاأدأدلولواضيبرلاحافاه نغلبواواضهزمواعاالدالر
التهعلىالنىأصابرجألمنانسيلنبئعبيداللهنء8النبؤةمنتعالمحبهاللهأكرمهمالىواياأليررروننمأ

مغناغيتبايعونلناساليوالىالخاعمنلمافحعاخيبرنرجواغناغهمقالوسمعلميهرادوالهمأمر
قالواد11هذأهلأصدمنحهكامارايومابكثاقمرللهامموليالالاخرجلآاللهممنميعصر
التهالتمصلىرسوللهدقالاوقعةاالئةرصكتحىوأبتاحأبعماذلتقالومارمجتومجكصأرأولهـاوضح

لوداود41أضالةبهداركعتمانفالاللهرسولوماهوكالبمأنبئجأيرراالملموعلميهحاثهأنلمهةءاللهساى
اصاطفالراعديهاتقحددلمأخرىةبلدفغاللهوعالكميعنىلمهاءروأنغدوأضهملىطتلهأنابنألىوقودهص

الله3ممباسابئتأضفوهاوقالحتىبهمغيمناتعقوهاومنعحىالمصظهـيعنىالقمبإمناكأقدخاتالىلىو
دفتالرءتكلالعربءاوماكانتفادكواروكاعباسابنواختلفوافيهافقالالىعيعانياللهنةاضبهالولنفبل
صهىوقملوشهاالسألمابفعرفعلياللهأقدرهمحتىلؤاخواللهمبلوموالىفارحطوالذىإتغيبراتبديأل
هىلوهقماللهاطودؤايرجونهاففصيهاولماشدقلوسمعليهاللهسلىنجياللهوعالهااىكممأيدبهمف
قدبرائئكللىاللهنأووالىمانالى7ونهأوالمسلونفضفغهوصلوقىموابديهممكاهلأيدى
لوأملغانوأسأىكفرواالذيئولوفاتلمكبرذللثادلموالبالالقرىفغأمحعنيعىمكاهلعنعغ
اللهتوقملىيعنىولياوالنصيراالسالونثمنمءراالكزاىاالدبارووابرخمببنولمجفمى

رأفىاللهمهذيعنىقبلمنقدخلتالىاللهسهضوالمساعدغألذاصرلهخذاللبعافيهافهابما

111أعفمأبديمفىوهوالذعؤوصلتبدبأليؤلهاللهدسنتجدودنائهسأعلىوآلاثهأوالظفرعايهاعلمماخو
ماكةلأهـالعنثهايخنرجاااثبخمانسعنمادوىبةاالهذهترولبةعفملموأبافايرموذلكوالغلبة

اللهلىالنىغرهيرلجونتسالينالعنعمجبلمنوسسلمامهالقالتمصلىرسوللىءواهبطفةابرصهدابهو
عبميهمأفيكفالذىنعادوهاللةماترلملمآفاشياهـهمفاخطابهوأوسلمعلميهةمانالتمكعمرضى
عغفلعبداللهوقالسلمانفردباضواجهعديهمركمأررانمنكميعدنعغموايديملالوالهءخت
وعلىالقرنمنفىاللهقاللتىافحبفئااأصلفيبالحديبعةلمولههاآلصلىالنبىالمزفيكشاخلةرراغزوةن
يهتبكتابيديهبأبطانببئوعلىهـهظعنفرفعقهالمثجرهتالثأغصانمنظهـزغصنفيعكرمةانوىرأ

اماحعطانأدخلهؤمنرسعليهقاصاللهفبعشرسولحمائهشقضجلشأبى
لبوتاادخألهمصىلجارةباايأعاللمارافقاالشكهارفىابخبلسوعن



طيهمطبمفيةهندفألعثارالوحبهمشالإلالفثاجملعفى
جتخلموصاقمسلىرمولظدظنقنممنانهمهمناقبلبوم
قنعللىامآففهومشيسليمالفىلكمأصامالثلىاجلىأوملف
فغأعظهعنكلنافانهميلفئفهتلىامعافرصزبينشه
طهعهملثاضيبوأجمألاهلدلمحةأيعىهيقكاجمهعنكلقوففائه
واسوقبلىللتشبمقيلبةأراممبالحمممقيلمكةلىسنكهـفوالهضنكمهدشه ابالنعاتعموكلنبهمشلخركهكهعفماللخرشدمنمكت

وواثيبنكرمفوهالمحعربنإابمعمصمنعرللببزإكلبموكركمكصعروكاهمطممهااممظص
كحأاصطنعكةمنيحمافتصيالتسهـاشرجمرصولليعاحبهاقىاحمعيعتقما

فماالشيمةأوناصاقلببالبربمعالبإتمنلصإبربزما4زعنبضحسهةاطدمالممشفط
الهديكلدالحليفةغامقوطااعثبدتقنىكلتكجلىروالناكهبعماسعيبدنة

ديمآعمبمإفولمطرمالباإقموابخيسسلىءقربثيوعنييخبرضأةششثينالهوفهابعمرةمأشعزوأ
لطثمولمدفغانىمامبحومغلىرنىاشااعتبهقعسفانشقريطبغدبرالئمطاطأذاصصضعم طباعلىالفىاطثصلاعنومادوكوهمعفألسلىكسنىاالطالوقدحوفالف

مأللعملىلممرافئيدبدهبهمدممثألحمكأمنفاييدنطمامنئهاأدجهؤاإلمدآلممانمصوعإلوألمؤغلىئيثم
وأووبخحضهمالطقذلمالألدألهذانعكامئفوممريلرجولالمقالنافنصناعهوالصيا
ابوصلوممكلناقهالنىسلىآلالتعفنفنوااصمامضوأعلىلدنآآلسدناعنهفنباننوجعأحدوأل
اكالمبهمامياتواقهعاضرشنواذاشالفرئىطليةضيللشبمبخارفبدانيظلىعابميم
صطيمومماقهلىلنىسارانأبرالفيئكفنطلقالجبشنجتهةاهواذالعى

تاخالنظحلعلالناهمقالقراحبرمفاعليهمبهبثالكممالثنيةيؤا
حبهانولهفواومافاكاخالموساسدانيتاالألضا

يطموشفيهاسميثصةايومأفريتىالورعولندقىبعظالواثملفيلاسابس
اضىنزاحئىسلعغمبشفؤبمزاااعطهفماالارحمسلةاصوفها

الناعانزحوميشكأنلناابلبثتيضافألناصبنننجهالمابيهشكلىثلقليللحدا
تاجبةلتارجالمنلصابهنموأعطاسهملعنكافننابعطشقسليهاملىلنبىا
مجيمئتازفواقجوفهرذمفىلمافظمقأشكليعوسمصلىفىلجتوهوسالبخدا

قيمهفضرمنلخرأادظهبخبديلذجلهالهئمنكلواعهممدمنىلهبهألاا
فىفىكتكعبامققالاأهللممنشطيهانعهرسولقسلىشكيبةنششاو
ههشانلىكالمطافيلالعوذمهممالحالاعالئاهأعلىنزبخلؤىوميلؤ

جئناخريولاحدلفهاانجئال6مل4عااللهسلىالنبىضالافبيتعنأدوكوء
نلسلهاببنبيوننجلىظنيثييامادثتههووأضرنبهعمالحربويفريشافلهكنهم

ىنةكلفواكبواشهئمواجواشدلنلينعلىاواخلفالدخاواأناوأئظنر6
ممألجغيملحبلصلل5اللهاممنفنوالتىماشراصهذلثمملىلثهممالبد

فواليقولؤئناهلاربهذانمىكمبةأنافقؤضاأقصىطلقظنمالشول
نان83



أ

ىالىذدنعبفيويلىضغبرئاأانااجمةلمؤهمالفطهافمعلمنعرظعمثئما
وهكرآهاهمألتجممصلىلنبىاههإدالتنافيلكذاوظلتهعثهماحمهتههكعفم

لفحلابلىقاشبالولدأولىفاللىلىالداللواغصلماكطقوففيالاخفىاعوبخعسا
كالوولالجئتكمباهلىواعلىبرالطعمفرشاهلأههقأقطوقثماظاظنقموذ
ودحوقآئيهقبلىهافارشدضطةكلرضيكيكلجلرافاظالبلىظلوأعنىطاومنأ
فولهنحواصنومسافتمكالملىانبىاالوسعلياللهصانبىابكلمعلفائاهلهاما
اهربامنحدباطنرمدفهلىكاعستأانيفالمحدأدأيتذعنهوةالكريللبه

صاص115اشواباسالرىجوهاواالعوللهافاقضىاتاكقوأنقبدسلهأجتاحا
وندعهرعنهأنحىايرتبظرمصصالتمكناهـرفىأبربملهفقالبدعوكرواراظيغا
جبتئألاالأبئكولمالئحندىبدلوالبدهسىنىماوالداأبربهرقاللىااذمىال
رأسعلىفاصمبخثدعبةوالمغيرةأصدبطينكحاكهمومهاطمصالنيموجعل

رسوللحجةايدروههوى11والكاالملميهوءالسيؤومعليومملماللهسبىا
عايهتهاالتمصلىمولرعةعىأمؤوركوفالم11بنصلضرسمدوسلماليهلماصلىلت

افتهالىفيصلىلمثالاصفأالهملثمأجاجمالمعبرشايخدشبعمهأالولمهاالجاهدبعاعالفيىأداثمغيرصعمنفحم
يالابأيرمقجلكروةائمثئفىصههـلستالمالماواقبلاالسالماماوسلمعايه
كفاالوفعضامةغوع4علباللهلىاللهسولمماواللهفالبنهومهلملعهالتصلى
وفوثهىسكلىوايقنحلدكاتوصأاذواهأميبندروااأمدوااووجههبهالدئهمحل
لوأصالىوهلمءفرجعللمجالهاهظراليهاومأصكدونعنالهـمأعمواخضصواماواد
مدكايتاشرأواللهاثىبملنبصيركرمحواءتووثلملوكاعلىاقمومدتدتهوأفومأى

للمفمنيمبرجلقأالوقعتةحاهـممااواللههدحمدابمايعظمبهأصاعظه
انكلموادوصوئعلىيعسكدوااتوصأاوادهاميابدرواهممىأواد5وجلدهاو

نجلوهافادثدةخطككاليموقمكرلهزطاليهاهلدااونومامجلىعسدهأهواكمحفصوا
البهوأصاوسلمعاليهاللهلىلنبىااشرشكائنهالوانثمعافى7ءدمىحمالةدجلفال
لهفبعثىلهبعثوهافاانبدنيعطمونفومفألخوهوماهلىوسلمعلبهاللهصلىالدلد

الابيتاعنصدواذانءلهؤالفبعىالتممماشانقالدلطلرألمبونالماصواستقباله

اههابعتواثملبيتاأديصدواعنارىضواشعوشفالمدةقدلبددافالموابتأصابهالىرجح
ادهذالوسمالتكليمصلىارصولظار7ابيشالاسهربرلئذوقهةشالحليس

عرضمىايهييلدىانرالدأى5يراحىجههفوالههفابعنوأيتألهودفومهن
لادرسهالمسادذ4محالهاطاطءاأكاورأدالةةؤزااله



أأ

في6مفلماسهاايراموفي3الدصصذبنمحرلهيقالنهمرجلبقامنرفما
وسمكلههاصلىالنىيكلملوفاجلوهوذكمهذالعموسلماميلىاننفاللهمع

مهبلءأملعاانهعكةبحكننجأمعمروقالمربنبكلمعانجعاضهيلنجأنماهو
امفيىاكهرءممرولظاعيكممنليوسماقلصهلليهاللهصلىلنىا
علىوساشكلياشعيلىاباطيكارصولىبيفاكئثبنناكعباهالثالمحروبنسهيل
يعاهوادعاواقارحمنأمايلفقايمسهـبمارحالىبرللةابسمثعباالاصألمجطاابن

أرجناللهاالبسموشوأدتممانكمبهاضاالنكهىلنضالغاكتبماحمكاولىكن
عليهفىاماهلىكنالهظلثمماباحمكالهلىماقحلبهصالنفقالرحما

البيترالظطهالئولكنعنهذادتاكداشارصمولانكلهانهـعملويلمالىاللهولرعد
وانكذتجوفىألتشلسولاواللهوسمكلميهاالتمعلىرسولقالمبداللهبنمحهنبا
يعظموناليسألوشخطةوسمعيهاللهعلىفلقولهوفاكهرىلالتظمحالبنحبدكهبا

مروابئالتممهيلعبدمحالبنعلعهفلضىماافكنبهذاباأعطبتهماالللهافهاصمات
لهلىبععقعنطشبعضيمطكولهافهابأمنمنينعرالناسعىالحربضعلى

التضالتوالتقالصهبلوشبابيشاتنيخاوابعنناوانكلىعلمعليهاللهصلىننبىا
اليأتيكانوعلىمهيلقافاكنبالمقسللعاماعنذونكنأخاضطةانالعربا

لنالممثرالىبرداللهكبشانورلوناليناقالائهاالدندديلىوانممشجللرمة
اولتئثصماهنعناكائاانئرصولونسهاقالوالونعملعمعابرااوعصسالورءحامن
تهالواظلالترسولاعظاللعلىثماللهعببئلتدصأنلصاسولناألظاللهعبدمحدبنانت
اقهرصولخدوفثواله5دسوصلمالشكلهصلىفىاحااالفاراهفارنعهفالاابدأعوكال

قالعبداللهتدبئعلهقاضىممااجهددسأنفيمجسىىسوايالظوسمكلممهامعلى
يردوهالمسليمأتاههعومنبهماا5ردالمشرفياتاهىارأشهامكلىئألثةلىزلبراا

كوهلعوساولسبفالمألحاجلباناواليدخاأإلمثألثةيقمولقاخلهامنبدأنكلى
نامنمءجاأشنظيترطوايسلمعامهاللههمصلىىالحواابشاقرأنأنسعنثابتروىو
ذهبعنالنمالتمأنكبهذاقاكايارسوللعمادكومماؤبمجاومنعايمهـدهلم
اللارهرمحهحدبثالىايكرحامرجنالرلهاللهلجاعنامنهمومئالته5بعدفالهمامنا

أسفلمىبموضرانفلتقديخودهيرسعووبئبخعهلبوجمماءاذجاثيخاهمكد
نرانعليهكأظفبأؤلعنهذاإلمحددعالحهبللبنأطيراببنبقسهرىصىمكة

اأبدشئلحثأصاالااذالمحهوببعدقاللتىانقضانالمليموسلماآلهملىلنبىاالالى
جعلثمأناصاعلهاظللعلفابلىأناكليرملظلمافاللىفأصهوسمالتمكليهلىلنىافال

بفوبهينافمالىأردسلمساصعألأبوجنفقاللشيؤإلمحقرلمجزمهعل
يدتهلىاللهلأشرصميثرراطوفىيدااالثمدكدالىفدعدنغهالقتترونألماص

درالمستعمعيسكصصولمى5آعلاللهقسبفاناأباجنملفالماوسلمعله
جنملأبجبمرالىالالنهطرمونبوأعقداوطاالقومبينسنهاونااالفطعقدصاص
قالمنهالجذودمكلىاصدهمميهوشوالممثظنهاهماصبرألإباجندلدقوللوج

كاطاملىلنىاابأكلنونة4باارجلمضنببهفبضرانسيفبأخذأنمرورجوت



ل

واأالعفبميصمقهاهأدسيلذيللىلدذيشكونوهمجواضالص
هظدئرللطعجنهلأبأمىدهمذاويطكلنموكدصثىامعظملناسالللصئذ

15دوداشوالمسدمنصهركفطحديثفللىبئأكاعنقاسكماشككلدهوامنر
ألسثتوسماآمكللعهامأللغبىااظطابعظليتبنهرظفبخحنسلعنوائلأبر
اناائفماللبسفماظلثبلىالباطلكلناعلىوعدلقاألسأعلىظعبلىظلافتمحفافي
أأعميموهولستواقرهمولأافناكبنافنضفنعطىفقلتبلىظلالنارفىالهم3و

نأتيهئلئانكأفاضفالبلىفنطوفباتالشآشالبيتأونستكنشدثناظتناصسى
عقااهذافيأبابهرأديسيااباجمرفدظلغأتتطبهونكآتيهالقالتالعام
أيهايفناقالدفىالديخةنعطىفلشفلمبلىقالانباطلعلىوالاطنحوعدصضاعلىأقلتفىقال

كاشسبغرؤفوأدتهوهؤياصمرهبردعصىلدسوسالتمكللبهعلىاللهلطانهارصل

تيه7انهحركفاأبلىلطوفمبدوانبيتسبأقىانثنامجدنألبسفلتلحقاانملى
بالقعهيةنيافهـكاماالمرفعملتملدفثظلوتطوهبتأتينكقالقلتلعاما

حتىمنهمرجلفيالتمعاقاحلقوااثموانحرفافومصابهوصكاباشصلىالرشول
كرلهافذلةأمعلىحلفدوسمممليهاللهعلىقامدمنهماكقمزاللماتعيالثدللثفالا

تىةإأصدمفمكلمتالثم3ءاضللثذالئمأتحبنيالةآألتالناسمنهالقى
بقمغلقهودعاطونحعالنذللثصلقمفماصداجممفلمربمصلعكلقكابدنئدوتدعو
البعضاكابعقلبعصهمدحتىبعضابعضههجكواوصلرموافاالثمالرأواذ

كلدهعللاصلىالتوشنعالرسولوضرآضلبهلحهايرمدجالحدقعهاسوابنهربنا

اإرسوذافتهفالواالمحلقعيناطهيرصمافتوالمقمعريفالإلسولقالواالمالمحلقبنيرحمسم
الهحقينانزحماهرتالتصمألىسولوالمقصرينااللهيرحمقالينوالمضر

اببتكالعلنانطوشباقوبصنرأنهمروذلثابنقالبمشكواالخههقالينالمقعصند
جهلالبعالاإلههلىررببمففىاطعاموسملهأصلىاللهواهعيرسولاسال

فانزلصؤمناتنسوةصاهئمحديتهارهركهفىشالبنلكبهبنالمهلغظةفمنبرهلمحرأسه
رفطلقلكواابعمباخحىبراتمهاالمؤمناابماأداوفم7نيذلاإلايهالىطتالد
بنوصعفوانواسفيانأببئبةاهماصاوررأوجلفرلنركانفافىمئذأتيمامي
كليوسمإلتصلىىاننرجعثمقالافالعلىبردواأنهمصاعوإلحصاوايردانتنهاهمللعي
طةحبسممنوكلنوهومسمقريشمنبخاسيدرجلبعبرعنبةأبرعامالملمنهالى

ومماطسليهالتصلىالمحرسوليقفىايقبخئربمكلوشواالخنسبخازهركنبفعه
التيهافتمعسلىرسولدماعلىالمومعمعوبخلؤىىطكدجألملمجهبعثائو

يناياايابعبرانالدأوسمالديهلتمصلىالناففالرسولالدمحجعدتلعهداالوظسم
معفعنولمنلفثصاعللىنعاادتهوأنافمرابنناقفبصوعكفدلفوآطاهؤإل

كلونهـلوايأاطليفةادااذابلةحتىرجابهارجلبناددلعهثممافرجاومحرالميستضعفي
الاالتيأستلهذاجيدالعمسيفككاواللهارجلبنبصبرالابرفقالمنكرلهم

بهممنأخفمعغعصهياأفظراقالعبراأمصابرثمتجالبلقدصيلىاواهأج
ماحبنمهعانتهاالتمعلىرسولوضالديعهالمدبصالخلاحنىاضوفرأبردصنى



كيلىليالشظالوطبموسماآاالنيلىرسولافىذعرافدأئأورهنلفل7

ولكللسيفمحاابعبرهثوئاطعحضبرعفواشعالفتولواصاحبىقهوا
لطمنهمئحااللهافىنفأايهمادننىدراالئفععئقدالمأوافياالسمكلياقمسلىا

انهفلرلحعفلمامعمأحمللوكنمسعرحموعلهطعصداقهصلىالنبىفعاله
أدثههولقولراجمةنراحبسالذبنلينابلخالمحرويفحىآحربمالهمير

لبهاككصاصهمغرأحدمعهنمعممعرصلمجلولعهوبلاللمجبعيريسصئقمعلهعه
ونمايسوفرجألفوالتسبعاممقريسمنائهعابصيرحىبأبفجثملطك2قاتفا

الىلشففاهـتأموالهمواخدداتألهمضوالهااعاالالمممامالىلفريئىخرجث
لعبىالبهمافادشلفهو7اتاهابههغناارسلالرحمالتمواضدتشاكللبموصلتالىصلنىا

بموأعممأوروهوالالىكفوجلكزالترلوأالمديئةالبهوادوسلمليهاملى
حنالىاللهميفروالولماللهفىالهوايغرلماكسمحميتهمنتواهلعةاحميهباخصثىئحهم
في5ماستفسنموهىافاظأسوىبطوالمحارىجهاضلبيتاأذةإالوابينموويمو
صيهبنزاللتممافوافىلهالىبهأصامرجالمنوأعطنتهسهمامنكنافواكفرمغالحديىا

نأخدصباحليسعناكالوففاقو4لىابخعاقمةايسابعئواقولهبارصوعنهالهسم
مالمحجلىابوعلىفولهالىعبدألتهدبئعلهدامافافىولهاومنيبهالنفسناجمانرض

ونهاارهرىحدبثالىرجنافولهاتاأالبراعنمةورومحكناببومفافولهاببنو
فبىتيعامزأظلفوالىليإلبابنفظلوسلمالتبهافتمعلىاخرسولالحديثوفيقوله
وفالفولهللىاسمحروابخبنافالومنهافولهااللهفيألستقلتالشكإلوصملى
ثسرحصحرصيافيايخربهالماللعاظ51فهذمؤمناثحاعنسوهثمحديثهارهر
لىانةياهومابينبالكسروقدتاهدفىالىالبمحشمرةءعقولهثاألفاظغربب
جعواكوفدهـلىحاسوساأىدنالهلثوهلعثحداداالوامابوقلالتععة

مريمئحلغاهمليمعاوقىقرمحاريهمكلبنىالىأضيواااقارهاسءاحياهمبيشطا
جبللفياعتمحاخراعةعىبنوالمصطلقوةابععفابنوالحرثولجةضنجوألهوشبنوهم

دواسمهكالفلبنلكحمواوقلمكةدباسملواهواسمصوقيلبذوادلهبقال
أىدواصولوربنعموافاؤاخمعاوادببشعممفحموانجلدوكبلفاكةباسفل
أومنهموضعبمألدإلعميماللدبنان4مضواونحلصواالنعذواؤلىمنعومين
أخبارالععوأواعلىنيطليشايدىفييبضنطاااطيعةاطلبعةولهوالعميمكاع

11مىبالفومايعلملذىلعذبرأايرانجمعقادؤلععمههواطعارالهواالجبشودترهل
ىاعنهثالماانانفصوايعىالكؤلىبرللناقهزحدصلهالحادث

أحألكماوسلمالتليهصلنىاالفركقالأولوهولمحعهاالوتتضهقرشظنواد
اليلأمنعواؤنسبراعنصنعهاكطأيلاابسصمسهأكنواخلقياعىفليسأى
اوهعثققعواننالمطيموسلمأصلىالنبىةقىنااصماواتعالىإدتهمكهعن

موفروفهحمرمفوهىخاتجوماتمهامهميعظمووأمححالهخطهاالذشؤلى
هاممتميهحطيةالحلىباترنىونحؤؤالحرممصمةبيهيبهاما

11ميحغومكة4لبافوإوة1هصنهءيرهناكتصمإدبهيوةلبممعبةفرو
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اللاالقسادبعضيأمنافىداملرمهينماوملاصتسعينةدأببنلينهافى
ألوفوظبالظيالنيئأاخالفيالتب5ماافمعلالغلبءالماواففالمااللمفىخكه
العطمثيوالصددواركوفاضضعتللىاذإلمرةالبشىيفللبارىبحاليشزال

فالنيضالوسلمكدبالىائمهرصولئعببضاعةكلننوقولهودالوربعدارجوح
الهاةديلاادمياهاعدالنزبراعلىذللثدوثضهرهفعكلعأذافألننحعيبة

الحوذفبلالمطاالعوذوصهمقولهادأعدجعهواميونكالهاحفاثيرالذىتأااملىا
متمنفاللبلهاشعأنثىكلهىيلأيخفومحولدهاوقالىعتاوضذاالنافهائنرهىح

ممناسوأرادبهاسشادندارةاشاوهذهعهانصياةانااوهىطفلجموالمطانيل
ثرشفهوقولهوأضرشعمرساىاطكشافلهءةوانانوالصبياءاااممعهان
احنعدالىيمباواوالجأاصشاأىررجواواالؤلألمدةببنهموببىجمدثأىممادد

لعنقااضبدلساادولعنقاضشاافتاقاساوائكةلهاإشهلعماانفنىسالدتنفزلتبا

استقونافؤلىاالاللموعفهالخهاالتنفزالموتكنوهوكفاالكعفبنووهوهاإلنه
ااهلهصعروفةاتشنىسوفاسمظالصالووبمتالةلىادادعاهمسالعوماستنبقال

امعناعثموروالمراداواااالعهالهبلجيدوأصوالالمحعيفارلتفبلىءطواوفوله
وهادعايعلمعياحجاسنداوأجتاحورمكةدتستأولهعنهعالهموتقاابتهامن
ألرىالهذىالةمبافىباعممعاردإقةلواالواالسنصاالجائحهومنهشانبا

حاهقفألنيضالوارعاعافلصامناالخالطبافوهماالولثءشواباجوهاوأشوابا
ونهلؤاببداممممنمىشوفىإبظراامصعؤلةخافهعدزللصمنيرالجأىبن

هذاوالموأهفرجفىتكوقالئىالهنةمننةاظألوهىةاظأ4والبظرماتقطلهم
لرغكاالنالنبهوماجمقةلنهاالبدغملواللجلىالفغرفىبدوخالهمفظ

رشدخطةاددئىقرطتعلمفدعرصوتولعةاكادروهوبيكنودععاعؤال4
هعافىوافطريقانكمقدطلبنهامنهوالمراداننىوالىشادخالفئهوالىحهوخطة

حهادوأوعرهفىديتاداضهلىبداالاىقابلىاوديعظهقومهنلدوواسعقامة

ائمعارواالانمهالبذلمليهاوغيرهصراونعلاءلحامىقألدةمههرقاهـلصبهههؤأن
سل6أعلعهالمدييللماراىوفولىيهعا4دنيسيلالسناممانبىيئهوأن
الحقشنجررالملأوالحااجرزوهورجلدلهوعانبهأالوادىرفىحنجلا
االميمالواحوامالااهن3دفاأى4ءفافىهذاماؤلهدنحائحؤالومحوأنبعاثو
لنابةهوضفطةؤلىمهطءواالثىضاهافانياجعصوجوهعلىاللضهوهوفيفاؤوا

مبروىالماموشكففمعالرموسكونالجمضمبالحااانببهإللىالفععواانعهرس
اويطفىصغصؤالىفيهيوضعآلجرابحبهثادمىوعاهرويدوانمئداايضامحماللى



11ايانههطسصكوظلمأكيوممديملكلبمكاكعبتابصبصطفااداأيهبىهلىأل
ملهممهمجيمهعلثثالىنلىافىئهرمأكلبصيوهدفهلالنثيهمحلهشمسهدنهلسألكلماامليهوال

انأافسلمييادارجالىفةيلوهمألميبهطمناثمؤمنوبالنسلعجالألروتدهوعىالمعهودملوالمراد
اععرمبهكثوهعامفعلىفنوشارههئهمتصيبملوهمفيلمنصوباشراأوهنمهماضالبدلقطفىهم
مافعاوابغلعغتلينهمدبأهللىاانهمبهينالمثمالةءشوألخطأاذافملهلكغادةوهواعليهلشقمعاكلهمواذادها
اتولدفةدواالباصااعبادكطدطةعالميبهمواغيتطؤهمأنجمنىهتماباالمخعللم5يرممابغساذاالئمواكيبز
يننيب6داممامؤتيتهواان191بهنننتهيزيخعنهيقالكلللىالكراهةبكتاطوشدالممئامنمفيجمكةكلن

7حخالممشرجمنمرأذةذجموبلولهنرصالجموذالذىالحقلىءكاهاكصكرزرصلالىجلرظلن
يمبمكركبمفبأعبرحمغااضارواسعادكايسعرتهاموفلىأايصطوصعرصببهابتعوهفإبتعالللواقع

صواللهصالوسايحاضهطسرانىالمجرلفادوسبفاؤفدبالذصهاوالمسعراظهمبأوقلىاذا
هـفىغمور3لماتبرعنمفأىبخوملىملةالذبنكعروايعنىكفاهمعزوجلفقويةامطواهااع
ؤورحتهاللالليالضفىاور4ادسولافمائاابدنهواالهالىدواامحرصالالواتطوفوابمأناملصداالمى
الدلتتعايلءاثبعنفىحيئميممرهاىمحلبلغانامحبواىاصنةبدكلضمب3وكهالت

قوسيغضاالعلبهمميوهـالملهبهكلالمسنضعإكأمشلتونساععمؤمنونولوألرصالوهوالحرمنحره
أهلكطعنااليدكفلوفهائمأىنجيرءمعزمنهمآفنصبمابولواولؤلنمتباأكتطؤهمأنتعرفوهمألمحيلم
حنتلمعنوالمفءملةاجمانهيعلملماذسبداراطفيالمؤمنقاتلطأاللهاظطاالنللكفادةوالديةغرم

اظهرهمبينعؤيالمطوالمعرةنهمدبأهلذلىاويعولونلععبونمالمئميمهرانوقيلالدلةدونانكمفادة
فالسلىالمؤمنبىمنفأوإلكفارةذكممهمتعوشائؤمنانعلممنينتطؤارصاالمقآنلوولالمشغة

التعنبيعفحفاببالىلهذاذلىإتمبواكنمحالىمكةكندخوللمالذنتقديرهالمحذوفعوابل
أىرحمعهفىالتهلتاملىوقبامماابعدحكةم3عرأيسامىاالسالمينامحفدءيشامنحمتهفياللهشملليد

االأبما5الاعلىمفملدبئكفوواابنالعارلىكالمؤممونحناأمحلوكاللونرخولهاد
طسيردكلوفيقهداللىلؤثىقاثولرطلوهأصدماجملعأناجوابلويدحموالغتقالعحبىأه
أوفىمنيموانطماعةةطةالضفىأهـسرضوالمؤمناتالمؤمفينيعنىمايثمنلمحرحمنهاللهليدخلقألثم
منصمألمالىصعلدبسكلىصمحنمنينافىبالمسمتحعجمخىصدأبهفاراسضينالفىيدفعلىنهإاللهانلهافى
ممئركهممنفيهبءرواصمهإبخفااأالنفةأىاطيمفاومذيبهفرواقاازجلإإلتعالىعكة

نفرفواوكإلوتريلوانالراللهميقروأببمولممحلهالحاوضعواانببتعىوأصابهوسمعلميهاللهصلىاللهرسول
ايكافرينمىونالمطيدخلىنأناغخوااوااعابهافلىقلىكةأهلالوملاللهرسولمحطجمونأقكرواوأنارحيم

اهذهنتخهاعايفااليدخمزىواضاوالوترغمخكاعايناعلىمالعرساظفنضدثت

عىالوريأبصوبحىىإاالمؤعنييلىرسولهلىماكيشهالتقاوبههاألنرلدخاتلتى1اهياحمية
يرهعقهأبهوأفروبمالديهرراويهودمعواصدالىلمرجعهمالوالرصالعؤنونبرلفلوتريلواجمو

لوالعااأبعداباوقاهلش3ناليامذبناهمتهبزينولوكازاؤمناتوشاوحاالمؤمنىتطؤاانولوال
النةقىلالجاهلبةحمعهةاعثمقرلىكراوادلوفتذللثفيناهمدلىاىلعنبنايمئقراىالذبنكغروااذجعلفى

التمصلىلشرسايررىالوفاوهىسلمؤمضاكينةوعالنثةسواهىالدبركةدمجمعةالمرأالمؤمنيوعلىعالمحرسولهسكبننه

ضوايحأنعلىضصسذبئءولعزىابءبئيطبمحرووحوبنهعلضتربعثبالحديبيةنرللماوعململميهءاللهالتمصلى
آابهنبوالذلكلأكهأنةةلقاامامامىمكةبثفرلهتخلىانعلىثدمهطمنيرجعانوسلمعليهاللهلىاننبىعلى
ككبااكناولكنهألمرفاوأصالبلمقالارححمناافتهسمكتبانهارفىلعلىلسألماعيهالكتيبا
لكااكلفادايتاعىددناكاللهالكسيازكأهـنمالقامألدأهلليعليميماصااهداكفقالئمالهم



الههمفسمئا

ابرادأانئيلمسالقممفغ
بهمموقبل5الهثهاثا

أصلمؤمنوناأىكلطؤاأ
اللهلغدصلفهلحهامعا

دلهاهـارؤالإسوله
لىتعاطنبولمؤياهف

لكنبغذتاكنا
فصلاالوأوبالأ

اهموامدقواماكغوله

لاشرسروىكاليها

رأىسمنممبهالتمحلىا
بلعةلحداالىوجضفبل
افآكةخألقددوأصابنه

وفرواصالواوقه7منين
بهأصاياسلىالرؤفغص

اعمعبواوحواحف

دبلىاللماللىمماثريالوقاكعبطبربآلسالابهضأمشاهلجملالبن

ملىطها9لنغوابهغوأرمواوحملوأمنئمثلىاهمولهالقكالغاظامنبصوفالئا علىاهلةوكلوأمعاصهاوذلالادانهاسببالثفومحمامتهادضافةواارجارحناللهم
المورايفبرعلننبمافوكلناياهاقهواهبعمافيلغيرهمهن391بهااأصق

دسممةابخكهألللعئوىاارههمممةثثقنالهماطيقفيعصوخالئخلههمنمادماليمخ
14الوىلتاوابنمحركلةملىلوصربثخريبوظلاثئرطىاآلماضجاالالهالالعوىا

االهىاالحرب6فديروظيكطانىوهوعلىالحدلهالمملهيئلهالئسروصدهاللهاال

صهايأكلعنكعادوعؤارصعماتمالىحنابمهىلكهرظلولتادرسرليعىالتهالا
اقمطعهعدصلىنميهوصبهلدفياختاثعالىاللهالناللهمالمحأهادؤااىوأهلهاإكم
عنزبنراوهاضكفا11أميهنيعنىياشبكلاللهوكلنلصألعواكلاظهلأوع

ارئولهالتصىلفالحلىإلتعالافيونصئؤاكاالمؤمنيوماوأعىانعفوبة
وهوبالمدينهاارأتوسمالتمكلليهلىالانالبوليةأهذهنزولبباللممبالحق
ونموسهمووأصابه7هنينهوالحراملمجدايدخلاتبةياطالىيخرجأننجل

خلىاطولمنعرنىااظاذلىممعااظامكةداثمأصأيبففرحواوحسبواطلىكاضبر
المغهلالعامخدافىاالتجقردذهالتهاظلفللافاإؤالمناضولنأفيوظلذلىعئبمشق
مياوسمالتسديهالتمصطدسولءببيهالحهدناقالشاالنصارىزبخعجمععنروىو
دهاالسىالأحماأهتالالنماماالاللعفطاللةالالصات5فاحأماادنما8ناةافا



نيئلهلمعرإيكلىلغغإلماليظهوإأللجئعنمألطىثعإنميإلآلشاأيهطقصاللونلمحطمكهبمالعولهمللألنالافلجهلىأهلم
االنركلديناللمافانلظذ391برلفتلتىاالممنركبهكألهلإكالمحنلففهنادياقيدالبربئاجذ

صؤةالهدونهسالمو
سعندوفيلىةوا3لوقيواكمناتالمؤسنينءفالئسبهالوطجمنضولوئأخمبرالدالعهنىالحكانل

عليعالسألمنزويايىفلىرووقهنأبئاالولىالسنيةثقاتفظننئمأنعئموأطتعثانعةاةذضولمأتال
وجهءلىق5فيخيبرصهوفغلاكروداالهالحديبصبعنىاقرياالحركاقإلدخولماصنأح
هوفيلكافرضاانؤالوفارقصااليانهالفاقىينكلكلبالىرسولهأدسلهوألنطإلعزوجلق
قاتاالجدااظهاكببافيتهونحشعخالتااثجمونماوسلمليأطملىرسوييرالىالت

اللتفنههبدايثدأندكىأرملواألىبعولهويابالحواراشرسولهلفمصحقيابفولهؤالىأصاقهقالضألل
الحنثوعنماوعلىتعالمحاليظهوهوهوقولهمكةحضولالغغبهاشهفوعالحوفههوئناللهدىرسوله
اهصظهرلىصيأىإابالتاثمهدكنىإدنممهادو4أافنصيراالدياالايةعلىيهيقووأصبعليهالدينكه
اقهدفاهوانغدوادشهقولتأدوامناضهمودللالمؤمنينبصمديهويخومهلمكديهاسلىرسولعالثدانه

01إداانهفىاىصدابالدكنىتصالىاللهالالبيتعنمدناهماللهسولانالىكفارلونعلم

وآآتآمحدثهأرسلفولهفيدصهلذالذكلمبقهومحدرمموليأىاللهعددسوللىتعطفالثماللهرهمول
هوفولهدمدهواءقاأالمؤعنيهاصابهإبعنىمعهوالذينابتدأكقالثمالرهعالةباكائهدلهابخفالهـصوله
اودصهولهأرسالذىأكطبيهمءرحماقأفبهمالتأخذهمفريستهلىءالسديأبمأقوأعنهألظالكفارعلى
القهأرسولهبندأخبرهأعزةعدالمؤهنبنلةاكلىكاقالفحعهملىلبضكالوالدمعضهمافونمعونمثعا
والذيننعرلممهءوىأببغغونعلهطمنهممداالتهممىأخبرعنكنرةاكعاصالنراهمرينعدان

أامعتأآى4افلصوهوادلطيفهعههوفيهيرفىانأىإالودصوانفابعنىالتهالمنأفييطلبون
دةأأحالىحاشداظبر3اوالذبئقولهفىممربعأبراودلهاليبننىبعملهنعالمحوالمراقاللهمنبرهايطلدتهمله
اللهأومحدمبتدأورسولابئغطءليهمحمللحطاسافارمحريااعكأشالاصديقابانجراكأيه
عسهوالذبفاهمسابةلاناضهورضرااللهفضالمنيبتغولبطاأببئلىااماسصدؤاهم
15أوأثدالمبغفيطفانأحدهمادقولينطاسادهواخحافواقاجموأزامنوجوههمفيممطأى

ماالغناهوبعابرعنحدواللهاخمهماقياهةايرمبهبعرفونمهلتواصبزرهىتيليامهاليومالمرادق
فهأمنعاطفونألرحاكيمرلبلىمكالةهـوفيضالحماضنثونطوعهاسابئنءروايةىوالدنيافى

ثانمالداددانانئافىلقولوابدالونيعرصةطافايوميمعئوخنهيامححديروقعللبدا

دونحومحإحمعادهوورحبرثالحسنهوالسثتلث1وبااليلالسهمرهصدمنبالنهاماسذارشوجوهافهـمللو
يمرآوحمتهجمتهاالسسألصياولكمهترواللننيسعهاصابنلعلتواف1شوحواظ

لىوابلعربوصالفرةهولوبهمنرذمرنونااحمتواشوعلىامصودأودالىانوالىصهوخشو
ارحالىءتئمددخرواالوالعبادةهالصااصلاصهرأصدفرجابؤأويعرسهرالليلمنجهالو
ءنضااوجهزدوضياصعلىلىالمدظيرشكلجهابهـالفرقأصاطهفاداايوواللبفى

مفاروبثعااالمصماقكاالزابادابعلىؤايماوالمحماله4اباقرابهوأؤاوقيلظلةوعبا
انايدامفىممثليذللصاظالتاالىءحاطمكللةاالههلىدضلسامعااشلءطاء

سمنثى

ؤسامؤمنىكاساللهينهمجمابقرحميممنالدانههوباحضازالح53
التمودضوانافصالمنكلدالمحعادجمدمالكااللبفعونساجدكناصداراكعإلافىاههثعاوعانفالحهاالم

طولمنوجوههمأممتمارتءعطاوعنصؤايؤنئنآنيرالدىامنصؤيلدئواأمنوجوههممفهافيعشدم
اقضغاصثلهمكولمدمحا1لىأدرثابأالهوصسنإيلإنهألثرمىلسألم41هءلقولهلباماصلوا
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الصففمتمابأبهرأالههنامأل11ةالئوداةصففهقذافذبعىلهوداة

اطهمافثائماألأنيكزدملثحيأفىغمصنأإعئل2تعالمهاللاالفىوفوعلعهالتودا
ونسدأنرهوأعان5كطوذد

خلفتهسوعرفءدضعربخأكهحىهولثلىأأكطنأفهوتوأبسكصافلىئخالرغثفرهعدطأأافهدكيىامفىومعدهـا فىدعأصيجمههدأخهرأ

ونوحمحصبهرإدونئمالفلهممولؤنمالطبماتألنجهلشبيضالهلتهىفدصلىالضابعالفراضهتألها
دماتلنشونقرمشضجاناالنحعلىمكتولمحنىومبملممهءاللهملىجملىأصاتائمثلةفالاذافرخاكرحطأائا فأزدهاهذزا

مك1سمليهدامحدصاوورعىحمزبيهعالاانارديعهولمبأاائؤمفولهإكثنمادتنلظاضاساند محرزىأبرحرفاأضخكيطأهعلغلظاالىتارتمن

للهيكحطأعحمعلمأفقعلملىطافدتبهةيأللظلمحاأبمممكىمجلىطتعشالفااناممحغدععالسوناصعوى بهمأبعضبلىءآفاستعا
منيبةسااهدمإإتأصايميعيظحماثجريإلأاثهمصلىأمأنهارلبضاق

111اأنيممعوبخعبداقهممطإقإعملمبءألتهملىالتهولىديإصاسىعلففىلفصحمميرجمجيلافثؤمبويئ
ئميهالىمصأالقربئفاننابوخرلموآشمعلعهأإلفىلماارخلالاشمماقادتعاسوداررعنباتبنبتونلفوم لنهونووفلمعروشماألص
بوتابعههوالفربئنابهاانمابهأالعىيلىنهمالديننمإكمرنىنجاللهلناكاثمانىاك4عزكنالمننهرن
بئحمنعبداعنهماثقسنةفلغازنوييلسهةأرةلبزمانأهلرصبابيطأهنأض
تالجفاشلطافيبنوحمرالجضأبربرفىتالولممااللهاشرسولعوصآستغلظلعيرزؤلفا تالحةلرفيروالجفقةاهخمالجمتوطأوعلىةاثلمننو همحوأسومكللىرعا

مالؤورنخوفئوسععدبئبرحسلعهنوهاصرزبدبنلأولجإتمافلىأمعلدحمنوأةوهذاانكللهمرفوأنالى وميدبهنريدسعنملابصكدبئبزءلمدلىةاافتهضمربهلث
لمعلمبهءاللهلىاللهآلرسولفاولىبنأنسعىهاالولصدثاطمنءأاذألارؤقيعنىصأل

لمهموطمألىأقىنحعافماثتحههبمامحرمدأسنمركأثعلمأفعاجمطمعألحألالتهالنفوكللسضانلى ميطفقعكلبهاملىلفى

جةدفصانعبرأظتوالراافاضأطاتوطراحابئأبرمببدهاالتذهوأمينأمينزمالىاتهنواهثمصد
الزمنىأخرجهنمقالاللهيادسولدلكمرشعرشلهلظودعهقذراشبمكليىأبمن4قوىءنم7ني
انانسن6خدرواالضادأبدالجراحببدهابر6أدقوأحدهاوفحىفيمغراررعاالودشالطافة
أصأثبتفغالفرصصبمووصانوداوأبرجمرسعدأسلمافتمكيلىاللهرسولبهامماشولدعنهاامجعظ

آعوحمأنللنيؤليممامبهطاناروعرصييملىثهأفيىوعنالدأبلطفاوااليذهبرفاأايئفمرلمفعظاتلاربم لثعادام
انانعاصبئومحرعنقغريبمصديثفالوهدىااجهأضسعودبناللهدعبالبعه

أحبمىاناأىقلثفاليتقاللالسالاتدجيشفيثوسلمطآاالىالمهرسولي
صاالعكنشدظطابابنمحنرثمقالمنثمبوهاقلتأفالارحاللقاضمىمأللشةفالأليك

لىاوحلىبفنهازوجىالبافتهرصملمعليعواللهعيااللهرسولقالقالبىطاأببنلىء
داد



نويعالبنثعاطأذأنصيبهازاللضللغقثمهلىئرقيهلىمنرنممببهممبالطيلماعليل
ممدالنبثطفههغعئوثماتعزههبخالصسلىنالمعرببا6محملاللكفألفىلخحفهشفرفوابرأعلمحط

بههامامنأفقالوثانموتجيالثفللىبسجتذروالمنيهنىامنالجسامظجقولهكاللبيلنهم
ولممهافىوسيههلىالنواصوكلةلفرئماىواارصؤضلوهنهللنضنااجمل
عرنيفينوهفثوؤآبياشحلةحيانهامحليعلىماملىوثبهولانطونانايمامظوأالصا

مقئقدمملؤأتغنوشوبنثفيلصععقولفالعمو6عوادالىيئهنويالباايهاارصيمناراقمب
داليقعذانالفعلوألواهح59لنفسكابفدملمحاملوقعرلكلاليتليبموحناقلملمحفوكتها

متوبوانهىاعفعواؤكاميالحواننهمرلهفولنالقوصمعللىماعتبالألالغافىبدزدا
بهعو4مسننغسلحىراامباارصملمالكأامنهنعنىكلناللهسلبرصمنوماا

دجميتيرحمالذكليبمعلبايقرلسعضناالللذربهشبيئىعمششمنهرويلالزمونوجهداوحيث
تجلمىنىجمعمنكواالبنعهنىالمؤهوالالجمبنىأمهالنىتالسالىلعهداتانجنابرأبفواطفلقدالن

وسأوريئىمةتمةماهنأحبوتسلليهالىالدصظلظلأبيهعنبريدهبنمبداللهمكنعنافق
تورةااطاعةبششصدالخنىظلأضجهالعباعةرمدلميلتظيماواالبئهبألفأصابامن

أاللمعلىظلمرسوللحدلألمجسعاللمعنقالوهوأصعسأببهربمةومسقصو
آ01يةيومدذهامابلخأحمدمئلأققأصدضمدأنيدانمضىابفواأالثبوا3وعليهاقه
ىجميرجماأبيننيظلآلالىلمبنعبدالقهعىهجصأضأبهوبرفنووعنههوالنعيفههأ

قةولهورهايأحبهمفنبعدكأوههخرضاهنالأصاسلماشالتمالشليهاقحلىول ذكالللهقلدافي7شذافيذاههقد2ومننملفضهمثهشعنىمأنجفومنبأ

ثقأنجهنشقنخدمأالموتهعداوئعافىلهنااللطبشزببفيوالرااضجهيأخذهأنثهكهبوأقهذى3مؤ
الهالنفوااكعولالجنلبيانمفوكعنهمعنهمالفظةالحالحلصانذبن2منواومحلىا ثممىوبةاليطجفىين7ئوامنااللهدولامعئدئانكوبئامنارجسبراظبع

المجتاتينمعاهنهفودانقبامةادرومسالماضلىخفاافدوهماردحجهأافاالهثمطهمنبربريعنىفي
حمتعلىاألدلجكوالجنةبعنىؤوأبهاجمامضهبفلولفللئمفظهالملىالثدمعنىعلىوالممالها

هماالممىبجلممتمعأقىالصعالعملفييابعظبماالبروةعضرمؤمنلكلاالجماخأنءتجاالمغفزأققيلى 5005براأعلموافدنعالى

ألاربائناضاانغبالمجراتعبرسورهتفعإ
ذحمىغتعألوفعهاالنموربعونكةاالنفوةوكالشمثر7مدنيفوهىوهى

كلثصهىندنجليلىوسبعونمائفوسمةةوأروأ

وابائناعةوالمجنةارحمااللدارحنبم

أباعلىيألورإسعنه6أمالىسرصولهالتموبدىبنموانفال7منواالذبئأبهايإجلوعرؤلها واالموزمن

بالمعىووبهدصايذصمىصرقأىايدوحمرقوللسعرفزبهرىمجرزأنمجولسننوعبمااأمثلىأعلى
مئطيهاافمثلىنحوهموللحااالخنصاكؤملىادالالصربهذادةدوعالتمكلليهإشعلىثرسوللج
أررمالنسنليهصوفومفعأموامنمغيالفقماالمسالئوشهدهفائبساليخيالذىاتعإلمكنا

بكنصيبيديومنأنواالجألالنهمنمامجبلهأدئكلناالختععىهذاواحتصهاالثربهذهاللهص
ومشهليئةش3اليدواذنيعاقميسولماقسفنزاضوأميالعالةفبلالضماثبوااانالحسئ

لشكاشسوآيرمالنهفترنااكنهاارضي



حقمثمألاملمثثاللعونهيعالئطهئالتفممفاثانفيعناحعىلحؤاكفانبمائهاثفوأوا
لورولوبماردالضبعاداضمنهملستمماالندةكاداآضوالذيناأالايفىانثفله
للدرامالنبفكالبأضواقانطمانطفاإأمحاؤالنبىصوتفوبط691تمأصوواأملهألنناوا

والمعنىالنمررسولدىالنفلموافعأللضأصألوفسلئفدممبنمثلناللمالوادبصوئليعلغهفا أاليلبىثغضوامنهاجمعثبرن
لهاصالنبىتغلعاعنهعمنضلالثحعلىافيفياميإسورسوالاينهوالمعهاياتكلوممما4كل
ثلىونريفعداآثبنولمملمالتحثيهلىدألتهصدلمدلهآلسبمنعمانمكشاد4وفيوءكلملجهباهماؤوج

لومالذعقانهحامنفروىلةاالحنىوالسنقواختفوافىانخألثواوالايعضعيمتهعيتكونص
هـرـااليعو

صلىالهىناساذبحواقعلانووصلم4د6اللهصلىالنىلدنانواقعلالتذبأىاالبعوصلديمسابقتهالئح
فأعلهاللهوالصبههروأولصة
إلاللهصلىاتارسولظلقالذببنءالبراإعنفالذعيعدوااناأصأوسلماجمهرلعضمماتعول

سنتناومىأصاذالمئفعلفنضفننرجعثمنعلىأنيومناهذافىبهمانبدولنسلمدهكتىذاااىفرثب
صثكأعننالزشعىشئمئطلةلفوكاممأايميديثمر7دضالللهكاعدعههوشمعاكيعناخأكملفاوهوعاهت
االأىالفمكنحهنجنممطوالعدول

الىفعهيشكالذىاليومفيامعهنآلياسربئعاعىنبيمأبللععواالقاأمايومعديمللالعوترفعمن
افىموفلصسنحديثلأبرداودوانترطموضجهوسمسليهملىصمصىاؤهراكابنبلغواأن

إبرىبسصملعلىبخصاالتميممىمحربلاللجماععبديبنزانمصقااآيههياهأئقىبهمهفيألممدواوانبينم
الثزفيمافزلصمواأفتازاصتىدارالفألفيتأرتمحرماونألفياالبرخألثطوماالمقرينالءاقامخاطبنه
محريمعكاننروابقغطانقضقزادصىاآلمورسولهبدىينقمواالذيئ7ضراالئأمهانايضمادالذىمسالههن

اللهلرالجهرأوالتقولواياممد
لىاالإالتفتافىافىالكمعىقعلفيأابيلفثمإاأفيما3كداأبعدصنعكداطإكدايقولوملىكاسبمبالنموعاطبوهأحدال

الدوشسراشالقتالفىوقلامانهاآلككيهكألقلنذوسم4عااللهادتمصلىرلولماظيماتاوالسكعنة
أالوماكلم4فيالهملهنزلت

أإتمأفواهنعوأعهخااكافأألىفيأتهإااوصمتغووإادأكثهـاابيمممنمىتقضعمعلهموسماللهصلىابنبى
طابافيالتيهصلىاتنبىمكلمردفعاعلىبهعلواكؤممالأىاالبىوافوميحاالكاشمرأبرجمص

فعلعنىتقدموأنموقولهتراالزكاالحتشاقالعلىانصوشدليلرفعالنوفسابئوعنادا
همأصلهعضلحهرلعضمقالقولوالمخهروالهفولءنماضم011ثلهوائهافىلتألقمكلنهمار كاىومودو

حماسثاناشاناسمى

بعفابعفهمبفادىوالينالوبمهعنمأصوواوالبرفظموهوبفخهؤوصلىهنوقروكاننهأقىوكان
يىمالعإلتحبطولفىلتلهذمابمبطإلكااىبىهيتلثلروتمأياإلتميعوتحمطحمدنوكانالصوتجهورى

فىفيحمئابتجلسلةااليالهوتفوقأتأموا3منواالترفعواالذيناألقتااالرجماوعوتهؤحكلماذا
سلمعلهاللهصلىاننبىفسألسلمعلميهاللهلىلنبىانءتساداناأهلأناحنوقآليههالثهصلىلنبىاطمكان
شنهوىللوماىلجارانهسعديقمالكألثأثاتوملضنأنأالمحراالاعالمدبمؤفيتأىوسمعليه

محلىفىانتثمبيهفح

ةالالجثرمطقمىينهواعنلماكمهذاوفىلبعضتجهـربعفعمثلالصبههروابئأىالنعب
للىابينههوهواوهععادافدماجمانلةهـالمنعولجاأعنىجهرمخعوصعنواغانهوفتة4لخاايكلموأنااللهماليسثنم
وافىاننهىجعىمتعالهافعولالهعلىالموضحمنعوبلمأمحابطأارمامفدالنبؤوجأللةابهةاعاهفىمي
عرونالتهئوأنخالمضافنغديرحفعلىبوطهالخيميأىلمأممابوطعنئمأهانأ



تفموالمهابالفهدشلهعنالنالاسمنماللهلسمههعنثعلىاويغفخاألين

شلبنيهوأقد51هذلتانناتفقالعيااشميلىطبىفألدسدفذكر
ايدؤدكرنجيهأهلفأنلعيسيهكارسولثالصلىلىفصوناأدأشحن

زاثفروايئنالجنةأهلميسفطهومنأءاللهافحلىشولالموسلمعذاللهمسلى هذهقىلتوروعادعوومسلملفظنهامنأهلبابأظهرنادجلجمثمىفىاه
يةاالهذهقالمايباكيئإلنابتقالبخمدىممطبفريكلقيالطرفيدئابتيةاال

حهطاشامافوسمافتمكلليصلىلفبىالىءالصوتوأنادفيعفئأنزلتماكون4نأنخوظ
ءالبشائاكابعممالشكلمعهلىصالتولراماصمالنادلمضىأهلأكونمعنوأنمحلى
بصةالىفشلفرئىلخجيتذادالهافقاللبخساأببئاقهعثعهدكجيلةاميفأق

علميهاللهلىاللهرسولعنىويرضىالتهيتوفاقصنى13الحماروقالبنهاةادقرجما
الىعلمجاهمكاصمفاادهبفأخبرخبرضالويسمالتصيهالتثصلىدسولصميطفأقوممم

اللهصلىانااخرسوللهالفرفمفالببتفوجدمفىأهللىامجدمنجاءفمه3الندكانا
اتممصلىادسولعمافقاللحهفتااشملىفأتيارسولاكسرالفهبةفعالبوكعليموس

الشتراالتةا5كوشهذأنتخوفواناصيتأفقالماثابتيبكيئهاليحسما
قالالجنئاوطغلشهيداوققغلحميدانتليشماترضى3سلموعليةاللهصلىاللهرسول
موسلملمباالصلىرسولأءصوتىرالعليموسلماللهصلىرسعهواللهببمثرىرج
نتطرالىفأنسقاليةااللهالعندوممولمأصواالذنجييغضونانتعالىأدتهنزلفأابدا

منثابتى3دلجهبصقمةالالومنرالكنأيديهالىجممثىالجنهاهلمنرجل

حذيفةلىمولمالمثابتفالئم6أشالؤالضاذمفمانكسمارواثزشطانفهبعضلمسلبنا
قفالحىوفاتألانبةثمهذاتلىمأآلسكايملىارسوللمحععداعاأنانقاتلما

داالارلمااقال4االمنافيموئهدضاامنرجلفو7بحليعدرعواممقثعهدئا
وفدلهطفىسلسئنالعساكرعندفرمىيةنااهوفيفذهببثنزلمنلىادجالهن

لدايولنةبماكرخليأباوأتريسئرددحىأخبرهالونيدلدبنفأتظبرصنهدرعلىوصغ
الدضالأخبرالىدعتيقرقبفىمنوفألنبقضيمكنىديغاصقعلىانلهوقل3وعاللهملى
زأبوبهرألصالالىؤبتأباجمروأخبرضالثرعالىفاسآلزماوضهعليافروارحالدفوجد

وابنكرههرأضالاألهدصابهاموتبعلىأجزتيةوأعمالانسفيمالثليههوع
خىكااوشلمعليهالتهصلىاللهرسولبهراليكلمأبوكانيةاالهفهنزلتاعبا

ذدكبعدالتدعإوسمصلنبىمرادثمابةالالهتراضهةبيرلمطاابنالراروقال
الذينانالىتاللهأفئلوتضكابحيسشفهمهحىعرمهليموسمالىاننبىع

وتعيطلهجألاأىلموسلميعاللهسلىالتمرسولعةمواافونأىيغضون
رتجبالفاالذهباكاعصنواخلابرهخاأىالمغوىقلوجهماللهاضالذيننئكأ
بنافاللمجرأت2ربنادوشلفىبناتانوحلىأعزلىموأبرعمغفزصمالهماضا

حصفيمميهننهعليهملعنبركأصافيالىيةروسمليعاللىالتمصرسولعباسبعئ
اصايودعفىمندمبينةءهمثسبلوأعيالهمهرباوترهمتوصعكأنهلمواءنالارىا

اتووولطهرةقدمواوتتارلذدفدونرصالهمبعددعاكههموثلمضهاصلى
نيبكونماىآأأجيشواالفرلرىداثمالأهلهالفىقوسمالتحليهصلىللهارسول

ابهمبهأصراثههئا
مبتالنجهألئلا
جممإلتةلهـمتفىاالذينأ

لذبخأاعلونمثفوى
ثتقومحوأولثكقولهعنه

ا

خبراشوالمعنىنمبره

قومناللضفوىمعا
اذالذهبودننهانام

منابرفيففلصأذابه
وحفيفتماهونجئه

الخئبرساملةعاملها
عروعنمخيصةهاجدفو

ازهبنهاعنى
بنمضوااءاتحملمثما

وهومحفهمنفتعال

يدءبألأوبلبسخختبارا
وأبرمطيمضرهلهم
لىتراثذلىأضجلة

غهمااللهرضىنا

كضمنمامكناط

فياالمتوالصوت

علبعهرتجتالذمابطيا

معرأألصأضينايغاعان
لروالمئكدةحماالا

دامتصنتجطةخبرها

لمبعالاومعاوخبرسوفتين

فمنتاريالسما
وهاعةالمسعتواللةا

أدبروامحلهـمعلىؤهمؤا
هأهىبهمامفكرهءالجزأ

دأداالعفنمأيةلىءالةد

فضبظااالرقصاعبنعلوا
إفياتهروديمرأ
فعونأرأدنكصافثلم
ونهـدثينادالذبئاذهماأموا

ترلتلمجرأتاور

صمولاترقيوووبنئ
وقتلمههعاألىا



اليناأضثغاوإؤيافطئيممصلىلننىابخحعوتاثماكلميئةبسبخطماإلقرداقلمكلهممفئلظهـ
بئدكعنالاهئدخانمنبظلىلئنضاعنلئاايينييلنىاداعالووابموضقظصتمنليانييئذناذعدعدأ

ولةمسئىمليهاوهىيكوطاثطصكةي4ادضىاعنؤنلىوانالمذاألامئأشمناطالمةيغواناتفا
وسمكانتثليهالمحلىانسلوممولالمرالجراتيدوفيقرأهةوهىالجمبعنجمإواطراترأتاجعهوكالغبضة
فيهاالمممألممكليهلجؤالتىاءراومعوونا8الطراشمععطلبيناتفرفواعملعلاوداانهمومنادجصرةمنهنلكل

هماىثبمنيثبعوادجمبهمشينداوانامعلهوارووءا891اطهحلىالترسولياجألثهاجعتوا
اشعلىولالههر3انافرهدسملىادتممىدههمولظامنأهبرامىدأضينالباقونوكان

01بهيعاتولوهمأناف

دفمرارثيهمدضاللحخفيأألظؤألمندحؤلقهيأمحلىإنجتجمنالىيرئصفألبماخايإفبماناغتايكقديععلونكثرهماأل
وهوعلىمحروصرة3ليفوللنينءأنحأؤفواسموالتمكلهلىفهارسوللهمقالدقسفيهمأنجمون
الظاظممونأنمجثلاستثاؤ

التاقاعوىلعةوثصعهألرألىاللهتاالهلىسولميمأنعحقتمئهأتقالبمىيوأئطنمنإتقلةاذالعامالننىإدالى
ءووردافئموقعتيع

ئرمنهممىالىريإاثرهإاالويثأدتئلطألئعىدالدوليأليابممفاللفقألنأحماالذمحوزتطعدالية
هنىماليكففيهءكابر

لهاظرغرالامنماالكثياهبماماهنغجاسلمجاالومنافلىعغالنهولوبأللكلا
طاعةاالدورفيحممننلوتهلءاالفدمفاوتطعهمقهمتضمرالنككتأأىم4مفاسلمليالثمص

اصلمعشهاءللشصا
وكاناعرالخمكمنناقلةاالقىنتذلخرالم3و4آكطاالىهـرسولهوطاةاآل ءومنهاوالجهلىفهيا

حنةشذصاصالحنازلنامصااالبنوأصابعبئملمالقوعينجطرأتكايةااثأفاع14
ببانثوىوهـالبابلىءبدرمنادوابناوـر

داناحمنلوابعلىسابمبنوتلودلحلىنههوعمن
فالواضشينربخدودممدحهالذىاللهذلمءايقولههـىوصمعلياللهصلىاللهرسولومفائهتلعناخ
مويدافتهىالتدممولقللىونفاضكاعركجعنابشاعرناوخطيبناجثنانثكيمياكمندونايريفاتا

هموذأفدهقولمهمهفدسرالمحمىدبنهمخالمتئهاكأصاخمشدفمىملمنيدثادعهولناكبالفسعرأئدهلأمإلممنأولتةاالفاه يضوالىانوبىهأؤلس

ئمنخطعلينمأحانهطعتنانعرهتمئحاكمأدطئدالمؤآانجإلمملىااااللهآفعااصنأأصهاكذأهدوببةاالههه 6شألدامجابألعلكمفم

لمعليهماوملهعرآاللهيعويئمململمصلىمنرقولثملتهفهثطأألدرصموصيباقهاشماول3كاألنجكلاألمورالنىبئنن ورسولهاللهالىكاآ

مرلعهو3بهطمرغلفهمفإحدكامابهكممماصمامةآللهلميهداللهرسوالتهللهوعربامطاهمهدكلدأأاهـموذماتعدمة
أزفثمدغعبرتقعبمنا

عتريلىءأشنمافىالباطكركانراالؤلوابالعوترمعمىقديمالةصدومنهـاىاادالث
سالفيممالعصلىالترسولامباحامنأثموهبننهعقمباهوأطمثمموفعنداللهظمءلىءليفلمتمإصواتال

جهربالقولانعنالتمنلؤرخالشمنواعليهعرماجاعةعلىنمرالينبهاألسباهونحكافيأرأهوسلوتا
علىارفعصبرواماههومحلعرونبتوى11واصبرورأنهممبلغاحثىلعاابغتكرالذىامىهؤالنناكل
اعبرعنكأموفولهمربدعونالدمعلواصبرنعالىاللهفالهواهاالىنحازعانعنلمغسابصلعبرواعليمالفاا

وجهضطنولمجولفيدأنهاليمتخربمصضوفولهاالصالصرالصرجمىوقعلهوالنفسهولإاهلكفرف
ينهمالهالدالصجاخبمنهالااوجهضأنبطوالمحانواحعبرأنمالزجمهمر3نا



اونم7نبذلاماليها6لتابرا
المعطاقفي1سفومميه
سلىاللهرسولىفالفرجعنليه
افلستهتنكيراوفىجعظو
اقثداظممياسدلنائطلبرا

رداقوليوالثعالحغيفةص
اىالالشعنالفاسقا

االوقافساحنس

منهالذكلموقلثهنصا ا

بنمبرتاللةيثوأوفى
االفالوترالواطعدالعللا

فيوسعهاسوينبرهصنى

هيعقاوظألالعاسقا
والفسوقافاثدةاعىبه

يقالاصئاهئئروجاا

رهانتالىطبقصقت

ةالبيفدقستبهفلووس
وأضجتاساذا

أيفاضاوبهومنمافهاا
أضتجهاادالثعئصت

4ايهمعضصبامابدمن

بموساطفيلاسنعئمممليه
ئرلعالمكرصدة01عم



لهـقيلجملناآ1
فلىبهماقهامضالذبن
صيفةينتولماثيعثوى

جماناالهمصببالتهين

سذمالمنقدمةفايرت
هاهوحالىلكنوفعت
وهوأكاالستمن

افبلبعدهالهانففمامخا

فىيمهأوياواشاتا

اجمفراليماهكلقلىحم
والانموتغطيةرو
وهولنسوقوابخوأبا

حمبهعنوجساف

فىنبمابركوبناالب
نركوهوامصياقوا

الشماوحبهمر3لماطتياداال
اراشدودهمأولئك

همخونتةلماواأأى

مابراأيعىاشئونالى

اجميلىولمقاططريق
والىشلىسنقامةاالعئ

ااطبقهـعدطضضامةا

ارشادةمئفبلىتصلبح
نضرقافضالاأوهى

احمةلةوفلاة1ؤصةللةا

االففالوأالشامعنى
لهالمفعولعلىصابالوا

لمفضلىوكرصبصا

11عليمواللةلنعمةوا وماالمؤمنلوالأل
اتفاضلواألالفمن

ولعمايفنلححكيم
واندالففااعداتؤكابأ

ؤمشينالممننفنانطا
اقهنلىا

فيخلىأدواعخبأنححسنعوثىشهذولمالجناالداصبأكفمعلهجملغاا
أدفيدممكلعاشفيوالسأممنهعقهداطالاأصمشآأل مىجمرصصىللىبهم
رالاليموسوسمافشطيهالتمعلىقنعونرشولنجوثباناوالفلبسنا

فةهذهفيدقعااللهمعاصىجيحوالععهانكنب11يديرابخبهلسئاللوالعموف
باالعلبيخالمزلالاإليملناالضمهاعدمقالجةاثألنةألتشعالمحذكرهنوهوال

علسانفرارباوابالجهانلرضدأموثألثهفيهاجغمالءالواالجمانليسمها
وهوغاومماالجماشوزبشهليئاحببقولهابلةوالاليمكرهالالركشفقوله
المؤمندهعبالىلرهساشؤفراربااكبفعقابآافوشوهوالوالجغانباأنئعدلق

اهصيانالتموااالهالتحوالصدذوهوالاطإلقراربشدهنهالجؤرصببوهواكفف11
قالئمباالكلناماالعملاابالعصمياشوحببأاليهفتهرداالركانصملامفابلةفى
بههاقلىالمزيخفىإلجماننيهماصالمالملىمنينألىاشارهوقرادثسدامئأوالىت
صبمذمضلياللهفصالهناالخألقدموملاالمحامىالىوقشدالماملأول

بشتضعيه5ميقىأحكبمبمفلىجماقوبمأىملبمللهواييمنعحةونهسالن
افيجمايزلعنإشهقحكمواففسلوأةوارضأليرمنضاثنهجمالىعليموقبللحكمةا

قاقننلىاالمؤتنبنواشطاضاخمنوجلنىءلىاطموفقعلىاليهإجةبفدراط
التمكلبهعلىالنياليهنعللمىفاأببنأدتهكأنيكبدوسلميهالتملىأفبىتجللأنسعن

ليهاآلمصلىالنىأتاهظاصحةأرضوهىصعهجمشرثطوقانطلقواحمارافركبوسم
للمصلىارسوللحاواللهنصارامنلرجلطفةعاركرزإفىذقد3واللهامككأاقالسد

واصدنكلفتشاتمافغفمبفومسجلالتمصدهافغضبحامنكأطحجروسبميالتم
طألفنانانونزاضفيمافهافبلغنامالكواليدوايدهـضربيبابيفمنمبأصاماش
لموسالتمكللعهلىالتفرأهارسولزلتانهالماوىبربنهماوفأطواافنلىألمؤميناس

وساشطبهالتمصلىاشرسولبدبخزأسامةنءفنضعنعهملمحواوكفةاصطعلمهم
عبادةبنلعوثسعلىهنيدروراهبئصامهاوادفيةلىقطيفةتحمهاكافهـعلجهحاعلىكب
ابخسلىلىاببئالتهفمعكلهدمجلسميكلىهـسارصىللجرظةتفبلرجلخزابئهـثطلمحبنى

االصنامعبدةيخينيخواتهئالىمناخألطلمجلسااقألمجواذبناللهعبديمأنقبلودلك
أبالتميداركنهرعالدجماجةالمجلسفاالضشيتيخرواحةاللهدعبىالمسيهنوفيد111

اللهالىكاهمدهـفترلوثموسمالتمكليهالتمصلياعلينافعممارسولالتغيرلظثمبرادثهانفه
كانانتعولمماأصعسقالانهالمزاأابخسلىلأبالتديعبدفقاللغر7ناوقراعابهمنيته

حهبخرواالتهعبلىاليهعافصصفاكاهرصدفنالىلسناوارجعمجافىؤالبهصقافألتؤذ
ايهوواوالمثمركونلوناواستبذاإثبفانانلمحبالسمناثسهاءفاالقيارممولبلى
صلىننبىادكبثممكعواحىفضهموسلمعلمياللهصننبىالفيوشفلمكلدوايقفاورحتى

ينهياصقمفيماممارابيشإالرصاكانمنيينرجلقىاعمفةدفاوفالابفد3واآلدكليه
لياكهاالضدعاوأنكشبرنهلكرهعنوةمنكحتىضأناخرأحدهائملىفقال

ثضاهلعضدتضااثدافهاتنماالهىللمفاقهعهسافأدأنفىعلتهملاةادا



ايأمهشأمسلللى

مموفاثعلعع

جمىقبيلالل

لطافثلمعىعلىط

نطاصلهىس



بالهارلعلىمااشهقأضيطئاندكعننسوالمهمخصاطونراأنؤفيثعئقوثمالجم3منوااأليخاال
ائمفجعدوذكصمىظئمجحلاالفيوهاالنمالقواميشكالىنعالىاللفعمآبأهودااالقمالةأ
غزهيروحفقملنمويفللمفوماطفاعلىلفهايمسثفلابئاالكلبمصر303باربهاللقكلااصأختعروا

فمغوله
ثابنلعلهانعانفألومالنفسهنلضالاثنحالرالعدنئةالطالصدىاتاتلهرىأهاضال4ياملدواصت

اماأغراكاليألفيهاأأهواخهصظفاالممعواامحاأافيضممفبملمهمنمائمبعرسفاطلفئمهكنثآنىأالىانأمصعنأقومآل افرعوندومققولهمدأها

لهموالفقثجنمملالأقعااللميدهـينلتعرتضواوالنملمنةالهملهالثربرمافألآمااأمنإتجئمعدالذكوعادهممكوم هاادابهعرصجصقومالغظفليسناثوا
االلتهدالحمالمسةنابقرجأليقولاهاسعءأنىرالحمآتحاحقاإكحطاكلةاولكنبالفريجمتعاط

ممنوااباألإاأجلعىإلةلالئمغنعيمأأورببهواأللمألبةاياإنملبمادارعىبببتالنىوالغنعمدترككوفصدذكرالد تالرتواجالضهنذكراالناث
رصوامهمافادالىنقأووقرفألبهناالخبالبالاثإلكاأممساإالإلثلةفاذاصرهاسمبططهتوشاكبراقومرصالهن
و00001تانمعنفيوالنسا لفأفهمايقولفيععجنبهالىمجلسىصئوسعوالهالمجلوهوقدمممبوبملمكليهاللالتمصلي0011

أأهـمنبنرجمعىد

محلى11اماورسهبميهاللهوخالميىحدصلىرفصثنعايصابهجربرلمأصلمحالممهئمبئكعةفىصآلوأدانبعضمنوالمؤمنات وانالمنمعاعةفادصدا
يصطىالتمكلليموسمعلىاللهنحورسولفبلأصألة11ثابتعنغافاكاكاهوظقاممحلسها8

لتهلىاللدولرالىساتحتىلهونعاواينفواتفسكالتفعقولثمساةاقا4ثممهمجماعههرفى
طههرإههيقلواغالمبةالممضن
بتنالسفاجلسجماساأصبتجلالىلهيقالتفسعلهقالرلبينهووملموءأةامروالرجلمنلر

وإللاجمطهذأاليباكافألنزلسىماوامىسهإلجئتهسارأتمإاصبهلتالثعضرمعصهااهخىحبعدعداننأةىمن
صلىاآلرصولاصاكفغرازايستهزئرنوذكرناهمالذكمسنراضفوفلىاضصاسكااصغيراابمبافالهاا صالهويرولهمرمن

ىلمألجمىمممخهزئيفهىلمافقروالمنضورفومنالذش3عنواالوصهيبفوماأأتعاليإائئهنزلصإلهمبةايمحرمحمميهلهمنم الذىانواشفظاعاللث
نهاللمنعرندءامهرلهلنتقصمهممطدلطايشاهائحسالدشدسىنعد4عل



اصئمانكهفملبهيديلىنعاءلزونمعندهجميلأؤمخفالفاطيبصمنذاطباةللفىشوفيكيفعيوا
هينهعالمنهىبوالعالسوبنلقباتمليبهاوالابتنابزوابالنغابافيأوالثناهيمسهالزفقملزابه

اباصقزؤاياليكمبنىامنفادفبأحبفكاعامامجبهدكمعنخفصيرأبمخحالهبهراهةالملمكلماياتمدل
أفروثبئجمفوكأنشفعبنشض303رهذينباكانتائهماأقمدضىكطلمئةومادوصييبفنرئكل

ألنعادىاكابنهوأضوثابتاكاابئجهحبرأبوعنواباللقابفيتناو
مناوديصلمعيىدالمأالتصلىعدينارسوللققدمبنىفىيةيأللفيناقىلشهذهظ

مهفيقولوندافألنذيفعوسمعلياللهلىارسولعللةأوثاحمانولهارجل
سمابفساباباالألئنابزيوماالتمهذفأنزلإلمعمهذامقيغضىاناللهمارسول
احمااللهمنابهونلفالكانيارجىالشمفوفياودابودأضحهلنبعداالوقاتف

الفيواالاللفابوالننايةاال5هذتفزفالرهدأنفعسىجمعضهاؤالنففيعث
لطعنوالابعقلمبعضمالأىأقعممواوالظزنيةصسنصذمححدبثالر

ايتإلمهمتععحيونحأالخوىنهالهعمةوالمعابهنعاصخاالباالبعميبموألمنفععمكمالبعضحمم
اىانرواباللةتغالنفسعوالباهوانهفخمبهءلىصامأللذللفوركونعالمجنهره

أيسيأثذملنجلاأقجموننقاببزاللننااباسابئوقالبهبغيرماحمىآالنسانالتدمموأ
كافرعالياصشايعمقياظللرجلارجلىقولهوفعلمحلهمنجماسلأشمعرتابكهاقهىثم

الثذنهواعنراناهـلمسبعداسالممإيهودفيقاليافصراذواليهؤىاارجلفيلكاق
اقاباال5دآلمرإدءلماالىبعضوفالكلبيأحمارياحزيرالخيياتعولهوأنملو

معئىالصاجهاكاالالعألمصارتالىنعاباالفامامالهذيداومحبهماجمرهـمالمناد
احمدبتكهمالتىقاباكوبهاوأماالمدالميهرههاازفألباحمجعهاذأشبهوماواالعيج

وايفوريئزادووقافامراولنيقىالببهرتجلقنالتكمرهوصدقاوتكوصاوسد

3الابثسأىبعداالجمانلفسوفيااالصملالبثسونحوداللهمميفولخالدترابلبىواملى
فعلشعىاععماوقبلماقابلعالفاسقلأوأسلعدممافىاوبانصراىإليهودلهتفولواأن
وافألتفيمانبعلماوقالةاألسمبثسووكاسقبزاالزواوايةضرالىمنعنهماث
أكاأالطالموكهممأولنكمممهدالثأمحعبتبلمأومنالفسوفامممدتصسصوادلى

اأباجدعزلهزلىألهمهاالذيئطدواوفيدالفنهمجمصبقهوعالقسهملضارونا
اللهأشردمولالريهثماوذلكشاءارجلرتراننىلاظناجتنبواكئيرامنايئآمنوااأل

كعصماسربناذرجلبنالمحاجرجلاأوسافرفماغاأادكانهلموعليهاللهصلي
ىافاداهالنففموالئعراباطساماماهنلهمامايصفعهبئلصرلياالىصاعدمهيهو
مافلىاشيألهماالئولمفنامالمترلقلههسياهالىلحاننقدمأسمارهبعضفىسجاا

وسلمعليهاللهسلىانتهرسولالىألطلققااللالففتعبناىالغلبتىاليأئمامخعشقاالله
للقسولىفقالطعاط4مأعهلملميهاصلىاللهالمحرصولسانءطعاماخالنامنهفاطلب
هامعطوكاالمولمامطهللخكفدادلهوفلبدزفياسامهادانطلقوسلمالتعلى

سالطهـجعركالكنئمفقالتادحلدوعلىوسمكلبهالىاللثمىرسولذاصاضعا

نسأهرتمهنعهالتهدخمه

عليعوسلماصلىياك
اظورىاكعرباةصألام

صفبسفيئابتنرلش

قؤابوسوشةوفرفب
أفهملىاللهدسوللمجلس

فايشيوماعليوسمعليه
واحنىيقولوهو

لىالقالمحرممولىا

هاالوجلومممعليهللها
لىفقااهذالعنيفعللم

بلصالأنادالنارجل
كلنامابديرفأللةابئانت

بماهلبافىبعبرجها

بتثاالفزاتجلىار
الحسبأحييألحرعدال

ممائمماأبدإمدها
طنالالغسوقابعد

لذكرعناههناجمعنىسمآلا
الماسطارايثمقولهما
ضيضهواوبايؤمالكرمبا

وارنفعهدكيطعىماا
بئسفيللناصكالهاببن

لؤمنينعالذكرالمز
هنهارنكلببسبب

كروأبالعسقفيادلجراثما
اسقباعاالجمانبعدوفوله
لفسؤوااالبهابينبرخ
جمانكاامجظرهالدى

بعدلشأننقويبثس

ارجلكرواتالدكربذسلهموقبلعمههـفواوراصتىاودمحيانيهوأمنأسمهلنشناوقلكانمالصبوانكمبرة
الذينبهاضامايبمىفطبححدالطالمودهمكأولثلثعماثىيتبلمومناجمانبعدبةنيهودافسواما
عالىاللمععولينالىنبؤمدىلمححالجيقيقهوابهدمكنهاذالهاجهبهيغاللظئابرامىاجننبواكثمنوانم
يرمئلعمقئالظوذاالمأهوإلجتناببعضعوبثعرنجنقعىاجتىوسااالصناابدأشقبنىوجغبدا



لهالىىاالنرجليكرة
لأانملظناانابعض

باهطماصكهوظنكالر
نفمذاأهلمافاسواانلكل

الذضلفيهمنظنانفلنا
باخفااأومعناهنهمظهز
لكلنيرازمنحزواكتبرا

انبعضعنالمحرذب

سضئالألىالذنبثموا
لقيوضهعابااصههسا

المنهأماالبتهلقو
والابلعذلواننكا

تبعواالثأىوانجس

ومعاببهملمسييناراتعي
ااذاالمىشبهسسيفال

نفملععهوبكثتطلمه

مجاهدوعنالجسمن

مراهاءماظهرودضذوا

واتىلسوقالشالله

هاسزهمعابطابعن

بغتبوالعبادهكلىا

ةالنببعضابعضم

دابقفلمامنالمحطيهفةلهلعمعئاداكمحلامةاكلدفاضصهمفالالهها
عندسساشهلنطلفااثمفادماؤهاجمهرحمعالةابعهقاللوفللرجعهمتميأمند
وسكليالتلىعالتالمحرسولي3لمحاصاعلبموسماقتصلىاولمالمابأمااساهه
9يخاطنالحاقالماتناولنمالتاإدصولظالواقهلمحافوامألمحبرةىألىمالهمافال

جتنبوأكاحميرامنااونم7نيذللثالوجلكلزافتقىلظواسامةخدمسانوقاثأ
هووقيلشمراالمؤهنيظىباضبهانالمؤعناللهشرصرسوثهىاالهليظنانالظندبمى

وه51بثعموأفيرايدالبرعلظلبدخأوسوأيألمسمممؤمماالأخيهمنبعأق
ثطونكذاالميسوقارةالصوقتثيكونافعلابمعنشراظنالمسبم

ونالمجاهرافسقوالسوءاأهلمانحطئاةفىارطونأوباساءظلجوأزاقيهون

ناالثورىقالصفيانأااظنابعضالطملظهربالذدمئلفيهمدنناذبندضفدفا
بهواليغكلميظنوهواقباثمحرنيسواالليقكامووهوايخطناثمأحدهاظنان
ومنصندوبلعزويالتهمسناطوهوالظنبهوصأمووأجبمحهأزاعالظئوقيل

بالتهمحظوروهوممؤالظنحرامومنهالظاهرالعدالةالمسملالخالحسنوهوانظئليها
كناالناحنهىعيوبعنالتصشاأىتجمسسواأواللمالمباالخلظاسؤوجلفىء
عنقالتمعفااماسزهلىاليظهرحتىمعوراوتنبعلناسأموراخورمندامكىا

كنبالحديثأالظننلظن1أياعقالومسمليهاللهلىتممىارسولانأدهربرة
اللهكوواعبادبروانداواوالتعيواوالتحاسهواوالتجمسسواوالمخسسواوالتنات

هفاقعطاكسههناالققووالمجقوهيخذواليظيهعواسأالممصمأصمكاناواات
لمالىعلىالمسمكلألمسم5امثراشيضراخاامنئأصسبصكصمرهمرالىويشناهلتقوىا

يفظرالىونكنآوأعالصو3الىأجسابملىالينظرااللهانلهوماوعرضى4دسوام
الجاسوصومنهالهثركزمايقالياالموروأواطنعنالتغهيمشيمباسسالقبمفلى
والوفولهاالخبارهاواحموهوطلبمعناللوفبيغيراحدبثالىهواالستهاعوالط

زوالسدعنىاوانياوصظوظالدأسبابلخيرمنافيهايرغبفنهبوالمأىتفأفسوا
عنهفيعرضاوبرهأضامدحدمنمواكلالثعطىأىوالئدابروالهبهاصانءلنعمها

إلمعشرمطرفععبصوبرمنادىاكلمويهكالتصلىالتصعمرسولموفالأبهعنوجمره
فانعنمتتبعواعودووهميرنعوبنرراواتؤذالقلبهالىاالجماقيفضولمباسانهاص
تافعفالرصلهجونىولوهعررتهاللهيهئبعومنوؤاآلكنتبعالمسمأخيهعورتدخ

اللهسمخندأعظموالمؤمنسمعكظمئوأعظمءأمافقالالكعبهالىماعريوؤظرافي
لهفقملمسعوابنأنىفالوهزبدبئنحغريبحديشحنوفاللرطىاأصحرهنك

نآخذايناثئيظهراانونكنتجسسأانأقلنهيناعنالتهعبدفقالتقطولحيتحراذافألن
رأمحكلىرةقالمنالتمكليىسالتمصلىازرسولبخمامرقبةءنءاودولهأبودوجهأبه

البسزعبدلوسلمإتمكلبهاصلىالبىانهرهـهأبعنمةؤمواحهانصخسرها
بعحمداليتماأىبعضادمضمالبغتبتعالمحالألاقيامهابوملتهاالسزهنعاادافىسد

فالوسمعلبهاللهالتمصلىأشرسولهريرةأبمماهوفصكنلسوافيببهاامضابظه
اصىوانكندققلتجمايكرهأضاكركذللمءأرسولهاللهقتتالغيبةماونأطر

ما



هظألؤجمابناكثشهالمااللمدفبيإلكثعبأمثهغبميصلياللعابطهرلذ
فالعيهعينثيتاملحمثلىاحعمألجممافعلىاللبآفصادبلصائتانعيبئوآاللهو

شهاقرالالثحعفاهشفهامايوفيصبالناتنقامياثعابطألفتابعنمرشوثعريرلمايناتمثبل
بثالحليئامنحيالاالشعادبأخمدلفعلاومئياسهلدالكراهضهصوالاللمحبةمنفايةاوفىمصل

يقهعرلماناخاومنهايألنهعاق503جلىسالمحعتىاالنلحمبأفيالكتيابغيلتعرجملىطئوبخلنم

كاجلىنملحمأكلشهمافىمسأضجلبهئهفبهبنبوانولتداغئبتهاقكلخنيعالماافول
ودةمهةوجدقصيؤاروافئعمنىضظالكذاكذاحسمئمعنضيةالتحليميمصلىالنىقظلت
كنعفاانفآافىالماحبانسانأفتثهشاإلمؤجنهابئنجمبهكلنلىملفدظضضلى

وهوألحمكاكلفولهجصسنبىحملوقالبنىدوالثأؤاأضجهداشدكناوءلذاثحمانسانا
لىاعاسأبلغلعىرراطهذاامقهاوليعهوربكهبنغربهاورممهطةهاألمز
أومناقمالحادمنفادمجدههنعيمعينافكرهؤملثلىطمدلمأنديصدلىولهالغيبةوابرعنا

الندهمولمائرأنجهاظهذأىكاكرهغقوهنآلفيلىاللىميثاأخيهلحايأانصاجمماابكبلمافي
ال011ويتطهاكلبهزلهبسوعضركلممنلذكركانتأويلهبسؤغالباقيلذكز
مماسيررنجيماذاذفلبشألمالنسانصالنودماالنسانكاشعرضائهارإلىئوفيهبنمىالمج

ثذاخمففهلحممملااقدامنبممنفاذامامنأئرفامرضوالجهقاذاجععدهيفألمبسوبم
أأإمححاافصبكلىااهلوفليملهاالتالمنعكعفى3أخياوقوملمأيداعراضهمانيصمدكا
فلبفىالهالسنفاهةلماجملممكابهاالتمعليسوللظلاربرمنأنسئأبلغجمتاوقولهوهمدكلأ
وتاكرهواهانألضالتورهمهلخةالفىهطجوهنحاصشونأيخفاومنبقوثمميب أبرجهأضعرأضهمايفعوقوانااميأمموشطبن4اءااللهؤإلجبربلهؤالءس
خفاسأدمن15افالفى3فلوماآاالعداصلقوفيلوظاذاجمسفقزخمائمأنبينابخمياريرنوفالداو

اللهاللفانواتعويناتعودضماسكلىوظلاساغيروالتطاذصلللتناكعبشعهالجما
التوأباسرحعلاكئفيأقهانفوااتعالهدلمحندهايفناتياحةأحداواليدعالبغتابهبرنعن
بةالتومبولفىابلعلمنااناانلمياالابهامزوجدولهزاسرحيمانتهانؤاهعهالنيفواجتنابأمي
التيبزكغطفغواىماأعفماأللارفيوقولهكاسبئقصبئبتئاتترلشابخكلباسلو6خماذمن
آلنهوماصالظرفيظلاللهولإرأنائابتلةالذاكرفالتةمنليموسمأملىالنىضلىفالنةاله

منهمنمجدهاعلىفلهمالنةكناواحمرواسودةدلاصضالرأنجامارألشيألالبتفنظرقالالحوموجوه
اللهتقبل5اأننماااضم7نياااكايغسعإفيماوقىقفييةاالثآبهتهذهفيزلتبالىيخهالنقوصفا

بئوأبعيم3موأؤبتمالتمعملىدلاصفغ وروىش10001سقيلماكنوقيلاالبةأفيالمجالسنفهمصوافى3لىف
رجاينننخلمنصأربوصالفطهاطداميصالسيدبنعفالمجشقاتوازةنكعبظهراعألعلىبألالصىسلمآمكايا

لهمااااوثاسدااباضاذامحدغرهـأساوصبخهشامالحرثوظلالبومبرهذاابمولمقبعق
صىءطرطاكؤرااحافافورشعأالافالوسفبانوقالييميأاسكرهروانوقالصهل شانهفىءامام

دنالودرلالىعئاهيدألىاألفوواماقكاوسأجماعملمعدمهاللهخجرمودالتصفزدجربلىالمحدإ
ضلماتيهخبراكأعندلثطشكلليمهالتمعلىطعامرصولاسلكماوكناادافيعوصاشعصلى

4افوافىصمإصهـةدسالهثافشكايموسؤأصالدرسوللىآةماوهاظاحالغابئرشةالىبعنناهلو عىبةالضمنأيهونافاالخقهةءبفوقلىافرأثملحهدأاغآبفراصاومنانظلهاتنادلنالحا
آالوهوحدامىغاعنكمأسعأسواحلمنماوحملىوحودكيوأنثىثن7دمذمىلمأناخلقناناس11أيهاإلقاط

لفسبافألغظصلافألمعللتنردموابسوضاللجامالجاجمتل



فثثهوالطمأ

ةوألغصيالمبطيوا
واقذمحسهعخاذا

عفشعصصالفصائل

مأداقبيلىترقريمنىوكنانه
نغذثسموهبطروقى

وحمبتةفصيامباصا

فبائلاالناشعكلبا

إرفوالنصنهابثنش

لمحشعوءادنبكماأى
ضثمليعرهـلوقبا
لزىفأليعبمنب

لهعاضوأنالبانهنجبر7الى
ساءجدادوندداإال

ثمنساباالفياتماضلآ
جهاليفعيىااظصلىيين

بلكتعوغرهشالبا

اللهعغدوالكرمالمعرف
أللهعندممماانفتكال
شعنداطفىامأز
اناكرثمأنأنحر

سكبانآلتموءظعتق

شاالدكرمعنهمااللهرضى

ةضاالوكرمئالة
لىانهوروىالنفوى

فغمفطوسكالثألت
عيهدأئنىللهاصلىغكةء

مبأذانافقهطداقال

الجاهلعةعببةكلنكم
افالناسأيهارهاياويح

المالألشحبيالفببعآفىابكللعطهالنئالمعمقالطبفالىامنلتياطبناأشا

ابمعأايهفطمواصمعمارهاالثووأوالقبيانثعحالصإللجمبمم603لشعب

ضاللواالزراطاففرامواالوالقملمالنفاشوبالنمعنذبرهميئواالذهالئه

أبفألانعماولثفطمتساولمواعوالمغضومنذكروأئحيعثى7ثملمناظعفاااخاحطاايهاال
المعنىادجمونمجقلوقيلاصدةاةواصدوامانجلرحلكمايهؤمفىعلىماصوابع
خلقكاخلقصفمحوالظشاسوامسقالموجودابهاكمواحدمنكلاناخلقا

ئمينالبفشعبجعآشعوباوجعلناالنهبقاخروالنضافلفألوجهءاالضحهوا
فهمئللقباالتهثسعبشهوبااسورجواطفىواالوسردبيعةضلئلالفارؤسىو

ونمعضرونميمرببعهمنشعوجمباكااونروهـقبيلةجحوقبالماضمقيل
اهمائراونودتميممىارممىبهرودبهعمببانهلعيرالفغتهاعلرهدأمهاثروااائللغها
صلتهااوذااالبطعنااوثونبعىفرونوجمعنضكابىلبنىوهمحدنهابطىداونيبا

الميملهداصاباحدثافصيلةواثليعصااالغاداونطودبؤمنامحأبوهيهسمكبنىلخالوهم
فيوضىانعئميرةبعهيسولامشائرواصعقاعشيرةافللبدنمهاضمبنىمنبااكبى
الذبنالمشعوبوقعلاسرائملبئمنواالسباطمرباعبائلهواالشعوبلوقب

مبا3الىلعتسبوديناكالعربللقباوااقرىواالمداالىينسبوناحيبلالىالينسبون

الحصلةبثمباالنعممابالتفاصبعدهولئسباقرببعضابعضمليعرأىلععارفوا
اللهعندكماكوهانافقاالتعالىداللهاثرفعدالتسسبايوغيرهعلىنسانايفصلبهالىا

وكرمالغنىالدنعاعبماسكرمبئاودوقالهاالؤماموأقوىالىكرم11اكرمفيلانقام
اكرمواالمالالحسبوسمعليهاللهالتثحلىقالوسوللجنئببئدرةءالتقومحمىاالضة
اقهرحمولصمئلظلهربرهابىءقاغريبوقالحديثحسنتالشأضجهالنقوكط

لهذانسألدعىايسكالوااتقاهماقهعفلىماكرءقالاكومنناسااىوسمللتمكلليهلى
لانعأهذعنالجسقالواالقخلبلابناللهفيابناللهنجىاياللهفييوسفلماسافاكرم
هوااذااالسالمخيارهماةهدبالجاهمافالدلملواظأدونندعرباددعفعى

وانابنعنالئرعماحلرلواااذثهورويركسهاومعناهالمعلىفالضبفمواك
مضاضامجلىلمجفىالكنهكالكلنايسنلمراحلغهعلىايومومماطاعلبهاللهلىئبىا

عيبةكنكمهاذالذالحددتهلوعيهوأئنىاللهمدآحطبمقاثمصالالىأورىعلىنرل
ثماللهعلىهينقالتموفاجرشعلىبرنتىكرمجألنلناحااقلناساهااقاوتكبرهلجاهليةا

والمجنواعملىهذاواسشضراللهقوذقولالثمانثىذكرسصدقناانااالسابهانألل
أىعليماللهانإكبرهاولحرهيعنيهليةاطكلعبةوقواالراممطكالصولجادسعامح



المدمنعفغهلمثعوابامياطمشالبميادباتممرأبعيلىامنألمزأبمألنبعضاهـالمماألعديأ
ئصدقلىالمهنوالمئلألههفلوباطنمظلهوانيايابهكبئمقهلصهالجلىنةثهافىالهروافأجالبةسنة
باظهارىمنبنبناصانلصلخرالصلمالىضولواالسألمالدلنمطلقهـواالالجمالطافولوومنبهاق

كبرألللماشعناالقرمن03ماجموقأنفاعابمففلىالجماناولمايبخللمحقيلهاىأثبئالهعهال
آواصالالعفباطأة

ارقلبءواطأاموهلىالميقسهـولحالنفثقينقتعكلهفراليشنغلعههأشدثهبماالدمومععنه
اجمانرهذانافىظكثررا4أهامنأياعتجصلنالمتممدالئوبواسعغرمنفللملىصلو

اواتأصنهـلبدسلماللهلىالتمطرحملىبمةددصواأسدبخضبنىنفرمننزئنىبةاالاالعراب7ضا
اجمانفالالئعرعفياللقنراتهالمديفافسلواطرفأالفييهوؤأمؤمفبنولماالسالمنالظهروامجمبةنةث

المواصدألهواالسأتتكويقوئونوصعلعهافتهلىصاللهرسولالىاكهاوكازايغدوشويروصوقأواغلىا
امععنىوصفكاتدنقانلىءجمالوالذدادىوالبالثقالاوجنعاكواظهوررعلىالعرلمجبانضهم

ءددلؤاكويغوثرالحالبفلدوبريلونوكلمهاالتصلىولرمكلىبهنونويعوفألشؤالن
لىمالءعقمعهواللفالمحورةالتهلرهمذالذيناالعرابقىلدصلوبةاالهففبهماللهأعطناهأنزل

تمقضيةواالدمحاوأموالهمسهمأنةناليأمعواعلىاوغفاركاؤابقولون7وأئسصوأسينةومقبهعنةوهم
مههمةأدكراميةفىلمفلاصذقأأبآمناأالقالتعزوحلألتهفلزلصهاافواألمحدببياصتنضرواظط

يخونالاالجمانانوالسبىالضلنامحافةناوانقفاسأىسلناأدةولواولتصدقوابقلىبمأكاللمتؤمنوا
سانلكبالباالراالسواذبالقلبجماشهوالعصديقاةقيأخبرأنجممشففلويكطاولمابدخل

نطمشميةلتأنعنقواالخألصلقلبباللتعدنالوفياابالجمهنانبدبالئعهارئسراواظممانالعبا
دلقالامكلااالقيرسولشكلسرمطاوأناصالموليهاللهالتمصلىرسولاعطىظلابرتاصسعدبن
صكناتشاواالنغولوارسولالؤمعاالداهافىواللهاسؤاتصافعكىالىمهوأجمرجألمنهملموعالباله
لمل12لمناأولواجلاالعطىافىقالىثمذالثلغأخسدثألثاوأيرذالذأوسماللهمصلىاآ

61انمرىهالىهرىةاروالهزادوجههالهارعلىاأنجمفىمةضئصهالىلعىوكيره

ماأالجاروأقائؤاصاهااللدخولاالسالمأداعمالحبدفاالالفطملالنطواالالكماالصألما
أدالواهمدذدتاقولهفانوابلداناالالسانفضإفطلىماهوطاعةاالسالمفنلطاعة1هواالنقباد

دلىالفلبدونالسانماهوانغبادبا4ومتليهالعالىبأسقالأسلمالسألمعليهبراهيمال

أمعكدبتمممجموأعيلخإنقلبنصدبقهوالاالجمانوقعلىقلىجممىجمانايدخلاسيناولمطقولواولكنقوله
عباطودحراتىوجهـواظالملمقهوالدخولمالساعلميهالحفسهأفيضةالثفة

وصعصلمالوييواهىدلدىأذللثبفيميصسنةهلد6إحدعوالمسمالؤمىافلثنيرةاسهادتاراامحالمسلي كأواسمومعههااصلواالنقيادفبيبإالاللةالمجصلالجمانةفرقواشالصامامائنورلتقولااذهـهع
01هلملهدداصاصورهدماأطلىكىأخصبمانواأعمالسألمالسانبامجصللقلبؤرربا

االلوصولوايعوافىدانمتموسوأاههـوماافاواشاالصمامقايرهاأميهوقواصاظصح
راادبحاطهتاألسنهطراباطنااطاأورسولهاللهوابمتاوانهطوقولهواسالمؤااثالوجؤش

عىاغءامزول1نصيأايمأسمىالبفممأأاليذاراالجمسشلصوالهابخكلبالشةوط
نوايملووففولهمآمفكذكانعوىلداكعممحرجمارنيحوشحاتمأكلىولىيغلالالجماننقولا
لمكأقولهنكريرألمعتاوبمفىشاالجماخليالبيهفموغسبرمشدبوليسلقولهمعتدادوالنسديمدبملسلتمأ

لتااليقولوبمبهوأصلماهتقاوبمجمادقأكلولمابدعواههوقولهأتكذببلدتؤهلمقوفائدةفانتهـومنوا
هـاطببأوانفوفالصثيرنىامنالاموفعقعثىاعراللهيهملسنةالفاوبهم5مواطاتثبتاسالحبهسعلمفوالاكن2لهم

يألمحسناعدؤأبصنجقصمالى1شبأمااأمىبعرممألبألةيهيلتكمماالنفاقهفيبنالسرفىالورسوله





ىاهغييدفواواسلىبنثهمالتغامفىامبسوامأللفروااألينمصرلفيافىلفرآنواكلكلاوال
كغادملجمبواكقولهافاسدعنداللهمجدعننهجافيهوهانتعفأهاطعههومنصنهسبءلىفيوالش

هنهمههبدوفرجلينفوهوانايسمماهمانكروهكلطاعدملىأحمننرمغمالحأ
كمهاظدمأثعومااذووهفكمينالهأنقوصغالفااألتاطنهنكنومنوأمانتهالتهقئكرفواعف

خلقعلىالئمتعالىبقسرفييمبعشعاأأنذرههبمنممابهمرنهوانالمحالهوشمابةفكيفسمشنرهمان
مولنمراولاالبدمنبانهلصةااةادئيولمحيعاشأةفىارهممالوائهىخمتراعكلادعلىنهعماومالالمحواتهواإلرفى

فىضلأداامنهمانلى4انرابهدأئذاعتناوكجمعىاشىونرالأفغالبقولهيئرنأالاصدعلى
نعظعمالكفراعلىفلعونئااثهفقولهمعلىفشهادةهميزاضعفرونالرووضحنياوأحيالسقبعاد
ذالثغهووعلىزتاخ9صاصنرعبملىنوأصيزمنهوتهرمعناوبامنواذححثلىااشمرهوهذا

صمتبعدبعدخدا
هذافولستنكركفوءجرالبمالقالقعمجواواضلفوالىجلبرحنيراااللةءبمالكليفالشر

الوهممنأعيدسبدمقلناوءزرلرفيلفمنمايدفظلؤتجمرابلجوابهلوفبلتبعشثقديرهمحفوف
مجوزانصصنوادهوأومئهملوهواشنجوفههرجبكالبسدلتبمانضنرضههجاعهمأناجمبوبل

المرحوععحاراأىأجميىفروشهذاضئالقالوصدتوأهانتهـتهدالوعيفهمقدعرفواوساطهه
دماالةالالهعثالدذكرنبعشونركيخوشوننأكطبمؤائركغامتناائذأطويبماب

فنمامذأابادأآوهوكالاالرضلناماننغصتعاياتاللهفالبعدالموثنبعثببعدأنأىررأبسرجعذعليه
اننرلمالنالرهم1ناظونائىعناليعزبوعظامهممكودمالحومناالدضكلماتأأىمنهم

ءلىوالوفسااحعيظبههنىوالغييروقلالنبديلمنأىكأمحفوظباناسحفيظعيابزصعأ
وناعبسنهذانىادأثبصواحمدوظهوهواللوحنضاولماشفصموأحماددهملهأمححافظاقط
عاراص10فأاوقبلاكهممعناهكذبرايإلمافيلامهـءلماصابالقرآنأىابالحقبلكذماجموبئفيه

دل01همأميطاخصىلتجىاتبسصنخطأهـنجمهـأمىفىفهمهمءااالمننياكذلوا
ولمنلرلمرآأشدفىويفودنمجنونمعلمهوصشاصعووصشاةصلموسنيهاللهصلىاأفيقولهم
قعقدطناماابرحثهذهفيلوقىملهاعلمخنطاهمأمىنفىمفشةرفيوميهروصةميالقر7ن

دمندضاعيحاالحققزلميركملودشهعلبهسوالىهأميعايهعرجقىاطتركمنيةاال
النارجعدهمطالتاكيفىفوءالمحاانجظرواآقعايقالىقدرتعمليمعلىدلهمثمهمأهصعايهم
عمءفروصدوحأمحشغوروجومالهاهنإممواكصالأىوزيناهاامحبغيرمحدبنحناها

مىالرحىامامىشغصاأكطجباالوابتافيفالهارداسىوأاصاأدوجهءأبسطنلأىمددناهاواإلرض
أمملى1111أتبصرةيزبهأىكريمصصممنففىمأمجزوجكلنوانيتافهاح



مموورذللمغراطلماكلهألهآطلعالئهطماالفيطواععكالنضإاأرايممهطةط ةامالهكلضددحارلطحإثهـالىحمبصىجحاالطهمابهأفاعصالمماي

عالنبكقعباهـلبحاهادنهـاعبادذظالهاديهـعنصافلكصهأ34وثرافىاطائرةبعضفيفيعئه
ججمعتاثهةبلدلماعاوأحيينالبهلمبنالثزفههارإئناةألىأوهومفعوللهيفظهيرامنغةمذدارنفيكوذ

المواتصالحيلاحيلندمونمتخرجوخاحبالحكثالميشةالحلدةهنالىكاحيداخلروجكأانها
فومهمتطومثوبئرلارسابكوأنوقوآقريمفبلفبلهمكذبتااآلبعداكلرفعاعفىوالعهواتا
إلنصمفرعوشوصدئألمنقوههكقبفركودأراددوفرجمونوعأوكود631خموداالأصمابوقيلمةالال

فهعحعاةابكواصيتراظأىمماهـكاإءهاءالمحاامننزلةأسعئروشذكرلعتروحتومعليهالوفأ
عاتحماالممطوفلتو

أإااطلفصيداممترطلكأاىبساشاأاقاتاللمامدأاتحاكأآالحموأاالميرلىمحطالئثةابعوألوطواخبران
فيضعلىبعفهمثراكبأدنضبتعثنققأنلمعاقبلثلظهروبوامحثرلماخوأتمطاساإلت
هيناوأاأللبزقائملىاذجعاةأىإرزفاولبفصبس4فا4امنوخرازمئثغققاؤ4ءايهانسمبالر4لنيهبذالن
ءأحياالقبومنأنلووجكفناثضبوالىاتنبنهافهاطإمضبلمةبالمطرى1تإالىاهوهةقمأتبهلمو

ابالواخوأيخمالوماللثممةااابرمإقطاومهانمقوإلمملرطلموهبهذقاألىفعيلةاأوأالمونلوصىفاكذبوهأالسألم أىكلءتبسةلىحبه

خقوملعؤواولآذقببجعهيدصصتعدموقاطيرىتبحهوأبركرسأصهخوم9وبفىمدواصص
ببئونهملجلذعرحصاذفلهـلقومهاسهوالمكفبالفرعونوذميذمياطبمىبئالنلما
عدابلهمأمحوجبىوعيدمحقينكأبوارصلومبىالمذكهؤالهاىكلمحوعيدلىسملبيالىواور

نكراروآصواالقوظلقإاكرلمهااللكلثاإقاإاألطيأارصلخلصايلىلحلىأجمزالعهتووعيدلحقبيعهم
ولقدخلعهاوجألس4اثاوهواجمإخلقمنهمفااوابعبلااىووحلبفو
ومخنئرهطوةعاهأصراؤهفألصخنىفلهبهممايكدثى3هدءوصمائرلمواالاللهوسولثسليهوكيه
ااأدبدووخمعلمبهاللهصعلى

4درىالذىيدانعرقوامهبهأعمأصنلهاكاللوربدإييانلمنثرباالالهىءأت
ءأحراأنتاوصنىالمهاوالمقوماطسهدنلأومذلم اءبرامنبئالىيصبلابدبرليهعدلو11



وكلفألاأجلىبربالوحمىطادهلبأماسيشمضكليهكعولهاأليمالىأصةثيييفثرك
انثلطبفوالمعىومابعريسيمنايبهبشموب8بربئادااليعشهوابرجمثارلخاباصكحهاكل
لغيظاشعايتانظاجظيئلحناشعزجمفراالببحندوههنخفىصىمالنفموحمطراتتالىهاعلىوية
وهىةكطئفنمياشواظااأنيملىعلىوهومالمنهكيفالبصمتغىهوفىعنهأعىنملكينااظلبذأالبأنبا

قارغبةشياتألىعنااللهللهلطففمؤالدةاميااآهلاائفرفوخظهسادالملكيممافىكعمة

هصقئفىجمبانقيلمافمرثمدعففظاثقبديال11نيهصنمومايرمابتكمقولمنمايلفظاطمشاثم
ظاذكرانكلرهموالجاعاالعندائغائعالهالصكبننباالملتهرينانوقيلزبراووأأالهافهالياكعبانوملفهىأنينم

آفباهوممنهـعندموقربحبأمأعينافوههمانكروهانممالهمأدعبرلهبدرنهمعلهابضواصغا
افوأبعلىونباساطةا

بفظجكنهالندصضرجممنممرمأمحمايتفولمناهايلفطاليبرالذىالألزمااقيأرادباتلكىاال
سووهوئزلهاوعناباعهالغائعاوقتأكلعاشرأيفاكاشسوعقيدافظأكرقيبلديافيمامن

يشآلتااالموتةحالمألئكةاليؤدىصىالنيناهاتينيتكلهفىأنزالدنعاقفألمجومنهثهمايتأضان
ملندصةلبالاهبةاألتكامشكلعليهانهمابهتبانتبلبهجممحئىيهعبامابالحالةتلىوهوءهمنديؤهاي

األميهـبقه1قأباطانوزروعقالمجوقيلأوعلبهأبروزابأالمالهيحشانلضموفبصأنبنهحتى
ضاكتأذحسةباأوابغوىروىكورقةينظان4يصابصرىالحسنوكنارركالشعرعلىثماتحتجملى

9الموالىاالشاؤمنيكللىأصسناثاطكاتبوسمالتمكلمبهلىاآلكمشولفاللامامةأدالئعإلعن9معاال
طفىللوفطابواظالمجنفالماصئةسيراواداحلعثاليناصاصبكتصسنةذاعلشماالصكأقب
شاناالخدقنادفدقولهالموتهضسولىتعالىربهممعأويبمدعلهساعالمحالدعيسبماصبلعا
تحيدأااللتفاثبقطرعلىباطقأوشوقيلاةأمححعيقباطعقلهعلىدتغاباالنسانىتغثلثىاوشعتفكرتاى
قوخحوضهربتنفرساالنمسانأصهانهجمايؤلوقبلبالعيانيراهنساشوايتبينهصىاالضةأمىهن

اببعصةيعنىاصوراالذىكنتذالموتسكفئنءبالمنيقالأمشيدمماكنتزلىوابشقاوهالمممعاده

لطاكعدايومدلىبومذلكأبعثأاةتيعىرالصوأوثفحتكرهابخكلبلصقالألمهربوقبليل4عف
عيلىاليومزوقتكلاليرمذالأممفيجاونجهيعنبهمكغارانالرراللهالذمحوءانهومذلكأىالوب
أرةالمفاسواالثصألفباسابئفالايهاجمامحلتءأعيئسهدهدوالمحشرالىيمموقهاأىهـاماذقنفس

اكتأعصمرغالىتلىامطشالىاللهفيقولىجلاالييواالمحمأنغسهىوالشاهلىلةالمألئمنأسائقاا
سيهثقمعهانعصفىءاكاغطنانحككشةااالدنهؤء4الههداءاااهلىءفلةءأقدكساؤالنف



ستتملىقالبزجممىلثاثظصابأاللقصلأموكللئهلئمهيعادلمماالواسائقداظطالبلفيم
قرامةلىعلاكجمملواجموانالمىإلىاوااللقيناصلىوتيلافعلىطرارامئنالبةافاعلاهيعة

طنفينحالمرثبرهناالهلمعلللصقهعاظجانبأمنيدوالمتماللفمجهغصكفادفيألفنأصناط
الئهمعلانمايعهأداشوفيتماكبلللىخطظالمممثدأهلىاذبعلىاظهاقلجنسناعلحقكلقه

تكريرللئوكيعواللقياهوكلكفاربدلعناوووورناابلعذاقاقياهظخبرهاخرطاصضثشدأصنوآالها
دهوبهمحقرالذئسجطلنهاينهأفالقرولالترضبالموقئلناإلناادلصفةدرنزأنسيهو

كلكاووالمثهبدأمرللساذقاهلىونجل4تعادقراللهفولاماافىاالمهءأخليتشلطمباهلوافا
ى1لمحخيرمناعبهاهرهيخامعساظدتهقاطتءمعوضصطأىضعدآشديدالكغرأهـوقاكاوعنلةاهأ

يأىباقماهىاليغوبنوحيداظالمأىمعتدأؤماله4لمهوجحقووضهلفراكاةواجباالولىالاالدلى
فاللنارائلررلدالممااتافيضفأيقهاه7االاالقهمعلحهلذكطدالنوفىشاسكييالجعدءعطفهاللداللة

مافبلهاشععنىناها

اممسهسقبرماالمشطااجوادبسعوإقللاطغيعهقأاأيناباإأفاحملعورإأافىانعنميطااأإافربفىءبرأعىسولاط
انلوظانهئطفعهيمامنهقطاطعنأدلهضأللفىدتجهناحلتهوءدئىماأضالتهأىواوفولالملكينمعنفممى
واماهالهلهماقالشهقر
ربغالافبفولبةالتىفىالمئزادانافرربالصبعولالملىبحنىقزنهعباصتأنفكاش4سستأنةتة
قنلطإىلعتنرإنعىبعيدكنادولعقعممواأديماتعاكعباذأألمالحقالىافبتهعنهأالبةكفتالوافدسلىا

معرسىفاولةماولكافى11

ارسلنألهلىءوأنذرشمبالقر7أبالوبليمادهتةوفدمقرنانخمهـههوففرقايانوفرعون
مزوهوقولهدقولىالتبديلأىالقوالللمىبهغهاماظاالضهفيذاءمروحه4قؤةفالفافىهوأدب
اليفىمعفاهوتيلواليبدليرقوفألياقاضأتاهاليمقعيتةن6المألصلدونىبمتهبأماربنا
بعلأهواحممىالىدياااللمدلقلالناميغعودبتوذالمكبفلظألاملدههقولااسدنقولوإلؤتاكلمهةاىببهضأللشثف

وايههكيادانطفينوما

نعوهداإفىوانغالهبنهاالمحاهدأااذاإبقعراللةمألهايهلىساصعفوبدعاعلىامشأللمحألتبرقبلكلهـمجمالضألدةواصناداث
ايعىيدمقمنهلجههلعنىوتقولوعدهوتحضينخبرهبقئتمدتعالىالتمنلما1حماالصشلمحاالىلىء

ةاالستزادهوكلعنىوقسلرىانأمفهواستفهكلتكلمموضحفيلمامتألقدللهلصفاتئهافاهو لريبىوفائألكلن4نئللىت

جيعدخواأامتألتشتىالهلفىالوالىذابهوقلىاعباابئمحنوهودوادةلواللهلذاألالل

أيهالمسىصبفنقوؤأيخمهـميخدالفئهاالاياتعالىيهافوبيجعلهاايخمهحاافافممعفألفىقدبةأفهتاللوععدانعموقدفدمت
اهاءايدءدهاوروىلمهـأألدىالتختصصراكال
شولبسقدامنالقطقطلتعولتاضألهلمحقولدارصموانىالأى

بلفىنمترالفالوعيهاللهالتمملىرسولىانفاتاصرضىمابنانسعناقمزوراسابشزاعوموا
فهاتخموفدوعدتماوالطاثلاختصاممفألنائدة
أوبدبموالتلقوابأقوفىورةمزاللرعيهفىبااوعلىخهيمدفاقىكترةةلىأدوحفىكنبىليخانالىبعذاب
انارافارفىأاضالممادوعيدوذفولىأبدانواألأىىلدالقولىمايبقءتظجمنىمطاوعمتلىانقكلىمعد
يومهاميوظالمنعبدههوظالمفعلكمناللهالمبالغةظلةلىءبظألموفالذبحبدابغيرذنبءأفألثللعهيدأتافيوما
وويدمقمنهلوتضولممالاهللجهنمللهأايقولجمصبهوأواخيقولننردكروأصرهواأولظألمنعب
وفهاعوضعتزرراأواتامتألفالبعنىبمتلئلمموضعفىبنلبدأمحمزسئهاهلامنالبعداتقولاأىلمجإربئد
ابأقعآلمهلتومجاكفرهؤالدالمالجوارحظاقبمبسمثنوهوغنججمناقولاقتحعلىلجوهذاز



بلقمذفيالحالىلىعلىابهدأجمثالفيرشجعحسجبربهبألأىك
يعيمعناهيلكرأنجالموطذواثؤنشاوعيهالمألكصبهداللىبعموكوالمصلالمصمدبهلصليلىففة
أزدتلهعاوالىابالن3مالىأوهوأشالةمبنههفاليلصلوعزيربععلغولهوفيبهيداف

ءوبالياوبئثفتهأمائرعههافنروالعزهتهاقموفرواطرأهرثىارببنحمنئهيفهاوتفولهل

نطحاألكل3أبكالضرلاعهلاقمناخلفافيععكمهميخثئضففلالجههفىفيالبعزظظولقولظالمحبععق ادأعهخالتسنمالؤادوبرفخضوالالجنة
يثالحفىدةطداظهفهبلنأمثالهولىللنسولعظادبثمهنماهبرأعالحدثاهناسثلأ

فياخلىكاففىامغمانؤمئكمتأوبامابلبانهالمنكلىمنضرطافةوهومنهببعهودالىأحدهما داولدادبليهاوظاهرهاطيربيظاهرهاولهاهعنىاعلىوشبهأرادأدتمودسولهماعلىبأكاصق

جمرواواباصظاأضاخنفوا11هلليهائلىماصعباثاتتأترلدالمهكلعىوهوفولجلئاقوالمأهبا
رعأواممةلل11وثاألتلفعحنىوافىافغةفيهعىاحالمفداقممالمرألباايرريثاطهذابلتأفى
هاونجىإدخدءداباالأذلدمهبرفئافافيعوقينالمحابعقفدالمواثباوفيابالعأأهلهنلهامهفدمن

لهممقالتقديرءااطرافىافلوضلفوالهاالتمحيةابهدهمثصأزوقاتاشسكفلانهتيالمعلىالمحالز
الشمنادخدهابسألمعنهممرهسوالالمتكلمونفلىالهاوخفووهافوماكميدونتاأظهراعياض

رحمغأأخشىالجعفمكاأىظظتوله3ااسوانتهتالتههالجادحقمالهالىءالعقلىقطىيلالىائهامفىظا
عنلىالقلبهـعلىاالحمميةاللفعنيظمووفو4بهسرهامنونةابطناعمثعفيشويهانألشلغاتفماحسىجى
ضيةباظوقرنوالخطبتةذاامنهلعهفنلنيرننأوذشعفبثتتعالىاقهؤحقماتجيلانهبعىأأه
مععهملىررالاحمهاأالعمركانفوايافىأىفنفجيأهفربوأدشنةاوأنرافثتعالؤلىوتعالىشانه
علىابليحاءالثناارحمةاأهذايدخلىهاانقلالموفيراهاأهلالعركجيثجميننءاثاجعلتيعضبعيدغير

معللييوهوخمئينهاأأأوابلكليألنيهالسنةالدنياعلىبتموممدهذاإبذكليقإباليمأىوناعثيوعه

وسؤفوه



مىاللمحلئافثيتممبيبمعث4أبثعطاللمبهراكتالثفغيراألمبمأدالئففمبدالبمالهأأطمفلىبزاث
هماصفادههومسالىملةنقسأهليرأوزثذفىعاالفنقببيقثهملىلتهـماعمأكلثهطمثأمفمافمد

محهصهتاالعاأعلىثرنننغبصةقركليهطلىمافلموامنلفمحيصاالهموألمفهلىطاافزبالةا
سنميهقلبظلكلدوحوعظفالمنتذكرةوىأالذالمذكوفلىفيان813الموتأومناللهمنبي
الثلبئههفلىفلبهال

أهلتمنهاآضريمىلالالمهقإببأللامىإأىههـريااالدفنقبوالممفىنمأىنحععقأعالموالثىلةي
نلىذاقبهمسلدضلىالثممكةلالأللجكواللهذاءالىنيرتوقجمويهأوهألسمظأءالمواال

طاصابنإقالظبلهصلمظهوموتثذكرهأقرىااحألكنبادكرهاوةأىلذكرىأمنالنفبفطأضر
111111اؤجمالنالضماثصهنهصكلى

ااقالقدلهيمترحهالقر3ىقشزآاأدةدقىأأآعىأيدبدألشمائائيزلهلهىالئخدثقيلواتالسواقمخدغنا
اقالاعيامرنعبأىلغوبماسمنامنأالمتةوصلبينهماؤدضالسعوأتقناتفىحتومابذالرضو

أأولهااإلمنهمافىسيتةواالدكوماآلصراثاللهلقىلواودحيثفىنذونفسرانضاومايام3ت
11اللهظظفيهلالىؤكواالهرففلنلكعلىواستلفىادلتلومحاسزثمةاصلىدو7ضهاافيتراتجل4احلنوبأ

شمامررصاهتعادبفولمبتألبومراحليوبهأيبافهؤقوإملمهمءاؤ5اهدهلفتهتكذبلعنتهودال
االلركيواالصثالمالردعلىأداااظاهرانوايرهتغفىكىاارففرالدنناالماملاكوباتصلااللهخاقلفرلهم
ااالووممىأمحماتعبفاالشطقفوبومامسناهنومابينهمافواالدضلمعواتابكلقاآأإلسقةضواال
هونقالولهيقواهاهاظاالااليللمباظلقيذأتتعالىافتهثايخاكافالاالعادلىالرالرروآضهاألصاأو
اكرهتعضهالزهنةصدواالثنيناوذللئماقلواتأويلهيأولمنهمففيواماتصفهيىأامنبصايومئرأحوطعا

االجساماكمالتبلقاالحدليومابتالئالسألواالدضللىممخلقضبعدفالواسمئىالعلىداسنلتى
امانعنابارةمليياالنأجساماالجسامخاققبلفبكموناماالعنوالىمادالبنفكالتضميهمنوعالذىان
والقرلكنثهرطنلمواالرضادمواتخلمقوفبلأكروباالىالطلىحمنسيرانثعماكاوقعاالمةهألهئ
اعزوجلىلهنتمدهأىارمانررةنءبعبربهوتشاطالوويرادبهقديطالىابوماأضدمومنمالهومن

فعلأقولوألأىلىرءلذمبمأاضافمآلىاالصآثللمفااظب1اللمريافماقكلفاافيوأنكراليهودالزيع
مبلسانهوزعثاالجلوس

بافالالمغوبصألةيعىالغرووفبلالمصالةأىانئمصعطلىالعتم4الجدت
فتأكلكللاةصألبعنىوقيلءاهعماالمغولمجواةصأليعنىصهالليلنواامعاظثروااأأقولونبركلنى

انادكضلحودأدباالصغيرهااأبطابنوءبطاشلابنعرلةبارالحوأدليتونوبأالهودمابقولء
يروىوعباسابئعنروايةوهىالفصهفصلاركعتانبارالمحومواكرببعداأولهههالثفروآادمنبه

فعآسلمصلم4اللهعليلىإألالهعنهالمأافالةلتلمةفابادتقأهداالنواجماأنفىالمضركونقولماعلى
ماصمعتأحعىماقالمسسواشعنالفرنهااضىمنى6ااطالداتدرمن9انابعثامي
وبرصمرلىرتلماممااظقلىء
اأيهاياعلاجمواالةبلوالىكعتينإمدافوبفيناركيقمافىوسمهعاللهصللهوسولاوجءقااالدكمهـ

افروقانلىأوءظاهرهلى3امحمكلصبجوالىبكدامصايمدبكمهبح
بلتأوا7نلمحظ1هنسايلاومنلعصر1الظلروالوتهجمرالةافىعتملامألةةمالصأل
أوالوترالمكعوالتبعدانغوافلوفيلةاصالاعاعنجودوالركعيصرواأتلصانلسليهلىآئارالحواراوا
لمجوداضااوقتومعناهوغىانقااذالصالةبرأدصنوخلفوحمظىدبارجما1بردعاعراالدلجرالعثبعه

مايئوقكقولهم7



أبرمافتعبنبمصيهب
صديثغس1برهضمضول

ىفهياوالممادبغميبرطم

والثعودفئةالمدلللضممة
المأليأهيكنانالمتغرقة

الفمداهأفحلتجنمعنان

ينهخاصرايخسللىوف
نربايخادىبلىوحبر

منفربسكنمن
وسهاببترة

الىرضامنافرب

لشربءىباءحما11

االركاأورممط4وهحا
وراةلعابسرحون

هالصجدىنا4يومك
قداطةئبشاآهاا

اسادوأاصمةبامتعلق
هـاهوابلحثرلهعواابه



اطالهالخسلتالدل

ءاألاسمالباأاهأللنفىأ
المألناكهافىعفلمةأخ
عكالعبادنجبرلأمىسمائع

وناىوقلابالماقنشىنم
تىالتىابنملرالقمافباباأقمم

اضلتاقاوعلىاومنافرا

11ماانالمطمرممافنق

اأالضممجوابألؤعدون
ابةءاومعمعمهـىوماموصولة

صادف11اجمعثاوعوداوا
ضيةادقكهبشةصاوعد
الدشوانأرضاتأزىأ

فاكلامافبهفمروالمععدروالعاملردإوالحزناللىالعنفطامووفيهدبوان
احموإذايسرأعذصبسراأالجاراإتطامألثأاعولىوقرارالثحملا
دتعولىأمودفبلعألهفسعماعلأوغبرعازاوارالمطااالصررمااما4

الغيرياحارديراورأنوفيلواساالدواحالموشلغهعاميثللوحمةمملوعيظظة
انهاإلولعلىءافااومعنىابارياالمطادبقبرالسهالوتعموافئنصرفعوتجوىو

المطاروتجاداتاالتمعنباذنااللذاقتقممملثىالمألئكهبهافباابهبىجرلنىالفالثفباتسوفه
لهعلةوبااوورابعلافعقللحصباالراسواوبفتنيواافى613نبئدئاا

بصنىظطامألشوقرالنراباظرلارايعنىواذرالثالذواعؤوجللىاا
إلسهألالمائحبرصفيالسفنثعنىيسمرااربافاألمامألهنصحملب111

هملوقبدابهمأميعلىاشالقاالمورثينبقمبونكلاطدشإأمرةالممبيات
احبثيلوممالغلظةوصاحببعااالميننبيااالادىالوهعلحببلجبراربعة

وذلروااصالعبفبفنىداشلوءسوالليحالصوباصلواسراثوارحةزالر
البهتجرىميونضلهئحملهوتسرهالهلماالكاتنئمى3الافىصةاالرةافالومأهذا



بفعأكاللذثصبهباومحلىفيكههوالجلةافيدمحفتكلطألضافئهبأشبكبجوويفتنونالنللىههكلىيوم
ابيكأالنادبزقلهمضنةتفعلىأى13الأوقهـافئمنبماأيكرفوشويمأرونالنالىيفنونعلىهمهويومعلىدخ

إأنتمنجلنلخصفماداهضأكلةأعدالناديفثش13همدىمفيزأاهداىجمصقأهميومنعالمحواستهزأعثادالله
نباضوبربرإلمنالفيشمنبهفىكهثمفاناجممأذوقواففنثغالنارضنةيدخىخويعذبوشهاوتفوااللم

لمحالذذمدنائمظمباضأللففيوعيهىنجناتقيلماانالتمالىبهتكذيبانيالىاكليونتست
ناانااأأامةاوااظيراكلعنطاهألربههأأأكيعاتاهما3ضذيخهعا7نمحصونبعاديةبخاا

اىوعهوبئفىهـجتاتاصسانهمومفالديخاثمفيلوامحممشينابخهكادنمولهمفبلأذللئصنبنلؤاقباصانهم
وصوقالعجمونونصوثلاغلهالمنطكنوابفامومابهجعونبلااكاؤافلألمننعالىلص

ثمحهآدلةاالضهادالوسطهاأومنولهااممامنيهاشيأاالمالوابهملياتتهكاؤاقلعبامابنوظلاكثره
آلمغربابععاوشبزاقالكامايهحعونلامنقايألكزامالفتولهفيأنسوعن

بعبافيهم7آحهملعحفعهايرالأتضكليمليلقلوقيسلألعزقينيصاحىالينامونكالؤاوقيسلاوأبرأضوجهءاهشاوا
لكلألبلينربهمناهم3ونمابهالليلبعدامناثمناساأععنزاقلعألممقولهعلىضبعفهماوهاكاه
اشاامنهـماءأماادهمسوإلوالعبادةةالصمكلجلاجمصونبلالبتهلبتاالبعامونأى

اصعناهاالستصاروفيلأضذوافيرثماوفثالىمأكليرجماصدواعبادبحمغفوون
اتظربفىرآرلؤاافىكاااقليلاانإرذلكمنصتعرونللىوالعبادةتفروخثناتقعسعرههفيس

اعنالتهىهريرمرلبىشقإالمغصزباالصارلطاببصلىمعفاهوقعلاليلانينامونه
بلاكالإلاخوبرفهودكنلثيبتىالدنياصحماالىنيلةكليترلربنالظوسلماليهاالتمصلىاشرصولتعادعنه

قدأمحممنإل01الدولمسميلهعبستصرقطيءظيسألنىمنبيبلظيدتمنفيقولضرااليلا
رمولهمأسنواأرضمنلوايةزادلفرواءيفحقلحديشوفيهاالملدوبرأنااللداآنافعقولظل

لؤإا5تكصواييلمابعدفىأصسامن6اوهوءدأنمروةكلامذص4الصغاشوبثادأديشعناطذاهـقصحلإ
بالتوعلدةهقوموناينأأمئالهوئهالىكلوميزكووالتعطبلغجىتأويلمنكاصاجمزألهوغيمهماسلامذهب

اهنىواخبرخمونوبإعةوهوتئولئاابفهااالجسامصغاتعنوتعالىباركالىيهوتتربهالالجمانمع
طانفةفىبمنزاكاذلىشقدستعالىواللهجسامالأفاتمنولودوانزلاأنوغيرهمبنالمهكلمن

ريةأوءاليلزقلهاساعالدءواالقبالعبادهكامنوقرةاأللهبافلواالارحةولنرناههذايهون
منقاءقديربهالؤااوااوغعلةءوالدمانحدإلمؤتدللثالايباالضيرمباوتخصيصهالطواباالحابةا

فرتفحمهوءاليلاوارغبهضانعهالنيةكونالوقدلكقعادآماارجماشادهرمقعنابهرالناس
بدألصنكومجواللهممباحيرضىابئعنقاأعلمديعاواللهالصابةالتمبولفهومظنهمتوفرةتعالىاللهلىا

االلهبىزاالكاالواولىاقيومأنتداطاللههلكجمدقالبنهـيلاىاقامافىوملمكلمبهاصلىالنبىكانعنهماقال
صنقولهوصوفاصارادأفتاطوإكفهنواالركومنالمحواتملداطدانترنيروورصواكواتلىا

لالف4شهمىحمللقونكقاطؤواقاؤكاعسدكالحودانتاطوالتومنواشواالرضالزد
أىلممئابههباالتلهويكوأستثااحقةالساعىومحدحاحقيونةوالةاماوهواوالجشةقاط

منلىزلهجمونعأضتوافذمتةاغعولىوأليماكتحاصتوبكأنبتوايكلؤيكو7منت
وننبوزأناللمملأتطالهخرأواشااالمقذمأنتمىبهأعلمأنتومايةرواأعلنمسزادومارترأصا

نطهفإلرمجعونهطىالمبمنجونجلهـمامعنىلىثبماحزن83
ربنهفأبلامهكبينمفهـمونفريسضسعارهمباباوماضراألتفولزيدافبلهافبعدهامامللهشالالناما
الميلخيرمنالددصصرااوأالجرائماصلفوادليلهمالهاالستغفاوالىااجمرواادفا



بيللىثممائلموالهموفي
حيدثدبيرهكئهودتهدقه

ومحمناهودخوهصلبةبل

إللوقنصواالفعاللهياث
مرفو7يةافذبهمارلوانمفهاروا

3واطهاوظواهرهاوفيحال

ءاومخارجااللسوالنطقدو

أهاصانمدبرهاةخك
الواالبصادحماعادح

اوسائرالجعرارخواالطراف
فاومالهؤالنعهالمماخافض

االعضاممنفيسؤى

لهثأمطاشوااللمفاملا

فاءصاأذاجسامنهاسىفانه
اناخاسترشواذاالعز

أاأسنالتثأفهباركالذل
ااقيلوناضااللق

فيالنبصرونرأررتة11

ىيالنهضههيفبخلفأ
الحبزماقشدبمالى

حرفعملىصنفهاما

آاونحرأمألنمأهامالس
لعخبرتطرمننتنظو
المحابئتهطعل1أ



خحمصاللسانألناصيعمفوبصئىحمدملمالمجسملداافاذيائمنسحالقاءفغ
ننظأمهاماكجمطوافاعرفوامكفيهاالثمهلىليممقلبساتهكللىوئنبيههمأاناكسماهيامعهأل
صدوالضياهالممشحيفاللى3يغثمافبهارفصفوئاذة7نجوهظالفىبالثاألدبئآولظاعنباراافجما

مهمفاوبلجبركلسعقغاشرهموفيهلمنم6هـنىؤايفهارضمسدملىأفىألنهوواكومفيوابخاث
وفيلجماثحكرمونطبلثكفالببنلمكاكلنكلظفحسبانهأوالثمبرأهيماأضاهملضيفحيناوةنحصوصأ
يالاهمأسمرباكرام15أذجمأبالمكرلمذنحلواعلعهاالقوكلهم6موجملاصصسصاخلعهممضمالن
بمكلدلم3يسألاأسألعاليمنسم913ولعلمكنهمستغنىصادصطالفعلدئقالواسألطمملىاذكرءفبا

لىكوهىآسسأل

عؤمحنرفطاسظاووجودههصفيانحعناهكيلكلمانئحلحقكانهطئضاالنطقفيئعنعها
داؤفعالىامذيلواالبمكعهضحهبعطيللسانسانانصكشعنابمابعضوورةعضرلرنع

فمداهـألمكغاثباتلىءدذقاكليأرإنألبقدلهكمفارزقنغسدبأانسانكلغيربهنعانبلنايفطقا
ممامجيههبأصنانؤابالذبئدبثإممدأقاكهلعىاباهماصدبنضه6الكهلالىتهؤغبرا

أضذابأدلماللهصيؤبةهورةلمحسووفصتهمرعددهمذوفدتقدمعمكيكفغفااللبثمرىابراهبم
اكرامهمنأياوهذاممؤاضيفمالقيلكراطكندالتممالخهئمكيامألئكةرعيمماهمقيطاالدكرعين

والمموعالسمحزةلهمعلباهبماالنوقيلمكومونبمرألىيؤئذوضيفاللهعلىالخلقكرموهكالهمبراا
عنكروناقومالعدمابنوقاللهموطالققوجيهبمفسهاياهمتئاهيوخدمتلبمأكرمطدالىالصآله

منكرونقومأنتمأىالعدوىيمأبثسرعنفينؤاغيرمشوالكئمكرصيناهماقحنهماعباسرف
إغففغحنفعرفودثخلوااذفيفعاديكرماالترةباشواليوممىكنيؤمنوصععليهاللهالتمملىلرضولظل
اليهمففعباادأهدهنفسهقباسطقالىابنظلالثعرفمءكرباأىمنكرونفوممالمقالالىاسألماعديه
ضيوتمنخغيةفىأناكواسألمهموفيلراصشذاندخلىابغمهمانكرأمىانماالنعرفههوقيلفومهؤال
اشيزأميالمضمدبوممنأمحبكينءملءإفيأهلهالىالوعدلأىإاالدكافراغتلىوفيارمافمذالث
غيمبباددبالقرععنوانانيفالبالميهدامئالبهمفقربعلءاالبعرابراهيممالمةكشطلىيافعشو
حنراالصيفبهيشعران4ايعىاالتأكلونقالكلوايأداللماليهلعسىاانصيفوالمجوبهمالىابطعامقدم

ماوكا4انجممىسنهملحرفاأىوجسهمءغيراديأمنفىاالعليهمعرصوفيفىاعلىحغما

دلمعملظأاثاهيمالعهلاعيملاوويببلغأىعلمبهأمبضبثروـهقاالالتكفمرمواببلمالنهمةخعه هـفهواإلتفىكانتبلنالحمكنالمىفباذلىلمبهنفعلانهاصفافبلتنيأى
ليأكلوامنهاليهمدقربههـؤولاخذانهاوافيميأمرةفي4أخذذادااكألبفهاقبلالماثلكقولأ

عونأألفالكوانجفملهاوفوطتاعباميافالوجههاكتفصئميأثعناذاسااطا5عادمنوز
أوكلاالزكلميهمأنكروكاتضئهمأحرنمأأادإعاءنعسا11مادهباوذللئمنائييئيوضربتاعابعماجعت

أخهعهجمىأبمهـ1قاذربكصأهقاوادلكتلدتجللمسارهلكوبمأتلمبوزمعغاهجموزعقيم
كلآمناضفادالنصالهاعدعهابراهبمأثمالعللحبمهوابنسقددنجنلئاانكدالربكفلنالك
اللهارمملافالواالنخفإاصامذأدلحوأكهمألافهمفسهفىوفعالتمكهيارضىابخبهعنفمامحكظالطعامك
ء6امىتأاقم41دوادبثرسمويغأىبغألبطيمأوهبمنروالممقوطفعاملااحمبريلوقعل

لوفادةشعمعاذألحاحكلىلصالمهناومحلالصباحهشهافياكصاجلبنبفالواصرانقلمنصمفصرهفى
علههاجفهااابشباطاففضرييعهاكيلشببسطالمفلطوجفصكتبلنااقولهاياووصراحصيفيخنتفا
فلىلكزلوااثركلاوهاجموزوأالدرأخلمحعوضع3لكالدأزفكيفألمؤاىصبشعتياوقاما
هأفاأفعلحاكوأاتتبعديخمادرعلىوالتمالتشعالىعنفياكانخأىإبكقانرتلغايأخبرنابلذا

مامممالمثرةمورفهمهذاجذدضظرتصيلعكفىانظرىاستبعدتهاحيديالجبريلانإفهـئوصوبخفى



إافيعففرأ
لمماببنادسغدنلمماا

وهؤللمميداأدطين
ولمنعبمأمنهاحلىواصملى

حبشلممحليمهوعلوأ
ومنآاطالعضألمغىمنين

صسهيفيثلاأالنصدوا
بفلىاقاسيةالطدفوناظا

امعنىلىآيقافيهاوؤكة
7يةموحمالنافيوج

كقوله

أداعباعلفتهاتشاو
فوعونالىاذارسلهأه
جةمجينبسعلطاشمب

امصايدوااوهكااهزظ

عىفاعرضفتولىأ
جماصبركنهاالكطن
جنودهمئلبمابنفوى

مايركنلنواروهايهه
مالهناالنهمالهايها

هوأىلساصوفاجند

خذئاهفاأومجنونساص
انيمفىفنبدناهم5وصود
المثب7توهوطم
وعنادهمنكفرهمليه

يهاارسلغيونممطلبتملماليفاثمانملكطظبهمأمودابهضرسالفيالتبىإاك
منهجادهئحالألنرلوطشوملهتوككرمارسنااتياضأولهمامر3أوصةخاارة

الهالصةوهةلسوباكلقعنصومةاطارةبةألناداالقيصقيطبئطينا
مالسرانجاىأدطاهمصسرفيناهملمالسرفينكاوططاخلكهبكرعندهبه
هنصلىمةأاصرامموبهرلهاذولملفويةافهايفىضجنامنكانلهمأيقتحعوابماأبلم

سألوااالجمانانعلىبلللىبيتموفيغيرأهلأىقألاورمنليتاخاوجدنافيهاغرب6من
ايهبرالهةءالاالليمانعذاببكافونالأله3ثنفراههاونركناثهاهنابئوصسنمؤة

قولهأوعلىتاي3ضرإلوفيكلىطوءىأمونقاوفيأممودما033همهفيلىث

أيطلمبموطمطثأنلاخطبمفساقاللمألثكةامنموالهمالم3لماسالمماوا
هوتيلطيىمنعاييهجارةلنرفللوفوملعنىمجؤجمقومالىسلناأانااالمرسلىشأ

انهاعطلةالبمعبهوفعلبهالىكاممامحءقيلمعبلةأىسومةبمراال
عرفألشركاالنينالمنعرعيعنىعباسابنلأالسرفعنعنربكالدنياجماوهمىليعمت

وجدنافيهاظالمؤمنبنمقلوفيمقرىأمحفىياداضجناهنكاوأعظمهاؤبالذ
سألمواباالبمانزماذاللهفهمووطاوابننمهبعنىلمسإلامنببلأأىليتغبر

الخاسعلىلعاماإلفواطاالعلنمنلمءمأاالسالندهوصسمامؤمىمامنالنهجيعا
فوممدينةى1ونركنافيهاوميهمادمفااتحمسيمااليدلملىمناحمىافاذمههالماح
تدلهمينلالتفيهاطتركناوالمعنىلماالاباسذأفونعبرهآلدييهاأىاية3لوطا
ارسادونركمافيأىفموةووجلطزلمابهمعذضلنانوصهلكهمالتانعلى

أعوضأىفتولىأظاهؤأمحبجهمبينبسالطانلمحفرعونا5شلناأذاوعجرنيةموسيم
فاخذناهباوفاليماصأوجمنونيعغوالذينكان5وجنودأمبجهبركنهأناالبعن

منعليهالمأىآشإهوهومايمراافىمكانهرقناأىالمفنبذناهموجفوده
أذأرساناعلبهموعبرة3يةدأيضاعاهألكاأمحوفىوغعادارسلوتكدبصببةاربووىء

أتتشأمأللصرمىمطواوالئحملفحرادالتلقعبرقيالخيرفيهاواللىامنىلعقيماارع
وهولىلبااالماالهالمثىأىكامملىميماالجعاتهمهاأمااوأموالهالسهماأمحعنعليه
دغهؤألاذاددالعظصءصا501نصانتمةكالمثمعصاالفماتمىدهماد

مومىهرص



شصلرالمفابلىأابألنممشمتهابثهاباألطنهم41نهأالطتنهيسأثفيمنهعمروهاعيظاهزنجدفعهاذوجمه
ة34حرنقومفىألمحعحزهءالطرألىمروووبهائحكرفأصعاذلحبهإلنمماوحومنىأهدأكزآقوأي
فائمكاوافراظسقبنواثئمنهؤافالمذكودنجمهؤالءقبليمنفبلعن3فوآوفىخبدافلهءفرا5وربو
اقاالتوكيثلىادالمومعفنطاوهوالوممحاعنلفاثروونأدأتالمولقوةلالالاصوهباهـدماهابنبةيضمرهلل

امفصأعبفعلنصوبةوهى133هدثاهائمئاهايبساهافدضلحالألدكاواامابىولموسعون

فئمكافيماىنوفالماالهدامامنينموقونهمكانمامناوقبلاىممتنيهنبئمنئصرنراأوماالصرفي
الحموادمنهكللؤحوأغرفناقوماوعناهقركئبنصلؤعقوموفىومعناهباكسرالممثرئلؤعوقوماللهأ
اىسقينقومأنرابمثافرعونوفوموكوددوهههؤفيقبلمنآىفبلمن

ذكرااجيقنادأقيلوانالمهصعودنابقوقوفيرةأىابأيدبنيناالمحاوالمحاتالطاعةطنخادجين
المحاعمنثسءلعرلمحفمماالمهبهامنطوهااالرضارتالمحابكعمأيسعهاأىالسعةهومن
والمحادالييواالركواازلىقادرونهولصبافيوفالالةاقالملضاةكالبهلحلعالادسعةاللنسبه
ابرنصلنصإلقموواألدضوالغنيهحامواناذوواهعنخلقناوقيلعلىالىزقأىاوععونرضهكذ

ضناالإودأوروجيهفاذلمةتخمنكلومنأعخظونلماهدافنماتمدناهاأمحبسطفاهاوهافرئهنا
لصوالرلنهارواالليلوانغمروافسىواطهماالولىيكا4مختاودوعسيننفينىا

فردوالتمتعالىمهاروخوااليمانةوالوالنورداالشوالذنسوالجوإوالشتاسياواوالجبلوالسهل
أأتذكرلعدىبمالألمثلاوايأىونالذكصهاع11فوالحاوالحلىلبطلواواطنشقاواوةأيهفروالسعادوا
فربههامىدحنىهمحفعلباولأاداللهروادلفلأىاللهإدروايلصمسشردظرلهفردالواجاالزمالقا

مماوااانعهمنصهرواعباسأبنوقاللهعلطاواببماجمانالمحلابهعذمناهرفاأى

والنتذكرواناوخدقامبينءأىنذبرآحنهلىفىاالقألىالقهفطفروامماسوىاللهددقوقالسهلبطاعته
أىاراتعر1آخرالهاأدتهوالشجلىاحالتثاسلعابرهالهواباهرهازةوااظاهرهاالارسالةباى

انذيرمبينفه7لررفوله3اغائلنذبرصشضهلمانىشبأبهوابألتشوهأكدوحلى
اللدداالممتمطاندالشحرط11سهلااانءامهالاااالينفعاآلجمانانابعمالشركعنوالنهىهااباهيندا

واهنمأاوصطامنوقالوافوصككذبذ6ألىكنلثلينهماالجامحاالاللهيفودفعفدوانهاالجمانمعاالينفع بنذيرصف3اافيمهاأمنلهظاافارماكآلواالمعلفبكللمن1مقبلمنالذفياتىهاساصأومجنونكنك
انمالألشبهعلىامعوآلواأقاالىتاللهإفالمجنوناصلىاالفالوالطاصاالجمانلىاعوهميعىرسول

أنذوسشبرصنهلاهملهاللؤخؤيخهلعهءوقىاطؤاالتالكذيباهموفوهم3أولهمأوصأ4
األللتوكأاعااذنكعلىعهمواحدبلزماتتالفواعلىلمالنهمالقوليتواموابهـذاأىطاغوقأوم
وءيرسوعههافالكرضأىعفمفتولالدلكعليلهماملالطيخاخرهواطوهىأصدةعك

وئمثبخجملوئثالىبلغاالقالشبهأهيانجرتوماالمجهوبذأثوارسالةفقدأديتعليلثللوماىانضجاوم
اركدالىءاوطنواأصالجهكلىواثندوسمعلهاللهأدآهعلرسولنيةاهذهلماقىلصالمفسرون

آصاراافىلةمءينولىانعايهيدتهصلىالبىميفدحضرادالعذابوانقطعفداالوصان
كنو4أباسيعها7دلكلعطعذوادللثمنفوتؤطاالمؤمغهتصحوىالذةانوذلعزالله

صبقولهصعلىكسرمإ0001

لراصواآالجهدهنجونررسوههبأدحرمجمونساصأأهولوأةالأرسولأسقوملمثقبلمنقبدهممنالذبنأقى
صمجوأعمطاغودفومهرابلخهـبساصدقجمبعاقالودحتىلفولاأفونخرواالاالولونصىأزأىفوليرالف
سساغملحتولعميهلحاسهوخيانانيوادطفهانطوهاصمةلوادلةاحمععهمبلواحدزصانبنالقوافيلممالبه
ددررراصعارالىماطبكعرأدكطاللومجملىمأنتااصبهمبواعنادفلمالدعؤهمكدرالذينكرعن
علهمفىرتروربالمفىمنتفنحلذكرىافاناش7رقلباوعظآوذكرعوهالىبالغافى



لىمس

لمصبلىينلغريخ

هدلهمضىمي
مهمن

مىممفوعى

عاصى

مهجاقو
حدلهلكل

لكالقب

صوصوالمؤال

فوصلحو

نمعنئمتكى
صرلتمركعل

مرمض

صاكى
لدهصا

أافسنرعومنلوم
االيتهاششماوفال
هلهنفىصادفاكلن

واربةاالكحماشزتجه

عرامنيومفيلهاسش
مهمأوبدماوملىآله

هماخلغشأرزقمن
وااونفسهماقواراكر
ديدأذاوماىعبادمن

انثعلبتألونيطع
عبطوكطوهىدمواأ

مخصيصكقولهةتعا
اللهخبراعنالمااعليه
مناءمأمنمالى

منافؤشربالمراثبهايلظعهألضيفثالئكوالعلىأللطتباثااوكأااللمبسدفم9
اللجريالنساتدمأكفماافىلىابخكلباالمؤمنمنوقراعةتهخلطللذكرىوكيرناءا

فألبد5باداوأدادهفممللعبااخفهـاذالتةهادالاليقشولمينمهنهمعلمالذبنمظقذأذالمجو4
ةإللعبادهمالصاالوقيلواالنسانمكثيرامنأناطزقالوأظهغكاخقهمانهاعميفىمنوا
عباحابئلنوصيلفقيظلافكللىالعبادمخملانالوالوجهؤاعبادبعاكوأوفيل333نهتم

مذس7منالقرآنظءمعنامنههوتجلأيؤمناللهلمءهنذنفعلرىالذفانكفاديههو
االالمؤيخنعناأواالنسالجوماخلعتجألعزؤلىننفعهمكلرىالذفانفومك
تماوباابخةءاقرلكللهرويقينالغرنطاعتكباهلهذاظقعلنليعبد

واالنسىااععنعداوماخانثهعناهلوقيونايعبهاالالمؤهنيىهننسداناب

بنوظالوالسعادهضقاوةاااعليمهىوهوماجبألااللمعصيتىهمواالشقيلععائئااللهلم
معناهلوقيادعباثقوهمواديعبسدوانهمااالالتيأىبدوقاصااللب1أدها
لمجفهعوااالصعناهلوثيدهوقىوجودهبربعرلولميخاقهماللاحصوهدايعرفوفىاأل
حاضعواالنسافيهنمخلىقوصواالضااتنللىااللنهفىةبادلهاكأيواالنبتندولى

فأمالبوحلوذالامعناوقبل4وصاملخلقضلنفسهرراالجممثالشيفةافتمعنذللءاقضا
ءوالبالالهئمدةراراكقااعفرفيوحدهاوأمادارضالمثسداادأفىاخهنجوحالهالمؤصن

رزمواانوالخلتىامىأممالقوايرأصهاربدانزفإرأرططههعىها2وارصاأامعمةادون
ومااباقوهجاجمهامننفلالقائمزقياوامبالحيلمتكفلزقالىأفانىم 11الأنغ

لمقممهماظنصسهالىاالطعاماسندواغاخلتىمنااصديطعمواأقىاسمونطن101
ملىالتربولقالفاليرههرأيثحلىمىملفقدأطيأحدعيالأكاموساللهعيال

بارجميفلتعدقفضتصمابخياةاقياابوميقوللالتحزوبادلموسكليالت
لوعدتهنكاأهاعدتدهفلممفألنامرضررعبانعالتأماكالنعالمياربوأنتاعؤك

فاللميننعااأطعموأنشرببكمفليلتطعمنىتدشفمخطيامئ7نبال5عندتنىجدلو
ابئلوجدشذالئكنياانئقوأطعمتهلتلمامهتطفلممحمألنعبلىكعحلطااتأهاعداتا

نعبلمفاستسقاككالالعالمبنربوأنضأسغبككيفيارقالشقتىاصشقعهئفلمآدم
هوإلغبؤارراقانبينثممسماضجهىنيءذلثلوجدتلوشيتانكدأتاصفملم

لرقتالثملبداهوالقوىيعىالمعينلقؤةوادخلقهيأمحبيهوارزاقاللهانثعادلقال
مكةاهلمنأىظلواكانالذيئممثسقةأفعالهقلجقهالالذىنقدرهوالغوهاابيخا

الذبخهلكواماانصبىأمحصلأصالبهملؤبدمشلالمجلعذاسفصإلاأىلؤز
عليهيدلاقيامةايوماقواأخرمالاباصذباأيجلونو3طووعادؤحفومسن
ربديوموقبمللفيامةابومصدونبوءالدىمبومواعندبنكعوبلأسعزوحدؤله



انشموأأهأكلبممبهوفالملابإهدالأهبطاإلشئالصؤصوأبعمحمنموااينعكناقرثسببملما
طيمفصفهـلذممفوأةائفواثنناعنسربرنآبفوئلروانعمحوكية

بماروحمناألتهبسم
مالدفيعلعهلسالم4االعألةكييهموسيالئكلممماابلابهلطودياداواوجألاهكز

فيهيخثبالثدبماععكتولمجافدقالملماددكعابحسطويخممهوقيلسهها
مناطمببمملدسهاكتبهصضلااخهلفوافيوامبسواىأمنئعمورالم
اطفظةداوبنهودوتبلوظاوحهواوقيلالمةعربرأجمغىوموأتوراها

نهبت1هوالو7قلوقياالو7خذضذجمينمممنمودايامةاليوماثايخرج
ايخعبهاانعركبيالامخملىبهالساالمحالدوهوواالهلالغاشيةكأبمئرهالمعصرر
افرادمنالمعواجبثفىوصعصاالفياننهعبةاجمرمةافىتههصارألهيفال
ادالسابعةطلللمحاالمعصرردبيتااأىوسمكيهالتلىالتهولراأفىعىسم
اتبناالىفانهعتظلاضىوالهرراليهونيعوملذأنفصبعوندوكليدطهو
ونونبعؤمهااأيوكعمبعونفىفيهيدخلئكةلألاللهبنااظذبنههاهلىالث
نهلبمرسلماصلىلنىانءممناللهدفىبرةهرأبدعنالاافرادوفىيقتسونأشو
رأواالمحثاهإبعنىالمرككلوالسففممئلفاكبونكلطربعخلهالمعمونببتاواى

اللهانماروىودلثعباسدنوقولوودالمجورلتابئلهالمحهررالمولعمىدالمجو
وكأمحراللهدس4عوررثأطوصاكفىنادحرشهافىزانارانفعاتالمحادعهالرمالالى

ثاسمسلودبأءوهو

الجلدأوبعةدقلمهوا
دثعوفبعامنيهفلذ

أوعابهألخمتمح
أولموراالبتأ

فيللتهوالفساح
كعضةألحهطا

منرقادهجمحؤرانهوم
علهرراتدوىالميإمحة

ءشعااأبونيوكل
ثودلىلطتمبنرجونو

فيالكمهوذلأبداالهه
سطاجسورهءال

ص

وسم



جمماجمههولمحاعنااأجميهمكلنونلمملالعنبغزلمحالئاالغحلدلمكومنكعغكوبااللموو
لملبهألسائحرنكهتمناراآهانمافمقااللمصتهمطالجوهههوزضافىأناددفعاادالىهمبديهواالطامزأصه
صرايضاافلصدااامذلدصرهذايرفمههنآصرأوتعكللومممغلعنيرخبرهجمتدأوأهمذارهذأألطبماآ
فياعنمحياكمئمالمحبربخهكاعنأمأشممحئىنيايعىالدفىوالتبعرنحتمونإكأالتبصرنمتممأالمعالذالفاادخلت
وعلمموقيللصنماااالهيكفوفمامسوالحكيمخبربواتعبرواسواعثيماوالوافاصصاصلوهاوثميع6ثعرمذ
زحاعلىيةمقبخلهاصبراكاجماتعملىنساكنئمونمجزغاا33لهكدمعحصبراااسعواهمحللكساعلى

باشحازالعافهةقىفعا
جحنمضانلثوأبعغيوجفوةدمالميعنىصنينارجهالىاووفعوأىورعونإمبهماظراصابرفياطاهعلي
ادالناادبهويلفعونامهمأنالافىملىاصيهبكبيمونوناقيمأالكغارالىأيدىنيفلىالعذاتلىءانصبرفاما

ئىاباتحدالدضصهومفالؤاينملأوكاأأاإلىأاتدنماأفطفىا6ضاكلنرقئمليالماقبةءهوالجزإالذةء بم3لهيةقفألموالمنفله

روناالتنخأمارهمأفوقيدلهمصرابناالبصارفوءيفطىدانهراالىوسالمنفينانأفيعأبعلى

ةأتعاللىإبهأثثلميقأبرفىماةعدأى41فااقاطصألجناتأيهفيجناتفى كطتعماونمامجزودقااالصبرأأجمنىهموأىأىو
برلأمأئاألهنىابهمرمتآواللموألهغلثعؤآآأأأهـكهبنوتببعفاتفىاإأوفىأصافىلئ11 ربهمهمإواملىوا

كئكلىاالجماخوانطاعفامتالدفعامنمحفي1ملىنتعاكنتموالسقمةالمحىة8انعا4تصويمونعاص منخاعهالمخلقتيناللمضة
منواوأتبعناهموالذينرعيئزؤجناههبحأبعضالبمفهاموضوعأىوفةةسعيرالضمنصالفي34ظ
فسهمبأرإلعسانهمءافاربايمانهماصفاروالبماهمأوالفىألحقنايسنبامذريارتاظرفواالظرفى
امزرلنابهمأبهحدأبوتبعاباسألمهصكمالصغبرلولدافاتآبلهمكاربيانوالناهم7ءفيزأى

ملالباثهمائكرص7لهمدرحاتبأعجمبلغوالموانمآبااتبددةابفىنلألمؤبعضأووفاهمفولهافإومرب
آهنوايقوالذبئاالمعنىانمحكنهروايخأضتعباسافيكنهذمرواأمينهملتغرنجلكاىناةفىلىءربهم
دطالأببلعنلمالىنصغاكالدعيتهإلغأببممداأمددقتاليلمىراللهأمالث3كاللباسنقروافىالمنقينان

ىملددم01أ

الصهرجمهممهـوظفاث

مطألاكألىأومآبهسمعامنقاأأةيأالإلحلهمتولهأثبحانلىءتاههربهمأعلى7
نأوافرلةرفعلىتعااللهاتوسلملمهءداللهاللهولدلقالعماساعنثهيآأعالهمالعنىواهاصعالربلتجه دبهمبايتاصهكهينفا

لمدتهمعدعةوغدوإاكولبصبهفادكعلىالههددتقزالىفيرعفغاأطأجمارنالجيمابذءأوفايتهمو
االكراهةىرانفارفلىاهاقوسمكلمهاالتمصلىرصولفقالآلحاطةلهافطديخماتاءاولوورةلاواولليأ
مماهـيعاعرهء

قالثمالجنةقالمشكوإلماللهولإراتألبغفتهياقانههاملورأيتهافالوواكنتمءوائربراهنيحا
رسولكتمموافيامنصالمتكئينفهالتنغبصإباهنيئاوهوالذىإهاوأدطهباهنيهاكللوئرلعهلىن
ععنراعاحوجعبحوروقرناهبهموزؤجنابعمهاببعضولامومصعوفةيرصجحارسرعلىاواشر
أوالدهألباجمانأذربتهمأبومروهموأتبعهاهموأتبعخبرهفناجمهممبعدأوأطمنواوالذيئاصاالعاعظام
أعالعنالذربةجمالأرتباعرانالادرجاتالموأعابايماوالدااللىأىهـيغمذألحقفاجمهمنفاعلامنصال
يقمذءبالمجقودنااليمتقليداتاقنوأمنهماسدالالويفجمانامخهميبلغوامبلغايهونوانهلمالذريةانلوباهاأل
معلزابمنهمقصناوماشىمنعلهممنهمألعناوماسهارالذرالههموذمحرامالفريقمرزمدقباكمذر
تدةنيقزاوالثاقناهمآالولمحمتعلققباافتاشعنلتواتلتيااتاملتناهماكأمي



ثميودئأههفمعقمتبعيلعمباوأهمالعمالونهالمومنهممطوخهفمثبهسبههبأيااط
رإللهممنهالجلسمافيتعاولمبنالاخرابتعطسابئناذعوشفهاكا9يفنرنمموامماييمثهوبئولحمةكأبفا

بينهمجمركللعنيلىماهميصرىالتأثهمأوالبهاشرلغوفهأايأليهمناوهذاهديدحطعنلاهفانجناول
رفينينكلمنجةئاعنوفىنبلدنيابدخاصكيوهاكمنلشنمكنئيانكليصعناااعيلالظلىفلىثمامافيهوباطل
اثمأبهممحصوسونلهمكولنامملشالمظاعليهميالوولبصرصيتأثماللعوفهاسنالكلدمواباط
ةالىالغاألمحأاالاليخزبئنهونأونحزآ3هوأمنىأسالنثوطبماللىانلؤصاكقونألاثافههوصفاثههمن

ليناأهالئمنثالجمهاالنادههفيكيوأواكداتاةاقوأوالدهمالمؤمنيناممعلههالهصلىاقهرممول
يبهامهخددمافلنهملذنلبهمأإنللقاثمذوأنبعناهم7هنواوالذبنوسبمعيالتهصيالةرأنم
لمجكلغببابيك3علأىكمعبطاىكافرصاكللئعلبىادلبغومحباسمااينثاينهخأكى
كلبعفهموأفبلبماعسفىقولهلهنهأاليهوبئوالمؤحنانلرائلهلعخهنىرهينالثركمن

لعفمهمبسأللونإءسادتملىأولىلطفالنهععةصالرواامنبهماوعدهدسثمالابااالكسبشرهين
افىوأ4دأحواءاأىيننازعودأوماأؤاعمنأىابنمقونممموطلههماكن5يعزالدفاكهة

داماكللبىاسضقوماتخاكممفيهاوالدفوالباطلاىسااللفوفيهاعالجنقيئناؤولنافهايامحفيبتعاطوشو
أمحقبلاناكناقالوالغوماإفبينهمىواليجرممايؤافيماليكثىأىنيمتأواليرفثوافيلغوآوىالمهبوالرز
أهلنامشفعقالدنيامةضدأىعليميطوفبهاثسرفىطوناليأالدنعاوقيلانلرفيسربةبينكامجبرىثموا

خثميهمنبلقاأدقااغمصوقونعكز1سؤلؤهكموناالصةكوالبياواسنافيأىنهمالشلم
قهنينفأوضاالتهواصدمغكلمظااعايهااليسىالجنةلأأحدمنحرومامقبنعبداللهلااليدى

اةبههفمااهذااآلالذبئاشوجألكالذسلنافالادهقوعنصاصهغبرعلعللى
الماناودوبالجمانالىتممائراالكواكلبدرتىاالقمرليلةالخادمكفضلعلىالخدومفضللومالمض

اللهإللمعناأتاعىدسطابئةالسغاافىعمدمفبسألإدىلونءينمسابعضعلىبعضهموأفبل
أقاألالدنياأمحفىأأهافىاناكناقبلفالواالدنيانعبواوفازافعصتذاكروشما

أدبمألععوارماذابعنىالممومابذءوفايابالمغفرهآوأعايخااللهفنامذاباهرأكطفائعبنهشففبن
آاأاالنىتدخللىةأهخاصأندعوهالدنياامحأعلاناكضامنجاأصمنهواسمقلالنارداب

ناالوففياوعدادقاايعئلواللطبفباسءابنقالهوالصالهاالبادهالدعلعوالع
اكفاأفةالقبلوبفىءلهبعببدهارحيمخاقيحصمبرهعمالذىمابماالمحسنادهعكالعطو
أدتاللهلفاقعلءإلذوتجهبرحمتعأكطكأشطمعثطألقر3الكفارمكةإلمحدباخظيعىفألكر

فيمنونلممسيرالبهواجمافىوينبرالغيبيعلمنلهايوهمهوالفىىلامجنونهودةاكلميئنعاههبا
ودهندعوهإنعبالمدنعابالوساغطسطمجونأكاهنانهولكمالرمكةقلمحتانكىاغيروحىغدس
لوكاغاألهرءمر11واممهازةإوسمهلاللهنتصلىولوشرميركةاعقاستسثوااالذبنقىلفى و5ده3ألا1اتالمةا00011اوا



أثهعبهئخولمميهههكمإلالالمفىربصوفيلهالكمشهغ6أهالكلليثر وقزطاغوفهيبهافومهمآالياطأنأيمنييعقرفتفكللههكلمطابممعموشاقفالمهذلاف
هابللمرفئلقالمناخهلقهتفقلهلونيعويمثاذلمحالطااالهيواسنادالمرولعهادهعادا

جمتقولليسجطألشفولههوافهعالهاقابهذهموقيمفلكفوهههمهاونااليؤؤعواالههـاليسأى
أمحدانألمينأماداناش7رقلاامئل9ضلىلؤابئيثثهلفليأ633لعربالألواصدعنلريهحعوماعدرا
اللهقسهقاطمنتقؤله

1رفمبهدالتفئألمألماخسالالمنتطانىجمالمنرفيلصاعلامملوآالدئهرمعاإإتظدناأمإاهفوهماكمبإل ئاولعروحدمااملعوا
افرلهابمثىجمظمامناطإمعوفةالميهدولهبملعغوتهىمقوهمأصالهمعمىصألألمتلنؤأكفطرافمكليهيرااتقدأ

01مقدغعرمنأمنيخزأمن
ااختدغ1دلممرىاهقودواااالفااصمثلغمافىإؤدااأثدظغوقملهمىالعرتممهمآملقودإاظاهم
وحبثأؤسهمخلقواالذين
تواصحديعثلىأفإلتعادضالافيأكميملىاثمجمعاسةبهالفر7لناأاليؤصنودبزممواوقهلاخااللقونالبع

نفمتبلمناتقؤلهمحدانيعىىاالكافامادبياةووحسمافر7شدنظمهاضأىالئمئلابأخلعوامن
خلقهمغيوثئخلقوأمنأموالمعنىلقعاغهربمنعباسابنالغبزئمنخلفواأممأاوالءفياهن
دممالىرهفرومنبالخالقاللقادقعامماالمجوذانيهونوذكوابالضالقفوجدونمأفألقوقأفاال
اللبإلعنلهئمللمفىعلهمنفألثمألحةلخابقولنألوهمإمفمجزإناليااوخأيخلثالمحوخلقواأم
فاللعبدونرضوا

وقوإلفيوواليؤصطألفألىاسبونباأخيةالنععنىلووهبدوليوهولهوحدأليوفشنبللقهماظ
مىليااالبعىمىوإاناالىوئاأاهباتهيخلقواااالائمآمجصلحىجمليهمهولتهلؤمالالبفعحهمالعوالهمكللدأاياتاالفىاليندبرونأى

همقؤأمآطوإضافربهماتواوليوفليؤمنوابهواالرضأصعوااوصانممضارقهـهـوضالقاقهماوا زوالاؤاوقيهفضضعوكاصدارسالةومفائجلنهوهمنىيكوآأالرضوالهمصات اا

أمركتنرداليهولقاهرونارباباوفيلباروقاالملطونأىوقطالمىألاإمنكرفطضهمأظ
أىفيهوناييهـااالىلمحومصداهيهىلههساماؤنادضلىوإلابرطاارروبخز

احأتفههإضسكونحقعيهاهمأنفيطاالمنصال4بحييبمجماثماوانحصواهمئماو
اذأهىالبنونابناترلمالهاملينهأعبكةصيناناادعواذانأىهمالمصعطروناهمآم

بهممالىعالأىأمراتسثلهمأميمهمألنضهونعايخاتيجواانكرعليهمحتىابوقالفااالرباب
الذىرمالمةذلىأنغاهميعنىعثقلىنعغرممىفهمالدينمناليهمعووالنبوةمنويبنوابرارأصبدبروا
أنعلواحىكابحكنهموهومابالفمأالغيبعنمهمالماالسالمعىسألمتههغنعيميشينتهملىؤاال
لرلهننردصهوحواسلغولهموذلامعتاطلوااقماعةاأمحيعنالىسوللههانحرهمأماىوصربالينو
افال000001يرنقونمنصوسلملهم
م51مبخكباصصسكمونىجمبونمافهمقباوتصداءااللوأأنىافوشواأدصمذمونااالىبه
مكرإثكأيريدونكيداامالالناصصيهبرونوميهبوشماثيفالمحعواللوحدهموهاالمألئكةمعلىفبه

ايهلكوكلىهألكههظفرهمهألممكلىتغدمجميواماهوكاشعناخيبحتىاعلممىالبهمبوص
صفاعاتمدةواةيبهبسلطالشبينصقعهمهـايأتعلمبأىيسضشفهاكصاجنرعوخالكاونهدفهةالعا

أبراتسظهمأمصكندأنضمهمحهمونخاروالتعايمراحيثأحألمهمعفهثمونلتاموفيأالهأمماعس
ذلدمزهدهمصهمفلىلثفمعرمكميمأعليهايسنعماشمااالنرم4انسمالمةمثغلونعغرممنفهماالنذابلبغلاعك
11برنكيديرمانعذببعتنابقولواالنبعشواننيمافيصميكعبأفهموظاللوحاأىإبغبباكفمكءاشافي



ناعكيمهفاللمنكفريدجممكلهمآوأدلالئفالذفيكفيوأفىاواللنميةهييلىاموكليل
المابطاكللولفانالكيهـعنلمفاواليأهياكماماطهصمبيهمكيوكيللبعومطيههوبئالىهم

الفملعةالكممفااثطايقوكاحمليالاكمئاهناالطبهوبنمايثماللهشلنئماممئامنجمنمهمالإليبئها
لىالفاهممكدلعثقالفاهلهموعنا33الهمياضمةمجمتأطشاكسفايرذمضالمحالمفطاوتقولهموهلىجواب

اجصكيمثلوا01
لعهاأاشفرككيالهينىدههوانأعبزأكلالالمكيدونكفرواهمئاللذبنلبهلكوك
انهضابوارنأجمطعنميراللهالهالمثيملىانيغتلىهنلوةاااوأبقدهعالهواهمعجمهطهمو
العذاسسدظمضكلهنمحايفوننزهالهالمهنيبهونئععاياقهانوبنرهأليميرؤعنى
ءالمحاكسفاسسطبنافاسعطلهملقذاجوابالمحاداقطايناكسفلميروانتعالمح

مآومهحىلصغقوناهدالنهذااظهمإلىيفولوايننهواعنكضرهملمامكلبعالمنعةفابسعوناهملومأيقول
نالهامهلىعاالعافيهانيوعهماىيعاينواإلفواثحىفرهمأيسقينابعضعدهدئنأىإميكوماب
اينفعهمالاىونلنعروالهمشعأهمعنهئمكبديغنىاليرميهلكونأمحجوتونيصعقون
اكءابعاونذاباوارىطوالىيئاواممااالعدمنالموشوالجمنهميوممكب
لىمةلصاةالولىشنفمهوابوتجلىلجرالىماقملابعنىابخكباسالاالتؤألابعذقبلىماةالهابااكطمذ

شعانازلبمابالعذانأىالبعلونأكيرهماولكىقااهوعدابوديلسنينسبلغوا
الداعنهميعىبئفالهااالدىابعاآاتحانالىأدبكصمبواصبعزوبرلله

كالهؤدأونحظلفيهـاكجمثانكعناهوقيلبكهايعملنرعباسأبنقالمناأىألمحمبهيناعيل
االإندسبمكمجلمصتغومحينأمحوفلقومةكميرلئحيىوسجلمودالبئجماكروههفال

درللىثونأعدن4الثصكفارةيرفىاحساناوانمملهنجازددخيراالمجفنكانمدكوبكما
هوالتمنلالغباهةيوماهعلهحئرمبهمجلساجلممنوسملهصداللهامرلرلىفادةعناللهرفىةهماأ

سينصبعطاةاطربرماالأبكاوألوبمعفركأاثرنتالهالررانأئمومجعدكماجمانكومدةانقبلففالى

نالكىذلىوإدبئثرحلعبلهعصاهبئوقالجصسندبثوقالالزمذهـجهبيهماأأضاطنكفارة
أيافطحععلتانالىالفراشصوتةصمىليداللههودكركوقبلناعدمننقوم

عأنضالىرالئذانهمودياللهالتصلىدسولدبافئئئضهحميدقالسأدشطبناوعصالةا
بردالبهمءضرااداثاكبرعنراوحمداقهررنبلىكانأحىعنهائهامأشئنءلنىيالىبلاإم
الهملممثمغةجياامنالظخئهلحماوظمنىدؤواهمفدواوارساضردالهملععرعمراوقعصراواعراوهللخو

لقلالصالهالىاكتادوقيلاولوالنسافىأأضجهاقيامةاالمقامضيقنبهعوةوكن

حاجمصةندلئهاكأذااكللمموسلمافتصلى3اككنلتقعمائشةىارطقيحمالكوالبماادكس وغعركالهويماؤكلوونعادجكاسثكوتجاركصحمدكهوابحانكالفىةاطافتغا

اكبرنوشظوالصهعاأسانقلأىإنسحهالبلاومننعالىونولهوانأحدهـااألىتدبكااودوأبثالنرمفىتجهاضر
رربدسكعهأوسجهىفىأأبهتلىأعئاحبىسمقبراواك3يمهبىلفعلدبهصكرالمفعراايإافوموااشامثحارابألمأىىماالأخىا

اهوماكهرجعقمااحيمحوداالعروادباستجلدثاز3وادإلراإلوسيمعلبهاللهصالمىعنهميكنالق
أىآرركبييمالخبصشسىادباراصمأوفبيبسبصهاانرمذعوكااضسبتجعدالمصل

المحرآائأورئإهـالميل7مومأرتأداوادءووادباراطبحهالللومىكمااومنكتنم
اللاومنزسهعنفآاضالصالهضبخ11شوفيلألوةاههفوبيدهالتباالبفولالهاوللرادبتاغيادثارهاوآ

ميىالودتهافبروبإلةالمحوإدوادبءالعشاصأله



يبهطماألاذاهلىوثااالارجممسلموالمحميائمالىهممنالتثارأبسم3مهكيأئنيوصئكللافمسورة
اكركالأوفيدابالقرادسافثطيهعلمىهغصالحافثغملضلسالقببمفوجلضاابمبلواتطمى

الىابلهنعسبتممنبئنرمدوليراينهوعمتاوئهللاكأفينوا833الهلىىقيضالضأللدقعلباقىاأتإحق
ومابنالقأللوافنىالف
اطورإالمعرببقرأفىليموسمالتملىالجولحمهمتظلجبيربخثعطمعنامماقواالوحىانالهعن

وأسراركئابهبرادهلمأتعالىواللههنبهثام7ماص
نعمادهتفسيرسوسللىجمنطقشديسلقأ

فأافرأربعيائقوخسةوعهاراثقوواية6اثشانيوستونوهىعيةأوانمئاهوووأيههواهعن
نسهـبواوعكابضاذاسفطتبارااوحىدحنىأقابذاهوىالعبمدالوعزاليرألمناآلبهذهوجم
ليهألولماللهدعنو

يرةأبهرعندثافىوصاكسااالىابعنىءعشاافمأذاطحالثريإمحماوضمفولهمعليهماالجغادللونبيا
نجومالمرإلوفيلاللمحمأراداالرفعشنهةطالهمناالرضىوقطالمحبمماطلحفوطمياللهومجالمجالنالسالم

انهعباحطابئنءروىوخاواحدومعضاههذالفظهوهويهاغروبهافعلىممهـاالمحلاألجفاهالماذلمدأت
انتثربئذااابخومهىلوقهالمحعاسنراقعهالالمصعاطإمازسهىالمحومنالىجومكالوصعليهكفررهم
يخسنقوهوعخرفىمامتفرقهنجلتنبهمايىانقر7نبانيأرادوقيللغيامهايومأعلهأاعنالنا
االدضىعلىلبسازاوطهيوهولهالساقالذىالنبهيانجماأيصاوقيلعبمىابنقولدااصالأمحداعليه3

الفهعمهئعوجوابااهنالمعراجلبلنزولهيهوهووسمعلبهالدههومحدصلىالمحموقعلسشدورقواهمحالقوى
اكىوالهدهـ1يقطرىءلماوصلمعليهاللهلىمحداإبنىصاحبماضلنعالىفولهجغهغبهغةاالضا
يقاطرادمقصدأصهاللثابهدالموانالضأللاناكأوالاطاببنانفرقوفيلاجلأأدالمشبهةفةالهاضافة
منأكزاستعماالضأللانوقيلممستقي5مقصدالىطريقالجموتالهانيةأمالوالغواعلبيلوجبرظدلمها
امحدانلواظانموذالثلباطلالكلمالياصبالهوعوالمعنىالهوىعنوماينطقالغوالةأمنرالجهوعندالعصألم
ااالوصالدفيقهالقو7نيوفيليعنىماهوأىهوانأقسهتاقالنمخ3رقلأيقولأوطقومفرشلعاانهقؤ
اندهأوصماسموالتمكليمحداص3جبربيعنىلفوىشدبداعيايهايوسالتمناالسؤوحملهاءالمامن
اهااجهالجخحتىجناحهوحملهلكللىلوطقومقرىقتلحاانهوىشديداكؤلهالبؤوجلالىورفعهاجناملى

دجعةمنأسرعءاالنبعابوطمبالوعكلىوكاشاغينناصواكوهفلبهاوصاحثممعةاحاوثمط11
حسئويلذوخلقوفيلمنذوضظرصابخكباوفالأوروقؤوشدهةأطرشاذومافوبنأجامةبئو
لمعنىواصمعليهاللهاعلىعديعنىوهوآامممالواةااكلميللكأبهيىفاستوىعىفىمنطرصنمي

لعنىفاستوىيلوةاثساعالمطاحعلىاقباالراجاومحدلمجةلاستوكأجبرتأفاسهوىابهنكبس
ااألعلىيهاوهوباالفقاللهخلقهالىورنهفىقاماىأيطبريلجهعوهوصبلجبرصورقنفصهعلىفاسئقام

ورهفيوسعلبهاللهمصابأشرسولواسالمكانلألهىالعلهجبربلانوذلكأصورةاثونفياي
علىنفسبريهأنوسلمكلمهاآلالتمعلىرسولسألهةفبلهءاالنبيايأتىاالقعيينكاكانممامهاصلتمةثانىضالن

كبمصاوشاءثحهاماعلىآاميرشوقااإلورصقفىإثاصاتلىاالقازفىبالعلبهاأفاالاصوولركقينزلوكانبالوصهبط
انوذلكصيةدرةصو

ادالمغرفعسداالفقالممئرناحيهمنماسةساالييلجرلهفطءحراعلعهاللهصلىاللهدسول
شصورةوالسالمالصسألهعليهصهريلفترلهياعمغشىسلمعايهاللهماللهرصولثنصوزراهانأحىوسم

التىواماافتدلىدنثمتعافىوهؤولههـوافبارساجمععلوهسهادفمكدالا ميعلهافاستومحلهتجملالى
فطقيقسوىالحقئحصورنهالسألماالنبعلمكلليهمحدمن1مار3هوقيلاالالسالئعوهوأفقالغلىفقاافى

مبييلثاطلحاالعلىافقبهابالساعليهيلجبرىآوههاساافيالرضيوصاةهيتيىهي3والقكليلىممد
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ادفوممينفتومبنثطهاخلقالىاسورةنهثلكلىإلثليأحسمعنيصلسدكؤالمهتهىافى
فاليروافدمتإلددقمهنفاأوأسإنالبمترصىططفئنيمكنأيخئعالىلهبمساقمكدهلىداالتببنا
الهومئوالهاسدألنرأسدنانمفأبخمرنمةالظالفدشلعمحروالبخاممروهالطيالهفهععلياكا لهلمحأناهواثرجلالمحصودةبأتهئجرللممنفلتظبغوصبنأدأثنىنفلىتد

افىالىمكلوأل4ونمفىعروعنعبنتافىجاهأضفسداالفىسورنهىالثىورنهفالمرة
محينكمعهـالشصنرشعدبهرأكطعن7الثلقدقولهوفىالفوادماداىمثنبقولهفىأوأدقوسينبفكذتعا

قوسأقابيثأرراكيههـقبناعلهوالسألمهلالميهءجبريدابخحسحوألالمرأىالناكلهافالفهاابككلى
يعضنةاعنحدلمقابنفتعالىقولهىااواممأضجهلمحصولةجعبريلأضكلرأذادفهرواية

فياومافيهالدعنخبمقدهتوائهأيهبعدلناجبردثميةاكأهاجمصنهدأوحمفعلىماادمبدهأوادشفأوصفومس
وئفاليرهصلوطوانقدأوأدفىظبغعسينمنهفكنوسلملميهءاللهعدصلىالىثمدلىدضامنعلىاإالفق

قرردساظنفاتدلىثممديرهأخيردبملىالكلدمئوقيل5كالسنواحلعباسابنقالوبهأدفىدلأ
أفتنجتقاظ1االىيئهوسمكلليهأدتتدلعلىمنوجلالىسكلزدناثمونالدؤوقال7ضالعدلمحسببالنفدت

وألمحالمالصراتتهسثفىبنااودويأوادفىقومهنبنمشممصثىأمحفغرصحنه
أوولهتقديمعلىفابمغهاففتدلىرةالهربالجباودناأنشننهبخأعهداللهبنفشريكوا

مضوطمرلجوخومذلفيكلمالتصافيااددلوالزتدداعباصأبئعىأدسلىايةرو5شوهذأدادقوسل
مهموعقالرفاخهمعلىشريكةايمميأسرريثررذكرياصابينالجعفيفيصابهقعبداظلحاافالوص
بنررمحلفولوشهذاتوهماشمىابرااالحدثولمروهغبرمعوالماظالوأشفيهلةمجمزادفعمزالدةوقد
أدقلوقهلاوأتغصوقبهأجمامنهمآحلىبأتفمأنسعنيعنى5انبناشوفتادوثابتبخشهاببمالمعقتاظا

هعليإلجكلأفاوسلودثاطشعريلزيادمىاللعظاهلىانفجعملاضووزادونقصيقدقئمرروا
بدالثهب6لىاالسالكااكذمنهودألصفاهوكطأىثاللىوجلكزربمنوسلمليهالدناىمدصاكالف

ذكرءيرالموااللهامعفاهوفبلىعباصيرسإوهوروايفرأبنالذىاقوساقدالرااهاسامينأوادشوافاسغوم
مماتركبلنبمربهقولهألنهااررواوفوسيمقدوسلتحلبهالىومحدلجبربناخبرانهاقوسااوقىمنحيث
متمأوصمأرهاأياأههيبينهماواءلحعاادأأرادااذناسبعلهامنالحليغينانلهوألغرباتأكيدالىائارة

اليخيلأوىاوحضهعاشهماعنواحلىامنطاهرأنجاىابنلىيدانبراابيلصهفاإقوسهماصاض
الجنألمحرتإنالعهأوصريقيمقاسبهامنيقاالتىاذراعأاالتوسهنذداقدسينقوعودقابعيئعبداللةوقال
أاهـتحتىااإلتي3ابنوسيوسالمصوساالصلتهلىثكطهعبهـادأهافاوسأىوسنأقربابلأدنىأ

لهاتدصتىنماوظلىكزبهاوصىءسعيوصماننهاشحالرشولجبريلاوالتمنهاقالرفىعبا
داطواماكنأمتلثوقحكركارفصافولهاوىادقيامجدكالماليهالمسيدبخعبيرأوولو
ار4إنأمخاهادةحتىالماعلىنشوأئدخلهانىنبيلهالاعلىلجنفكرمةاانلههاأو

للجموركبمنفؤمرهأاأىمازاومبم4ليءاظلىكلفلبفبماصيداىانعؤادثرثحبالنشنبماوجل
المااىءلمىاالمءاسدقهبلرأهىاياأبفوادمحالماكأىيففرئحباحققهصدقهبلاللبلةتلىبعيفه
سباوهوقوالىجبرزاللننكطر7هداافيحنلعوأمحواديخالفؤاساهاكذوالمعنى

صرلمحثءأمم7كملءفؤاصبىلدجهتوودةاعواكأمعنىحنمكزوحلهووفيلطتمضهوابخمسعو

نكاتهبا7صىاللوسكرلهاذأضودذثزألودمنددالؤادمادآىإادب3بماصإعنامعباابئهوقولنؤاده هشطىثبنس3اولموفولعحنمحفبفهه7رأنالىعهودهبجاننصد7ئفؤاد

شممئلىنثماعردهغخاللمقياأوجلىكللهانافاسبابئعنصكلينككرمتووصلسبهمحدرارآلومهح
بظبرأسموقيلبعبفى6مهأهوإلته
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ألدثوهواالمحريمئ

هيممنذااشب

ررواكامكتةلماا

ماعمدليمتجلأامن

نمحزهرآ4صاصب
لعغوبودخافلىوء

اقراععنئافنفلبهـىنه
افيهوأفريههأربته

علىلالغلهةمئمع

تقولكلبعلىفمايرى
لىعلىكداوغآبه

يعالىونهخحدأفضولهأ

نهاذابحهصعهجمنهم

االالفعبعلىوتعديته
ولعدأانصيخامنهبملى
يلجرحمددأىه3ر

اضىألنرالاعالهما
ولاصزاأخرصعى5هي

لظوفاصبدلةالترنصبت
يععلةانههوهيلذا

نضجلىلةامئلرةممما
نرلملعأىحكهها

نرلةالملعاعلههيلجبر

70رفنفسهنعورةأض

المعراجعلبهاوفلدلطه
عاالممرةهسدعنه

نهقكاشصرارعلىلجهوا
جمينعنالسابعهلمحاافي
كأجوالمههىرشا

أواالنتهاءكااهوفع
الجنمنهىفيعنها

مجاوزهالفبلوآضهاد

علمىبدنوالبهاأص
واليعمهموغصةلمألا
نعلوفهاحمعاورالم

هاعظالشهداودحأدليهاا
لجحهلطالمأوىجنه
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ثهياللقمسؤبلىالهيواالرعطفىودلمالواطفىظلةبايملراا
اقذهنباطلىمنلاأسوجهتعدمىه7دونبنحيصفكلهعوعوععدلمجبنكلى

باللصبؤهـكلىاوتحملبرمممطالتعلىىاهميردلمنقولئنةوكاشط
7لثأقتضأبنلقلقخمعرعلتاردأمحتهدهئمئمإلمامهللعالخلصممروشعن
يإليهفىاتثمدقمفدكذبرأىاأتالىحلثلثشمعنفمكهحدثنعىنألمى

االوحعاثومناللهطمهلبثصرأنممطدماالخبيريضوهوااالبصارلجركوهوبصلا
وماااتكسشدماذقصقرأشومألطيطثمهقدكبغدفيهايعاحدئلىورامجاسوه

الرصولجغليهاالفرأثتمالقدكذبأمياكغمحدأدهصدئكومكثىتأدصبيىلعفسطركل
رأبدعنمجاافي5جاأضنبىمىشعودنيلجروايهنمرأبددليلعئعننرياأما
وجلعزلهأداهلؤرأقهالبكروألىهلصمعواالمالتاضرسولسأظل
كعفأبثوقالأسمرصيلوهحادنهماولحللمايرلىلولهادأيضىىمابررونعكلىاث11

االنهعلىادلأوالمعقبمماصادلوهلىوغيرلقانطرعبرفاثطبرالعىخ3ولعابيمالمقدس
خلقمالتىصور4فيرامحجبريليعنىأضىنرلهأواقنر3هلمهومار3هعهبدعونتر

رهفكلهعصدوصاالدصقتإلصصثطصودت5رافاصركلثوذلكانرلةااعبهانازالس
نزلةعنىعباابئفولوعلىجبريلرأىقالاضىهـلة3رونغهيرةألمجهرإعالممقام

اداعديفئعىالمغلةاتعراليلةاتممكلمعهاصفىىشلىمحهواقهكاأخر
رأىالبكلباساومحكبعصهاورفيالصلمرأمحرتمكزلةلمعرجهدأشميماكونلمحلىا

التمكنمظلرضىصوابنسميصللىمالمهتهىءطمبعمنهالهمهتيودميبعؤادبهر
اساثصةالمحألاوهىالمنعهىعمدرهابهقىالمعموساالىالتمبرسولأسرىلما
مفايقبعوفيامنطماواليهابمفىمنهامبقبضاالرفمنمابعوجنهابلتهوا

نقالخعلنئهىالهاالشمدايئلمحردهسمفصفعاقالبعهمىالسملىفعالغفىادكلل

فالثمالسابعهااالىلىعدثميىاافيالمحرخالمثاجصديتوفيداههقلهتم3ال
ؤسفالهذالفيلةالناخاورجروادالةامتلانمفادادكرةالمحسلىترثم

اشألألىاالبعقوذكرهكالالالىلعاعرجثمفالاساصديصسالصسمأوقالمصنهى
ىالكالقاللظلاثىهاالفيقواأندرقياكاواداوالمنثهىرةصعدالىددهبثمفيه

واللحصنهابنعنهاهنانبسقطيعاللهخلقأحمصزسيرتجغاماغثىؤرنلقغهشيهامى
فيانهاهملرةكعبعالىافروأياسلرمالمهحهىابخكباسكعباعىالشسألبئالل

اللهاالهالررخلفهاذبدعاافالالئسلمليهابنفىالرفواروحلةشكلمالهلأ
المئهىسرةكأدممأدشكلهالتمعلىرسولحمعتلتبهرفاأبماعبتأوعىعزوجل

رأكبفهافراشألبطلهامعلةممطلأوقالمائقسنهمفالفضالمحطلكبابرالىسا
فاواوالحالالحلىنحملخرةهىتلصقاالزمدمحرفالأضجالأللسزهاالذهبكا

جمرههىاالرصالهلالفاتاالرصمنهالىوصعترفةوولوأدلواداالحمععمى
ألوىالمأوىميجنهبخكباافالالمأىعهدهاجنهالىعلاتمفصورهاكرهادالضطوب

بناقآلرمعايغثمىلسداديغمنىاعاالمثهدواحأراليهاوىياوقبلوالمالثكلليهاجبريلا
لطيورصىاأمثالوفيللعرباناأمتالبغضاهامالئكةلوقذهباشعمسعؤ

باخحلغردأمثاالاققيعاحبئكقعنلمالاوكثميتهاالقلؤراغشهايدعديابفص

بفعئ



31

ظنهلملمممؤدرلطرأيخنططبثأوكللىإنجودمهزدهووملىهادفىب
اشاناألفىممومللفملىالثبىمابعرطيوعافىلهامافىملوكزص
صواوهأماأغملىأكموفيلاواوئهالوالهفيبالثراثفتعهرةماثوفى

سؤبعوفيالمحئعموهعاأأيلتغضبازالمئهرالمنامثثلىموسعلماقسذأدلل بيلموفببهبئععلولمالهبلنفت3ذهبمراكعنالعرهيغثىآلذلنظأأدطبةاال
نردردلسسفدمهواخاألىماشقانالمفصودابصشقيقالعلمزاوسدياللهسبهاد
بعوابعنعمغليؤغعنبئقويدلممعلمعلعهيدتهملىالهحدهاوبهاديزةا

بغوموصىلحنخمبرعصوبصعقةلمراعاذااانهالىحهالفورالكاممال

عدنطرموغثمىقطعلاعلىؤكهروزةاربلماتحبلىالهفمةعفادنيهوسي
ااالفدفىونرلالخولتحادفعهالنطلعظيماالمقامئبثطثلكيوصحافدهونبيناصلى

بعوالمجمالمفاموروخالئمكلهفئةمبيناصلزوانابوصاافمهوكعل
اآليسولدأىيعىىاكبرالبماعن3لخالوتلرألىكالوماطوقولهنبصرالمحماراغتعا
معماأوفبلودجوعهعسبرهنلدالإللةمارأىادالوذالعطامالتاالوسماقمكللمهصلى

بهيخاسلعددامحعى7قالمعوددبنادععنأمكالكبريةآآالشربهسلقرأى
ر7أمعلعدفالمهيثقجنهاخالسظرلمحصوفرأمحجريلبرىاا

لمحاهاألقأحضرسددأووفرطفالالكبرى

أصمحوهلنذلهولغدو7هتعادقولهالعوادمحثطسنىالدينمحيعاآسكلفصمل
حناعاحمىاضىلالءاالصرانبلةوجلعربهكعليموسماللهصلىلنىرأكألا

قكاوغشةطمانءاألسراللةربهوسلميهالتنبضاصلىرأىهللواالسلف
يئءدهبتجامسعؤوالبهادسوهوالمفمهوجاعةوألمجهصرةعىوصاععمنلهسمع
لحسىكعبدصأبسومئلىينههالهعباسبناصومحكمىألمحدثيوالمىكامى
ابأوحلحسوأحمديودمردوأبثسهابئعنضهـدللئوعلىمجلفوكى

اهسدمشامجهاشضوومر7األحألهمنعهبهاشعرمحواسىاطابعىالمقاالت
صوصىوسؤالئرهالداالصافيكروجلاللهلهرؤحأئزوممههوواضعدليلعليهنبصوظل

المفعنبمسصافبهاالثى

أدواحايماثاووفيل
رالحدصنىاذ3الشهد

دبعمناهاكيرأمابخى

طيممايغنوهئئالسه
3دمضاهاوتكبهـيرلما

صشاهاماانبلرهالهاأله
علىاالدشالألثقامن

اللهوتعالىاللهعظمة

فلواالصإمءايمجا

لغفبراالجمهادغشمالوة

اللهوقيعبهكةاتألمى
لخماهاوقيلعندهاشالى

آماذاغبذفراكه
اللههردسولسابىا

صاعدلوسلملبهاصلى
ابضبءاأاةرؤس
منهاءكىادوامر
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كتيؤعئئوينكاتالمهلىنظلواارواد6لبداضتفربرفاتاهوأطصا
راهماللةائكولطااصبونابنقباموسديثفهاالقوأالسكاللكن

ابنعكرهةطلسمتلىممنينأجعيهموعدوسالديهلىؤواوالكلدكدممى ةعقتاشعبةنبهبأسلسنابئوفليونمظلىدبسمليهالحمحىرهلعبا
لهرعليعوحسلماللهصلىمحدلعئراىالحعثألمجدوصالوكنمكؤومحدظلالإىأفصعن

امالمهاوالموجوعوطاالقهعباسحبرهنهابنلهطالمممنلخدفيواالمسلعزوجل
ربهوصمكللياعمعلىرأهلداسلهوالمسئلىفمحراكتجهواوقدعألتا

لىلنىاتههثاتخبرائمقمالنطلشطشمةهذاصدفىيعدحوانثرآظضبرهعزوجل
لبمثوأنعنلمحوماتعاللهالفولولةمهأذكرشماذكرتكاواأصريفولموسملتصلهها

اذااببصارواالطركااولقولهرسوالأويرصلوزامحابأومنوصياااللهيكلمة
قىتكلمالهكهامطااتمكنارواتذاقدواجمفولهلميهنمنهمرخلقوالوضافال
وبؤخيمالظنبانعغلاالثاليسمشكأيرفيثبااالمصصالىوجصيةاروياثباتعتلةاهأه
نالظنالمسعلةهأهئكلهانهظباخباسانيزأحدواليسعتسبايعلتىواكا

3ائعئمقكشألنابابخطاسمائشقوافحأخمألكراذحينرررافوقطئالسردالجنهاوا
عاحىأنالمحهذاكلرآعلىوالمئبصقدغيرهاهأثبشعاعبأساجمأانثمعباصبئامن

رسوذانءلمجالعهدأكزاارأانالدنجظألعلمحيىؤيقألاوانباتيرفياتحرا
وغؤمماعباسبئالحديثاالسراراصملبعيتىوجلزربرأوسلمكليالتالتمصلى
انالينبتئهذامماوسليهالصلىندتمرسولطاالاللألخذونهالاهذواثباتتقدم

ولوكنوسلمكلعهالئهلىاعرسولؤنجيهديثنلتنلمعآئشةانئمفيهبنشكلث
فنقولالجواسكنهااشوسنواالمنباطاالسدععقدتامواكاكزيشلذحفام
دراكاظنظاهربهاالبصارنجوصدكاالئفنعالىمحهابقولهتعالىالتهمائئمقرفاصاجاما

برؤيقالىننىهالبكصاطهابننىالنصؤاوواذبهاليحاطتعالىواللههواالحاطة
لبئمهرأنوماكانتعاخاجهابقولهاواماصارهاخمعالحسمنضهالهفىواباوهذااطها

الكلوموجودؤيةاومعاليكمنهادهاأأومننهوابفاطية11والالمايكلم
لةاالدمنبهاتقدممخصوانثماملثااالوجهغيرعوممنيةالرووزوجوديةارؤحال

وانقولاغيرداسطقوهذامنماكلابالوصالمرادانءطالعبضىماقالياليالثلوجها
وحهارهايممصممالمنامؤيثالطالىلهااهناالمرإداللوأنلىلهـورءااصنصحولذع
بللكلرممجاهرلههمايرغمعنادفاآللواصدمحوغبرهواعخابوأومننعالىفولهوأما

موفحموضعأعنملجمابااشهناكالمرادونيساليرونهصتمنصانهمهيممعودكل



هجلآلأليئاأثةئتآآمنهبجبعبريعطللهاماجعجثألن
لمناحملهاثاداشسصوادبعهلهة7اففوهاأصنامأحمالهسأهلعؤخوااللبغفرال

زدالمهئىانيىتاىالعزكيوقيلىلزنرالهزاومنلللتاافهمنافتافىوبصلعاللهامعط
لعغجاالهظمةواافددةالهامنالمقادونامنوئعبدلضالهةالا5هفاقونااخبر
خيدانشلىباثاللاوفرئدهثلشفركلفثلةوفبلاطاالدتاوكنالعزطئرب
ممكعوااتدالقيلى3االثقالسورجألبدتتفىااللكانممهماافهرضىعباأبئعن
ومجمحظاولؤضنعغاالمحنمنهايسالجمةاججبلدأسفيكنوفبلونهبهبدفكلهعلى
اصالكشرالشوقملاموهقمممدوتطاصضلةالونوالحايمطهلسافىيضءاوسلي



ايألفاكلولىلهلئم
النييأ11حينظ

أهحهنديضافأئرمعثل
مليئعوهاألهافاةضلعنال

يظنااليتبعولناافياجمئ

حقعليهمشهااالؤهم
ومانفساوكطوما

ولغدأنفحهمقشههيه
الهيىمربهممهمجا

فتركوهبلواارصول

نسانلللىأبهيعماواولم
ةلمنقطهاامهىكنىما

دلالنفهاالهمزةعنى

يعنىللدنسالنليصأى
فاعةئماعمرماكنىا

ولكأقطأومناالصنام
كاندهاشدالمحربدجعت

بعضهيوكىيلسىلى
يقيهواكالنايهون

أمحهوولىالواةتوالا

فبهمادامالكهماوله
والثمحاعةاننبوةيعطى

المنوارتضىشامى

لىملدمنولمكأئ
شفاعتهمتغنىالأتلموا

شاللهألذبعألنالمئاضأ
آبعنىبرفوبشالمن
فانضقالشفاعةأميان

خالوكثمبهمآلهـحنكةالمأل
الحملمباجعهملوشفعوا

نعولمقطعفشفائغن
أنبعدمناشفعوأاذاال

ضفاعةاقالمااذنث
وويرضاط4ضهليمعايشلعالمن

ونلبحضةاليؤخوشباال
1االنثىغبنتاوهانهفهم

أاطناوانباونعلبداال

ءضفاوالنوههالظناال

ائهنؤهابيادفمفضألجمكألكلفةنبئييالبثاليدائهملثبذفى1
قبالهمزصكلرضدطلىصرورصعئلصفيوهولفييلتالفافكسربفياول

منهأبعدشىلهيفيالهوأاعوقثدالمحميأشلالحفيفةعغيفىبسحماهثا3اإلصناما
طدندبهامنأتراللئهماو7باؤمأنغبدفياوحميمهيدذحميتهبغالبهاحمهغاى33

كزافعالذلىكلرهباالئربثاذامنهمارجلفىوابناتوالمالئكةالضامالونيقو

ئرهةقعأىعماسابئلىألزخضاذاتنئىالولهلرالذلماعلهمنمكراوجل
عاهذهأانتدلةهنيءعوحاةفموفيلالنضسمهونماتجممحعاثمرص
ضيعةوليسبالهةحميتعرها7انمأوالمعنىوثموأباأنتمإكليتمطءأحمااالمغامالا

أقىلمايغفاالحمىافألجموفىوالعزةلبخهاعزوفلغمعناهوفيلحغيغةةوالجمبو
لهة7اثاأمحدقولهمالظناالبنبعونانله7انهابلحقولونجةأطافاتبهامن

اوضعواععادوقيلاالمنامعبادةششيطانالهمهومازيئنىيعقسالومحاوما
واقدافشاهوىبعةالجمتااهثرعاتفىةلعباداتاكونانينبىضهوانهموالذىجمقتضى

وانابسشباممةالصناماانلالمروأننبىزلالمكببياشبا11أىالهدىجهمدمهمما
لهفرالنالأبظنلممعثانىماالنساقاللعالىاراالواحدااللتهالتصحدةنعباا
اىواالولىخرةاالفدته1وجمبظناالمىليمأىيالصناميئفالنىمنيهمستههوكىها

هواضفماغنااكلرمعهودخعاااذاالنسانانمهناهوقيلنهباذ11أبدادثهاالجمهئأحدفيه
ضة3االافىلهأوأششلهنوةالدنياواالفىءاشيمافلىلفهحيعافمهونيوأؤةاالفلق

عقمشفاالتمإالنغنىعندعتهمئصايرجوندهمهؤالعوةممنأىلمحواتامحفيمنعم
ثماحقارهعاالمنامنيأبهيفقضغمفايماالتتىعلومنزامحالمألئكةانيعىشيأ

لمنالشفاعمأوناللهيأذنأندةاالمتعالىقالنهالباذاالتكونعةاشفااأضران
كنالتااللمرفىالمألثكةالتشفعيربعباصابئلىقاالتوجدأهلعىأيرفىلعوث

الذينأليالهئمفاعهءاثلمنةءالاالمألئكهتئمنءبشمايأذدالتملنبعداناالمنوقيل
أىاالنثىجمهةثلةالمالوقابعشاواأنالكينانجنكمعاراايعىخؤآباالاليؤمنون

االياثةتسيقلولماالنثىتعيفالفلتصفاناللهبفاتماكالوايثاالنثىحيةبق

كلانلتحوقباالسبعمرؤسلهاالموضحابيايأاالبئوهذاالجنسيانالمرادمنهفنت
كلموافقدللهابناتئلةلمألالوافااذامالضلكوداالنىثبةيسحونهئاكهالمألمنرروا

ولداوقيللهبهعلونبثومصركونأمحبالتلمءعقبومالهماالنودةبداوهىالمهموا
انالنااواناشباصكةالمألتصحةأمحالظىاونذاناناشاالمألئكهادمايستيفنون

اةاطكانماطمعناهه14الحةالمكاههاالعامفالانطالفأىاخأاطصاللفف



33

يةمنهاأكاههـامنالمحالثبلغهمائضالىممغردأبهمئماطسردهمائالىالةاثوفبه
أنظفماالمببلفواسهمامعنالقىشاالدنيازدااأنووظةعلهم

انأالفرآشواإلجمالوأعرضوأمنثذلىكدرهحبضفعونواكاللهناتالماللكة
مجداذبههباعالهملفربفبواباامحهوعااضالىبئوهوأ3ميلىضالبئوأ3بد

بةالبىبئوهوصوغناهفلرئهكالالىارةاثلموهألهألوصلمحواشومافىامافىأفىق
رسباأحطصاذىكلجمهممأكاناذامحلىالموالمعنىأؤاجماأاأليرلمحزيقولهبينوولىا
بهمرمواأمحرحمسفواادمجزصالذينالثمركمملىامنط7سكواأىؤاأصاينالذف
افمرةاممهلاكانكثرالملىذاءوالمسىالمحسنمجازاهداكايقدرعلىةبايعنيؤأال

جتنبونالذيرجاالءنىفقالالمنسوصفثمدضاالمحواشومافىمانىوالكأطأل
عئالمبالتةللدفعالهواصملعقاسوقبلاماحبهأفانعباذاثماقيلىثماكباثر
ثاممه7وصسعاؤوعلىكباؤتملجانذثمالوقيماالمجلهوفيلوالئواب
وهىفاصسةإجعلفواضىواجعهكبيههوعوبتهتعظمذنبكلفيضعارفهوألىكهرة

وصيغرمانلالاأىمأاالائرلامنمالحنهىوقيلالالفوواالإلفهامنصهماعظم
غبرمواقعهعنافاربنهاذبصذأالمتفولكالعصعهقعنبةمقادهىوفبلالمذلؤبمى

يةيالعنىوزوالفواحشاامنواللمااستثةاهلىفقبليةاالواختافوالمحععق
مجاهدوالحسمنأبهريروهوفولينتهىثمالوقعةعيفأوبعوبثمةصشةاليماقاال
أبرصالمحسثلىوقالضركامادوناللماماصرابنمحروفياللهكبدعباكوفاابنمكنرواو

عباسدرفألكرثاليعاوفىثمنصياأليمهوارجلىفتلتالمااالوجلىزافقمقولعن
ثمربئكبازامجننهالذيوجلىعزةلجحثنفوءابئعنويمهامعانكاطفقدال

بموأثاذضرالهمفرذاوصمعديهاقهالتمصلىولقالفالرسالمااالافواحشوا
لعملهطوااللماماللمأصوقيلكريبجحسندبثوظلالرمذىوجهأالا

ألملكقمجازهقطحمءهواسعئنااكامفوقيلولاعادةلهجمونسواطررشاطاالنسان
هلبهالجلصفىامهوصلهمعنطاخنمفوأفىثملفواحموئرالبئمىالثمااامجعاو4

اونلؤاباالمصمكاأالمشلالوأالممتركيرانذلكاالسالفيبهخذهمالفيا
غالرهوالقمفسلأسلمروبئزئانجزيدبنافولزوهاليةاالهذعزوجلالتهترلفا
هربرءأبوحسمعودبناهوفولواكناونهودع5ونحوذلكبللتوالغمزهوالنظوةنربكالذ

بهاثأبششعأهالباحطافينءبالكاقءابنكلناإلخرواوواأشعبيواصوق
حظهم6بئالىكأبشوجلءاللهانقالوسلميهحاللهصلىياكسأبرهريرةلىكاالمم
ونشغكىساهواينعلقاأإصانانالنظروشايىيضأقىناالمحالةدلىادركارناى

المحاشةدالةدركافيمىنصببهمابهت7لىءبكهلولممسمدبهأوبمثدايحعدقجاني

فهااخفبارهماللتلما
منأمبلفهموارمابها

كمأهـهعناله
صجمنإعمدبئ

اهعلكابنوهوأع

لميثدلحالطباهوا
عافيفتماأبهوجما

الدضاومافيواثبملا
اعابمالوأاكيننصز

لهمواهنولابحابع

لسؤانبسببعاطاأو
راأحمالذبئويئكال

سماطيةلنوباممنىبا

أوبسببالجشهوهى
والمهقسنأطعالا

فاخااظممروجلىاللهان

المالكوتهذاوسرىنعالما
ةالممنالمحممنلمجزى

هأهلملكاذاعمنهملمهىوا
االعدولعامرفهرالغصرا

رعوضعفىأوبلذبن11
ديئاصمأىصلمدالىء

أأثمجمتنبونكبانرا
نمانثماالزمتبما

كبائىعلىلىبشجنمى
زبالذئىاصومغائروا

رحزكباصاجمبرلق

لحاكبيرمنهاالنوعأىعلى
اغمنضىالفووا

فالىزصأتجماام

مهاخاصةحشلعواو

كليهأوزسابمايلة

شرعماحنلعواروالىأ
اىأنممالأفيم

منقهطعءستذألصغائروا



ئرالمحنلبصانه

لنظووهوكاحثامواوا
لغهؤةواالسةواافبذوا

آالمففرواععبكران
لؤبلذاعنفعنفرمايشا

بهؤغبممن

أعمونهالىاننبولشموذبلملطرظيصادأعأنلىشفهـد
لئركئراكبرالبملخاعاظلاصغيرةاهاوغييزهاعن7كبيرفوافصيالطبعان

طادغرجظهاماسواالفتليليهوعظبملظمالهثولانيعاللىلغوكوهوظاهرالشعفامبهبا
كالمحمضروففىلمبغمرصوالعتيمامالددوأكلالى5انلروتهاربوثهعاااكتاوامن

فااللنصاوردبهالنىؤالاباوكيربعنالىوأصاكحلفوادهفيالدلوااوعوق

المزلبصكلبهااالصوالوالمفاسدباختألفهاأمرانبهاويختدفمرفيبهاميموأصتعاصعل
ابنوقدصاعكلنهاالمحمادبالفسبةئرأكبرالبمهىمنهاهىةلىواكلهعمغابفالفيهلىة

أفربالمحسبعحائةيةرواوفىأفربلسبعينالىاهىقالهىخثرأمالبمعنسئلانمباس
التمكنىشئفىابخكلباصامعنلعمفيؤاوئيزهاعنيرةلبهاحالفىءااأختلفوقد

خواقللعنعياضاقاضىاكاهواالسفوابصقمتاذأبوااالبهفافالولبرةفهو
السلفهرمنالجاوذهباللهكببرهجأللالىبالنسبةكىلفةمحاابأنصذبللىنالغي
ذلىوقدتطاهرقحلىالمحصغاؤوكبافىمىطالمهفساماالىئفالطوايحمنظلفوا

وكمانرفغدهنيهلرالىمىالىااضماماثبتواذالكهافسنقوأضعمالاوابالدالئل
أونعنةنارأوغضبالتخمهنبدكلؤلافالانهباصءابئصكلنخعلفضبعاهافروا

وقالالدناأوحدفىاالضةبفارثتكنيهالتماوظهىنحوهذاوقيلالحسىوعنابأوعلى
غيرمنالمزعلهايقدممعحسهةفىانالكبيرهضبطفىمثعامل11انضابطلبسصعااقلغزالىا
بهذاأشعرافااكأيادتجرثحكلليهاوابهاادتفىنلمقاندماثصقدأواصتشعادخوفا
والشعكالتقوىقبهاصرةؤالنفسفلناتعليهوماتحملفهوكبيرةونمالنهاشاا

كزآلديئالوظوليسىممبرةالةاااالجمنعفهالذالنعصيةالتللىتهغيصبهجمتزجندمعن
فاسضوانصغبرةاألكبرةبينالفرقهرفةشأرادالفوأعداكتابهفىالسألمعبابئ

فهىئربمامفاسدلأةعننقعمتنعلبهائرالمنصوصالمفاسدالننبعلىمفسة
أةامىامسلىئرفنالبممنىفعليهئرأوزادتابمصمأسداأداوتالصغاثرواللمعن

درهافىأممنأعظمدالحفسمةفألشكيغنلىلمناأوأمعمملثيزصهالمنمحصنة
باخهملمهءعحالمسعورةفارعلىالودلفئروالعنمعكؤلالعتيمممالمن

كونهبنيرعنرهحاولوملؤلبهمنأعظمةالمفسدهذهالىببهتىفانلتهبستأملىكهبأل
لمانععانكلبادعلىكفبوتوثهبلقلانهانمانكدبابمملوكذبعلىيلالثزلامن
اثطالصالحأبرعروبئالشيئوكالئرلبئاعنذفلميهنبسببكفبهحذمفثهرةافيؤ
فولكبيرقوااصمعليهيمالمقانه4صبصععظمامجيثبروعظمنبدكلببرهاليهفاو
ثلبالعذأبءاالبعادومغاالحدشعنهاأماراولهاكبرهالداالطالفافهداعظياعلىبهونه
اللهالعنكلعىااحماايصاأوافقناعلهاباماومومفاصهةأوااكاباونحوهافىبانهار
لمنابخكلباسقالالمخرهواصعربكانتعالىوقولهلمءأواللهونحودلصصاراالرضغرمى
أىماالسالكبيرقفاطاسوابخكلباساظعرفيعنوىورتاسوأنابثمذللثمسل
االصنففادتمكىأييرةلكباانوصماهاصرامعصغيرهاالسخارومعرةالكب

العغبرهينكررضنهارهوانحداالصوقحلباألصرارعلهاتصيركبيرةلصعرهاالموبة
الابمدأثمرهالمبئوامعاشرقولهعلىطذمتاوتمبذنبهمباالتهلةدادايعئمعرتما3

نالى



بمنالمجمونماطاخثمحأجئةأمخفىادفشاالأكالالثآئشاليعئنألهوببم وهاونواعلتواصامنااللهالماككعلىأوالىواالالاظيةاوذاذصلى
أمهاثبطونانحرجوأمنلوفيلالمةلبهلب7هنموجمالطو7ضأفبتلأداوالهفى

ر1أاباالعالصببلىاكافاازهذاافمزأشوصبامماتناويفولربخصمنمميالصسنة
فآ3ألافئفيهوأكذكرهاشءطاالطاعةالمسرفحاؤالقفانلنعمة

311دملمأالياكلخلقاالرضآمنااذأنمنهوفويخائمأنأكطتجلبمهوأعمتعاال
أمهلمحبئطنجنينالشئلىهحصيأههاتمابطونجنبنلمبهحاجنةالبرالمجاوأذأننممن

انعةصاهىنضمعناعلمصناطلتمرحوهاوحباسابئظلأنانسمفألئزكوا
هوتللطاالندحرهابكسنثااالممافالتبرؤهامىأنفتزكواصائرهماهىوالى

هـمألتربهواوبو33الىخلقمأؤلمىايمحاعالمؤمنونأيهاعجممءيقهوأالمحنى
أوأيثىلمثلتأرأوأناأناخيرمنكتعرفواضيغنلمإنولواوالءخبألرياهسمأ

هوعلىمىنجةطيعمالتهفانافبةااوبخوفادوائالرههواللهدعفاماةانمنلث
معىفيوقلملامىاوأخالصوأطاعأمحبهأتىلمهواتعلدوهوقوله لوفاطاعاتواالحيرةالدوزصلانهدكىالىالشنسبوطأىأننسبمفألؤكوالعو
ارلىالتدلمءدوهاواعوالنثمواعلمىالمعمناطهارةاوةالىالىالثشبدها

لطرنأمنخرجوأكوقبل73أببمامىصهسكرعانلايبأوالوألضاتقىواصم
ساوجمعاوصياممفعالقووذثمأماآلحسنهيودلؤابعهفىنشدناصكاقيلمهاشم

جمىهالمةرربئلوألطىنردؤلىالذىأدرأبثعزوجليةاالهذمالتمفبأنرل
وةديكتأوفالواالمئمسكينبعضءلرعدبنعلىويسلمالدعلحهصلىالهبىشقداتإخ

وعودمالهابهذامنأعانتبهىأالهناللهابصشبضكألافىةالوضمتإليثسياخ
اسمضهعيهىكوأعطىلشركلىررالوافرجعاللهعذابنيءملانالعئركالى
نةاالعىادبروأعرصأىفرلىالدىأدرأيتاللهانرلةغامهومهعهالمالمنلهفعن
أكطعىظلىاعطىوذلبالأمحبمفلكالفامألواصكبىهداامحيصاحبهطىإدأ

ثالشعبالهاممعم6ا
آمفاكاقهه

صألقلدئاميقوفيلعي
ألعنرافاسمبلميلى

ناحط11مممعنكصوافي
الناسثنعاشمجزائهلى

زلىالئأفمايضا
جماناعضأسف

كطىأالوأواعطى
لدأمئوأعطنهلمع

الطهوافرا14اسد
لهوهىيهبهالناقا

عنلمثسهفلعصرة
نراايفوعاط

تيركفربةاهءالند

الوليدنىواالجمان

إبالفددالمعمرهابن

عيهاللهصلىاللهرسول

بنلأجماه5صبمصلم
شباضافىكضديلها

فاللماراقاكمورمحت
التهعذابخشيتق

15ذأهيأنلهىفف
14صدلهمىاديشأ



33دأشركعاأوذذوواذالثزد
اأقييلمامفاوالتونجيتفأبهمالربابراهبمواذابتلىوهوقعلهايألسالموؤديزراوار
ألنمهبراهماللئارسيمليهاصالنبىاماهقكنأبمدمكنالبعوميبيالمماسئوكفةوااالئماووذد
اصمافحليهلىاللهرصولرعنوافياراأبنالنهارأولكعاتاربميوكمحلهصالئزثنىواائفيلةامن
جهانرآضهفكانهااأولمنكحاتبملرلىحمد7ئبلى6ظلىوتعهلىكأدتنومحلايرافروا
وزرأضىرةأالتررواءقعاالىهمامافىبينثملصيشحسنهريبوأشمذهـادالجرلىوماا
قولابطالاهلىغجىهاوفينمالتؤخذقعىالأخركليوالمعنىسحلملةاقسالثحملأاوارشعوسق

وجلالخذونابراهيمفهلعبلصنهزابنلواالئمنهءصحهلأنهالمغيرةللوبيدفينمنثالنالتزدكاهوان
عليهبراهيماحىتهنوعبدهاتواصوأخبهوابنهأيهبفعليفنلجلالىكلنبفنيفيرموسموماققال

ليسوأوزرأخررهأالنرروازلىتعالاللهممنبلغهمذفىضندهاهملسالمواالصالةأالتزروازرهلوابراهيم
هدامنسوخابخكباسأيصاقالومحوسىابراهمصفوهذافيحلأىماسىنمعاداللللالتحهأىىألضوز
ءباابصالحنةابناانادخلمددقنابهمتعادابقولهيعةلشراهدهالحموأرليسرنغسؤنبسنه

لماروىغبرهملهماوماامافداالمهماهنهظأبراهتمليأدللثقمدكاأىاالماسىلمدوزممان
مهمماوأصرجهأبملىيلظجلهدبقى3اسهوالهـايإلمتتاعلعصبعانلتهاللهلرسنلألاشراعفاايضلثاتوهدهسعبه
نجاهاضىصنهثممةجمابنإوكااجهاخرونحوهدكرصابسعلواادهسعدبئابةولمحرواصسابرامف

خهاوأطنهالوتكلمتارأداوصسعدعهاللهلىهاللهلىسولقاذاشرحألقالتعغامناحبااعاها
لدلىاسابنحديثقوىافصاهأخرنمكافال3تصدفتنأبرلهانصدقشفهلعفعدتعنووله
واننهنشاسكللسهمنعقدانمىانجءلمااهيراجوومالئموأحدسادىالثلمدهبعيرطسىانيلمعده

كريناطوشذواغاجمهالصعوقادألىحنبفةتطوعابديغماالسجمةعىالصبهؤيهاالمباعدسىيهعسعه
وفىابهاولهالميشويتنغالميتافصدققكنادعلىلبلديئضايرراوفىدةطءوهوادجموننسه
ويزقفىالودرفصوصالدوقصلعاافىوصوللىواأهالوطمااعانفسهسىجمىهكاتهءكاشسى
ااآ1010101وفاثحالضامهتابعالهيكونه
لهاخنلفونساسندالصعملىلطومججومىوكدالوالمالصجلميىس9ادا4الدغرهىوال
مذهبمصليواكليهحةاثهـحادلللىنحجواذهفاراحوماذاهاشوعلمهوالىالىداداؤاهنوادنفسهممله

بنأبهحمدلعألجالابمطفورؤااصارراءللهجالىعالوإبهاالايملقرآساافراللىأماحىالمثرعكافاثبوبكمبه
واالادلالنساأوأواررهامقاالفائمجملواعنه

فئعلعههوروومايهاضهإيهلقمنؤابهىليمريدبعىودناذرزلهقىر4مببمبأنعلمامغلعالىأىيراشسيعسوف
اللهالتمصلىرسولأرسلماتألاتاهلبسه3كبآسااطىءألنهنسلىاالىالتمنالعيامههويوميرهـصعبه

للألنسادليسيثاسكلليهاوتيلضضسنةافىلهيبقفملعكضلىءثممجزاثم114لى
سهه3ولهففمنءمالشااللهؤلدهازانءانفضلالبهمامندلااثصميميعساألجماديقالبالصيهلهيبهزى
محلهعلىونجاملالله

أكاالهئىآطأيىلىإافأيهخالصمانئزبالىاىاكاههنأوألمفةمصاألهكالأالعلالجاسوايصالفذبك رلفاىجممجوزانو

لهاالوءالجزاعسبهمجزمحبؤنطاالنأنوالمعاالكلاالتمأىأوفىالىهمااالجراقولهفسرهثمءالجمغا
هولمصوةاالقىانيهلوصبرهماثاهنيهااكطالمننهىربكلىوأرالعروعفأوابدلهاألوفى
لسامعابدأيهارالوأنتقديزاممامأحدهاهادادطببماولوفىعالهمبأمحاذيهـمىالمعلمحربداأوان
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نءالمملفاعوحمعئفعلبدءقمىدلجغوثدالمنقىئناصكلدأثلدال2
يعممطبهلىالهىاهفاطمببهأأنالئلى4واصممالهالمحيزلسامه
معضبلىوقالمتيالالبكالثحزشظنوالمعنىسمعلمائهلىمثميليقللن4الفهلىفعلى

لمحببنسأبلثعدبىاباسهافىالغوىدووماالأالاننهاه4وابىالمءاابئديفعهها
مادوىئلاالىسوهلىقعكزةالظالممنهىبكالدواقئولهط3وعلبافتهصلىالعن
عملغيةابنالالنحهطةلقالخافيواتضواشاللقواقكرنوماتفصيرةأبشهرمن

أيهكالممكمةأتاالئرالموجودظرتاادنكليهاأالميأمانتهىاربقفوة
وأشادةءالبهصافقدانئهىئعالىهاهوالتبأشعلمتءواذاموجدالبمياالمن

الحدبءامجالىءرافادوأهاهوأفصدوابيإوأوثعالشدهيخنهووصدا5وجودأ
رهوفهاآلفبفضاةنماناايعلاشجبعلىلىأدفهابادواصداكلش

قيلاخادالمحلىاأهلرألمجهاالجنهأنهلأضكتيلرالكاضاصتىخات

صعوطغ

رمىنهاعسللمع

يسمهيي

اللبه

برلتهءكنثي
هوصي

قعلنهيلععل



هىيخاثهنوباليظمنهكلفهلبصرسوللىطاداالفمىدوطهؤاطئوبموليأثمأأهلئطهألهأ11
صاينصبوادكيووكوداوهوقولبااوكاممثؤةوكوطفاألثىهنامعساإلملىاخمهانعللىهؤه
أبفاهماوأهيئخؤلمعنىافبلىعافئاليهلهالمماادكذبتفضرزثفهلاللهمافالجمل5لغاامابئالقأ

ئمكبؤاوكودالداثنأظموأهملؤاثماثهودماقبليهنقبلمن3نرحغومهواطألؤحأوقوآ
االجمونإلصهر

كلبإكبثمهابشبيهاإبجؤلغفدعرهبهوكلالشلىييمعدبهكلابهفاااحمفألداحتىنهوتجرشحاك
بذتىوصاالغىواالضىانعبوداطاوشايخفيفالهـالصلىبرنيةاثنثابمهموهاعادأاادمبياكفرونلؤأ
االولىأهلدعالمحاوألهورالعاوأراداللشعرمحهنادروالهرة0011اثألوالمفئوامنهيم

010101بوىائتغكتالذىوالحقرى
لورمإلحروفيلوأعاداكاةععبلهمنصعرصرالخامموافأليملهقواالموهماقلبتاألىباها
افاامالتمبالكهمأ4اصقومهموغودووحددومأوبهىوأألنفككهأفبعاللوطفوم

بمرلتتهااكوثةبالأشاعالمععلىءونؤلؤصماالهمالتوإنقببللطولمإأدقبمفطكطظلمنهمكابثىلوأتةالىلىفعهاأىاهوى
طدلجرفيحلىالحلها

أالسياثئمافهأىاليآاويلههرآلمنلحاطروالممنفوالط11العىأىإممااهونالتماأفولبهمهاأنمأقدعساإيعاهولمؤتعكهأكةاايراإااهاإىهوأممع
كفتأارفئعباسإبنلوظالمغيرةتنيدبنداأاللنساشوقياالأبهـاشك1سكاهاافغشااهوعامئصوب
أفتليمملاللالإكتارامحدكاومنإايهفوسمالىآلانذيهميعنمرعداأالضهويلئاغهثىالبسها
مظهرةأىاللهكاشفهدونمنلسى4ءأأادتوافشافامةادتقرأىاليااليييلماصبيهامنوئعظيم

ثامنوأمطرعاذأبلها

الصهضفهاانهالتمنهاالاذاوفعتفهاليةقاأفمىلهاليسمعناهفيلتقوممىومبينةآفبأىامضرالمنضودا
وقيلهرهاغيرههاوالباليهشوالمعنىاحافيةالكشفصشفقمصررجمعنىءااقيلاطباأجمهاالكلربك3

أصدعفمهابردولمفهاالمفيائدلهاوشدأهثاالحلقغشيتذاالهاؤيعنىايس5سناأىثمنتعئهىشار

مهزأاى1شاونفصكموننمبونلفرآقابعنىالحدبثاهلىأفئلىلعاءأوماشأوالك
فواسالهقالىننكاالهوأىسامدونوأنتمالوعمدحمىفيهممطأىبهونوالاوالىطلنقمامنكفاك
غةاثودائهلىحماولعبواوأالقر7ناحماادلؤاواليزأهلبلمغةءالغناودالساننهائألولىءالدالةربك
وقيلوالمغىىاللرسبرمرالسامدوجدفىرأسهالبعيراذارفعكلدءمأخوذعنارأسرفعهداتشكلئدلحتهوربو
االعراضكالالبرلمحةومالهفيلبرطمو3وقالبهاهدغضلبوبطرأصروقمعثاهمنرعآىنذبر

وتيللتألوةاصوعلىامحولهلىوتيلالهدايةعداشالمؤأيهايعىدواللهانمفرينناالودرلةا
معاومالكؤتهاماواعبدواواكافالاتااعبدواأىعبدواواةاصالافيالغرلنيمجودءعلىلىءاالولىوقالاالوأين

اللهاشرسولبخمسعواللهعبدعناالآلدتعالمحافيونالتقمقحةاطقفىبادلهاواماالناتأوعةادلأوب
أخذكفاقريشصامنمكيراننمندفيهاؤصدقرأوابخموصمالتمكليهصلىرتاكنذيرمنارقوآن

صدفتلكافراعداآلكفلعدرأيمعبههذاقاليهفينىوفالجمهتهالى4لمجثرتأوقىصبا11جنساندارشأىولىا
هوموأهض7فيوفالكلزوذماصدهفيهاةفىلتسوأولفاللهيةرولمرىادزالىاالولىاالنذارات

اينإدتربتقولهفىاللعربالموصوفقربضأالزفةتأفبمامنأرزر
االهوأوليسالمجلهالوكعهاكقولهتقوأمحمهنهقصتىفةنفسكافاليسأىكعئمفةاللهوندلهامننسعةلساا

قبوالقر7نأىالحدبثهذاأفنالبمشفقاتعالمحنرانهللهإالاوفعمتاذقادرفكلىكشغهاأىلهانفمىكاشصة
لغر7نااصهعوااذؤاوكاالهودالعبونكافاونوندسانموأشوماتئباكونوثزاانمموتفافكارا

أعمواللهلهةاواجملىووهعبدجمدواشوافاأواعبداوالتممفا41ءإشاعقلناافممغلىالغنانلباؤدعكأ



لىذاععهوعلبماأوصعمطيهاقهالتمعلىانرمموليبخمبايشمملشا
ليميسمطااشعيلىليعالدمهلغراتثابثبنولثكذأقنسلجوابهوشوالممئهدا
الشافىبزلجبوهكبيواالعألوةجموانعلىإلييثداطفنىصفادفهاهفلما
بهاملىالمحرجوقوماخنشاموذهباممليناعبهايلمالتاقاناطابعربنلودوأ
أعلىوتعانهصاللهواارأىابوأاقوهوفىللصعاناسثواا

جمنعفشواداثقوائفعاوتلونهسونآيةخسوهىممبةوهىالققفسيرسوره
كوشصظواثفونألأدبعوألف

ارحيمارحنافته

خيرونأتفديمفبهيقيلاقمرنشقوالفيامةاتتأكلدعةسالابتقرارعزوجلا
وسلميهكلاعلىتاشوليائيالمصرعن7فاانوااعةالىبتفشاقمىااأنشقنفدبره

اللهسلىالرممولعألومكةأهلانأنصماروصكلنلدلطعهاماهرةاوجمزانهلظاهفئا

نرصنىازأدلضاسثطومهسلماأضحهنبنافمرميانثمفاقارأهمفأيةيريهمنمأنعليعوصم
انشقلةصعوابنعنرولهدإسحرفولهلنصرالىاقوانثةالافنربتافترلت

يوااوسمتمكلياللثعلىرسولففالشقتينلموسكلليالئتمملىأعهـدرسولاقيرعلىأ
ينالقمرفاقتانفلقاذبئوسالمكلليهصسلىالتهرسولنيخامخفالأشىايةرفي
صباههدواولهماعناوسلمعاالذإلممصيلىولاناالوتدوفلقةالجبلفوقفلقة
ياعناللهعررضىابنعىأممومالتمكليهالئصلىدسولانمفزمنالقمرانكال
وكانتدلتةفسزالمجلفلفتينسمولتمكليهاالتمصلىعهددسولصرعلىالةانشقل
ضقاالقعطمبنجبيرطنوأوافدماا1وصلمعابهادتهلىقاالرسولالجبلفوقفامه

فماصرعدأعقربهئرتففارفنينفصاروسعلهابتهاتمصلىارسولنمههحعلىافمرا

اؤادكيرهكإشمدىاأخرجهاسكهملةصراانخصرنامالسعكانلقالمبعضمالأ
اقحرئمانمثقالهقاتلمبكنننقلرأوثمأإخهمبرالركبانمكاؤادنلغون

اللهربولعهداقحرعلىااثبمققالصعيفيالدبدءوقاعنمعمروروىدلكبعالقأم

أهإتالرأالوانمفادغاألوابشهببم2بئمحربميترفرلتفقطوسمالقمكلهلي
جمهذوردتقجةانأالصاديث5اقحرفهذااشؤواأعاسةاافثربتعالىافأترل

كالثلهوامحلهمثبتفوىوأالدايلأذلهبذالمثألمجبلىاقر7ناةقهادخةلازةالم
الدينمحىيئاوكالواعنقادوتوعهشبهطاالوليحبامادقااضبرعنهوتدمشمىيخسه

ألااالخاتنىاهيئمصعالمضبعضايهروفدأصاجالىقالسمضرحفيلمووىا
4يعف8صالسافيهلةالىدتسخرمخلوقادفيرافثرللعفلاوالقلبهاللهأمىذللفال

ضاآهلستركنراومعدنملااهـوخلوةصائىالمبعضفاهاقولهضأمىنبهوبىهو
لالشنأفاهتبأهداتزلمطالىبمكةأهلاخعصكولىومعرشهلهبهملمحرؤكلقم
نلتبثيابهممنطودطوهمسمنهـةواالبرلونغاناماناسوثظمالعياحصال

سوغيره5ةاوفكلصنتادهشاهووممارلىأااكاذااللهااأويفظبأدينةيهرفي

لفمرخهىاكةهسي

فاألمكيسونآيه

وجمناراقهبمم
فربتلهماتأافتؤتا

قمرأئشقاوالقبامق
اشقوفرلمحوقهنصفبن

4قدعةانسابتاقتراى

اافراإلتمنآحصل
ففولنعثعلقمرفدااان

وقدجاهاالميرأفبلى

ابئظلقنومهرالمبث

التمكنهرضىعسعو

العمرفقىبينءصاأبت
يومينشق5هعنالوف

الولاوالجهودعلىلمعةثلةا

جبنااومحفىوهوالمر
خنىلمانشقبقالوأو

رووظاالفطارهلا

ألنمعوأزالنفاوههمعفد
فشرعلىجبهتلطبماع

بخبهجوزانالننبلكل
بعبمعهمالله



يصوبوابهأوالجمففوأيعأقمطيمعكلحلىألطاألمديهأهلىبدالم
يئهوامهمييعكأتهعلىاوايموماللىالنىبواأثذىيبفلنرولاهبفيمطوئماهئرالمرةمشتد
لىكلوفحدالمحعاقلروفلياؤتفىمتعوأعقعقهامكدوكآلميبىهظيعهافعفىشييطانثعنالالهم
7قلامغالنبااأمنكةاهلممءهـلقدلبليواامقالمجواورايستغرعهدهممميئبشواسخقعهالاأمىمن

تعولىايهفاازدمادعندبمممافيهالكفارعذابمنمماوصيالضهأنبام34أوافيوشافاالبيةاأنإللوح

هذنوتءائناسلةمىكزالهطفطاذلمكرهممحوالعماادانةآاشدوإلقيمفئهىواؤصثهلمذبهر
فاللهاأهبكرهملمهابفصحوارؤسألوهاوالقوميلاقحصكعظيةاالنشقاف7مةالغالكنازمجروأميه

شدوناالأهلفىتظمرلهعالئىوالمنازلالمحارىلعضالغصرجعفثنفىطونوفاادالعاكنهاذاوشثبعل
صفءالناناداأبدلض
وفيل13بلحواللهونأهطهبهدالكلمموفكافوكاثباعنألغوموبخظاهبعضصفواكأىوسعم

لعمربنااعالوضاذاليثبتالاقوالباطلوهدهةيااةالقعرلبرمابنشقيةاععنىفيالعاعرثعقمجهورفابدل
عديفنقرادفريفةالمسنفبلالماضىلضىاولبلفظالتمذكزوالنخالفهعلىلعتناماالهوالدمجهول

قهذذاصدىولملااعلىكهبلملإوااكمملمأليهلتآاالىاقهلىاوللذبيبهزومىفوشقليبيلتنعلىلمةآضكتابحمببوافيوهذ 11اأدماطيعنحكمه

أوآتعابهالماممىكاىإلففهمريعرمأقئئبعالأمطزلمامىعليهإواولقولواسواخةاأباكمههوعلى
اداأموأويالغةالصوابالة
ملىثيةبعلىاتمةمهبمنرأوانمأالمحبمبرفهتمأمالمموصرماغراىمللىجمظروانفرأاليههافاتغضافقة

اىهموأهواواتبالتمةلىوماماينواهنوسلىأدتحلههافيايعنىذدواوعبالوكلنذيرجمعوالننرماننى
لكلاىتقرأميويمراةاانهلهمقوهوفيولالباطهنإننياتالهمينمازبهنفراأوهملارهم
اميوقيلكلمرفلمبوهامنهوماكانهيظنيافالىفىمنهنفاصعيقةامكأاشذرمصسالرأوا

دقيناايسفقرفوللوفبالنافىهقوبأهلىوالثهرالجنةبأهلىبرمستقرسنقوفاظءكلكعنهمفئولاإلفذار
لوفمنقىث4صدلكلمعنالوقياوالعقابدابأباتهحقيرفوجمأنوالمكذنحبفيهماليغىاالنذاان

كاميذاأميليصبعنىسصرقولهمهوحواوقيلمحالةوواماقدرفهرنجالاعأايإلعأرم
أوصيردكوالدامحالى

كايةسيظهرالىوسمعديهافتهجملىاللهمحدرسلأصوأمستقرهورهمنأصكلبلزععتمومكلوبدو3لاشالد

القرإلماحكتهنيماحالمهاكأمىلناهوغالةاىامنقىآامقهملقدفصهإوآلمثآكدفييافئالعر7محروأقوافقاف
ا0010اقاأسعطومنلوصلى
صدبرهمالعوالميردلغنىعنىأىيعنىلغدرتغنىهالغابهدبلعصمهعنهااللىحمصرةاكعنىاالى

امصوردااعثفساىساللعهىالدعويدومىوصذشالؤا وثإلرأررأبومصبرلإدلىألهلمقداللويملل3إلإلىضرا اللضبعةكبةالقى

ضافعةنيلةذاىأبصإدهموقرئحصئاشاصاتعظامالهاسنهاليغكرجمامنلهعصهفىءساؤيلااوالد هئألصرادمنقثمرضهمكاالغبورمناىاالجداثمنيخوجونابذأنهبةعنيركونادفعادالم معبلينفافهمأهادمىسصمههعهينفزعينحيالضبعطبضهمعوجمدسجمرهتخرفظص
الىصمغيرطاقىعأبصارهمضائساكلاضنكربالعيامةايوموهوهولئلثعهالخهالملنفوسا

لغةوهىألصادهميخشعنعاعلىخيئغيرهممبمماريخثمعتقولوديهبصارلررجكلهوفعلاظمنوهوحال
النالذلةعناالبصاركنايةوخشوعبدالعههأبمارهمخهئمعاكرهالشقعطونمجوزانويثءلبرأاذيقولمن
وتفرقهمميفيكثرمنشرادصمكاالقبورثناثاالبيخرحودهىمابعنءفييزنظورانفىلهاعزةالنليلفلة
يمحهدالحجاؤاكابعضفيبعفمهالماكتيرالماغالجبيميىاللقيعطفنرحواالكثرةافىمتلىدلجااجهةق



سثشممةئمدعمصمسرأمفلىونثفاالبفلىللبههاامحنأىندهسرداحالى
عبقكبنصبملتكأيباندنماكذيبداتكرادصعنىالمسممالمأعللؤممعدكفبماؤح

الفطسديخبارمملهاليامكفبينلاجمدناافكفبررسلاققوبمثاوكذقربخالبثبعهمكب
اودبالقنلهلىلشغبارصاااداأذسسوادئيمحهكلجمنوناالوأمجنيرسألواةبهىنه
فيهاقوىهغلىبثلبىبأفاىاقفلكاذبهللبهوزهبتبطههدافيفرثيئهوفدهوجمهووا

صوفياافاأبراسلمافمعلعهأنبنبعتهنههبعذلىفاكتمشعرلامابثهمصاياسا
عبدبههادم11جكدفميونالموونجرنالوماأادبعلبنغطحلمبمدلعايشحيثطكرةهيضجماه

ألمااوقركا43سضىثاعواالااىيمماهأاالمتفالهتىضايرنالشونجزالةهنهوأبلخ
طؤ11

11ءلىبقالعوشبأبصارهمالهبئناظرونجعلوهواسرافبلاالدصوتاكاللىلداعلىا
علىشلبدلوملعومااشؤلكالىائمادةشدبلوفعباعمرمدعفروشهدايلقوالأ
أمللىناعبلىافآكدبوؤعقومكةأهلطتبلاتبالمبتكذتعالىلهالمؤشيعلىفياكفرا

ةآفأصوالوعيلمقوهـاللشنمالنودعونهعلىلزبروهزدصودقالوامجنوناؤيعنى
اتبماعمقهورأمغلىاوفألأربهازلعنىأفدطالمرجومينمنماكولتثنفمالوحلم

حلىأبرابوالحاههوهظاهوعلىطدليقيداذنابرابنهملمحفاتقمىانتعمرا ازعلىناالمشعارةهوعلىأبراباوقبللمهاندبثاطفىعفدالنهدذلكوتغلواليستسه
السضابعينأدينقعمدالمائمداانامحمعنعبطعمفمرإبالماطرمنهراقيئناظا

تةلتىيعصماءالهاتتنىبالمامالاعهرنانسبالرضاهوجعلهاأميونادفاونجزالما
ضكالانيئقدداللهسوقعلالتىأممفيعلبىاىقدقلرأمىعلىرضاءوصاألوط
ملىدلواحذاتممسغيغةك1الواحاتذعلىؤصاإبعاهاوحملماقلىناعلىف7شسواالما

611كدلواعوقبلااكأتشمدبهااالمماميرهىأودصرالعرلصاصفينةائبخارادبااللواح
ورصولسانينةصافباااللواحلواضالعهاوفأسعنبفاعوادضهىوقيل4فبحراالدصر

أراداوتجسلطةوفيلصبهرأمحمماأيمنأألسنيمفابأكأإتجرىألرفأهاودسرأمااوا
لمااليهفيابالنوخ4وأغراشفومحفىاضبهالمىموئبهصلفاديعنىانكحولمنءؤاناكأمى

11ينأذنداوئأيإدمحالماممنككلومنءجمعدألمجؤالمنوقبلهوجدأهينهنكفربه

هل

معمامهسمعا
سأكدنمونج

لهمفبحملىهوس

سممنىسسى
مولهيدصهل

رثنمعيونبر
سلمان

ىأل
مفدقلرعلى

يففلرلته

فوه
هوهألفونله

طهالطو

دادلماسرودئوااشادلمط
لعفاثامنوهىلسفيفة

لموموناتامقامتغوآلنى

وتؤدىمنابهاضوب

يفصلبحثأهاملىد

ولمكنيعهاومخؤببنهاو
صهمىةسرودقحى

عرخيكولأرإد

جمأجعمتنلواىا



لووكلهلبملمهـلبثفدشلردثهمهالراضيداهقلى5بمتأمتظهمانجيألده ادئكنبأرآنأهراكاالدالصففوهاللالنلرالألبتدها9المواالنبهيسلداةاضاياللبخخمفى5حل
6الأوسلناطههرصاممهملنضئقادانذأدةقيابفلددفهبدورأكدلىابيوظلىاثكبغطكمعذ

شاكفهوكننىكأملاللزملبهمحضلشاائجاأأضرثنمضىووبناأفىلصبةوتبادممربرا
رودنهئمعاسو11خابقدوللجنهبهبصطفود7حالوبؤامأكسحهمعهلسلناألغراك
فمبرارصهمةعىمنعلصولحلمفعرذضلافيلجمعثمهةابهاقورثمكمنئنؤقأمفؤنندأط
جنىهمموانااالدضلىفطونابالدوكمينااجافىفمطعددث83بمبختؤالدلاذابا

ئعالىاللهصبهتصيةفوليعىوالفرالسظبخحسريسعرناهبل4صرمنديلىزإماطلىعطو
رلفرآناتعلالخعلىرفعهكوأعطهععظدمىلالمننىألالهرهأإللرخةميمد لىمرالمعطلى9خلدكرسع طهلسهلعبائبهثمنمنسيىقمؤءت4الإبهشيعار

اىوننرممفانحكادفكنفخينأكذدفمامبرءدفأجممىرولهيروعوالالمثىعلىكارصئها
أىفهأفييراقبوامحثدبدهراكاعهـببهمالث4دساةااصلعةرمحلميد11دبةتدضغلىأصا3لىهـ

ةادءنرأبلهكفابهبف

فىالمحإلالئمامصدازبميفماىموسالأثثرسفراخمهرتمثبماالعمالوكلؤدبوفىملىكرسافيشابدلت
أصولعباافيلانخلأجماكلهمصعرهمأمزمممتلصبهمزموضزمأليمرومل

منيفعهماربمتبانثنيدفاألىةط3هدكلةأىنعراةلأثسصأتهـدلأط
رتاعذابرظلىولفدكانمكبنةلملكلألنخمجراؤسزرمرىذأ1صاصملمهباد

راأبثالواأيأرزكلبمأمأكلمإألنذارافؤداينرتيرفيسثمادشتى3اثأتتلعحر
حطاأىاذالنىضاللىأونكأضونحىأتبعهءحداددسسروومىدداتضهحأ
وعذابءعناانالىوقيلقكنابثوقلعالبضعيسأبئوسيعرازلجانعوءفتأسوالتأدأد

أقىلأبعنىإكرعليهاألفىأالحاكأبعلثنوقلوشالىوذلى4دطأمنفيممىةبمرولمندلى
النبوهادمائهعلبناينعظمانخكبريربطزأارئدابوبهرلىباسميءسماةممىللىصي

ميستقواكالبهرالغدالغامةإلمهملاجمولعهمرلبمباأفصبعمرةص3سيرثبثءفى
افضبةيآلمجاعتوهاومخرجيهلعنالفةنرسلىاسمسأصأفىأىألشبابمكانبمىفطمفا
هالءنافشيرارقعرالههعنمكربمأئؤانكعلىسوانيممموودكااأنهؤخلبرلإ
واعنسعىوصط

نعولهاصاناهماىأكصاءتقبهملعةفمأناألهمرهةأخمحم1اههإبهشدسباأببرأاتحطهنبولهنمهوهـلى4و



اطىأدءالكاكلبرممهـمارمطمكائهالىماهثالتأفوسبافعلماهأثقاثواصاحم
ادفمثذفكبفجمعونفمرنهأوهمأضكلىضاةب7ىلالنافردأظالوافاالمهعيفلتعالىأهافقلناا

لضرأافكزاأللسالامليهحمببربلثاعهمةلىوارهاأصمةمنارابمليوماأدشلناميهمأقاطر
اللمفيبملمحعاكماشونتوطؤبالولعهلبهتظرمومااظيرةايعحلىظرالذىالمتكصروالمقئممابسرالياالهشمم

وآتأ5كلمد3منيمظذكرفهللفاعمرناولقيرهاحقظلملىأىاوفعدهلظلابفغسمناوقوألتيثمإ
معهومنألمنبنتيه1وطل17ترمههاأىبادةبابهماجمادصباطلوطفومعلىفيأرسلناعديهمنادالذباط

رظلسرأنهماموملعه06رفيلغبتهبحواذالتيتيقالو4لذاصفئاالحملرمنرإفييناهم

العوأاعاإدتجبلاالااركأثااصاجمهمافاللبئعرواامثفاداالناقهاذانكابتالماكصصونثىوفهل
ولنعدوصعدأوننرإإكيفكخمفابالناتيعىأفخوالناقذبسبفهأكطفمناولفهعاطىابخعمألق

أماةااىثفعولهنععةكهعئميهـعؤالجبردئنىواحمصلمبهمءاناأدمهإلمالىفغللقعاابهمعأببنثم
نجذىعندناكأنأاوندالتنصوائىكهنحظيرةهمجيظرهماهوارجلىأفعباكرفابنفالقظرا
فمدافدأاننمشكرآمنااجن3يماابافىهوالخراوفيلالهفيمهـفافياستداندذمنافاسقلسباعا

السالعلههلوطأاالمحرفةالمحرةءهااوفبلىكائحطمراذابلىااكيبيسصارماوالمعنصارياحننروه
مىلىتعالةمدكرمنرفثلدفلغر7تاودغديسرنائطاطإثرمنيننالترابهواوقل

ابمدأصدتنالجابللستناءملدودياادةاوهىميااطلعنىاعبامحدهمأرسمنارانااللنالالوقومكذبت
اكذذدباله

دالقدشاعاأنااأللأيهمبرحأىعذابامجمبهمسدناعلهمأاناالمعنىهذاحويئفعلىالىالىبالحافدجمونحياا
د5أرمدابااكأمحىشيناهميعكألوطاوابنتيالوطآلاالىتمالاستئنىثمبالمجاره لمطلبواضهفهدعنرال3ااأى1خز3كطالحيشنبهعاهمهناعلهمةنعجعلناهأىعندناإةن
ياكلهاضمىأفاحشأىقدأنذرهمأونأغرإمعيفبهاتماصناضىشحمنصبهزىكنلىلوط
اهمأفيعينهمأ4طيسف9ألصدفىولمادنذاباكمئمكأاننراروابافبةفولهبااباهمناأختفىيهبطشنالوط

هااجعهلاحهصاص13ييومأدهـاأفيااليهمملميأنأمحطلبوأمنهضبفهعنوهواقمراودوكذبرأ
والدضولغههوبينخلللوطرسللتفضاعدبهمليدخاابالهلجواطلوطلماقسدواداما
إبلماعالجوااضهمثىالتهباذنهتامفتركهمجفاحيلجبرمارفصغقعالدفدخاواالبكلىالانربكنارصظ

اأمملطبملألوطلضيىنجهمءااومعنىونصرمحياالطداضجهمالبابالىهدونآلجيرينطرددون كاالمداسا411فاههألصااللهطمفاملهاشةءالحهالهكاثفاهاصءأ



يألهفىاكطافهئيفىلارطعكلفيلمنوبنلىالممأليمأصابثكتكلدأ
هكةالبمتإاطلرلعفأتيمبأربراتلمائمرمقلدائلة2منلىاذسعاعمبمىادممغايثهفىلملفاباأمحص
حميهبقولرنثخنأملراةشالظنغالااعأكلىآهناصصاصال9كدلعرممممرداةثههداألئالا

ريفىظوادبئللالالدبريرلوبأومكةفىء3أجمعاماصهينعمأدامسفمرأشخعدمممالى
ابههبعلءةمرعدههيعياسلكةائاملطألماشالمهومدصورلعىجمىفئدودنيلمهأىلصوابطصبمبع
اعدإمنامدوأصئهددلبالممكرالدميامةالدشحد3د6مناشدأدهيعهواالربخ

صدرسءهـألمدطالطالمرةىادالخهدبا
مثىثمصالتشاأأجمزلىبثيولماأيههممىكلفاممآ2مأالبحأممايمدبنالمال9الأأكسيصألألاكز

آوصرألياإكا

انكرأمحالبموابأفمععهمهاماساوهفىرولمأىرزدونوألوجماثإحمبمياأنااوصهاألفىوليران
دبةىلحاماالثاأماصفعلعرالعإأجممحهمنكغثأرءئثبرأدلىدأيمير3ويبرئخطهألك

عوقسلالدئرسفةلموبئصرمفلةولمادشسوصتهصامىفى4واحدب11يخثردالصوديب
تعالمحاسهىماللهفاللملحوإحلعفمآاىطمملتسأصكالش5اههموعلىأ511
داالمرادوهـيلىسؤسحلمالالثبادأثلملدسأويرلودمكهلكبمبعمأطمصلهيادؤوالد
داصوالالهزجمةممالالجمةواصسالةحسبملهلىألهثط3واآطادصحولهنأض
وسمليهاالتمعسلىملفالطمرسولطيعىعدصلىكيث4بى9هـأسءطيموداقط
لداامومادهدانعمدلمادضمفماك5وكهكمرلهسلىوثمامدألمىالد

وهواسيماوهوفىرسشعرحلىمنثألحتدسوتصبيتلىهءديهر8دأصيمكهلكمحركل
وعدهاللهلصدوامىارهىصمهوولحدهممماالبريولوطعنجموبسيهرمبمسبمفسوصرعمر

الجحاضسهزملمابقولطااطحريحمعتاممبيرلىسهثصرمسمءهراألشعيوهألجث
عديموسلماللهصلىالعىرأبتيوسملىلىلىبهرءعاقاسرىعأللدبروبرلوطددسنهمهمىطح
جعابعمىموعدهمالساعةابأوأهتى2برأطعيرءضوسمعهدنىنئفىطوصهأل

عروجلدرؤلىيبرملفنلوااألسسرةأسدسيهـصهه9أثواههىءأاوصعرفىأدطههحثض
نارشعرعليهموسراىالعدعملهـسللمألىيث5هـهفىأردمميخي

وسعرأىلحةاطيقكىائحعأللىبليضصرئىوسرييفلألسسهاتةرخومرخب
موجوههـاهـعلىالىصيهروداثاسحمو1لى5كىدءغمموهالاايهيلوؤءأدلى

االسقرمصملمبهالىلمحمدسرءاةب1دؤدسمسةدؤهـإادسمىالميكوسحص

سىكلنمرلنهمبلوسوطحلممثويهتفسرطهثفىدجموفى4هووا
خدكعلىوركعثفىحقندنىكلهءثتنأل4يرتولىصئرا

بىممرويادتهعمهسأمددعهءدفىلىزوصتدتأسثأامحوذثئ
ادقممهاذلالبراطلمععاكفىفيللمومىثرتكصتثيهمعثلسدد
كلقألصلمسسرئبثةلشسفيتعيطرهوصهف

ارصبالهاألتفوالمجوزإهـركرثتصاتأدصعىسيرلععىدءرمجثي
أومطمنقدبرصاففدبراقدرالعنروولموصوسمملىثعهرلعبرةعيىسعههسعبهي
لهاساعلىفالوفبلملممامهخانمدافنوحت2مممركيداسىسهرصءدفىلطمسه
دمرمجدصوعالتةرلتلفلرهـعوءحمهسموعهلمهكأصلىصىبثىز55برهدعمويهفي
شرسصكهـ



صاثظلةبهقأآالملىئمجمرظلمأبغثسةسأدفيباخااخالئ
ابرمبىاالتةانجنؤلضهنماالنمجاكللهمعلماللهعلى11الىشىيخربهميم

لماألحرفناساظلطادصعىممبقدناخكلشذنااقولهوشهرالىألال
ولبمربئألتهالوحمعهتحبدلىبفغرالنمقعاأبعودقدسمطيهيلتهللتصلىسهلر
عىزواكبسأوالالكبمرابفالرخهكلهنوسمكليالىافتلىعل
بشهدبؤمىبادعالبؤصعطحنىسمكللبهاصلىقهافالرسولظألمجطالببنعلى
لغديزببالموئكلالبمثبعدوباإللمعئىبئداتجعئالطقاشوأفرصوليالاان

يؤعنعبعىالبؤمنسم5دلالتسلىفافرمهولصارظلعىلهبفدلناأضجه
بثحوظلهصبمهطىاخطأملمممالمحطئهلمجمىابهااشعاروصنىؤدفسهإلفموض

حربلصدبضوفىيرالحلبعثوهوموىبناقهعبدحدبتماالسىاليبغر
فالحذكفةطعىريةالنمدمصضفالصدفتوشرهدخبافبادنؤسعلبهألمنفق
القدرمىبقولونالذياالمة5دمحوسثومجوسأمةلكلوسمالنحليهادتمصلىرسول
االلهكلىولالدعضعةوهمههوالدمنهمصميرهىازتالتمئهدراهنهممات
عوهمنجالسوههوالفائيادثلهءأدهربرةعنولهاودأبواضجهبالدحاللهقيمثألط
االىايأمنىعنعالحىوسمالتسليهرسوذالتمصلىظلقالابخباسوشدمالفي

ايوىوطرببيحوظلجعالزبنطاصلهروالقدئهالمرجنمعيبسالما
اداظللجموهساقهاشحلهرسولهكاسرفىطااطمرسيرلجوزكهفىا

اللهليايوربواالولاهامبعمكممادياصادأمىةلضدالومإلئقاطاللهجح
اينقالدقثلىحاقمانىفىالنثدوفواطسسقراناانعاريقولالىقيأمهاقمريةافقوم

احهدئملىبفيرالمعصمةألمجوراالهلحوشثقءامالالتهءخيعاواكالقملالجوتا
يعسيرحىلىوصملطيصبرحىامظلوالتملوأسفددالالحىعىدرىهالعدبد

اكدقيلثمدحهممسقرلكمبعالشكلىوالمغأمىاربعباخدطياصىكألونرثما
هبمالعلمااللهووكوحهالىديانمهكيىااقالربمخلقهاهحينئناسقرعس
اثاشعلىوتصالهوممملفدمافىءشميافلرأهالىاللهادومعماهالقلراتاقاطأهل

فددهاحعلىتفعمحصرصهصاتوعلىموكالىسحادهدءعلومهأوفات
ااوانمعلىعهغدمهمصلمموسأهرمحتاطدلقدربةاتوأدغالىالله

لهمواعىتعالىلهصاافتهاعلىلىدوعونوعهادمهؤئالىالهغاطاسأىلملهمسآلعة
شعىاابأةلقعر9رهملفلريئتجةاثماهدهثيتبهيراىااباطلا

هلاصدصبعؤاالحاطللسسعالاابهلىلملمجياةبةافدراتوفدالفرمبىالمغ
افتهالحبرعىوايرشعواظرأصاثباتمةتهالمحأصالرمااق4لقدرااتوعلههانضلة

دإثاطكبضالبنهينيبقلىمحدبصرهبرا3علىقوالمعىاللهلىاةغبرهرسلتوا

اربةدالساالغدرةمصادلدولأفيدشادابهلىصرماءاماوئرالمعالىأ
ءهؤسبهكوهرصبرامأوفنبمةايلىقالفدلىاتأثالعنعابمدتم11ألغايل

رانهعودلمحويصهاليتهالىيعوصودأمورهالحقفادأهلولواخوصهاهمةلب11
كا11صيطهومسهيهالثىلىسالفسهموألىيصعودهةهاوهؤإلالتنحالالىألهواالإ
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يلىةصهالوااناأميما7

تاأميأكلثومانلىواةمم

ناثكوابدتفيلممئ

طع9ذلمكلهكىقول
لعادقمرامعرلبا
دلمراونبلىمععره43ا

وثةكطولهادفبلحاه
ابصرالبهثأطأهى

آاتاتدأو
كأسولأجمفى3ءأبا

صدتلمم8

1411تلطة16همهاهـ
ربمامىولث9أ

لهورحهثنياو

بهاثطدورلفاهت4
بموءفهفكضةا

كلوتثأهصاحر

هيرمىاسطلىئئاملى

سءالطرباة
رألمشتقىصل

ءطولورتصا

افهبرلطهعوطقاليالحآاماضههيتعمكنربعبتدلعبمفىالبمهبنمعبولماأو
اثنصمثماوااظهمفثبهههبهماآلمدهذهصبهوساضراهوسعاألتهم

باخصاصءاوأدأهرمنوالثراديزداناشاضرتالمجوفحثكأاالراد
محرعنابنعنأروطزمرواهالهذهسيثهـالفألربنهاشيرصئماداأصد
فيالمستلفىاللهابرعهداعمواسمهثههالأوردحرجهؤطبهفته9صطالءد
اظطلدوفالعرابنحمكنأبعازمحماحسعن4ثنىأشرمالىعخلةإثمعاد

للقولههبالبرصاضهبعنهبهمةلمفاعامسمطبهاللهلىصىجعاهمءا
كفلىيةادداننولظةلتنانوددائاهلدالحضاتفىبرلةاوسد11

انديرئئخالقمسحرنعالىواللةغبرهلىشثاأوالنهألىاطعسالودصددول
ابهادرقعالممطفاواجمثيأيااحعاةانالجمئشنهشهمابهوشصيمإنرو

اشمعئىطمالةربنمجسبكئوقدىادالافىوألفكالدأسالىلماااق41
االميكاضوهمونهوليسضاهمأقالدعرولهمداللىاالئددبللىايءيخمة
تغهـديرهاعنعوامبلعواابانجمابهونظقعلىعمءفدركلصهصهىواغ

تفديعالالقأسلعنلمملرمقثراعنجنرب6نكلوشرث1حبرافىمه
فقصالهنتعالغكقميلهاظأمعناهلتهثصلمثنهذواحموعبىئبرألىغسفهثإ

بةالااواجاعابهوالعمنةالمنالقطعيةاالدلهتهيها9يدطاضهأثرت
اغةوتعالمحوفدقررزلكشاناولدانعاشقهعلىفوطنلممساطلىافى4

دبثالصاامعاذملىأطعأواطمتهليةاالمحعيقوالنثلعيهدةربريدثصسنأحبكا
اقلراهنافلبعدرالمرادتااهخلقشمنانايدفولهاسرهوفرتضحر3دءبسةت

تمتعالىمعلىماالزذعئحفمرفىذفكلوأدادتعلدلهوصبقفىأعووالنهفيءهرة
ألفطنجمسبنضلمحواخواالااقكنبملةقثتتفططهبمتثديث4فىمى

امدرفاالصالياوغبرهالمحفوالتىافاآبئدثتصدتمهإشدلء2
ئىكلوفولههوانمواالرضلىابخلقانبرفبلطأعلىصهوعزووةإ

فعلهبهبماهؤركافلرقوتيلاملحرألجزواأدكبرثأئيشهـواثأصقمس
الدنباأمودفىالعحومنملوثاعاتالطاجمرعناضنلنعإنملوإخيرنعهضسيب
انعافيفدرجمزهنلحدبثاموسومعنىذقالجواطماالفةووضزةفدبمسوش
صعناهوفيلاصدةهالمىناامياأوأىحلنإوتمي146لصمهأفدربمعحء
أداداافىهذالىفحهجعةافيكونمالصكنواحمفىأل441يهورد5اشى4صءس

لقولرواقدةدالراقاوالقولالدادهينفوفبانارهبهوكلىشياثلىو4بحالت
اعحألانفازلىاثارةهوبللقولكريراتلىجتاألالهفنحهوأضمدوفص
معناهأيضاعاسافيابحروعنأحعىاصرعخلفىثاقتابربدإسممهبذتلمربث
اكمباهمأىعمأشياولقدأهلنىرلبعاطرفبملصركاةضفءأإأهسلأصر
ويعترصكافاإشذدشحقمتهظلمذكرفدمنتاادسماةألمهـمددلمضرأس
لالاأع اللوحفىوفيلالحفظةأمحفيكمباربرفيوثوحرمنءةشهومممسا

عزلىأمحماكموبسطرلهم3ووأعاللمنالمقاأكتمشوكبيرخوفىلمحفوط
لش



11الهاداافعاداةهلىالمسلطفعىااسبمىفهب4امحاوأالفاثهفإللطبناخهمهر
أناثووإيلفالتئكرفأصفمرامثألمالريعةدمشتر4ندالئلعاللئاأأميفى

بماأئاأبةنسخبعدهيدمألمكيةبلىأممىبلحمنبرمندهوملىقهدقمل
الالد93أبياقامللعمالألماعلاعالاآد7وااكالبئنعماناخلقن2ىئا

ىاالدؤهلموأوحعءواانهارأىنهرأانبنأمبنلتفيثمفاانوجل
المعقاأاومنهوصعةءامقمعنادقعلاللئوالعسلواظالمطهأنهارالجثعنادوأ

حسنيدجمداوفهتأئمافوفيهوالحقاليفجديىأصدفاالطعقعدنالهمدهل
ععدممدقهفالىكلذممليهامنغاليهدمملنالتمحادشإلنكطبفيهكنعقعدلذ

أفىمئظددالىمقنععأنالمعىاليفرلتتواالمزألمغومعغاقيلئممليدا
وقلرئهإلوهوتحنكهأشئالشىدأعظماقندوالمامأصلثملحثندمغولتي
ووصفجعفرالعادققالفبماسهاهادكلهـاوالابطةواجمعالمزلةتيامنأكوبميةيمنفأ
دتحولدثهالأهلابالصدشفأليفعدفيهنالمعالىا

جلثعالىحمىتفسرصرة
ومستبنمباأقوايخكنقولعنفىيامداوزىابئوذكرأكبةوهى

صقمالصصنفووشطصأاوأمليوخسونكلةواوصبعون3يآوناثمائة

مالىرصالتهابمأ

نفيعمصقأفطم
ثالهرقحمانشي

نهارحيمرحمناآالة
انداهال3لعزولله

ماهوأسعئنئأولآفي
الئهوجشمىيعا
عمافوزو

ملىنهمنمخيمآفلدبئنه
علىاكفىلديخعاهوسنا

افبهاميض1افهامي
وبزبلىلفر6ننعامهواو

للهاوسعظمأاللهوفعليم
واحنالممزلةءأنبة

هوثراألدينابراأق
لموبةالمصياخهباصهام
ادعلهالعواافهماومصد

زسانآالوأضذكوخاق

نعماإلهأنهعهئمذكزعىأرحمنومالكفارماكةاصدوالرصلمانرلتمعلالقر7نسمارحمنعؤوجلؤله
لمحيطلفدبئانماحتهانهالفرآخوتعلأذمحكللمؤهوأكأفالنىلعنيالىحناللهنرلينأارحمننعرفاوتانأنكرو

ملىوكت4صعدبهافوثاادا3بعنىالقرآق3بئحرفماتتصالمحارحمنإنمايعلوافاحمكةهذاجوابثالهل
أفيمقنساناخدقمافاتدمعباتعددنعممحلىوجلالتمكزانلكوثبعلىوطالذكرامسرهلعرآن31وقيل

عىبزدكرطئملمعهأحمزنةوأصحزةأزيانالىاللهوحىاعظمهبرالالعزوهوألعر3ننععفوأعالهادنبهاعظمها
البيانصيواصآفىاطأبةحمماواممنباأموموصفاثراالدابافيوأحسنهكلؤذكوعيائموأمائموأأواعهلى

هوباجالوالمطقوكلهـعباحأأبئكالهالمالىشابصألهكلههشآدمنسانااخلقالبريألافعلىالمزلة
وارحمنلفعيرافيايهلعز11أفضالغةيغكلهبسبعمائةمد7ناكات11االطهئحوقبلاحماضدعنىامبانأ

يمهالاهدأوصطقدأىاناعلىصىنةهدافعلىطالهبعبعادبهر2ونسمااألنساتوقعل
دهمزافىاخباصانرهالفوألحوصاحرفئهطمامألثوموالدلمبهايهاءعيوأذشوقملساؤاعبربهبالذى

طفالهعنداحألؤاومممالتثكباصمحلىنإالدباالادلقببهعوديتصلدىءبساحهمموعمصوقبللهالي
كاولالعدنماعلىلمحناألضموخكالالولعىنئوسههطاصأللههوشتشهابيايعنىابيااعاله
ردهداكورازلداكمالصواالحدومواطألاطمنمحاعلبيانلوتبالدييوموعن

دلكزكزكوأحسابماكأبملوأاليإلنمومنازلمحسابمجرياتاسسابئقالكعسعاطمرانةو
احدعلمالمبددلفهلهةوتجلبدبمجرردأحدكصمرلمافوأصواك51أوالالبولوالالواالاالو

صالهرمىدلمحاتأايحدانأصرووالمممدالجرورورابعرصىوأناجمعلمتالعلىهثجانا
لثاولمحرسادوجخروطنمجربشىديرلىةورمساجبصاطإهمروالتىاعحماذد63

قظضعبركلبقوألوالىلهالصاقاألهـضعىنجمىالذلمباتفجمشهـابوخبرالىعلممنلمعاسمنافع
نانارائصذادهانتبتتكلهاأجدسلىاثانهحههالىلنهاقنجقادانشيسءحمانجومصماقبل

اصموابانهوالقمرمجسافثريللهألدعبرهشلةولمحصوءأسهانبااناعمالمعنوبالوصلنجلتادبالىحنا
رتجيالميابرادمدبشبلعلىوددثاإلولدالإئمولالابهـانعالنمقينصدلملهانسصالاسحرا



اضيكثبجيال

تنامالمجبمهعالعلىفا
لئهاسبتلجانجياف

ألئهادالصضاالامهـأجذه
اايالمروصاسهأص

ماؤافىأىلزانلماووفح
رضاملىضوماعحلى

عبافىاجمالقمبهصيعث
بلاهعوايةموالنمص

ثمعطااأخعأ

للةزانلمائطغوافى
لمضشاأاوهىنطنوا

اضطالوزشباوأجموا

بالعدلموذونؤموا
والألمبراناوالغنصروا

بانفسويهاميوهنف

الذىفيانالطعنونهى
وعنوذإلدههواعقداه

الذمحهوتطفبفاظسران

المبزنكررلفظصان
يةوتغولهقوصيةفشدورا

والحثلهباسنعماللرمس
نهاورضوالهعلب

ايطلىشفضهاحعلمؤ

للخلوهوكلنامللرأ
حنالرشراعلىها

رأدفععمئااخوأفهواك4مرحماوالغاليئشيحاقسالشاجم4سالعطغيريالممه
كههبيةجيهاعب

محباقافرجموافسعال6خصكطاينقرلواذئافذيألدفيألزيالاهافماكابشالنغابلى
نمنماصلهاكاخثحمتوعةعهااأوالمحلموفعرواالوفهيعفاسبلى

وساطاةوعلكلنااعثكبرعلىوخلىأنببثمعلىوتيإدالذوهمعكنمألئكهبا
كأعخدغهلوضهاشوفرسطونموهتياماليزمنيرهادثعرفطمقاالفسهاهأبه053فيى

ودهاومءالشتاتفىشبصارملهالباثكلبفولواصائامنلهافهعاليقيل
اظهرالنمؤكرهاالولوالغولطالىعهبوصصؤههوالكلوماوقيلاود

1دفعهءاوأئيبنارضياشمفابلهسأفمروالنهماأعسالثبلىمظالمثبممع
أصانهوالمعنىالعدللةالله3يعدلازأنأدادبالملقالميزانووضعضاالأعفوق

االةاالأرادلالعدلوقيلوازالتجاأىأفيانالثطنوأدنى411وقهالكلليدلاإ
أىالمبزانفيالثطغواالنغديرانالوزنداصشصافوااالنصافادتوصلىيونرلحه

فموالوقبللعدأمحبانغسأللوفخيااواأوألمبزاناأطعفيلواوتجاوفواولثالكهلىا
انالمنجتنقعواىوالتخمسروايالقابايعوالقسطمقبااالظوقعلامدلشباالميزلسان

وزبادهعتماواذىالطغياناعنونىبةأعيبالتمموزنوالحيلتطففوأقاى
مويةوبهتمبسديداللعوصيةافيانكررلفظونخانالذمحهوتطفيفاظسمرانو
ناماللىلمالىاعلىضضهاملحوهأىوصعهارفىوأمهعاثوالهحمباسهعماالو

فهىكالمهأدلهمنوانسللوقيلابةدرعليهامنهاوهوفىفبهاالذممبفمالنالقأى
كهونمايتوقيللفاكهةالزاحمحمن1كيةهارفاأمحفيديهاابتصؤششمو

والنهاافهاالقبموناالوجمةيعنىاالكاهذاتوالقطالالتىالغمنب
العفهـاكامهاوفبلسنرشبأفثوعنئوفىبئمنمالمموهوالطلحدغلفيبحينالنل

جععمنىربداكثرهابرقيأواأعظصهاسصرإلقهئراسماسمنلمحلذكراقعصرعلىوا
ءفااالسبعللىبكراأضذوفحوهساواغالشعيروالحنطةبهاكايقتاتالتىبوباط
باسابئفالذوالعصفاالماكنوجودافىعمواالضلمنأثئالحبالعلىاالى
يكرجورشئرقهوووفيلوببصرؤسهطماةاالخضراداررحورقانهوئهثيااكأ



احعوئألثبنفلسوقفهنطاكردهذالمةكوداالشسياههلىيرجمعالنالث
نععثينبيينهليالعهآافطقعلىعثبخارركيرالةكعدأفىيراللنعمفوتأئفروف

لاليالاييهوثابماباعنحسالمىارجلهبهاكقولدىسلوللنبمهمامفهعلهاجماينههم
نانكمصؤللئاعردانكنالمأتنكرهلىأفأكنبتكاربهنالمجمرهالمروبتهو

انعوسحعمنمئاعمهفالكلهاثالىوأافهفكوهذرتكضامالفعرنكالمهذاإ
االنمانخلقىاطتعثيدلمكلىااسرر51مأزكرقىتعالىافتةالنوذللثبراقر
ووخلقهيهأنمغيرذالشكاالىماالرضءصالمموالغيووالمحساخلقنلببواررلهو

بهامنمالنهاممهااالشياعالمذكودهعنالءلكذالآفبأىالفملجوالاطبعا
اعهمفقأصابعلىلمواقسلعلىاتمارسوذنهجقالعفلىنعااقهبررضىصاهكنلمجما
أصسنأفنابليلةناعانرااقدفقالفعمكتواضها3الىأولهاننأرسور

بنانعمئرمنفالوإلبفمىنكنباقبرفبأىآقولأتيكللىكنتعاامنموددص
ادمنمسنأدؤنهيربمسوافىبببشنهردالرمذمحوظالصداضجهافمجذب

لصوتوهواهعلصلةلهيابعطينمنربىملعالشصنماالالمحاخلىتعاؤلىبنوفيعوال
العباراتاضفتفدفلتفاندشفوهوأانارباالمطبوخالطيئيغىرظلكاانقرذا

عنطبىالوحامسنونسؤالمجوفالمنلىنعافقالصهوآثمالذنساناالمصخلققى

بلختألفشاافعبااههرقلليسالفاللهمنهناوقالينعمامنلرظالزب
حمأختلطبالماعخاالزبالماطيظجعلثمئرابمنوالاظفهتعالىاانوذلكشفؤلمها

وهوأبرالجنالجانلقأمارصلمصالكداردلماببمالمقاالسوجمطلمامعنوناوهوأ
هولوفضاشفيهالدالناراكلهبماصاقايعنينادمنهارجأمنبليمىواوقيل
فعأىأوفدتألنارادشإااواالخفسواالصةاالحربااامنببعضبعفهطاخعما

ءالشتاومنصرقاالثمعمماعدراصيصوهوعكايةاصرقيعقالمنرفينبستكفبانآالعرأ
يعنىالضتامرتبلومغربصفااكأصنرببلنالمغرربوصامخطاطوهفمابه
جمىتكنبانالمربمافهأى7اقماوعغربيمراكومشربالقمورقمئلمحساممصرق

منالنينلماابينالفصلقيينمتالرينلرمغوالمعامألبالمجواأرسليعنىينلمحرا
وهولبرذباامنحهماعالمحمابهتعالىاللهايهنيلعتيانوهوقولهاالختالطاشأن

وفيلماحبهلىأحدكأالخيانلتماالقالرهحاجزمىأابرزخبينفوله
ارومصكيعتىريئاجميعلوقبالغرفناساالىاليطعياشلوقىواليهغيراناليخنلطان

بكروفعلالجزائربعنىبرزخبيفمادموارحرفارسبيفماوقلجحزاطاوأنتمالهفالوبصر
انمايخرجنجلمنهماصخرجتكأبادإلكر7ىلبعامفىيانقيصكرأالرضىاكولمعا
دهامنجأراديلوراوقملقمرلحهناوحعلفهوكعولهانعذدوالمنء ساال

المهماكابعجفييفالازأنحللواالمئفصاراهمانانتىالماوقعلافالملحفور

وطه6المحاءمامنصحرجوفبلبعصهمناصرولكىاجيعمنصكرجلمحووالاعنير
لىءلؤلؤةصارتسةفطتههاغيتماوأفواالصدافءدولاأمطربئاادلرها

أمنسلمعلسانأظغ
دلعسآل4بسممالحين

لمالطينذتاد

نالزفهوألندرلمطبيهماا
اوفىهلىفيخثألفاو

حمالمسنوشينمنفوله

مىترابالذبطين
بفيدنهالععنىإللفا

صلثممقفىابما
االحمأمممنوناثممدنما

قيلبئاأيالجاناوخلق

ثوأمنئكجالجيس
خانافدالدافياااللهب

بسوادالختلطلوقيفيه

اذاالثعئجميافارمنا

بنختلعاوااضطرب
نهيميسبلطرحتاد
مننادأواـسفيل
مننارأوأهـادمنمختلط

صكنولهنادمخصومه

فبأىتلظاراناظرتمفأ
ربصكسنالنربآال

جمقالمغروبالمفصرقي
فىايشمسقىأدادمشر

بهماوصغرنمعااالعبفاوا

لكنبآنبرالفبأمح
دلتعيانلمحرينابممي
رلواهمانعاأدمملىا
قبينوريخصتألالعدبا

طلماعينابعينفمسل

زخببنهملبراهيناأىص
التتعالىقمهـةؤمنصا

وزانااليبغعان

دهاأيبنىوالحديهما
ةاللميازشضاعلى

وبئدكبكىلبأ
رىويخيبهعلقيخرجا

ام



عياومهياوأاامالمماالاتمعنماومايكؤمفايافيهحانثاالمورااهكلحمولفي9لبمجمربيمعثع
وتفوليبهضهودكنمنصرأاجيعلفعنجمرعالمجرأايضرصاشعنقكامهصماصانىبؤيغالماذانأاأل

كفباشولهأبعو2فبأذلموالهالملعملثئمناجمرصانرتيمحامنكأمنمحلافيواالبلدمنضجق
بعدامائز5العفذيراوقملذعدهافىالياعويألختيادلمهاالوثفارجاجقاليةادخالممفندراابوفتهأ
مجبهىوحمزهصرألمئعنرقبلمنشاالشرعالمرفوماتتأالمفهنااليافطحؤايمالكلىءأوارلىاالئبرومولكن
بعلىآفبأيلالطوهوالمجلعلمبهععألمالاصاقمجبريهواجافثسنقأواللالئهرعاثارا

4الوفةوهولطاواةذوالعظىاذوالجألألذاتبكإوبعدىدقةانكلالدضعلىعالمنصثكنما

كراموالالجاذاالبدشمالظكلأطدتموفىياتعطمثغفمتااره53محعمانزدأالباقاوواالكرام
الماعلمهاتدووى

بعكسلأقيهارهيانوإلمملىمنظمهوياتئلفىلؤقعالىوقولههـنرالقطوةو رالاسفندلحورلهالقالعرجمفمماىسراالماوأنانالمروفلزلديعيووهويصلىسجلكل
00009سرامواالالجأللاالق

السفنامنمعيخماهىقيلهبعضضلىضهصهاختير2قىافوكااتالىأىثماتالمبأىخيبأضاو
أفىالهضاتالمحدئانمالمحلىماتتالمنشامعنىدفبلثاتاكمنتاالللبفلهبرمامالماانيانكنعالء7

اببرفياصريالجبلافيالسفنشبهبلاطواالجبلوهولمكايايبهحأىأإلمءكاالااادالاياهفيوال
وأغطواصعناالرضكأهاعدصوجعلعزؤلألبارنكهالعرفبأىآألىلصدؤنبهمفينالمأن
فهوغيرالدنياعرضفىانأاالشونهالكأىان9شألتعليباللهمنظةبلدرهدمجياصرمدوقالااشبما
وئعةاااااليسبرالىرمنامبادموصرفاعلىثاطلفيهنفيوبباقالجمىوماباقفهوالموتبذاععادا

واصيانهصادأانوبالخاطوفيالجلةعنيعراتموالودئيصرإكوجهالىبيباطيقصبانذى
صلىالنبىابمعفاانلانهلبافىاوبوااحلانمماناالأجربكيوجهوكألماوصلمعنيلصا
لتشبهاممىعودالمومجلياعوصنامالذىلكرقواظهوالاعذلوالجد4قهاواشواالرضلمحقا

جأللهمعايهمااواجمدطخدقهبعوأويائهائالنبدرمادأى3هـامواجمدفعأصمىعكلملبهانا
لموافتمكلسةصلىالتفالرصولفالللثفيمأننءكالنبانالعرافعأى7وعلهفنفروكىرراحمث11

االسنادحمنىجيثحهعماطاوظفاشأضجهكرامواانجاإاذالمحظوالاحمواتاأهلهسألهفانيه
يعنىواالدضعوالىمفالسئلهنعالىؤلىوامنهااكروعوةاكذهاكمواظواأداوأهلمدبهمماينمل

لعباسألطواشواالرضالىأهللىففعفالبستغنىنوانصممنهبمةوثمووفيمايتعاق
اوحهيسألهأحلىوقيلكلوالمغفرةرقاريسالواالرضوأهلالمغفرهبسألونهواثااظرماميبلئصبو

وانفينحكلوالىعااقلرةالالىشارةاصهوفدطأودت4ديففى4ءداجظدطضانتهوالكالد
بالثووئتأكط

قيلانهوقيومفىتعالسااللهنقرالىعفالتاجمامجئحصحلىبؤوطمحلاالكاامجددأهورا
نرلتأذيغفردنبانهمنالةالشأدومادلكلهلمحبلاللالمالحلمبهالمووى

ور4أالمئالدنيهؤولالذىالومهماأصدوممانالتهلدهرمحنألةجميويرابئفيوقوهاويحع6برغباوويفرجكر
لهودافىنزلتسابوفيهلواطافىابفهلشأنةاةاقهايومحوواعطامرالممحواالتةصالحياموااوالنهىألهر
محئيبالفكرفهالغاللغموذهاالىةاشهليةاالممنوزيرهكالملىبعفشأناوسألالسمتيومىخالاللهاتفالواحى
المفعثمانقاذأجمهالةدألىرهاأأنادفالعبرهأدينىلىتلكيمهلالتهللأصابكبرفعااتإلموآلىأسودلهمظ
بسغمشاووبعثمفىالحىمنلممتايخرجالمجوءأطمجرجواالهلأرفىاحهاالنهارويوقللبيوايهأفته

الوزيرظشوأصفعالماالميرأصبراناوبعنىزوبراعزيدلوائئدابالووبالمحمبملىمعافىسلىاسلباو
كاطاهزبئاللهعهانوئلتالمواأتيرالىالمقادموقوئلالتشنمادامنهذالباموالوزارهنيابعدمجلعالمن
دوبةماكانصوفذلناثمينامنمجافولهكشفهالىاتكءدياتثألث7همكلىأشلهوفاللاابئبنلشم



لبسوأقمعفوفرلضاالىموحمهشالدالفوصهانثهأتهيفطبرلقوال 3كنلمأنوقيلاآلمهبقدئالآثرالندنالزنمجيمسبنأولالضسعافا

أنهدشعفهأتالمفرظلالسابتضسيأمباليقفىاللهأقفالواحيثودأيمااعلىترلشرد
رجنماويففكالواجمرضيضاوميبشفىقوماونجليعزقوماووؤقيرشويرو
6لمثطواحدمنأفعالههاالمجحىالىانلغغودسائالولعطىواعيامجيبووبصكرعن

كزللهاخاقمماانلعبخكلبااعننعلبىااادابغومحبااروىولىوتعاانهمايشاكلخدقه
االئةثوماآكفيهزريتظراوحمابهؤكقلهءحمراإلفؤةىفتاهبيىأعدرةدامنلووجل

يثكلتعالىقولهمايشاضفندثيفعلويخلوبزبروجميضوويرزقويخاؤظرهوسن
وواالالدنعااباممذهإالهأعندالدبرمانالدهرممهبخكعيشةفيانفالشانهوفي
نهىواهياالخعبادالالدنيطأالمهوعألةالذىاموم41ولصافماوالشأنالقيامةم
وقالامغابنجوافواسواالجزاقواااقيامهادوملمعوئأنالعطلموااوهالةواالصياالوا
ورقمايهونالكزوجلكمبأن5نشمومعنالمواالىبرادلمقااهوسوقافصلاصيناط
ألوالؤتكدلقدهفبواصلباارادثهتعلقىالوقضللثداحاةاذوقدرماهوكاشم

وقرجانثيكتعألىشمالهيدؤتلجالمدبرلعاألىيومفيلهيةاالدهأىاراالدبان
مرطاصىحرااالمهاشوءادارصامءبااإلبأصمنسعسكراعساوليلةلألثةبو
ننكنالعرب7تعالمحافبأىلمحااكلىشجيحايرالقهبررئمالىاذالدنياوعمكرامنالدلىا

عثمغلهوفراغونيسةلمحاباألخللىتعااللهيدمئوهوقيلألنائعأله3لمسنفرغ
ئعغلبومالثتفؤاليدهدوبدلمنثلانعاوكغولشفئمأنشأألبشنلتعالىاللهالن
ابمسنقاهمعةوقيلأندكرانمفامسهقافراغااذكرهلىواغاحسنبخبهاساقولاوهذ
لوذفرغشللثقاللهالشعلىالذكطلقائلاكقولفهلمأصوناخنفىالدااللئركابعد

وأنجرداكلمذاموعلىهـألمفرغاتورفقااأهلدوأوءانفوىاوعدأهلاللهانمعناه
دوأرالااطرثقؤلىفصنهونفرغدفنمتمررناعءماوفصزلموخبهازيماصبمف
قيرلهشوأمواتاوقيسلحياااالرضئقألعلىالكماحميانفلبىلجنواذاالانقاسبا

اللهلئقليكعابانبماتاركانىوسلمياللفصلىاقولومنهفهوثعلفيهفسبئدزنو
ينثقللجن1أساالحمىامادقامحدبنجعفوقالاقدرهاعظامااأئقلينعاوعرق

اتنفدوأنتمستااننصالوانالمعئرابكفباالس3ىفبأؤبشباألمتقالياال
فاضجواأىفدوافافهانهاواطراجواأىرضوااصعواتاظارامنتخرجواأى

هربواةاواالرفىعواتأقطلرالهمنوجالرباالموتانتهـربرامناسخعغانوالمعى
تماسنطانوالمعفبامةاللومهذالممبغالالموشوفعلبدكميتماكنمتمءواخرجوامنها

بلووجواارعلمبمدآلهـصتىواربمفتعزأقطارالمحواشواالرضىمىشخرجواأن
ةافعلوادقدمايوأرضىومىعدصقضاشوتخرجوامنبرامناشهياشتمان5معنا
ثمدللثوأقوصكاالنسوالهرسمىةالةرعلىأقدمالنمبةاالهدهاالنسعالجن
موأفىوغاو9هرأنفوذاالبقوهاعلىونمرالينىبلطادااالتنفدونلىتعطقالى
تكلانمطاانععماههاسأبنوقالوسلطاقملمفىشكنتمطجالنالثد

ابالالماطحائعسلنالر
هملىقئلهايلمحمكظيهل

أفيلكدحلىكلولتهن
اللوظساقليسوأن

بقومنحموصهسىس
ععاوموسىبراهما
طايومفودأمالسألما

شؤنكافاهوؤفهان
تليهايبمهالشؤن

دامحهوفبلعبداللهضام

ءالفبأكط7جعاضاغو

صنفوغركانكفبان
مصستعارمذةولىلم

فئسأبقدلمنرجلا
بفاعلملزبربلث

نيءايعتمظنىمكلبئعى

يهالنلعوفرعلىاالمراد
صيهونردهموالثفامفمه
الدنعاسقنهىيرادآن

دتفتهىرهط7وتبلغ
الالخاششؤقعندد

هورمكلارأدهابغوله
اآلشكفألببنىشاالفي
اللمبئاوهوخدوا
قاطرثعلىلهمشكألفراذ

علىلمحمزةسيفرغالمنلاأ
نلنغابهلمحنعاالله

حمبابنللةوالجننس1ا
االرفيافبأىالكهمعاثقأل

سقامعتجمهـذلجنريآاللم
لنربهههوخالنسوالجنا

انقألشااااأا ولها

منوانمأناسمطعثم
رضوإأفطارإلمحوات



اللي7اأالبمااطهض
امعظأ

كلقعمفاالبواهاامن
ن4بعيهاكأبئلمهالهم

عمهايماالفيمامبعض
ارثفةرفمف

أالحمروقيلالوروفا

لمحزاااكنلأ

هانرىصالمىنوح

دهر3لدهانرفاماعفى
اوهولاكاكالىتعاك

محوهوتاكدرد

االديملدهاناطلوةهند
رءاالفحأىاالحر

أىفبوهتذبانثكه
فىاميطاتنشقوآ
شاادنبهسلبث

يمموجنمحوأل1ألصانا

هوأبواطالدناب

هاشمفالحمالجوضح
برالسئللعفدوايرادولدإ

شمهرءصانوالس

بربق

مدللحوفوبى

حمعيى

هـدالموثم

وئحاساشاالاباليماكلكليعصرالمنبثرأمنعلكئهواظيكغمالناأجبهه لصلهبفامملييرصلقموحمممناضصخمافىالمعىفىدلىسداوليشواظطفءلىفحجمرو
انمشفتأالكأياالظنىإللحأى3أميمافننعانإالنننعراقاصدشرأالىع5

المر2طالمحانبلتامنةاعببصلطاقشلوهأولنلمرفوالمحواتاما
واالنسامعشرالجنينانارثممىبمعاقرةعالمالثلماظعلىبرمجاطاظوفيابادني

عليلبرلىطيفالللقولهبةالارضوألتاسكواقاللرأأوامنفألأننجسنطهأا
االضرهبهوالىوقيىفبهلفدالثضاباألأكلبندفسكثراأقالمننارشواظ

أبهوالصفراذابخكباعوقعلقوروايةوكتوال5اصأوالنادهنفطعالمه
وفيلالمهلآاصاسأبخصمصودوقالبطصابخعناثائيايةواروهوؤسهمعلىيصب
ضيهماالالاحلىغيراشيهمألجالصامنيرزأنمجووئرةاضهـذوهذأمملميهعاتبربل

افاذبانطدكرفبأى3عرمضهنالموالممونأدتهىدفألثخنعاأىالتنمعراق
هاهلىاابضمنهدلمواائلوالمالئكةوللنزأبرابافعمارترجتاأىأاحملانشقتا

ءالمهانعايميسايةاهفهرضلىكرااداهلاضلىهبهانالنءمنكللماقالىوؤ
االنسواظكصاذالثارهىمماهوأعظمنيااشالثفبهنمراللطيمويلفبعهووتجل
شبدهنبهحهان5كدردونتتعالمحافوهوفولهاوباموذطلىادوهوتشعقواب
اداطرقوقيلالىربالذىبيضردوهواالوالفرسابلىرانثمقاآلعندأالمحللىن

احرءشنااااولاصفووخالىقىدديهونالوسصاللوأقلواناكايومئدالمبئتةكالاا
وقيلكلدهانتلىنهفىافرسااانشقاهابهألاعندتلىفىااساصبصارأغجىاجمرداشتداادة

حلوداثبالذهىابهلتيرالىوةملالواناةاصاتاقينلوناللهثمسيراراىك
عنلفبومئذاليثلدكفبانبالعرالحياقبأىآاإلديماأىكاوفيلكالدهانغبملمماص

جمتهاعلهاهعهمنعالىاللهجهماالنمنلتعمبهملؤدعلىالبسنلىنفيلوالجاننسادنبه
كلثعرفونالفىطرماةالمالئصألالفوجةباسءلسيةوهدمرواعلبمظةا

وربدتعالىنولهويةي3الاهذالجعألضافىعباسابئنءوبعهمالالسبهاهم
كهوعنهمأعمنهلمتمكذاوكداءهليسألهمفالماكاؤايعمهـردأجعثمنن

بخكباسانبعفهلوعنألألفبعفهاواليممفيسمواطنانونملاكداتجكدمحايألههم
ءلالثوقيلبيئوتوتقريعؤالصشلونطاةوشفقهؤالاليئلىقلأثضاة
دبسوابعنىهمالهحالمجرمونسفإنررصبالعرآبأىمسالمدنبعنترم
الى4مفواماالفدمحعللفيامواالفدمىفيخدبالموابوضالمءةرةوزكموجو
ة4رمىأرجالمأصاجفىونراصهممكبلىءمؤسيررشبههوقبلظهزخلفىمىءالنوا
تكذإدرالبأى7الناطيلفوشثمامباالبعصهموىءوالةنعهميسصبإفيل



امضافمأوكاثيميمهسنلالناالللودصهضلههئااةهذاانعمةواأنكائالأفبول
مكقوهوروقيلىئضافوا3أرولهاعامففثرلىنقياايومسابدالهبااليهضالنحمفيهبهر

ايذئبمقامعهخنهو

الذئب4عصتأىدححئيخهأللفيعمسوفىاهبههنطلاشادفيادلجأهلفصجممحشأومن
اإلنسصنأانلىففىلهاللنااافيقوخلقاجدبأدصموقدلععثهويخرالهتمثمأو

15هذهاالمورالمألسرفهههيظشفلضاقلكفوبفبأى2بإلحمبم7شببنهاأبطوفض
لتئالإليلصييىللثطمرفبأى3قولهافحالبيتتعماهالىفاعايهاقكلقولهيائعنا

مةتجنعامنضائفيىاتمتماامننعمةذوملىيوغزواصووياشثاعااهذهالمذكوونتكنمإشقلض
وجنهاالنهـئىالظفبأىآاللىطرلهمنهطةب7لكنجتمنصاكسنفصارتالمعمىمشنصوالعبانرال
ءال6أفبأىبئانفخاآمقاخالمنتعالظلمؤمنينادهعبافاميمافععنالمناعدماذكرثكنباشثمب
دأواناكفباالالعهاطيعنىيهربقهاالثهوفوالمعصبفوفيللبيبعربئلجككلينصقاهبعنىربه
صفننجعأغحكلمرافيلوقىاذالةفيهامنمليواطألفعذكوافتهبالمععيةمأفييمهوافىليهء
اكأاىنماناالضيراخلصهمنوهاملخئمينهمنزكلمحرميمناعرضبعملوالمحألنيةالسرفىالله
ند8وتزتورقكهدأبوااالخفعملىالتسالمقامافواذيثالمؤمنايانقبللحهعليهيطلحأنوالمجبلله

صارالومنهانجعنىاللاتونهبههبنوجنهربهجنفشودهلويمنعوجنةعخنجشةىيجنهانالهاراللل
فهالهأىفنبمأواوأنادبمفافمنبقولاقمكليوالتصلىرسولحمعتالتضالمحمهألمجهربرفرضىعن
وتلذنفساىماثأدبمليماالنرمداضجهالمجةاللهاالسدعةاالالتنكاليةالفسدعةاالمزلبيغأدبموصن

لاالعاكيروالجلواالجهاداجاالدوالمرادلقألسير7ضايلااسيرأولنحاالدالج

اللذادةألنانفىوكطأبعنبسندهالبغوووالمنزلجديرابهلىغسادأولالااليلكانمنفاناالسأولفى
امباواجشانربهااولمىبقولالمنبروهوعلىيقصوسلمكليهالتصلىالنبىخؤرانها

أحفروالعيعئىده4ففلتدبماجفقانسمضامخاولمنقالثمصرقانواشزنىفعالهرفانلشواسرفى
نارلبمامقامضاولمىلىثمصقوانوأشزفىفقالتهاالرسووسرقانيقواشرلمحواقايث

كامكذالنمرفئأى2أضابدغملىصقوانقوأنلقالالقهسولالالنعرقوانزقلغالتةافقدتجنعا
دهاواأغصانأىأشانتاواذتعالىلقالتجناوصفثمتكنمادالمرأفبأى3رذ

بمااانتلههعاوقالالحيطانلىناالصموظلذواتاظدلوقيلطوالالمسغقيمضاكنوهوا
ممئولواالسااالمألىفعونغصئفيفقالانقواططاكبينجحوالفواأراكأبالوانذواتاعباسبئا

اللاءأللماالاينانءاىيباشفبالعركباى7عاسواهاوسعقلدواتايميلالفإكيةمن

واالضوىمألفداااراللءبالماإلنتجروقبلالجةالهلواربادةبالحرامةابخكلباسفالتجرالن
6اىآالآلهلىاخرلدهمنواالخرىكبمار3سمااماهىاحلىلوقباسامبيلاوىواالالشمنمآهاحلىا

001ذال5لدزعاوأصمنغانوجاففاكهقزفبهحامنكلكذبانربالفبأى7بينللشار
منعوأاميهزوكهـحرفابواللموهالدنياثميةمافيعباصابئساقالالرطباثربثفثهماييفيهحامىدامدأها

فوصتمووففمترشعلىبهتيمتكمالبانالعرئبأىآطوآلهاالالخظلصتىنةاطفياالوهىةمي
السفمأى3غربوهواشبرقمحىاطهـادةامختمناالرضتليالىوهىبطالهجحامبطافراشخب

إنحصجماصككدالرلمبزكلائربالظحممطابطاشعطاهدهوأبوهريرهممصعافيلمقالالدعنهاغان
اذأوئعينالظالمأحعلىلهمأفامسلمفالتتعالىاللهطاقالهىاظهمائرقالااسحبرقهفاسيرالبطاجبابن
ليضافلمكوصفجاوفاللؤرصامدمىرشوظواهرهااسنلطائعهامنظللهضاأفرقأعوعفههى

عىدمىمهم

وقيلسندسمنهاظهأللقيوهوصعربينلبباجدسرفياهنبطانهبيئنهابطافرأشجعفرشعلىالجع
افنهالهطاالب
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ظلىاهرهامىردقيعلوايموفعالصااالدضاسميفالظواهالتوفىكالباالئأ
لهابطابهرانغشرفصعالفرشيالعمهابدلوهفافاعمللقيقساهواكممندس
عنميناوجلبهثعرالهفهوممااطاابمنخظطس11نكيدرألبدأنيالسضبرقمن

الثخالافاثهرامنياألامجوهذحلوافاوالةإقائمأبنألهبهبفكرهاأنيىاندانالجنثجندص
اوقيلقاطءاوافاثقاغاءاشئعااقهلىمجنبهاحمرةندزافأصءابنقالتعبطاالاقاثمايخالهببفروفىه

اضكليرادماذايعودفاتمافاقفهئنكنمانالمربمفهأىآابعدوالغعالءاليردأيهمصصثوالمعمدالقاعد
ومجالسوتصونمممااينكلىاالخالفهنبفولهواغاجحأبخثبنالىفدثتكألالنرفبأكاال

همالمحنهلنظرنفألجهنأزواعلىأطرافهنعميضرناآلطضاثلطالطرفأتمنحالههالالجفنثطفهن
منكأحسنئتيأالجهةماأرمحفيدبوعزةوجياكوجةارتقولقبلسوأهموالبردنوفعورومجالسرأماكنصكلى
لموالمعنىبفردولملممجامعهى3طمفنالماوحمئوجعلززوجفالحددآكالدمحجعةالمعمردءالاالهذهأو
دقالفرفولومنهنجمسناملموذلبالجاحلجعهىوالعينينضينابء
حامالةلمضمنوهنأمعفبليطملماكضجلىنىواوالغركاكهةاةا

الجعهلمىأزواجهنفبلأىهأقباانسأبغشهنولمبطأهنلمنى9انسعهأعلمشافالطظصرأت
يغشالجىأنعلىدليلبةاالوفىمفمابخةأزواحافالملجناانماننىلذوالجانأبعيرهىرن

قالثمية51فوقرأنمصالثرلىىبهسلحببئثئتئلىوماالنمىكايغشىالىالبنظرأؤواج
الجاتطوىيهعمولمامعاذايةاالهنمجاهلفىوقالنللاتوابئاشادنستابهسربطعثهنلمغيرهم
خلقنالنهىينهـاللىاطهنلجثنعبللماللوائءهؤالفيوأخقافمعهلجامعاصللمءاأيارمحوعدلضمالدوايم

اداخلقاآضأنثمثنالدنيانساملىانهنوتجلدنأزوابلةأصلىن7ثلمالحفىيهدقالجاعوانطهث
ععنىاجمراالدشمشااالزمياتهىوقيلآضأصالخافاكنضألنشيهنلمنوصنماولىنجانفبلوصمانس

أحمنيرهمبشهنالمذانواصأذفرالعيندلدلمرالنعناطمثالمحننىهابادنانابالعداوهدادلبل
هونالمرطصاضىالياقوشقءفاأراددوالمرالياقوتنهىغنبانمأدآاللحربمأااللعرثلطيئونكابطه

أحسننالياقوتحرهمعاالؤالبياضلونهىشبهوفبلبياصاررهؤوأهىاعأنكحبانربالأى7آفى
فيخلتجمرلوأداليهلصفائهقرتلياباىشبهألهصعواالهلمئوسبكااضابهناالكأثصفافرتطلىاى8كا

وراطالمراهتنانبهونبنعرووفالامضائهظاهرهع11رايتفنهاصتسدكاافروأااءانأوالمرص
جةاالىاالحمرلممراباىكلكالملوواعاطئاساقخغىمحلآلجعبنبهسجمانيلئيؤامى

مالمرأهاقالوصمالتمكلليهملىلىاابخعسعودعنفىوىمارلىقلىعلىيدلءانبصا
يقوللتعاالوهاودلكيرحلىختىسبعوراباكسافهامنليرينابأهلءنا
أيعمعنلىتهاسعصثمفيمسلخلتجمرلوأفىةانالقوتالباذاهاالمرحانإهاقوترانم5
أبعىقوهوأصعيرفعهولماهةمسعبىةابئكرووفدفاللثرمدكىاوجهألىائهو

الغعرديلىصودةلىءصورهمالجنةبخ5أولزمروسلمعديهالئهعلىاللهرسولىقاوقالهريرد
يهاوقونالةاضدطاادرىأشدكوكبعلىياوضهمثنأالاثميةواررادالدس

لوةأالهمومجاميالدصموأممئماطلفضةواالدهبمنييدآواليعوطيضطوث
لحسناعنإلمحماوراياسنسوقغيرىوجنانمنهمزحالواولالمسكهمور
رىوعشماولبعصة3اللهوقواصدبصرجلفجهمفلىتباغفلىومبينألفاتأل
لعودانجورهمبعنىنؤهاالهممجاصلىواليصقمونفيهافىوزواحهرجلقلبعلىمقلى

هباى
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الاانبلدالىاصسناسنأإلصساناالالطالحسافياعاهللكنبانبع3كنجأ
كنيينردفبلحكدصلىصاهبهبوعلاألافدهاالاللعنجزامباكهلالوضهاالاممفيافيصن2
فهاالحسانفيالقرأفالنهاللهىملىمابنانسمنباسنادالتحاالبغوىرونةاباالعمكلميا

صسانااإلالعمأللالبممارونتدلهلظثماالحسعاناإلاناالصبهراهل3والتمكليهلىافتهرسول
عنمابؤاوفيلالنوابىاالوروىاحبنهوحيدااليإكأثعشديهجزاعمنهليغولفالأعلممولهوالتهدوا

الجغةاالاللهإلالهالفالاالقحوليالقهذهفالمعيهكاافتصلىألوسولاصءعرولبنابنشنلىبغ
فيهافىاصابراهيموعنفمصىحظيراطكنجنضاالعيفوسفىكليعبهأنعشزاعمئهلوجلعق
آيالدادالاالبئاهلصسنلؤذلمحعقابلتعبفعلأناالالحهسنافعلاأصاعمنهليةاالععقفىوفيلىرحم
خوفبأى7السألموالجنةكدالمؤفلالحعسانكلاآلالنضةاالفيالمحكليفدفغدلىدةاظيةاالوفى
1دوكهوعنتكنبانؤكوالمعمابامملاتركلىانصابضقالعبدوؤصةاالضفىالتكليففيفلى
نتيناكدونوثدونأكطومنوضهمايختاندسكنباشومنفبأىآإلعربفألتكامفاليهصاناال

انتفريخدنبنعالمأوفالأففلاقوفبلالربمنهمافىدمرباسءابئوفالباننماخرجنتاياالولبلجغتيا
لحينالياأمنهمودلىهنابنمبروقاللتادسففةمنجنعانينللسافملىجمقانىاالشعرمومى

كانتالمرفبأكلماليهيئابالتانضريمانةفاكفهمامنكللسساضيىابهنالغرجتانجنانربما
اوأنصدمادمدهاصلىالنبىاالكلنهااالشعرمحوضمىابأعنقورماننلوكاثيةفيهماابعينوالة
فالرةاضدهمنمفهماوهابيىانيتهيزهب7نانينىنيتهماوهافيهما3فضةجننانصقالمكليهالت

مهادااالدهليلاظومنفىاتلوعدنجنةفيدوجههزثرياايااالردبهمادوواظرانإسوالقوم
كنيإنءالكوبأمحذهبمنانالجنناكاضطانولعلعصمايلوفباماماابعنىاجنفالطدوكه
انضانيئمافيءالفبأى3يناالولبمنأفضلبرجدوطساوزوإلةمنياناالضفانواوفضة
لعالتاادالتهـافوازالةريرأاوشلىمفىايانصودأىشاقاملىتعالىالتجنتيناوصفثمالنزفيربم
تدكفدإنالعرفعأمحعخان01فبمبانكذرجمالأىآقدمراااادبتمرةخدتاهـفاداضرةلىاالناىخضر
الوانايهفافيهياقياصيروااظينفضانكعباكوالمىاايئوقالاليفطعانءاالمحوازدانيباأىننضا
مانونخلأالفوابخماللثأنددألاللهءأولبالىكلثورءاوااللمسكابخمسعودبنفصانلوالمجةأهللىء

فيطلبوالتروارمانفهصاتكمنمانالعرلمادبأالمطرابخةكطشورأهلرفىاهيخففاشيالمهسوا
صنعفهعندأبالفواكاتالواووارفالالفطفواغاممواالغواكهافلفهماهنلعنىنأرماوضكلكاثهه

العطفعههالىتهاللهرضىمةوااهذالىوئرارفواكاطعلىاهـصاؤئزفضلهعلىالفواكأتنبيهاجلةوانكانامحن
وغذأالشفاكهةوالقعدواصكافهوكعولهيلاضوااغافمطهمااللذكرلصعيصقالوااللغةوأهلالمفسريئ

آواثوة3فاوالىمانجمطثرفيماالمألةلىبمنصههابالذكروانكاناتومكللوجبريلورسلومألثاكنهلت
الاولضاكهااصكوغرةاموطةفاألااثهرةكاالافواامنوالرمماناضلاليسضهموقالمادفصلهـ
4الفاعلىقاعطءأفأكلكمةالفاأكلاليلمفاذاأبوصيفألذافالولىفكهنجلعالفلمءودواكهةفاالىما
نطماصابهأفضايةاالفىوالحمفلهخةاأهلفولخالفالعولوهذاصاحباهوضافهمجنضأورمانالمرطبا
بئالمزمن41لماضان3اأخضركردازميجذوالجنةلصفاوموشفاعباصابنعن5بسندالبغهىوىو
لوملوجغكقولهارربعاضاعنأثأوالدالاللقىابئءهاؤمالثاةافيلالهاعسوةأحمروسعبذ

ببعبماضلالجنةرمانمىأرمانةادوسوىجمملهبدليسالىمنوألبناسلاوأحدمناللبن
ضهايمدتطةمهاواحهنرعتكلقأللصؤسهانضيدنةاأهلكلاوقلالمقتب

حصاصنيعبم



11ماكفبلبأه
الهىنمنجاظلقاطمسان
لددمالمجوأامنالخبأمشل
اتأوالنتينأذتر
تكفبانسجمطفبأىآ

لىنعبفين

دفرفلىختصاكالا

وفعلعربعقهوفيب
بقرئوهخضرالىصايد

سناهاوطيباصدحسان
بننكألالكرفبأىآ

فماتصرتانةطواغ

كراالوليالجننبكلناتين
ونهماومنفبلحض

ونددهامتانن

ونضاخخانأفنانواتاز

دونةلوفاانشبهروند

فهوكذة36افص

13لمتكاشباركواوراط
ىزصاللعأببؤر

لشالىابالزظمةلىا

كرأمالوامللالممفة
بررومححانعىابالائهلىالو
4علبسدالتايالةأن
نارمورةقر3ومس

صهكؤالأرثمهالىال
منمنأصىؤاملجنا
اللهفولعسلىأشبتاماك

تكفبانكاش7فبأى
نعمكمنكنإلالفاكلوا

ولىالحدبغلدربنانكط
ووهوكررتالمئىكر

كررهالووهفىيةا

فه

ف

فىألظاألتللعىاالصلئطاخكالونرفيعثأتخيرأئلحساقخكالمهن
دةنحدأرةومفقصصةةاأعييفللنحيلىاثاكىناياافىذدهفحكلدأحبانكدب4
عليمودللهئيناابأاقبلقبهمعاأمايطعهنئكباظبرالفبأمح3مط

بحراالجناقأكليفىيهنةتكنبانالكربمأفأمحاعاحاعشرذاثودمنهالعاأضى
فوفىتناخبرفوسلمالتمكابهدتمعحلىرسووقكلتظسلةأموعنىدحسانضبدا

حورتحفبانسفبأولالوجؤاقعفاضألابراتخقالاقحسان

ملىإدتهلنىاوكيكنوترفينملكفىجننجرخالاتصنوددامخدأىاتورمة
تماجمفهاولمألثفارضاالىتاطلهلجنةالنسامأاقمناعىلوأنقالناادلميهء

نفهنوأفهنأطرارنفيلومافهانياالدخميرمى31دالىوفصيفهامجاماهاب
يعةاظاالعرابابئلنالبيوتهىفيلانريامفىهممهكفالجهنأزواعلى

بهوذابناهماساةخفألنخيملغالوالفاتسقفىأعوادئمبعةأدناالالكوق
الىنضافجوفبرصدروافىلؤوذدهأمنيخافيوفيلفيهاكابهـاؤظالااذابهاوخملضلا
إلمؤمناكالالتسيمهمممالتمصلىرسولىأناالشعركطألمجمؤيكىقالجضهورقنا

واتكرفهاسعوشيألوفيءاصعاالهاقطمجوفةواحدةلؤلئةمندهعفةابفي

تكطبانمالعردبأتحبعضاضهمفاليرىلمؤمناكلهميطرلمونأفيهاالؤمن
فرفعلىنكنباشصنكئمينالمربمفباى2زفسرهتقدمآوالجانتجلومأسانطع
ارفرفانوقيلسبابناعهذوىويرمرةنالجنرإلضارفريلةضرت
خفربوقاسمجاهىوفيلمنهاصطوااسالمجالءفهالىفرفيعباصابئومكنأبسطا

بغرىافرفهوهـبلهاممدلوبمرلضوقيلكلاردابوقبلالمواوقيلالعرش
موشىؤبوفيسلكلارظقسلطنااهىوقيلاقلضاافسوالطهاررابهىلحسان

ظحمكبقروغيرهمرجالاةاخرمنقيسجليلفىلميلاطوفالقرىفهوالعربعنال

لناجماوأعلبهاليفرمحفوأرعبفرمحرفلمفىسمالتمكللهلىياكفولومفسبلها
جميبشرفعحالىمنسوبكلافصارمئاللجنايسنهنهماأدضعبفروهىالىنسبلها

كانتولمطجميبأمبحلبأتوناثمبقوصفكلنانعنقدفىالعربانيثذ

اصمتباركلكنمانبمحرأى7بديمبجمبكطكلرااانسبوانابولهقبسكنىمرعبقز
كراموالذوالجرإكوجهييتىوابقولهالدتنملمأختمقبلواالكراملىالابذكطربد
ققوهواال5بالفاالضهنعمةالدنيافايخغختموانتعالىدتهاباصهواانالىائهارهوفيه

انصرداذاوسلماللمكليهلىىارسولقالكانبانزعنمدهرمخههتمالىطرةا
مواالكرالجاللاالدتباكتالسالمنكولسالماأنتالهماثاوقالامنعفرصألنهمنا

الصألةمناسمافىوسلممهااللىاللهلتكرسولالتقعالثنههافاعاثشفرضىوعن
واإلكرامالجاللالذاتبماكتاصألمامحنكاسألمانشااللهماالمعدارصايفولهديفلم

برادهعلمأواللهارمايفولاالمقدقعدلمجمىفولهاءافىلفودوااأبودأحرجه

ميرقفميهالعدادت7بمنهاكرغانبذمرهينوتألتا
جأغابرردأءلىءكرالغاريفداثدهاغاعقب7الشفهاذ4سبثمعارهمولمقافومدأ4صشءاوبةاللهخلقجماشب

مافندوالتانتيبعدهااضىةكاتتجغةاأبأبددءلىءاىيوأهالجنوصفالسبعفثهانبةهألهبعضو
أعلتهالهاانعوذياجهغأبرابعههدأغلقتالجفةبأبصتبرجهادمحللىالاانيةذااأصعد



لوأاثثأالؤسيملماوصابمممبشضيةبئلونمحفئدعالىهوكة
يةاالميفئولهوفعاوفىفولجعنالقةااضوااذلىقمفكنهالمحالةانمحقالوقو
كولمأىذبةنفسكابةقاكاذظنياإلفعاراذكرابوالتئؤلهنقب6كنتهانرلأى

كزوأ3قةممطفةسادنجمنغنمؤسكلالنالعيبتكذببدنكألبثقالئه

هالواسودهتفسر

بأصفثةبعمئفوووالفدالفائفوكاشوسبعونممةزسعونآوسحهكيةوهى
ملهاثالىاطئحمحشرسولفالعسعوبناللهمألمجظبيفكنمكلنبسنهلبغوىاوىر

أاوأضتجأبفهااليدأبرظببلىفهإأبداوكنبهلمانالهمكلييلبعولبصولقوأصاومعراأابواامما
مهـارحيمارحناقهعمب

وهىاهةاممةإترلتذاوقيلالقياتفامضاذاأىةلوافاتوفاذاوجلةفىلم
أىكافبةألمجبفهاأىهالوليسزفهيامةلمماةالواوقيلالخيره1001 خبراىكاسابةكاذلوكقافصليسمعناهلىرركاوقياوحةاثاتقعكأولكنبوالمليس

كلانأىكلذبةنغستهالوايسمعناهوفبلبةكذءفةمادقمةخبرهانحماوضالله
أىراوبئففسهضاوتوعهاعنأنجتهىتجذبغبركاذبممادقهاوقويخبؤمن

الدنيالؤافىأقواماكاتخعضعباسابنوفاللجنةاالىأفواماالناروثرفعلىاماأفواضنخ
أفواماوقىفعبالمعصيةماأفواتخفضوقيلينتفنياالدزأماكاأقواوكلفعتفعينص

أوصااذمحزوجلاللهاناالوذلىزكوزولثاصكتاذأىاالركرصاارحتذاةءاللطا

عليهابنلكلينهدمحتىاللىافياصبىابرجترجكاوقالمغعصرلفرفاوضوفابتاضطرأايها
حىفهتتأىبساالجبالبستوتعالىوهوقولهوغيرهاجبالمنلمفيهابنكسركلو

وقيلىلتشامخهانكاعاللعدرتكغيباإوئلوهوالمباوللمبسوساتيقارتكلد
راأمحنهباعنمتاهبانتأفذهببهاحىالدضاوجهلىوسيرشأصلهاشحنفلامعة

أصناأىأصاأزواوغ2ااوةلثواادخلأذاثهساإعفثسيركلذىمتفرظ
اليىناحيهةالمينوابميناابأئإيه4المعضابفأتعالىالواجفسراالزثمثالنة
حننمد3نيجملؤاعلىالذبئكاهمبخكلباسااوقال4لجفاالىبىيعااتذيؤخنبالمالذبنوهم

ميعطونالذبئهموفيلأبادوالبخاداهوالتعاداللهوقالهلبهمنبةالذرأخرجت
4ءطافياالهمأنتوأقسهمعلىاصمباكيئمينازاالذينهمؤنجلبايماشهم

همثئاوالمعنى5مادلىافىلهمحامنيب4المينأصابماصسانبعوخبااتااوهمالله
لاظااتذيؤخفهميناكاخالوهماأصاببعنىعةاشأاابأماةاشأاابوأ

مدلهزماللهوقاليةالذرخرأجادعفآثمالدثالذيئكاؤامابخكباسوقالرااادا
انضأءالمشاءاوقىثلهـبثطءتوجمغهـثوالذالهمرأاللىوالرطاةاالىالده

وصفةفيامقوقبلاالممشا

هألؤممضايقالوغ
نفستكنمبقعينصكوبئ
ذبلوأليومالنفوصكزا

متلهافىماللىوامكنهـإث
همتقدليئنىئعالمحمافوله

ىخةفضفراافالحياا

غةدافهاففسةهما
اذاأ7كيكقوامأؤضأ

صكلضحالدبئالرنجها

بنهدمصتىاورتحرجمثمد
بناوجبلىفوقهلشنئكل

اذاوفتمنوهلىيدل

يفنصشافعمةيبهوزانو

ؤفحتخفضأىانعة
االركوبسوقشرج

ابالاطوبعستلجبال

تعوكالسييلغحئىفئتت

لغئمابسأومسيععن
وصيرتذاصافهاكقولها

ءهبانتأفالجبال
وكنتمقرمنلنااكها

أمسناكايقالأأزواما
ثامنبعضلىانافيو

بعفهالذكرأوبعض

ثةالاوازأضبهمع
فينوالجنفىانصنة

فقالزواجالذصرارثملناا
امبهدنةافأصاب

حاثفهمؤنبئاكو

ألمجنةلمجااأمامنجمابا
خبرالمبعدامعدأوخبروهاا



ألمواشئيحبمئثىاتاالوليطي63فأههثألبهفنيبل

تااسافولهاموقيلالجنةالىالسلبفوشلى51أالىابقوناليهمباأبنفالىكهاينائبالى8لدنس
ادبعوبئالطهممادوفبلىابهشواالنامنالقبلتينلىلألجملىاهمفىقيلأالسالمادمنالمممألكرقليلطمهها
مالىمنأاليهلهأابقوالمحهادللتوالىونالممعارهمقيللواالىوئلمراظتالععدأمةجمةضاآل
فىاأضذسانساجمأيملمشغلتالقيامهيومالمتوسجلىنق3رفالأوقبلوالخيرالرمىمادهيلاللمكلليههلى

منودةالأولكلرقىذتعالىاللهنوفدثالطخةلفيهاليهاأيمالهقأولىهديسمئقهاا
مواماالتوابادرنخفىفهزدسنفامايفالعبماثهوعةالعندفعاملةرالهيراالميندصادشاال

ذكرأصابوأوممىغعواثمالسئيسابصافدمفلنأثالعقافائهءاصاموصلىايهاوشأشم
فىالينابهبهرلمحقدأاالفقعمالمجؤنمالدينكرامنصابقيىبوهمئيرهبوائمتثمطافلتاناافثمطيموسلم

جوالىهقالتهمنألونالمقرأولئدثتعالمحاالالسالقينأكأعلىثمجنهمدمنلغراخمردإلىأمئىمن فىلكفص

يردغفدبآفيمنلىإلمأدديبناضلههايعمأقومنوبملىصديندبرأالعىظدةعافىةصوآضموضونة
االمعنعقوهموءالنعبامايفواجمعاألنمقوذالياهكأمنلهواالسئبكهبالذهىمفسوجة

اقهأصاسرسولهمأالولينانوقيللهو7منوصلملهءاللهصلىالنبىاينأكئرفالماضيةانهاقولتامتكئينربا
باقعاألواانباحساخوفعلىلهمحنأخالايعقيناالمنوفللكلمموسلمالتلىصاصلىفىآامقحال

عدسررموضونةليئلامنمثةجاممنأىرينامنروذإللطابربخواالاملياستغووأىفهاالعامل
عدأىلمهاءمتنهتينهضوفةيعنىموضونةلوقبوالجوهرالذهبمنعنسوجةألىعلبهاممقاباينكعابمق

وفسلالمجألسةفيرةالعثوامجسنةوصابعصفىمفبالينظريعىالليننقالسرروجهـرهفيينظربعفهم
تفدأىملطوفمكاوروظهـالرادلهمللسةفظتصالؤراأرواطاروامالضهبوالينطوبعض
لهفوابحسنوبفاقل

ةالودلدهؤواختففوأفىبىيتغإلاألدنالألحلقهواثغرمحللىوالخامحقرامخالإأوكطذلداالصالقبثةوتمضرهانه
س01وضقاهـللالمودةءوضا

شدلضخارامطعالفىاندئبرأأففصةئااكبمأولدفاؤفإمالواوولدهيمكييفعلمأيطوفايفاال
اوالدالمشرفيفيقداحتلفاللهاألولمنأترباقولاوهذااتكايفاساتوأفبعلالذالنإخاندلىيخدم
هبوالملىفةطافهموتوالئهمالنارتبعاالفىمموناالكثرأهبففالملىدثالئةءصقوذوليدأعلدونجح
ليسمنهبديلولنىأهأللجنةمنماالمحقعونالبهذهبالذىجالدشوااخااالولدانثهكلعلىأبدا
ألأاوقمعلمنهولونال

سميعالبواعلميهااسثيهابراعلهاوالسباصسلهمالحمهلمجمنقالطعاهـآومولىصهداقرالدواونقر
ءئباالالعنانعولماىالاللعلموطالعورلواةآبالفأصبسلخدالىآلجنةوجمقامنياالدنياأهلأوالدهمئل
أسنتوانةوليدةواالمحتلمامالمولدالغألمتسالعرالناناولدبمعالأطلقبراظفيتظصلهملمبهن
هاألفبعافواسباتطا
جعقأبارعرالهاوالادآال5الواااليرهالمعسنداحالداالدهىكوبجعكوبأوألدررثاطاوفىلمه

إغىةسمأىلالالايضعاعفألوكادنأئمأصماياخربقصالبرتهاأتإبالعنوظاهىسوىاخنةالأررامالكفاف
هو3وببعكوب

منفيهوفدحكعروةضطوابربوهومالهيجعاوأباربقلهاوالخوطوعروةآنية
هفعقتهبسببهاوأىكدشكاااليصدليونامنتجرىخمرلمعنمعبنامنممبماسغدبسشرفعهلمبهنمرالمجوان
أوالبفرفوشكنياثاءمالبعلرضدا



فدثيفةكلهالثطاواى1633ااثؤلةبدبالمحكفجاللهقجملزلىكلنالجمهـلميمكيأفى

افئبههبماقساصافيكولهممأليعلبطبؤقيدنمعفاأالبتفرثوفيلاعاعنيةاثعربهالومفهامن
أونبمكالياكيةوىبئصميهمماوظكهسةشرابهمصدنالومعناهى1طركردنيفهاوقرئ2اليم
وأضرفمقألفعطبركتأللطمتلبهجملىخطعباسافيفآلكابشقونطولحمأدهلوخن
لطيرظخظتثممايشقيمنهكلفيألاوةمحلىءلقعانهوفمسلاشعقىماكللىبديس
ممايسهوقطيرولحمصفأالكبنبمفلتءةبألالالئتهواألحمالقيرسهالفاكنمسبصفىهل
صفهااناإجحوعحمعصعنأيضائعمراعنداااذوالفامملىصماانيظهـوفيهوالذىوفصاضةبألكةالعر7نوفصمن
صشعه2ظباالفاكهةالىصهئفواذاضراممندانئسبعاشتهيلمالى41غيل

اعلىصونلههو3أجموالىفيليمهضكهلجوعالهنيأكلوناكطةةاهومختادوأهلبلرمشمتوالشععاخ
لدانألاشتهاهواذاماأالقر7نجالفهنمواضعيرهفىادكرتاوالدوأكزفيضيرافاكهآا

النعمتجمتاتطفاحولىءوعلىوالتدأعلمحمالىغارفاقدمولهذاميلأدايهانفعمهيلمايعئمقيهإعلىيدننمرض
جناتفىهملكانهيضئفسيرصودأىوصاعثقحوؤفيولهموقلحورعلحيهمبطوفوأوحورعينا

رمووكاثهةالنعمالذمحالضهـونااصدفافيصالخزوناللؤلؤالمكنونالهكاونالعهامضأىفي
يمفاايؤلؤاضالالففنةارفىصطحاىامفاعرافيكوشمنهايةوالهواثساالميهتقحيدمحولما

المصونالمكنونوالنفاماعلالخألنقدبسحيساذإشتالحوراانروىصكضءفوئغرصودالماهذا
الدرعالاكصابموفالنوفرجليهاثهاتهكيوتعدالياقواناساعدهنرهسافياوئعيداالسونى
أصدفهمنصنهوجينءضبجزاذلمنأىسلىنطكالؤايءجزااقعسبجبالؤيصراناامئكشراهبذمن

الفواتاكماندضرهاللغومايرغبكلنهفيلالجنةأنغواأهفىفيهاعوقااليالدنيابطالكتنافىبكافىالعملىن
ءفيامالءاالالآادالتأثموفيهحايسنىوانقرلانههوالغبجئليلىانقسوذملامن
ءفيا4نصوكاؤارأهلبهكايتكلمثمااليتكيونبافيهمالأئمتلبعضاليقولبعفهمانمعناهنيل
مكلرةأىوةولمةمضااالقبالأوفسلقولصنالنآثمأمحعاهوسبباتأثاليألؤنمعناهلوفييخاالد

لهم4ءأءفىابلككاموقبلبعصءضهمبسمكأيالماسالهاسقعألونأويميقولوشغعالاممط
اصونيزدرأىأودكرأصحابثماللعومنلميقولهمانمناهوقعلمالالسالمارسرسلأوعلعهمالمالئكة
الجمهالجمعوددهالقعناسااصاللماالونلمحيىاصصاأماالنوأصحاشمالىنلمأموعالثن

ادتأطالآوخواثكاشدخحنهبمفهشوكالأىفودسلرأتعادلرءنااابأمالفيشرع
االفيألسالماهذالناالفاللمئأعظمكرهاهوالموفرحألفلوتيلابخكباوصذافولمنهقىحاصفع

اممألقوال1المالناضلفقالواقيرهبالطائصمأعههممبوادمحهوهوالمحوحلماتطرالمسلونفلقانف
وسألهامنقيءاواالستثةنللهوصرلهلقببنثرالمضمرندأهوالموزمللعويةاالهذهاللههذافأنزل

بهأومفعولقهألمنللفبهونماواجمتلىواراغقفصطبواونررطيبشوكلهيخالنهوئهصرأوفيلطيبباز
امونالأىال2بضلبالحلقدنلمعمترا1منضودالدنياعلىالجنهحرالدنيثفضللىءلهاناالويعرفون

هألمايقولوامعالمااناالفىرابمنشئثمروليساداتحصانهقهعرمنبلوقابارزةلهليتحره7اداولهمن
ونديثانهموالمعنىءاوضطوراوسومسيوموممثعرامأكولوالجوزونحوهابلعءاباقالافكرالدنيامئلظ
لوىببنهمالمالىؤيماالحممملكاظالجالنودلكالدبأهلكظلالمحسءسالتدائمأىمودلو
ابوأصالمالعلسألمشحرةمهابقانقالسلممكليهاصلىاللهاشرسوليعالمحكناللهرضىريرهأعنق

الببنصابأماانجبندطلىوظلقولهباسابئنءدودوظلثانواقرؤااماثقيمشظلكقاييسيرا
ىاودشحرالموزوالملط1ودن45طوشودخضالهكاوكاللذىاوالخضوننبقراالمحددئعرمخفودسد

المحشالمجروطاوععطهابدطلنإصطءممندممدودأوظلساشبارزةفلبسشلههأعالىمنأهمفلىنضدباطل



م
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ونلةاالولبههثآمنوعزاقنزلظبلومناكهوههدنناهاللهالتال7منايرصوللنى
الرجمئافدتسابلىتعااللقىلاالعروسمكليهامهلىانلمارصولىيخنائق
الغلعةيومالىاصمنلةاليهاموممامن7عايهاللهلىمصاللهفقالرممولينيناوتعدييقربنافى
كنهماارضىعبابناعنقاللهااللهاالفالممىبلاةرطاشعىاالسؤواليستقهاثل
ومعهلنبىاأرهيطوممهلنبىافرأبتعلىأالمعرضتوسبمعليهدهاآهصلىاوللرساظل

هذاالىيلأمتىمنماثظننتلمحسوادعظيماذرفحاأحمهوليسىلةواوارجالنارجل
االضااللقالظرألىلىلفظيمءوادذافنظرتاالفقاتظوألىنلثوقومهمو
اوالعذابغبرحنمعالونخيداأشونأمتئوصعهمهذهلىلعظيمأصوأدذفا
والعذالمجقاذابفضغيرححابونورخلذيئأونئكلقوكفياهنزاكتاضفدخلنهضثم

ولدوافىالذيئلهمفلهبعفيموفادلموسلميةءاللهلىاتمعابوأربوليناكفلعاهممض
الذىففالماوسلمعليهاللهصلىالئارسولعليمجئفعاأكروااتموديمميهواالولمالمأال

ونيتوربهملىوءن2يريتطوالسزقونوالونفيالذينمالوةفاحبريه9صوضون
آخرجلاضهمأنتفقالمنهملمنىيبههااللهاعاللهولقالمإريمحعمىشةعهام
وهمدونتصغحرهطههطائمةءيهاالسبقلثةإشهمسبهعلنىأنألتهادعافتهإلرسولال

وسليهاصاللهرسولظلكنامععؤبئعبداللهساداالربعينفيلضرهلا
زايهوأنفىفونلنبمقلنالجنةاأهلربمنكوؤاأنترضونأالأرببمنشخوافى
لجشةاأهلفزتكولىارجوأننى51يدعلىسلذىواقالنمقلنا4الجفأهلثلث
ءاالبيهعرةكااالاضركاأهلفيانتموماصالةمؤمهةسنةأالأخلمهاليدةالجفانوذلى

دلباألمالمااابوأ
الوالهثعأمةث11للئطا

نسئادصرمفيةأحهوا
وحيممالمسابضذفي

ةدعااطاومامعارمتنا

مجموملممىمنوظل

االباردوالاسوضاند

لظلالحفتىنفىكريم
والكنظلانبربدعنه

حماهصالللظالكساليرا

الظلبرعشهنفىظالثم
سأوىمنونفهوود

الحركنلىىمنأداليه
مدلولمافىليىصقمرعه

أليهواحاالسترمناطلأ
حأرضارظلالهوالمسنى



نلرمبونالاالاالكتباينمنهغترطدالافالئمنمثمتمعمبجمنيمافلىألكاللطلجملااثم
أدالكفراجمبنقاالمؤكهلعهداننثوالمشادلهالنمسكلمظبمأوعلىاالننبأهعلىالهظمافثااكللى
لنالمبعو7سنكظامهإبايذامهنانألزايولرخ7افممبهوشااليبعثنهياباشحهدياثموقعأبلليلثمالي
االستفهاماذنفيعهبعووودطيأليعملعليهيدلمبعومنذصاذوالطرفىاماملااذامنثاوهونبعثافيلغد

المضكلكلىامطالعطشوصسناسكثلىءاالشفهاممزةظت6االودقأو6باقناماانجافبلهـمابعدملبعماقانن
و7باؤثاقأقالمؤكدباؤنافمسلالبهناأشالهحسفىكالمحمزةمحهوألذافاصلئبفىكيدغيرلمحلبعوثرشعن

ضاففبعنىاععلىيوالدنيالمناشماوفتمحدلىماثهيوميةالىلمجحوعونبنواالوااالانتلوشاىمد

خوللجيرذكالمنمجاولىودااظدوهاصاماعوأفبثوعنهدأى63لثمامماوقشقاتوالىفضةئممنجما

المنظوكونحسنوالتاقأأحدهادغينأميالىترجعاظلنائدةلطوذييالمنظانمآثماالمحرمامكة
بمبافيثمادأسؤثعانمنلمحظلهذاالخهمالهـنحالايهأهلكرماوظليخهاناالنىاممطاكنلبماا

لؤاوعصنعماينيلعتىنأمفرفالدنحاكأقلهفلواقلاثمألىطالاذسامابعسرـبرنالمكد
01هاةاارولهىطمثلفيومنمتىل

اسلمآالعطمآبالمعهنببلدلبثطمذل3لرناسيلالدأماجمإملىاهاليااالحعمثنونسقلىآمىشأالحموشحنا
موموؤشممافالة61البفدا

لودتهلوفيأفراعوأألأئهابدالمبلبناباديامهناجمحألإأبعنىاالوأيخلىآعدهثإيرافىنفارالتشابيانم
الهثشلعنىالضالوناأانمثمصاالعومونومجشرعونضعاكأنهعاومعانخاربونطوناإها
ننمحوضبراأنثالحأين
وناالمكنبضالحعاماتلوكفارمكةلطابضواظأعبالبهالمكدبوناكالىحمراةالىء

الحعمؤآلمثربمهمنبدفألعدوىاإطونااالهيامهاإافثلدتعدالفطآشازتجوااينشاربردطحنهاوءدلميه
اننارالعطمثاهلملىيلقىلعىءبالمطالئروافاارلاتذرضاالهبملحمخنىلىاممينابفمئعرب

مزقهـأىيمواطومارماذصمنيعىئزلمحاهدبروونمفألالهمشربلحبمامننيثصربفغووسهلنىةاصموا
01محااءالذأىمااةانامصللىومنهرهماشا

إفىنلهبةالبعتفىليهمءصجممرنكأيومإيهينيوملهمدوهموعهطشءايآقم
لبعثباييعنىقوننصذاصنهاالاللوالأديظونشتموأصكونواضميأولميعئىلمحلقحانحىاوهأهيمخوىز

أنغأفالمناالرصامفىماتصسبونىيعطننونامرأيغعزوجللهتألهابصدعنلميهمعدطاوالمعنى
همااقداللهعثااحعإنعهانثممألقوأإكأانمحنصنفأصعرالىاعموحانههادخمررشسفوناإإيعووأأالىضطرهمماتلجوعا اذظلاهوىلذاارفوم

هعنمالكبروالهريباخهنفنمصالاالبعالموتينمةذتشبمالخلقاابتدلىءلههمءابطونسلطملؤاشه

إلمحامخنامعنئالدرناألفولبهوقبلنااسلىااالكمعفهـمىىأيرمررفمافمةابيموالمألمايضطرهتمطشالهن
يقطحىالدنعرلمجاطيملىا

بمسبؤينوهالذواتالشاوبينلىالمنارببطفءامواالهمهربديشروأمعاكهم
لهمؤشجمهباميءاالمعاوظءالحرادةتناهىصاهوعلبممنعلىصميمهثهلربينالنكفهيعهفقنينيفموتفقه

لومقلهتماكرجمعدللنازلالنزقهوارقىلهماهلىيننحنلفتينصفتناللضالالمجمباصءالماالهمكايعربذلكلىء
انةلمااالزامعمدقايوانكاالضهماهابالحلقلقصديقاعلىثضيعنحدقوناللىالثأخلقناعكناعاالجيوآلديئا

فرايتمأثانياشمجلغاعليهننعوإللماخلقمنالنلبعثماياواهمكدبرشثمملصديقاعايقتفبهخألمدهبهمكانا
مخنامالإاسوبنمروتجعلؤلهوتصورونهتقعرونهتخفقولهنغ1أفالنطمناماالرفىتفنفولهاىونههاغاتمون

ختفتفااوتكاتقنضجمصشيئفونفاحنالالىقيزااالرفةعابموخناهتقديراالموتقذرنابينمخصاقولحاا
أومأفكدقولهلميفعنىدلجتمنهأبئلهاادتإلنئسبغنهيقألرناومنرطلوطوقصبرسممايما



لمومخنبلدنمالكولمنلححلثالبمعليمفللئألخلبناولفكلىدالظلأأهنالمحاحنبلاللىنمسب ئافليراجنيايهىومدهل63الموخلالقاننيهأؤطقامىأشباهم

لىعلمتماءأبنليهكابئجملووملخنعناهأحددقيلمنىوالجمغبالهادئىيفوتىبعىجممسرقن
تهزعنفكيفمببفغامثلمنأأىئالمأءنبدلانعلىنعالىوهطولهبامئالىأوابدالماهألكم

ومجوذأنيخونعاولتغروالمعىالصورأععنلونمحنفلغإيخاالعئمئمونحينأيممرحفيمالبد
اصئلحأصأمثالىقوخنافيقئدمففاتملنبدحلشهذاولمتأىمنمنرليوأمممعالىيمحل

نعديونشبرصفالمانيخاالثعلىقيبالمهعيدبئوقالعهافاتناثبخزنفعلانأرثاأنأىلمالمناجمىكن
منالقمعلمهاأشتمالنىرلىاالفوالكلهاووهذهوهووادبالبنببرهوتكونيفطاطاظاطعررسوبملواق
فيفئمث4ديمواصصورهملفكيشاماشجمهمفديومد3ىنبمنببدلههبدثالهمان6يكشلهوعلىالمبمعلى

أولقداليطوشهـااتالعباداليهلىوفىالتمنعالىجميهاالتانعةالنشأهعلىهذالجلالمهانىاهلقديوطلبععق
ولىاهالنظستمهذاومامخنالتقديرعلىويهونالنعاسلجهةمناالولءاالنشاوالبعلىنكيفيتهكاطوا

وألىمحروصانشاعادهوهفاولهوتاقطواالبعثوقتلعىلمحرنهالتوقتفىننشقمانعلىجمسموقين
اشننلذكرلوائواهاذاكنذواامعثواهوالموتواالنشايلالعبدالنحالاعلىلحربعا
لميمتنعةصثعىقدرعلىادررهداداعنواليغفلالمدةطولعلىاالشمانالكطانأحدفينبىلهاالزماالوالق

هكعدليلئانيالجيومالثايخأةشكموفىاشيأوفيعتقريرللنئولماالولىلقةاظأىاالولىالشأهءلمتمولقد
صجهلهغالقعاصتعالىلهةصأولابدائمكداعادتمكاندرتقادرعلىأكلباقيامقافلىالئذكروق11

االضىأهافياسنرككربعدهالوحدانفذدالللمنومايخهطقأءانعادابندلماذكراللهماضكزنأفرإيخ
أفرأيتماالولىعلىوالمهثروبلىالماكاصألحروسومابهوالمثكلولالمأرانألتةإبغاعركرأموابهالنزقاو
ماتحرئرنجعنماغهفنالهارئمءالشرابهوبالمشسانبعهاهوالفذأوالالنهئرتبباحسنافذكرألمأكولوفي
االرضتثيرتأىاطعاماأيضااللهاالاوبمرالمثومنصهواالنهالحبكولالمأأنراعكرمنوذاالصدحجهاانتى

نتم1أالبرفيهاوتلقوننماتحرموأيتماولهيةفىاالغلىأاصألحانارالخهاااتاوذكرعنهواالصل
نهوزدتنبتونهتزرعوةييمتدحىوتنشتونتنبعونهى1ونهءتزرأنغأالبفروتلقوخيهاالرضوخعنأمحصاتئير
اارعونأكنحينمتانباباامجادانئالتموالئمكأمىدفعلتمأنغأمعناهادعونالىنحنأمسوفهلىءوبقوم

ثدثاوفيالمنبونلمجلناهءالونهئماالعاسفعلنالبنرءالغانواننعالىكيراللهأحدعلبليسلفالىفي
زرعت3أاليقوللمحمطملههشاالينتفعوقملمحهتبناالقحأىحطاماانبدرأمىفيهمامخرؤنزبقونيعنى

لونشاصثتوليضلغيزالوالمغعليصيرزرعاالبفعلناهبنوهثىمخوثهشصقوللمعاندهوجوابيلووالغير
هشعطحطامالمجلناهأوهويدفعحفظهعتمأرونتعلاهافهـحلناهلونمئماالمعاندلقولههذالىافؤ
ادراقيمتكسمرافبلاللهاالباذالجمهفاتاالدفعانفياحلىشكاللماكأتمببافاتاالتالثبنصنةعن

4نبكلذتفكيوفهيمنفعاشلىءمونتندوفيلررجممفىبمممآنزلتقعبونأىتغثهوندنتموضظه
تعبممملىوصتتالوصونلوقيالحقوبةتلىأوحبتاكأااصىامنعنمماساعلىشدمونوقيل
أوعلىعليموانفاتمكأوارمولفدىوشقوأكطونئىاناذمافاتعلىروتلهفوقيلتحؤفرنوئل

هالمعاكاأفعترينامااىندذكنههاضىباافيوقالبعلموقعهصنقيلكىبغيرعوضالمالذهابإكرما منأمبىفذهصإذرناالذباطنسااناغروالمعنىثدهبهرأموالهمعذبوابذهابانهمبعى
أئاأنااتقوونىانمغالىفيدحالرمننطابهالذىكناماحروروالمعتىممنوأىمحرومودمخنيلبغجىعوفر

مونلمكدنذلمةبكربوأ
هوالهألكالرأرزفنامنالكودلهألكأوانعفناغرلمقماحضازن43

اهلىيخليوكلكلليهالوكنامجيواناتمابرالبكاالحودونالمجدونودمحارفونثكدقيهاعروعوننحنبل



ىثرمالنا6ثغاثهف
وثناألوادالمنزلودنهيبنأآ

ملىفولهجوألمجلوثلىالا
ولمتكنغالصةمبالشرطزاا

تناصتنعلفاقاانجملنها
ادلمبوقعهثللئيوليهزعلى

بمرهاثانحهاعنمعنرة

فدمالمطعومأصعلىألط
تبعطاليهتجاجااف

متولولهداالطعوم

ءمملى7يةالمطعوم6ية
لهارايئمأفراوبلمثمرا
11اثقدصثودونال

11ارنادسجونهامىوتس
11بعوديخككتفدحبااث

ضالملىأحد
قهنداكلىاالهـويسعون

فاشبهوعاذالىندالسفدو

لمنغ11اطروققاوااللض
االامالقجمرثاألشأنم
الالمأمنشودخنأاكناد

يىأبشدالهطاظالقون
11افاداأىجهاماهانت

01صهصء1

يألبميوهواعغبعاالثاالمرلطمنقيمأتزقاشربصااااملنالملاكال
ضلثلىدونجمرثثرولمفقألقمئعكربمفلوالشرالبالمرعملىاأوميطااجماألناهبنهثاناأل
تعلقاباالولىثانة5معاجثعينععطةالولمطكاندهناالدونزعضشهصطامالمجلنا4

فيعفكاقفاداحيضناتفاطفلاكأفهامدطواكاازعتلهـدمامكشوالشرططصة

امحللتاكونمالللىطفزورنحهذاااهلىلهاعلىتمماينصبلى11جوأبهفيأفنفرتأالولتناح
ذكرهاوالمسافةمثفهناعلىوانعاتضغهدعاوشاوأصطصأملمالفظنالسفاطالاد
لداللةوبرالمثةي7نودومألمطيةدخاشأكبرالعاالتمضىتفيدرما5هلىوالنإنه

وبالمشرانننعبحنأكمذوا5ضالدالؤوانوبالممثرأمرعلى663ا

نعمهلىتعااللهذكرهمالمزبونأثنالمزقمنأترفوأنتمأبرقتثرالذىالماأنرأيئم
كباصافالأصاصابهلناهلوشماوجلشءاللهاالاللغدرعليهالمطوالذىالترالعاليم

التمكلينعمةلعنىونإشكمبرأفالأىماوالبهئعركناآلميوفيليدألملوحةثمد صهاتقدحلنىاايعنىأمأتمنمفتماأاكندمنتقدحونإيعنىرونتائمادا11اأفرايتم
خجارأدوقملوحارطبتانناداحامننقدحافصرتافارووالصالصرغلناروهحها
ارأى3الهتذكرةالدنيارنبعنيلناهااجالمذششوشخننهارلامئهررتورالدىا
موعظهوفيلبهكعايخاالتموىيخثالعارذكربهانارجهنيهذهاراقأىاأذاممبرىا

نابمفالوسلمطايهاللهلىالتهصرسولاننهاللهدضىهربرةأءالمؤعاقبهابفعظ
فالالتقارسوليةفءاانكانتوالئهلوانارحهنمسبعيهفبزامنمحنفيوناكأزقاهذه
جمنىلقوبئآفعةوبلغةاىومتاعاحرهالفيأكلهاوسعينهلضاهطهايهعفاضها

ىخوالمهإمسراامنةبعيداليهلخااقفرااواقوااالرضافىسازلاوىيخواسافى

لهربيلاباويوفالفانهـمماأكرمنضفعقعمانوالسفاردالبواأهلاعيناله
الذبئبئالمغولوكشالمغرينأفولاذالمنافعغيرذالضمنالىاضالابهايهتوباعألى

منأثيزبزالىوافلنطبغافيوشبمينتفهوالبرامنبصطلىدو3لمالظرونبهافىشفة

كلمقوافوتللجنىيقالوالمالميطثمقوشدلىهللفققاليداامطىالمعووفيلالمعافع



63أ

هاأالحومأجموافعيانهنمد7رعلاالماكضلماألدفأعالياذجاواالنمسعنلرداماذه
لىحفئوفعغاربوالوافىالوالثهأذمبمالالضمأسنأنفثمثفولوقاالمىلبسوافىوشعركهانة

البلفيآضاتهالمفلهلوبدركابركلالهوالتسعألئلطالكلفهوكقولالننىماهاالهناانلالكفادوفيلقول
ألىمفاطثانحاذاإنهكأدطالقر3نادئحومابخكلباسقالابخومأ2جمواالممؤاألعناكىاالأالصفعظيم
ةواشالالمغربويخألدادومساقطهاابخومبمغاأرافىليصتفرفاووسمعلياللهالتصلىرصولعلىينزل

ئعبهاداثأولىلمجةارجمعهدالشياطنانباحفعهافىمواوقبلالغمامةارهايرمذكدارهاوانتمثامنازلهاوفيل
امهوثأوالموعوفةانوالمعثىيخناللنزالمحومغالمرادجموانايدلعلىهلىللوكلموخطظممنفعوان
أرحمهرنزولحداأىلوظونمعنيقهلنجلىنقفعتمتهظمءلوظونمعلقدئمافومجمواغالقمم

فلنمواومنوانانهافومجمواغفأقسمعليموالمهنىوالمقعمالقعملييناعزاضالهوقبلفاطوأعظمتهااأ
ثياواممتجموأأذمممكزفيمكمألفر3نكربملمالتمطيلىمحهأقىلكللىالذىبالالنك1لربملقر7نا

لوماواتهذلقولهبعطىاقصمائأنهللذىبماليوقيلعلبيوسلماللهصلىنيهالىعيووتعالىاللهممومالنه
هواعتراضىلوشكلظيمصمامالوقيلالدبئاكنىالىىنؤفىالتىثليفبدالدالنهجماركن7رقلاوحمىلكثرا

اغرض4اضاعفىآكالفغعهواطوالعمالهألوواننوروالبيانمصلممامجععدلمامجمدوالعر7نكربمجامع
قيممءيىوادقمممبفكلبهيتقوىوواالدييستفيدمنهبهمجغيخلمنهيأمحفحنموألحكيمويستحلبه

أبمركن3رفراذ4وهوقووذوصغلبيرمىمجعظهوشالهحدأجماالنلىكروفسلشهلهأصليطلبلمعا
نفاعأححنميفىوجموقنالمحامهارايطاذاكررصالكلدمانوقيلعصكالمنفخيرفيدوبا
اللهعلىلربمأوالمنافحجمادلرفىالواليخلقجمىهالضالوةيهونفيةبمعزيزكرذاشوالقرنمناالؤاالعبنفي

نبلىنعلىنرضءوافيكتابأبدالدهركفلئألأطرىييبتىهوغضلضاللىاكلواليثقلمعونإالوالجمله
قءوالموصوفبنابسوءانمنالشهطانمنالمحفوفاالوحفىثعالىاللهمستورعنأصمصونمكنون

وظاوحاأىكنابوالفولبفواقرالتبديلمنوظمصومحنوننيوالمصفبلراداللنىاويخل
عنمصونمكنونلموصوفونالمألئكةاوهمونلمطهراااللماكنونااكابافلىأىأصهاألجمعسهاالؤل

منألالبافىأتيهانوهوقولوأنسابخحعاسعنانغولهذايروىوالذؤسواالحداثالمئعركبالطهارقعى
المألنكةغبرالمقربهشاثافىانقولحلىاكررةاالكرإمالسفرةهموننوروابخزالعالبقوتتادهوابجبرسيدبن
عليممسواهماليطلععباسابناكدالشركأعمنالمطهروناالالجمسهمعنىلففابالمرأثبالتىأنمن
ونسالمطهألااليمسهعاالمى7منطعمموالمجدلفراافالن7وقاهانصارصصنالهودواككنأنبفى

أدنااالدناسجيحعنحداثانالمطهروناالالجمسهمعناهفوموقالونالموحلىاالآليقروهمعناهوقبلبه
ابلتاوكرهاؤبلنحلوالليثثضوالللطفالوإلمجوزألمجنبىوسناهاخيتنىوظاهرااللجنابات1
لمجمكنونلظصفهلةاوالشالىماالثلةبهوالعلملكزأوأوايقاصموسالمعطاعوطاوسوهوفولوالصمهالم
اوانحوهواانؤمعروعدبئبئبكأببناللهعبلىالموطاعنمالثقهاروىعليهلجلافقهاكروأ
نىفاققرآنساالطاهراالقرآناالالذصمروبنلموكايهاآلصلىالتمدبولالذىكتبهبانق

االمنجمسهانالينبنىانجدعنايهعنم3عووبنمحدبنبنءأبوالعنوفدصاعموسصصماللثأصي

الناسالطهارضنهوعلىالدارفطنيوروىاإلرسالفيهصجبهداالالينأهلالىلمكعبوليالاالتمعلىرسول
المكمنوبحنهمسوالمرادداالطاهروالمراالغر7دالضىوسلمعليهاللهالممصلىافالرسولقاليهاعنسالمبسندمكن

العكلههصلىاتارسولاكازوىسماعالوأروااطفربناعلىقرآحماهفالقرآنل

ةوأبواوصلحماوقالىفاوأراثبهولعسهاأرضالىلقر3نبسافرباأثىوسلم



القر7دمهاثفةبلا
امالمبناربمنعنهل

أنزلفبللمألدالنهأوو
صائركتبببنجموهامحن

تشبرقسهفىلها

جرهـلجعضئبروف

لعنزبلافىصافيلأحمائ
نزبلانفونطتيكذا

فىحلعلىيلاوهوشش
أيلحدبثاأفهذااالمبتد

هثونمدأشمادن7رعلا
يدهنبنعغادزن

بليناىاالمىبعضق
فمهوإلبتصلبجانبه

وتحلىشرزفماابئهاؤال

بهعلوأتكذبوننما
لنكذيبادزفمش
وضمالشحكياحمو

لشحاموضعكذبا
عنهاللهرضىعلىةءفراوفى

صدالترصولةقراهوهحا

جلونووسعابهالله

أىكذبونتنمابمئه
لنعمةشكولملى
بهتكنونأاالقوآن
ءاالؤاقىتىلتلوفب

زقواراثاااالسقياإنسبقم
شكرونونجعالمطرا

الغبثتممنافمهار
اعنطونبوننكلىتم

ألمحوالىتنسبونهصيث

مفىالمرافىاتصعاكناأذمطتفهبظؤسهأبحلفيوالصوذ
نالمرادولوصالمالثهموهرالمألالبمسهالمرادمىوانوظااكبهواللوعا

شمسدللمالبععالشائوللتطيرفكيفاونالمعطهياالجمسدلغاللطولاط
النفسبرالتاشوهوالقولعرنجحلالريمصعناخذشافىاانظلظهتنالم

بطهرضةالمسلسننباطابقمنخذهاظظلوموالملمجهالتىمناد11باد
انهلواالكريمالباشرهوهذاإليلهنةاسهاودؤعبيهرطوالمسمالهلىساد

الميناربيدمننزتعددلهاعيشواللهاالصادمنممانفةيددؤلممعنةاص5أضن
يقالاللغةتساعاتزيألعلىالمنزلحمىالهالمينربعندمزلمنالقر3سهأىصفقللقر7ن

لىتعادتهاالنةاكهـوصرأعرأئهنل3رقااذفالمنرئىووالهظقخلقورقللىلمقد

أىأنعاالفو7يعنىبصإصهأطفبهذاعزوبلولعالميخابملىيللقر7دتنزابل
ذاباوالمداهنوالمدهنكافرونلدقبكأبونعباسأيئقالأمدهنرقمكةأهلال
فموالالدكنقيلثمأصمللظاهرهنااضالفعلىماطلااالجرولهانالدواداانو

لقر7ناونعميبمحظمأزفموثبهعدلحغياكاتاكيبباصرحوانمدهى بباذامنكعابظهطوندئدلفضاالهذهلىناالآلنثأآأ
افيوهذعليماندنجعمهأىبونذتأنمعضشجعلىنوسعاهبئالمغممنعاوقا

المطرمئزلكودراوالمطزيابنوبهذبقولوامطوواذانرااكمكازاكوذلىسشقاجماالا

االنزالنسبنالتكفيجمارزقملمأئحكرررئجتجعلىألهميلثمعاالتهل
انشلجلأمحعلىنكأافرآزرالملءاوكألمجبهاونعمهشالىاللهبرذقفقدكلبالمحمالى

المحجصألوسلمالليهالتمعسلىيخارسولملىقالالمجنىلدوربهظبزعنأقلناكذيبا
ظلذاطروشهاهلهالالناسعلىأفبلانعرفظااللبلمنتتأوحمابمقسبةبارورر
فضلفالعطزالدنمافرؤكابدكعؤمنعهمىأصفالفالأعلمورسولهأدتهقألوادبم
افنالثكافراوكذمطونابنوبهذقالوأمامىكبكوالملئمؤمولكافربافورالتد

وزأدبمعناهوسملعهاالتمصلىرسولاكسعبابئيعكنومس5الواكبرابامؤن
أبعن4وذنكذون3ازوتجعلىنرزفمنولهالىفوماجمواغمسأالتة51هذلترلت
األمجئيقيمنامااالتصلأنماقالوصعلميهاطهالتمصلىدسولعننالتدضىبرةهر
بهويروابةوالكموكبكذاوكذافيغولونافبثااللهلقيفريئبهاكاالماعندفر
وتجعلىنوسلم4طاللهالتمملىفالرسولفالكهانبرضىطا3بنعلىىاوكذاكأل

روادآلوفيئملذاوكداواعطزالبنوبهذاوكلىلعولونيهرمشقالالكدبرنانمرزفم
انرأىءاؤحماافيغربحسنصتوفاللشمداأشربهوكدامحدابهو3

راخنلفوطاحاذانهضءناوقبلوعكاباداسقطشوفماءنايغالمطروالنؤالكوكب
تعالىانابهفربالتهالهاأقوليناعلىدفاقمطرنابنوبمكفزناصرصديثمعفىالا
علأنكوكبانامععفددالثيرفالودكاالسألمألسمحوجااليمادالمكللبام

ههاالقهاهددهذافألشلناكضاعقعحءالحاهلهلعضنكاعفالطمدومس
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انفظبننءوأامبموالئعاملطدراهولالموذأامفهاروألفضاأبفمئاادف
تعشوثرونثأشمولكنالمحتغرادلضهأجماأونحأفلساتنالميث

اطلىااروحوالنفساإئرثذثرجواساسميذرعيةاطاناادإلبمنبنيثم
دبسة963فميعينيناالبخملىبربيمغهودبيانكميئهاجمنتمصادمبنأأ

وىابعبالنادئمبالمصلىاستصنىمحىأنهجاتكنمالضليقصدالنجمكذاولمطلىوذث
امالضتصبعابعدوقوعافوااالفانهائعترفيفيموقااانالالرللىنكلبن
الليهأفىتماذانها5ملمداصوتلنىالوقتاسبقدمحرلمأرانماوااسلةاكهضصضاهمميحاتيث

فهائماالبهقتتررااراالوااهدكراهعةوالخفواهنرالكقرفبهااللمطرفهذ
امن4الابغائلالظنءاروغعرالىبينمرددهةانهـاالكراهةهذهوسبببموالعر

المرادبالكفرانيثلىاذإذاثأواهاشىاوالعولمئمعسلكهـمومنصارالجاهلمي
اللعنفالنمبرجازنيلكواكبوهذاالىالغيثااضافهعلىالفتعادهقعالىفتهفعمحةاكفرا

ءاجأكاااللمحاكمنامىاتاانزلماأسهرهـةيثحهـانتآوبلويؤيدهذااالكواكى
أىلوالتعالىلىأعمواللهاهعمبااةكفرعلىبهابدلفقولهبهاكفريئإسألةحنفري
عالمعتياأهليعنىتموأنكلهدالمونولةاالىأواروحالنفصى1لقومادابلغتافهـأل

الجمكةيمساطاقأصلىاتنظرونوئلنفسهبمشخرلميشمتىالىاابعنىحينتذتنظرون
الذبنورسلناوقيلتووالىافدرةوابالعم1اليصنمأفربونحنوالغلكوشفميأالدفع

المألثيهةينوهحفرالذيئاىودطالتبصرإولكنالميشصنممالىأفربيصضوشروحه

صضربلنياظرون

كجمخغاتعلىشافأل
ملحلقانالجسئبلبط
انرجوقولهفطوذادة

ولىطبهميبذكرهواكمقى
فهايففلىالنرجعواال

انممغاساللفوآذأبلفتا
التافيهوفلولنبنغيرملى

دفيثعأكيسدونحنمك
هلياامنبيهاأقر

لخاأومرئاقىالميت

المعدنىالموتجمألئكة

ألتهياث3كهفبحوبمنا
عليكمأرلداثئق
فتراصرواقلتمجمزاباكا
دمعوالاياأرلواق

ذابساصادفافلنم
اعهكلمطفةاخرفى



يكالئفدنأنيبدالنهبابهاليعبهلئفحقااعدعبنلهوودهادهدمفأأاشهئا
معالؤثشالتاموضائمعنعفمىطابرحسعؤدفعلى3ألافمكنهينللىفىحالناب

الشفيهأانيعينلهوصئتضريناقصةلمالكرمنيههذأانةنارعظوادخالىرحمهماثحنمهـفهفالضالط
مقالولبانهالتهأعدومابصاالالمودهتنهذعليدفي005ااأنالنلعللدبم
لفيم4ئنناليئقينداندتمولىءوماذكرجماطلىدماإدعذاأنااللاانماهإأقيلأفقالفنىأهادطبيبيل د05ءلة81اللععبملبعطائكنأصأ
للىأيهبذكردالئهكادالسالبدمعمهالعظمفمممجقىكلذفالىأفيرهىالعطأربدمسدندفيهحمفدطط
أضجهصودلماحعأوهافالأالعلىبلتاممهـسجنجالنراتتركومكمااجعاوولميهصسمأيئالطقالتلىطةالى
ربطانسكوعهفىيغولمنوسلمعليهاللهصالنبىمعصأنحذيفةاونأبوونثهنفدأمفبهلهن
عذأبعلىآيةأقوماوسألاالويقرحمةعلى3لىوماأالكلربةانديهوظيمارفالواخهصورةنيق

التحليةلىأفبىنصافىممنولهصنحليثوقالفىاترإولهعوذأض4والىالترسولحمث
اللهلمحرسولفالىنرقالأعىأمنلةابقةكلهمضرستدحواللهاسقالموالىوسلممىلموملميالت

أبعنقاتموجمعمدهاجمانقالالىتهاللهالىادكلعومبأصبأشعبركأالوسكلهاصلىطاقةىااقرأسو04
الميزانفييلعاننقاللسانخفيفقاخكللىممتانكعلمكايهاالتصلىولقالرذهريرأورافاقةتصبهلياتم

صجديضفيوألحديث7هذاالعظيماللهشانمجمدواللهسصادارحنفىحبلبتانالسود5هيسول
3أواآلالمحابهراللداقنربتالثألث

كلوأربعونوخحاثقوأربعبئون7يكشرمدنيقوشحوبدلحداتفيرسورةلمأالله4اكاتالىحمن
صكامهـوسبعهنوسنةبعمائةاحوارواليةيدرراطرثممو

الرحيمالىحمنللهابممضرودآتعوهى

فتهمعبمتعالىافآيسبموغبرهدوحذىيعنىصرضاواتمواماللهشوجلزلهارجماوحناللهمث
وجادناطقمئغرالعقالمبجوتاللهبلميماالتسوعنصوصلكلزالتيهنترالعقالثنبعضصاممهـدتهس
يدلبالقولتشصهوقيلهقابسمبنانهفانعهعلىداللتهتسبماصهلافياخنلفالمافىبلفظجواغالة
رالذعأليولاهوااتصبجاانوالحقأمحفولهمصهمالتعقهثىنولكىفولهلميمهتلضارعااطغظفهـبهوقى
علىاندلاطاحدوجهانتسيمهففىانعاقلادوماسوىشبالتهاماراانعاقلاالسظباةلاضرائيىبقدفي
البشافهاكعفتصرله5اتماسهامنفاجوالمجعحاناماقواوتنزكهتعظيهظللهءإالررروفيالى
قعنواآلرضوأاامافئالمرادبقولهناقولضاشكلىااللىاصذهالإاسذاالهي ورالمأللتمعيعاحملنا

أليايعنتهعمبجنلىحلنادهاوكرونجوميخواضىماهمإاهنإالااامأممبعالمعنووااليمعجهاقياجيخمنكلمةالى
فأضعتبأللاممهاشبرذالمثوبروالمجهوبحارومصجمالومالهامناالرصوالمافىلمرالمارءوهى

ظتفانءشمامهاكملتصرفهمنقادوصفأللهؤهاحمطوقاتلصتلخأللهاعظهةوهداواالصوالمفارح
بالدمدءقدللفا

فلتهىخلدوفتالمفحاورعمصاليجأىلماصاوألفىءثنفاورابمااشارألىهماقدأضمحفىسهةوإةتاره
لءالدالغأنىينروهوالعزالمشقملألدافيمههحنعتلمجالماصدوألدافيةفهملهأتسحوهقوله

معنىنبنفسهلمىلنها

اضرةاتكوناناسادفالومادادهبوةسجمنالسؤمنفولقعىبعلىعهس

واالرعقالمعرامافىاصاضارولوجهالتهللالمبلنماععباكتلتهدبيراانماوالهتون4فالللىضل
اعظدلميممكلفمنلمننعم1هوإلعزيزاعلتسبجمنمانجأنىما



س

لهأبوالهلحكمةالىفقلهوببالنرلالحاليئازممئافالئممه لطركلبتعئاجوبخاليهأمومخجبععنالغضلطيهصالمحواتيواالدض
هووجفيولهبرأكلىصنىففوفالنباياألجمعضللبعموالمياتاصى

ىنىابتدابهخهوولمبالشئعلىقبلالولهوايعنىالجطنأواهروالظااالولوأالض
العالىمويبتىهووالظاهرالغابىاالفييفضهاآاأصدبألناعلىبعدويألضاموجو

قليس5لوجوهواالواوقيلىعباحطابنفولىهذاصعنىبكلشئالعالماباطنوراصفئعلى
بوبوضاالبتدامواالوقبلالفوحودههوألولوقيلنئبعدهنواالضليسئ
خبمناالذىوالبلطنأيختهدوالعلىاالدلالالااظاهرااالنقلهبعدبدواالف
ملىيفطراواالشمحوروجؤهبقافهساوذهواوقيلتكبفهانوللا

وغيرهارهواالممبحفادمعاباقاأنثنعاقعالعافألبنأوبمراماالظلمغقو
وحوامهموقوهممهموذهاسكلحاللقاليدعوتيهونكنالزلواعلهافىلنىصا

جمهاهااكؤجهاالففابههفيلمنظخواالصمابهذالمعنزاوتعلفتلجصمتامهمأوئعرق
شذكبظالسنةأهاليعنىلحقاملأوهذهبخلقدهعفنالتىلباانهظلوامعناطيةالبا

برادحيائهمنضفألنيفألنبتىآضمنفامهمكايظلىذهالببحفاتإلمهلموادألضاوان
هوالولوفهلالفةلبااابئكلومخرآهذالكليةجمهاباوذهاأجطهعؤالهفنالهواليراد
جمىهالة4براهفوهرةالباحاعوالظاهرعباالبعمفنااباضاوااللملللوثالسا

قعنولىالةعنأبصاراشطقاخبالذىبافئأواانبنهوصدعلىالةالدهدهوشواارإهفئ
افيلللجااباطنوااظاهراروجمموايمءواالضارالفدبمهواالولوقلاكيفيةاعليه

وحاجنيتالنوبةذعيفطويقاجمبرةواالض5يدتواذشفكببرههواالول
دهواالولاروتوقاليعسرعلدعميتذاامرءبمسوالباطىجمودلهاؤوقكبتونجيقه
االيوببععلموانباطنروبايماجمشفوالظاهرالذؤببغفرانالعلىلمجواالضالئرح

هلظاهوكعباوظهرباالباالولكطهعلانمعناهافقالبةإلهذءنمر3مبامألو
دناأرادذيانايأميصاعأقالكنطلحأبنسلعملئبكلاللباطاوهو

لعرشاركودباالورمواتاهربللابعولثمالجمنائهفهعلىأشلمجحبنامأن
عؤنجلخزاوالقر7نلنواالةانوراامنزلوالنوىالحبةالقشئرسكلالطيمربناو

االولانتاالهمخذبفاصيها7انتبةادضرصمىيةولمحرواصفنجاصيعهنمأنتشئئركل
باطى11وازتثفعغدشاظاهولليساوأنتشنبلكصوفلبساالوأنتشئقبلىفلبس
علىلنبىاعنألمجهإلهكيروتوكلرلامنوأغننالدبناعنااوندئىدفايمى

دأقاصابهولملسصاوسيههالتصلىالنبىجماأيفاقالريرةوصأليموسما
لهذهأعلمالنمورسولهفالوماهذاونطرأوسكللهالتالتمعلىفعالرسولصابلميهمء
ونطرهلفالثمعونهوالبونهبهرالبشفوملىاالىالتنهلصوفهااالرضرواال5هدلعنانا

هلطلثمهفوفوجوسقكفوظالىفبعظهالعلمأالتقورسولهلوامفو
نيرونهلقالثمسهبيهاحموبايملىقالمءأأفتمورسولهاقالبيئهاويخمبموالر

حمواثمسبععداكلثقضمبعدماببنه3حمالأعلمولهاتموراذللئظلوافوق
اورصولهاآللوافلقامافوقاونطرثالهل2الرضوالهلهالينحماناكاجمما

ممءكيم
هعفيلو

لعيروصلمممودعمع
ىبهيىمومع
جمتهوبك
لدكلهنصىحهل

صمحييالستوت
جمبثاهوعص

ثولغدقدهو
ثمكمفعل

لههدبهفىص

رلطاعى

يهء

دحوجمبطنلبدوا

كلنوانبالحواهىمحيرك
مصآهاالولىواراواائمي

لبنالجاهعالهعلىلداللها
وأمماالظهورواا

لجامحاانهولالوصطى
االويبنلصفتبنابيبوح
باالضلصفنبىاوجمالع

ببحجودكلهومسقرالو
نبهوإالالماصعةتاالو

باطنهروظااجيعوهوق

علىاهالىاظاهرااوتبل

ظهرنلهلبناافئي
وكلبعهاذاعالههع

كأصبطنكلالدنباطنوا

وهوجمطنهباأهم
عليمنئ



ثبملىولكفطللمحالرفةلمجهاأناالهإولوأدلمنألممئأمناأشةالدفىاوراتاضلقوأ

والقطرالبلنرمندضافىثايينملاالدففىلممالمالعركيغكلىأآسنولاهعتوىإثمارالمدهاكوفطلالأالستة
فهالعنأومابهمطادواالمألئكةمنلاابعنوهاينعئهيؤلنباامنوبايخيبهمنهاواتموذفيلكعوا
بصرواقمبهائهملىفضوصعأواربالفضلعوماولىةوالقدلعهمايخاكشأباأوهومعمالوالدعوأتاال

هارلاقاييلبمخلالفاراللبالوبماالصوبىترجعحاللهالىمإشواالاسام4أاأحسبلىءجمماز
الصمور7منواإلدثمورصولهبذاتوهويلاادقااويرآ3النيارمويؤيدثئيلأعنينقصبان
ةاربميجلىا7و

ىامائددوبئهللثماسامعامابينعاهبصدابنبوبينهالعرشثففوافالالقهلمحسبيلنفاقرا
اللهغألواذتحتالذكطماونلملىفالهلثماالدضافالأعرصلهوالتفالواتحعمينكممعامروا
كلببنبحادضىمتسضعىكثمذبينهاصميرةرىأضاأنحفافاناللمأرسولهاالموالانكأبصفبه
السادحهاالضالىببهلدلمنملوانممحدبدهواألىثالثمخانفضارضإلمحيرةاغاهـىأبديهمقالى

أضجهلمصئبكلوهوباطنأواوالظاهرضقرأهوألولواثماللهعلىطانسفلىاأل4وانتمجلقهاللهاموال
اغاالحديثتفسيرهذافىالعأهلبعضلظلنرمناقالصدينهرلبوقالالةلرعفاالهابهمؤاواط

العرششوهوعلىمكلفيومماطانهددنواللهوعلموسلطانهوفمرنافتهعلىدلهبطأهـاكم4اوللوسنناع
امبمالىقععالحواهلاالرضاإلروصعاباسماناحمنابهنفسهفهكالحمافهاالضمرئخافط
دطسعهواالدضواتالسخيقإهوالذىجلإلخمروالدنبماطدمسهواسملعوداموادكمهىماست
ومايعرصااسامنمنهاوماينزلكتوهااالرضفىهالحيبمالعرشداستوثمأإلمفهاتمأنؤماقبضةاط

ولمقواأئعليىاسةأصدمفليسصعمينفكلوفامحر3اكنجمامىإكاونإلأئآخلىنعلابواينعرهأالبمزلةا هاحعودأنففوامحها

افهرضيوالىالمحواشواملهاالولافولاةلىءدلينبصيرتطوالتمتعالىالنفاقجممهن3وامالى
تقدآتفسيررروراابذاتوهوعليمالليلاثارفىاوبموالغافىالليلاالمورلوجترجعلالىءلىونكأيمء

امدرهواالعوصيدوالملىءالهالىالئلالىلمالنرأؤاعامناباللمورسو7الىلىاذانحرهمذمالاال3نفافا
عرافالدنياوايضكهمألمهـوورسولهاتجمادإلبامويأهبهفادقريمئاطيخشرءكل41ثلهشأ

لعنىفعهفينممآجعلمققواوأتعالىوهوقولهائيروجوهخجاننفقةاوفمء
ذيئفامضىخلفاعكنالمالذلىفيفكغياهااعوأعفأهلنههـمكلرمبيالغىكانااللىالىمبلمفىكاالبنلمكلمحمعح الأاثهبيورأيدبهميخاق
يعنىبهأجملقؤعنوايمكولموارسولللهتؤمنوناللمومارحركبأوالهمنوأىواعنبماامنتهمسيهضلهإيام
بتىاالىعيكمويتعليسهعميفبواجهايدعوعاتموارسولاالجماشباؤكآقوواءتكلممبمنالى

ظهرنمىإئافحماىرافجميمقمأدتهأحلصهاأ51أقلاسالأاضل3آرأالاتلبرالماعااليبهاوالتجشكالهم سلبالتمو7منوالذ
نيوماهاةاالأىجمؤصنيناصاكنتمالىسولابعةمةتدعوالىلىالججواابرااهوالةأداالالمأجروالهموأنويخمم



أن4زداالراقلاظالطثأمنالنوالىاللماالىنممناوكدبدالىأفهأرجك
شففواانممففوايثطكمومالةأوأشلىارأنةأرحماكطوشاثطوضساوالمحمزة

تمفيلكلهـضىوايعوغيرهمالحدهنلضهـباقلهفىنيههاألشئيرثصضلسعواشواا
فسبنفاااجمشكللىاابلغوهومنأهوالكنمفوارثوالتدمطككممرسولهطدمعو

فيمنهةفغاى3ألوقاللفغاقبلمئنعقامئبسمتومححهكمالالممنهمينتالمهة

وااظعأانوالىالمجالتعنوةارسولبالدوفيلهالقر7نالتكأبلمحرجم

اللهيلساالتنففواثومالمثعالىؤلىرصبمؤيملىافتهوانانؤدإالىركاا وأشمنعاذاللهمىفبهابغربماالصاقؤكفىلثئأغوالمحواشواالرضاوفتمعبر
ودؤصسةالىتةاللهالىبقربميخاأنموهاادتنولىفالغيرمأموالمتاكوقونت
منمنمااللسعوممطتعالىاتمويالجهادقالامسهباالنفافاؤمبيللهفضلئماثوابابه
أمىوارريبيةاطهوصعبخويخللئرانصرأقولفىمكةفغوخنىوفألدلافبلفقأهـ

معفتهيكةقبلوسلمعاباللهملىاتارسوللومعاوقاللمالهقأمنالبستومحدالحضل
11ظلزدواوأنفغوامنالذينمنددجةأعظملثلىأبعدالفغوقاتلمالهمنأنفق

11وأولمناسلممناولاليهعنالىتاللهرضىرربقأبجمرالىفىنزلتبة7االهذهانيال
منأولمصحودعبدالتمبنوفاللموسكايالتهملىالترسولىنوذباللهلصلقمالهأقق

ابئعنالفعلبىدهـاسنانبغواوروىوألوجمروملمعايهأدتهلىانبىانهمسبعمهراسأ
هعبلميهحبروءأبو5ظوءوسسعلعهأللةصلىاللهنمرصولفالكنهااللهعررفى

بخاللهدرهاقفدخلهءعباطرمليهاباأرىصالىلىفقاجبريلفظنجأللهدخلهافىقد
أنتأداضلهزصحالم11اقرأعليهيقولوجلعزاللهنقالاقبلإككللىماأنفقفقال

لسألمارئكيةاللهبابهرانالوساليهاللهآكعلىاافقالرسولساخطأماهذرفيكأفيء
ساضربكلىاربلىءاصطألوبهرأالساخطأمهذاضركفيانتاراصويقولالث

فالذبنتتفاضلالجنةصاتدرعداقالالجنةعئىاطوكلوومحداللهراضرعافي
اىحسناقرضااللهيقرضىالىاذخببرمننعالصنطواللهاأفضاانبلاأنفقو

يلالطأدتانان
أقهوقمعيراثلمحسببللفوا

افهفاقألمحسبعلانركفي

التفاوشبىببنثمالتهبل
اهلىقوةعزاالسألتبلآل

دبخاللهماس11وخول
منانفغاومنافواصا

النذقعابد
قواشاالذينصنفوله

اولئلصيهعابمبعد

فغاانفقوأفبلاألي
ولونالسابفوناوهم
واالنصاريئاهاصاصن

لىالضىفيهمكالالذيئ
لوأنفقوسمعلههالله

احدفهبامتللماحلى
صدهمالالمدابلغما

درجةاعالنعهمفه

بعالانفقوامنالذبنمئ

حدواكلى1كلتلىاو

لتهاعدوبنقفزاامن
بةافوأىسنىا

االجنةكاحكهالعسنىاا



شدعلىئددغالهؤدهمفىنائهائقييماللظااحبهنإلكاهالبأهالمهمنصةييعىنؤفىبلىلممطلاإد
واعلىومىاطئةالىنهعبهمذأاأطأبيضاهماواوهسعألالذبخبعسنألممتئسعاكالههينأ

انبشاؤتقحإلناثبصخولد1جناتأليومكمبشراالمألئكةلهمالعيوئقولبسعيهمسىيسسعوللهرا
بدلعنيرآثرىويفوليومذالعظيملغووافميهاذفي4حاأل8االافنهاطعنتجرئثاوناثيلىصهبال

والمنقاثالمنافتون

الىباررندوةالمامىبمفراليئنلببهللمنثالعندإإفديعيبربالبعصلماعيللهايابوثانراخعغاقربراتطرؤلمصذينآمنوا
شاللهدوظفكلصهقداالعوضجسراللفىعىالموسافمذودونخاوأبهيمرحناالنتطراة
ساطفهاههكالبروفاالى

ؤربهلىجليؤقمنومفمؤدبهدلةبمنغنهملهذرأماعلىدؤدهمبؤوالنظرهمئحزةوناالظر
بسىيةاالمعىقوتيطهيضدصةكلفيطابهاعلىؤرناؤأأالهموأدالفغتثادهمااالمهالجلهى
كرىجنااليومآبثمطةالمألئوتقواللمالجمانهميعطونحممهمىيهملورهيلينميلوابمانالىىافى

آطةاالفااتغمثىلمحىأوعمءاسيعصعاكالىأابموورآامعقأبهاتنمالدوشانمظااأالنامىظرتحهامنأنقتبمالهمانظا
وذللثمنهانصصزكم

ورطلمناواصروربهأطفأموظلةلهمعاجماللهطائعثاوإلاهنعإلجممنلهماكيعالبلىملىآأملصاالآالقينيروابهفيعمتنفوابهميلىان
وبايمانجمجهمأيهبينيسىزرهمصه7منواوالاليئالنبىاللهكزىيومالىلفلئفولهابهمأطعرااوارفىجعمأنا

يسعتضبونبلؤيلينلنالوراسلبيمملبوازرهئمأنانازرنامحالةأتممربنالونبغومولرأىبهم3غ
ناانظروقالواللؤمنهنةالظبغوافاشونالمؤالنودفاذاسبقواليعطونالمؤهنبنرأوالمؤمنونادالئكة

ايعولمهالءفالدلهمفاكلىافهاقأاذهـااايجةلإوفاجمبمحعصاوراثرامنإبماالعمبشلكهالىأاالىصاا
هناكضسماطلبواأىفممعوافاعممندنافارجعواورااللؤر3هعناهدؤراوقبللىآاننودأعطيناهلىث

صلوشئمعألؤرنافرحعوشفطلصالنوؤنملاداالفنهاكمنسملمالأىؤرامفئهناكأقسوه
الدنياالىجعواأواقهمص

بااطنهأئآلمدلسوالمحالذأارفألألهوآالجنةبينالطاأوفوصامجمهمففيراألمؤصرفووالمعااببتعيللؤالقعموظ
قبلمنأىالعذابفبلهعنهرهوظاةافيىو4السوداردالطنفيى41الرفيهربيماشااوسببه
لعرآناذكرفىالسودالذانلمرظاللهععالعنوممطوذنسوهوالنااالطاهرالىدمنأاتةكابيهس
اللطيبحابععوراوالمها
ابنوقالادداسوادمحجهنمقبلمنوظاهرالممفههههالشريالمعالصهوسورليوشقالجنةضقببنساق
اااننانالموابباوداعدبيىىلعنىلىاباونمشامياللذىاطهلباالبومبركهينفماذبمضشاالعرافصددقيالع
إلىفالواونصومالدنيانصلىفىآأى3ءنكمىآلمظذةاقواوبإنهمجمزسور511دالبابانسورلنلى4

والهئهواتاصىاتعماكرهاءوالكفوواأفلىسشهااللقاقأىصممننثمآنغوايهنمنهابخقبدخلىدالهل
لوشكوقلثملموسعلحهاللهلىكلدنرلصخقوشلوالنوأعهـاالطدمغوقىاتوكااانعموداولمبانىأباطهه

تاملىالذىالبابموهوانشق

آإلوتلىوهـدعنماللهأميصاجمأبيوممنأكالنراكصهاكأىانلبهأكهوإتمتمخلاالالبملىلدسمراكارحهفبهقياص
هرهوظالجنةلعورأواا

وهـأوةالظى1انعدابجهنهومنهعنهمنتجلهمنانناررالهلما

بلىالمؤمنوشاأىفالواهرنظااههفىاوشصيربمعمنكنالممهلااونالمناينادىأموبفادالفاد
وغرتملترحبلىافىكتموشكرتبغواؤاولدايىلمؤصنبابصتموترهكتهوهاواانفافباأعكوهاسمأفننتمولكعبم

الموتى1افنهأسيءطحقامنداداالمماثبرااللمماللاالمادثوال



مميرحصالماأدالهيعامويطاالللىالملهوتال
موحهثحمثيكفمىأتدبثيصم
مكملقرهومسفالكهوثيىدئللىممحرهو

محدلقبلقههميمىصبرن

علوامازاةثفاللشيطاكايعنىورلادالئهوغرعلىااروهوقو4لةافلفاوهمهوا
لبدووضأكطفليةالبؤضنضميومفاانناوفياتافذفهمالشطانحتىنخدعة
واذينكفرالفادالمنتووالاجمانفميعبللعذاسوقيالمعناامننفتعأتفنوابان
الممافقالنهقةافقكفرالىالمناالمناجمنوأنكانالكفادكلاعطفواذالمئركيريعنى
ىالنلىمأوامشأالمهاعلىعطغهسنضادغيىالمالقفراظهؤوالاممفاابطن
تدالهىوالمعنىلؤبالذمئأشتمابمأوهـوقيلأصولمآموالهىمصئيم

اعالمولىيةامعنىوقبائئمنأولمحبمفهىلهااتغوأأهيحممامدكتلمعبمء
بأشللذيئالمألىخاولىيرالمصطسأولهفألمولى5ارموالهناصرالنعنكانتو

الوااخهموذألثسنةبهالهعزبعدالمماضينتراففهلوبههلذكراللهقتخشعأدط6منوا
منأعلمكنغصنحنفظائبانهافان5عنآلحورانعالىيوماتذرصىالفاناصلط

واادثماللهءاساخماسؤالكفواعنألكبرهمنأحسنالقر7نانخبرهمصال
عادوانماللهءاملئهؤالهكفواعناالقثداطأحعمننزلاقهنزلطذضلفسألوء

فىىعياونم7ئيذللشأيالمقولهيلتآواقوذيهوقااذهـلىفيةاالهذهفنزاتفسألوه
ابواأكنةالمدمواقثالمااشوذالثينالمؤمنفيقىلثأقلبوفيلبايوصنواولمباالمانلعألنيةا

آبأنكذينأذلكشوئواونرالثتلههءكازامابعضترواعنورفاهيشالعيشلبنمن
يرسنأربعابةابهذهالتاشماتبنااسألمفاولبنبكانماصممعؤااليةاال7منوا
عثمرةثألثرأسعلىاتبهمالمؤمنبااستباألدالىبالتشعالىانعباسابئوكالمسأضجه
وتليىؤقااىبهمقلىشعصضأنأملحاسللذي3منوادعنىألنالمفقالاقر3ناولنزسنقعن
ينواليهوزاكلذنقر7ناهنىقاهننزلومااتتهبئواألمحللهالذكركفلىوتخضع

وبيىبيهمأفاارمانأىاالمدلميهمالافطارلنعهواليهوالعىقبلمنبالتىتواا
انوالعنىاهر3زااعظنباوأعرضواعنالدأدمالواكباسابئال9مقهافعمصاانب
لماطالفاوبهمفستلذيئانصارىوالغر7نكالبهوداصبعةكتؤاأنبموالمؤمنإلاتمهىا

فائفرجليعللدهصالءقراالىبعثانهاالشعرىأبموسيعنروىالدهرلهم
قسواالمدعيبمواليطرلىفاناوهوقراؤهملبحسرهاخبارأهلأخمأفقاللقو7ناقدقرؤا

مىبعياالعلنكلواؤالذينيعنىفاسفونوكئيرمنهمقبدمنكانقلىبقستوو

الاثالبالمومألبؤخأل

بفهوأولمحبمهىجممأ
وبئسبهلاتلعألالي

ؤفياوأصابراواالهاجر
كاؤاوامحماقشكمهوا

ابخعسعونربوعنعليه

كمبلمماشهالئرض

مموتجنأانولناسألمنا

ضىشادأآليةاالبهفه
كنهادضىبأبوعن

ينبقرثثبةاالهفها

اهلمنفوموئمهديه
ورافبكواجمطكليمةطتيما

هكذاكناقالم11فنظرا
لعلىساللذبئامتقى

مبهقلىأشتخشعفوا7
الحقمنوماترللذكرالت

وصسنافعإللقفبف
الذكاكأنرلومالبافونا

بالذكرومثزلوالمراد

ءر7شالنجمانةااطنمن
لموعظةدذكروانجالوهي
ءاماانكلمنحهنوا

أدنوافيولؤاكلذوالجم
لغواعةافبإلمنبال

تخثسحكعطليمال
لتفاتالارفكللىوبالعاو
كوشنهبالهممجوزأنو

لكباأهلممانلةعن



صححؤىيصنصرصميهسبمبيوصئبوركهمحمصجمسثمهعمىيلمنحلجيؤ

اقهاتجرولمألهللىلرئحطحادلعلكضادكليعنثصدقالرهكالصملدلصاممابتثمالجافىدطبنلالم
لننمقيلىوهوامدقواالععلجمئىالضلكل3الذنجوجمهىدطلالمدالمهفيافملامهنىلىعطفهسناافرف
عفياللصدقةاعلىقالنيةنفو11طيبةعتالطعبهصدقمعئانمنافرفواوالقرفقواوأاسدفياك

أمعندد15لضهدوالحلبقوناأولئلفموكصلىنمهغوايالتهوالذيئلجنهاىيمأبركرولهموشاهـيرلفمععفلهم
نميعميلواواستثهدرريقالهلىاواالذبخسوهماشهنابخوا4العة3ال6بئلةطهاندهمصلهبنبيالتهاتيدانبر

الضاكأالتلعلمفيوالصدتةاللنفغةأضاحشاإاللهاوأوالمصدذ1011أوودهمبرإم3لته رمرصوليدندخألبرالح

لموكموفهوآعىذيئمالبآ7متاهوهمخاهلىازذالبعكرنربهأاكلهمولائصدلفرصيااذإألهمأطتدافىرهمومئلهداوال
فىةضابةاالانلوفيلههروإللنهمهـطآمنصفى4ءعابةهذاألقعلىبةاالهألواوالشهدومجوذأنحون

رمنعرفطالهياهااإلأاليابهإيألصعمضمفىهمريبعواحمرأولممؤهدواأاالبيركاييةكذبخعرفئاساأأمههلى
مؤمنالكاصقاهينالهالمؤمنينءابالشهأراللمربهماكلتدابمنمهدبتهصدفالحعونهعااامماأ
فولهعنهمالكانمنرههوقبلنقدمالذبنةالطسههموقيليةاالوتألهذهثهيبقهـلصميااكابلجيملعصالى
ذبروىاالمءونيشهالذيئاالنبيادبههوهمنهااضيالواأداتثمديغونامافقيأنوعإوو
لىاجاملىامنأأبحرههألهماللهلاستشهدراشسبهالذيئهملوعباكابنعىالفسوأدلنةلزشهوزأ

اثاياأأطلنكااتمأافوآالكذلهبهفرالصرإإللعنىئحيالمؤوهبهأتبالممااكمفاضببنتمنفاضأو
ومنهذمحومة6لهفيالله4ءغرطافىنهحياصرفدحننأالادالدناواكاالدذههتئاسالهثركهؤتموانا

االموالفيالدهفان

وكامىأللصتزلفونىفظبألنةلهفهاتبغابخنىلثثمإلثما21لهوفىأالالصمافناكماهكيمباهـدداالو 015االسعكناررالطاله

االجمائرلهئلهضفيتطاوثفينميممحلوالمفىطبعصلئبميعلىاالموايعألمهدوانمواكفادأجمباغيثثملأ
كيب7لهثلذالىصالفقاللحياةاضرلمجتمقهطاوأهلتعالىاللهاأوللىءولدهوممفرااهيمثمنبألله
هانمتأىفرأنهانهاللاالرضاشرهمادااكراعاصاالىراعىءارالىأثميهوننضرئهبعد

تاءناةمعفمتغالخمالحطامم

قاطمفهلذثعبهيمأيمضركاأررىبدبيدأإابهعالئمةبابملفاهعماوألةلئبدجمسرلعيامضيهاوصؤنياالى
لشعغلهناهوحهاعفريئاياةصرفةللدنياوهذهملاابةاالقمبهذهاةاشزالىاهلأنبتهجمنماتاهاجألفلة

لهوأائةالولهأىورضواناللهمنوعغفغبقولهخرةلىملالهفيبواللهوورغبياىوففاستوالغيث
صذابءاماضهاالالنالطيائهودضواناللهمنوهغفغعذابشطيدالعدأئهوفيلتهطالالحفارولجب
فىثشغلاضهكنيومللهاولمحلعلن1ورهـالشاعاالشاالدوهاوطفواماتجااللهإنعيةالجاحألون

الغمضوالباتهنسزفي

الدنياآلالجنبأصاببحودهمكافعلعلىلهمطاهاصوبةفروعاوافهاشالعاهةلميهءاللهفبعث
االدانسنىلؤعنيناتمورضواناومغفرضنلكالرعذاباثمدبدإاالضةإرراكاوفىمارالوفعلنالجنتوصاحب
اماالآموراهىضةاالوأمائرلنواانفاضوايخهوارثىواالعباوهىراالهوتمحراالمنايعصتومافيها
نياالد5يااصيبراىنربعدانعلىرفعمحلغيكئلفيبدوادكااللهخعنفواالفرةيدوالمةالشدابالعذروهى
نباوانالدالتطلبرابدبنوالنرشبمامعمثرالمرذلعغمكلليهالبهاوااكلنلندهـالةاالمناعنياالدياةاطعغيثمئل
المسالمعددهكبافيفبعاأميمهابرومغرأمهـفياجفيالدبرهاولمافىثعهاوالمصلابراانبرالىوط



ةلحاطاالهالاكالبفكل

اللأبئالوافلامرضي
منأفلعرضهوطولظن

حملالعفىلنةاانلىلمن

هملىيوهنادليلويالت
البمحعلىانعلىلبلدوفيهند
التهادةالنةالىأ11

أمظيمافصلوااشذا
ءابف9كببانصم

امماممابعولهوقدلتا
ضاالفيمصيبةمن

وحارنىفاتالجدليوآمن

إلرضاطردفولهللىا



ىيالدينوئكلربللراامسمهظهالنباوامنظثركنشلىأفىغندغئهالهبأدن
اادلىقاذالمطتىملفايغرحمونالذبنديرصلىنبنلىلنههـكامخثالخومنكلمحلنلىفطاوبأشفخ

رهميكفمونثئهألاهلعاحمثبااونيأعياوببئئآكوصوقسونههـيردمزئكندهملهبهمنعالدامنهاالوحظا
السىاعنعمئىمحاغيتحهاللموزاههعولماواصاوعنفااأيعرفيمكنبتولأومنمساكاثهفيغهيولاملى
للىهربنركاآلمالغناأفيالجدععظشزعبفافاوبيعنهوالننىلماآلنقالالافيحوانثفااعلى

الوصقبللمأىبلتىامامهءنراوراتحاايهالججيناتأبانبياماألىالمألئكةأرسفايعنىبنارشدناالغدأشاى
فعهغدنزلبالميزاخجبرللاالوىساوالميزانتىعديمأديتهءاالفبياالق3المعهملقولهاولىولىواالنبييافىسل

ثعيافي7دفهياعدالطوقالضوأعمهياواللهالثيهرفألألمععتداثبهااآلوامكالىصلونرعالى
أواللهالموتبدبكفىوجؤألفيمالثمتوماالغوتاثااليردهقومفعلىتأصفسالبعوميزوا

الذين3النالىأوالذىأكالذعورالدنجاأويعنجماأمحمثكبرمختالفىالمجبءايفا3بينماليمعاسلو
الذينيواآلالعنىاقبلهـاواغعمعاقضاالهفهتللاهااااونأمىونسلمامدلإباقسطبافاواسذ

ثنسبيلقونهيوالبهضلىنثهمجوغزنهلهالدنعاطجهمزقوامالوخظامنااذبريذلىناانرلدأاررأضالأتواليظم
مكليةاالانوقيلالناسبالضلونالميحىلىآبهمدااظيروالبمفهموجوهالتمونءقىآلدملقيبدرواط
إوسلماللمصلىمحدالذينكواصفةالهصغةوانهاقبلةجمالهاقالتفإتاثمياةت4ولجنها

عبادهأكيكنروالغنىهفادالتاالعانعبلكنافيلىيفيلومننعضهومكنلىابياقصصنداىاحمديدمق
التواالتأهـبالدرسفادسلهابالبنات3لفالوصعزلهاذأوالىأىرراوابفعةلمجانلصوا

ابعسآلىثعنيالديخاوالميزاناراثعصأالمتأىادكاموأنزلغامعواطجوددىواالبرةوالمطزة
العدذأيضاوهوفوداديوزشهاوهويرجعالتىلةهواالاليزانالرادباألوقىنايالعدلوأميوعناةالمزوالمهومعه

معفىلتعالىاللهانيدأقيللحدانزلناوأدلالللغعاملىاللفمأىاضطاللناسأيقومناهيدسعللحداأنراطلحممننا
ابنن5وىووالكلبتينقةوالمانىالسنلاالزضاذأهعالمااسالموأاصألةالمبهء7نموهويدادبأكديه

وقعلوالمنناروالهلبدواالحةاالرضالىءاحماائركمنادبمانرلاللهانيرفمرللناصبثاومناخاقهالا
لمهموتالمحادنسيدمنالهمأصوجتعالىالذانلكوارريداطانشأزاوأصدنماأؤأناهناجمنيومعايثمهممماط

وهفسالحالدفعوهىآلةكنجنةهفوفشديهأىيدشألبأسفهوالهاههمهلوصشعهماعغمثامنماثعيمو
لفأحهواثبنكامصصالحفيقههاينقفعونومنهأىالهاسأومناخاضربالةوهى3أوماار7رروراالوا

ألمأىشلنارصربمصرفراأدتهطهعداللحدلركطاونمعةاناصالمامئعاللاااالاشماالذثئحووآاالبرأالتهوأيعلمبدبالحلىبعهل معهمرمارلمباسحورسلىينصرهمن
وقالبالغيبأطاعمىيئابوانمامجيتخرةااآلكوالدوالمالدفيأىأحببأباورعلدينهأوساثروارماحيوفا

ؤصاأرسذاولقالملكالعزيرهأميطقوىاللهاقاونمروالولهصرعباصابنرراءأ5دعفىالمحالح

رئهباألىساسالالأأطىوصإلؤألفنشطلمهـاألسأتلوبحالنبيرهتابيهىوةتجعلمالقماألهبمابرلهالهاجأرلالذينو مةتاايهما



قمنك9عنهمرصلاماهصلدئفهعنأفىلحالهمهذفمبلأنقمنهمثبم

لىابعولإلبعدهنادسلموابرسلناهمئلى7أثبخااأضينثمسغونمفمم3لث
ايفيلاعىبهو7طةابنابعبهىووهوفوينلبمبخميىلمحكبم41االههانفتان
لبضيخبصهمدمتوأانمكلزايعضووحةألتينعدامكلبعوهسللذبنفألفىناو

وهىأنفسسقبلمىاؤاجمااثموالمحقسافبلهعيطهذاليسيقاتجعوهابوره
المشافادفضهماوحمدالعتنةافروامنخهوشوالغبرأشويبالواادذههم
الثمنهفدلاالميوالممنربموسبىانكلهواسئعماالنالمثميفىاونركيكاندةالعبادة

صدعوهااتلمحمهمأىاقهاابئفاعرضواناالكيمافرضناهيمئئعليهماعايهأماكنبناها
سنهابلاصقنيهنيشاوهبابرعوالممايععنىيقارطلمارعوهاحاللهرضوابنغا

مارربخعلوكههوأصسويمىوابدينوكفرطىاشتليشواالاالهاضعيعوهاوضوا
نعالىشفولهفنفالمنوالهممكليهأفتواعدامملىأدرصنىدبخيكيعيانصنممعلىا

لموهمظحعونكئيرمنهماصيهاالديئلىءئبتوأالذبنوهمابرهممنواهنهملذياتينا
لسنادالتعإلعىالبغوكوروىوصليهاصلىفروابديخكيصى3وارهبانجةنركوألذفيا
ابخمسعؤاختصصممنإلفقالوصكلعهااقمصلىرصولدختعلىظللىابخا
علىملىهموالملىكوازتفرفةوهفحاثرهنفرفقخاهنهانألثاثنهينومهبعينعلىنيا

انيهموأبانوالكالملىجمواراةطاقةلهمثكنتجفمفهموثمفاحنوهمببن
نجهملافتسزظلذينايديخكفساحوالمحالبالدونرهبواوهمابنالىبمكلعهمة

ففهانبعىدوعدقىص7ىهوسعمالتسدعهلحلىهمكلنبناهاعدودهبانجابندكوهاما
لتهامولنشرئفرقالكوعنهلهاتماكواقاولئلئهميؤمننومظيفالىطتهلماها

نبةالىهباجواسراشلأخدتأبنسطرىهلبدأمبنابالىالحمارعلىلشليموسماملى أصنعفمبيعماوخإلمعاصىبرضدمميىلجبااظالظهرثطكليهمعانتمورسولهطت
اسظهوناالواالقلبلانهميقدلماثثالشعىاالجمادأهلفيزمضانيهماالجمان

3لهبىااللهببعتأنلىااالرصفيلنمغوقفتعالواتعالىليهعوايددأببقمتنونالهؤ
لوأحدزاالجباغبرانفيفعغوقواوسمالتسيهاصلىيعنوشكلهبهيمىءالنموععنا
الىابعدعرهاورهبانيةاالتهنألهدهمىكفرئموهنهمبدبنهميخمكهفمارهبانبة

وسمعلعهالئهسلىاصىاقالثمأصهمنبنواعلهاالدفيمأكالذبنآهنوأمهمناتفا
ادوالعسألةصشاالهلظأعلمورصو4اللهفلتامىهانردكأثعبمدابخأمإل

لوسلمالبهملىانعىعيانىدوكثكىوالتالعجملىوالتكبيوانعمرة4اوالصو
كانتظلابخكلباسوصاللهالجيلددسسلاالهةهدهبانيهدرهبايةامةلكلان

دمؤمنونعةجمافبهموصلواالشيهالنرراهبدلواالمامألمواابعدعيممىملىك
الدنجشقواهؤحمعتململىكاملفلاللهالدبنعوثميدوواالصبهبلىراهالنوبقرؤن

اةاأوينركواقرامةالضلعلبموحمرضملكهمبمعهمنجسمىيالحنلىاأهلفوهممع
ضالتانفسفابهصمعونامحىددالثالىالدوأمألماااهاالصابديخلوااهاتو

11الالهـدببآلرشرابعءاكليعأعطوناشبائماردوناميهاسوانائملناابنوطافقمنهم
علبناقرنمفدظنلوحشاوشربكالمصربيمواالرضفيثكونانسجوطائففآلت

البقولبارونحشونحنعرأالاقبافياابنوالنادودافىنهمطانعاتذلىناوفاأرضم
لثكلمغاوالفكلبامطمملى

بةعقودلطابهمنلمق
ينماضلىأنمسافه
براهموافأنارهمأ

االصهمنضصومن4
أيئينابعيهمىهـبرسلنا

غبيلانيناه3وبمم
يخااكذفيوجعلنا

مولميناصؤقبعومرأفها
علىانيملدصة

فهظلخواثمكاا
افثعايهملىاسالنبىاا

ودهبانبةحاخينههسم
نىهمنربمدعوهيها

لفشلىاصنيندلىاالجبا

قسهماسيهنبزطفداق
افعلةوهىللعباد

وهوارهبانالىبةالمنسو

دهبالندضالفا

خثىسنجمشيان

صربفعلواشصابها

هرقدبرهط11بفسعره
رهبانيهوابنمكوأ

اضجرهاأىبئكلوهاا
وننروهاعندأنضهممن
لمأبناهاعبكلةاها

العيهمننضرضيغ
ءاضثنااللهأدبغاعرضواا

فممألمحيولمنقطع
جمشامرضواناكوهاابعد

حممعقفارعوهاقها

لهافراكامجبصايها

عدخالقهرلدرعايه
نيفاظكنهنكلالاقه

أأبرهصوامهمأليخا
داوصةهالىأأهلا

لههىعبماتبواالدبئ

أوالدينآعنوصالماا

عفروناافاشونابمهم
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لفالىالثيمافيموكحماالفباللأسدهنواجمسلميموالغرثلمجمنزوال
ئكونفكديغعلارجللب11ايرءعنهمبعدعنقونلعيىمهاجملى

لىكيمالعلمعلىتخذلالشوهموداكادوحمألماكلألنعونستعبكاتعبمفالنفأل
الععالحوؤاشدعهالعنىأبتدسهانيةورهماوجملفياللهئولفندثمافثلياالذينابماقامئو7الذينأبهاال

أجركلنممنوامنهمدينائينابعدهمالذبخعاولمحيطينيالضيثهالعئىرطاحدنطالكابالهلاططاب
لىهمبعداوامنبخالألوهمفاسغونموكئرمناإنجاعرضواقوهاروهابمفالذبنيئبرسرلها7واقهاأئف
اومعتاباعممندصلمخطاالقايلاالعهميبقولمسعلياأدتهصاكسث3وعايهاللهصلىحمع
الذيى3منواأإلىطتاللهفعالوسدفوهمنوابهفالرهدديرمنوصاصبياصتهسهىكفاساللههأيؤتأ

وااليخعلغوراهوالبعيىليانهمينوأرحمنههىنحممكعالؤبرسلهنواادتموانفوا4ركأحمتأنعي
انقر7دبهلؤراضونلمومجحلوكاذلهوتصديغهمسلمكليطاعصلىخمأودااللهلىعمهـدنماب

البقالروذأنبميشبهونالدبنبالأهلاليعكوكالوسلمكليهاملىانبىاهمءواتباجمنجممانم1لموإيهء
الكلوهابطعفهملوعباساشوظكلىموالنعاذاضجهيهاالاللهفضلكأمنعلىبىململوقبالأ
تريروشربوأفأممواالحقؤكوااكمكوهاودلىابتسدبانيةروقالىئمورتعفنولهودبهزداالقيامة
يزحغالطوالطااكاىلمحارعوهاعانواظالجهابةمحنرانفسلالوضوااظروتر3ذكورفىرالىءوهواك
كتبرنجهروارحةالىأفةأهلوهمأبرهممنمءاونم3بذلأتينامذكورفاءءكماتيةالالزرهمبقوله
الالالتعاحىضوأنقولهمعىوبهونارهبانيةملكوابدلواواواوصرالذموقونأوافآبمدويرننرلمو

أمهـمااتباحرصواشانتهوابتغااتتهابنغامرفوانفيلمهمءماكنبناهاامأوبلاذاءلمالئألبعرصمود
الهلالخطاباللهانفواآمنواالذيئأيهابالىطؤآلبهيأمرلمنهالترهبعوقبلمالديربإاضاطأ
نوابردو3كلاللهمرااوعيى7ئوأعومىالذالئهايعنىالهؤوالنصارىمنببص11يهاليدهالمقصلواث 101لهلهمنفةأيقلرولط

واثعرعى1يهعليهنضلماقلىدلمصاألاللهملبوخحدعتمواللهكألبتمكعولىبهحممهمىرورفالتالهفىألةثةا
ثألئطموسلمعدياللهالتهحلىقالخالرسولكهارضىعراالفءهأبعنقوناليقدرالشاداديعنى
ااذالمملوكلعبدواوسالتمكلبهلىصىدمدص7ويهبنبآالنىأهلعىصرصلصوا3أكطاللهدفلىمنئنلىء
لمهتأدبهاوءثافأصسنطؤهاألثأمة5ندكانضورجلالققوسواليهحقأددمنأمماذعلونالله
اصرأطالىءيصنيبهونؤريثملومجهأبرانهانوجراضفهالةئماتأصفلالمناللهلف
الديئافىدأسبيألواضأصببهعلابانواىهواوقبلدغرآنوادهـالنوكباساوقاللمالضهمرهأواافوروا

واللهوسعلمالتمكلليهلىمحيلىاالجمانفبلزبمدمىماسلفاىلنرلمبهاودقصللهأبرسوليؤمنو أوائكقولهبالتىلأهـمنبؤملمممعأطل9باابعلمإهلىلئوررحيمميضوافتمكلبه
مكأبالجمايهتصأبرهلهبمهنابئنحم7نمامالالماطلوتسهربرهمأبؤدؤنكبهمحولمفبلبمىماجما

التىأفلصلةلهلملهأىلعلمالكلمعنالنزليءفاهـهلمأحركاصتملهثؤعىلممىااوافضلىاأواطثصالظ وناليقلرادعدطفء

لمعلمأيعنىكلحهاخمماإأصلىىلم7ؤملاابسمداسلماعلمهلمعنى9أبتألاغلىمبوإمحمالفصلصابديننلمأليغمملكهقأىمدالله لدؤصرله

كاباأهلبلىقلمارللوقهاللهلمنبوأبرلهمالاك4بؤمنوالمسا
لتألزللمسالاالىؤضقاال5بادفيالمسلواعلىراتينميبرهم3بؤلؤنأولئلث

بيداللهالغصلىوأناللهففلشضىلىءالبفدروناننهمهالمؤبعابالايع



صدأالنيكوبطاالبميلىالئيلانلألثؤجبحملىلمظنحبهمدخاعنى
منازبمرجلمحوابايفطحمنابمكرداماثدالهولضفعلبرنمواهن

يعىالأباثبؤنشمعئلفبوقلتهااوشففملايمهآليفنلىالتهفماانزلفألهاكلربهضرا
منيفحاهوضرفعيؤتبعمهطهطأمحاللهبيالفضلىواوهوفولهيحمافمكليامعلى

حمعتلنهماالترضىعربناللهبمنخلعظمااوالففسلواتاثرنحماإل
مامنجمسمفنماكابغاوكمبربقول11غليوهوظئملموسالتمكليهصلىدفترسولط
انتصفحىافسملىاراةاكواهلنواأصاوقالثبعىوبغرصرالىنهاصالةبكا

لععر51المحصالأفعمااليخمللاألنحاوقأهلثمزوامأعلواقبراطافبرأطاانهادثم
قيرايىاأعطيةشوبغرالىشمملعاللقر7نأوثبهائمقيراطااطاجمزوافأعطواقيرئم

طااافعيراطافرطجونأعطعتىنجاطأؤالعقرأعطيشبناالأبينلاأهلفقالفيراطين

أئماطمأوفهوفعلىفاالالأجركهشمنلمنمهلطأدتنهقالآكن
وانماالثبممىالععرالمحفيدوبألةاالمكابينمنخألمنأجلفيأجدعااروابةوفى

ارولالنمنصالىلىيعملمنقاللالهـستعملاجلارىلموالنليهوداومئلهثاح
نصفمىلىيعحلصثمالقيراطقيراطلىالنهادنصفالىاليهودفعملتفيراطقبراط

العصرعلىةالأنهدارالانصفافصالكمناعلتراطقياطفأيعصرعلىالةألىال

قبراطفبراطبلىءالمحمغروبصرالىلهاةمىلىبسهلمنظلثماطبمففبراط
الهؤبضفغفتلاالبرمرأاللمىالفعمأرزوبالعصرةمالهنيعملىنالذياالفانتم

شيأكالواقمعنلموهلجلعزواللهلءعطأقلثرمحألواألوانحنلنصلهـموظوا
ارضىئععرلمحاصومىأبعىئمثشاخمنأعطيهاىنمنتنأصايبهفحعلىفاتقال
اصتارجلكثلوانصاصواليهوداررليىمتلظلسسكلهاصلىيالنءالتمكظ

الدىالماجركلنااالصاجةنمارفااانصفالىعلواعلومآصعلىاللهلالىلهفومالعملىن
فابواكاممأجرواوخدبفمميممامحلىاالتفعلىالهمضاللعاوصاملناباطلشرطت

االمنمسرطضإلذوليومملىابقيةاقألهمبعهيندنركواواسهأبراض
الىلهاهـبهجعلتبرللدىاولثلواهامملناالطلعرالصالهاكاسحدافععلواصتى

اوثيومهمبضهلوابعمانكأسنأبرقومابوافاإسيرالنارئعىسهابتىفانطماحملىابفبة
مافبلىاومئلممثاكليهعافدلكصيىبأبرالعرواشماكماواسابتحناهمدوبغبة
13دوتعانشاللهوالنوراهناس

المجادلهسهـررةإ
وثالشوصبعودعهواربعمائةية7وشروئنااوهىمعنبة

صفاولعحونوانحائةافسوسبعماوأ

ارحبمالىصللهامبع

اآؤملثعلبهلنىخولةنزقعوحهانزتجادللثلاقولاللهفدحمعوجلعزوأ4
سمحسنقابنشهىيلممبهنواتاابئةخوعباداانصامضبنأوسزوجهاوجلة

يألضلظهاروااإناهاكاللىءتدمثمهـأىعلىكطأتلهاالفأرادهافأبضكلبه
ارن63

فينيعمنيشاأهن
زالفشلالت1دداأأ

مبمايع
بةطفىالمجاودة

يغوخشوعمثرثناادا
أبماراوحمنتهاكأب

انقولفدمعالله

وقرئنحادركالىلالصج

ثمبةبنضخووهىا
امثشالعأوسأةامىا

ر7هاوهىعبادهاش

الجمحسنةنثنصدو
هاألتراودلاللتا

هرمنهافأتمضاضب
لبالتلىاقهوصول

أوساانمالتوسم
موببةواناممادجنىتر
وترتخألسنرالفي

صلىىولدأىكئربطني

ااوروىمليهكامه
اضاممبيةلىانلت

فامحواالبضحهمان

عواحااكضمنهحموان
وسمهاقحلصلىالى

ثهأأههكفىماعنمط
صهت4ناللىلهألوىو

اللهمولالضالتعلي
هونماوادكرطألما

نامى11وأببرواأ
عليعهصمتقالاك

فافىاللهكوالىاسفالت

دلركطمالووجد

وسمعلاللهنلى11
وشلتهتفتصمشكلليه

ضأدهجهايؤزولتناأق



ثظيراللهالىرنمنمنم
التهمالمكمامناا

اثيضاوركا
دجعاداذحومذمكلىأ
بمسساقهانأ

بصيرطالمضطرائثو
ونهريظاينلذالهبكا

جمازىونيظهرمأمم
وقهربظانهبرهمبصر

عربلوبيئمنموفي
أهلىاجمانمنكلنالنه

ثرساولىجاهلعفهحا

موحايزنممالهمعمنأال
ممهاأتهثأصهاهذأاأ

ىجمافىواالؤلالمفضل

أههاتهمانتهيهانااوا
انشوالنهمابربداألاال

ةالحضعلىاالمهات

ضعاتوألمراتالوالد

سطةبرااتهـالوالداا
رسولازوااوكذالىفعاع

وسملميه5اللهلىالت
وجاتارماوأسقنةالدلى

مهمةامنليىطن
لعقولوواكمظالافلال

أىالقولمنعنكرا

مالصوالحقيقةاننماكره
ورالموكذباوزءيةالمثرا

لحقاعنأطألصرفا

لماافتماضوصوروان

عفمل

شرسولفأطالقأكذهاواقلضالىقدصضهمااظنئماماهيففغياأهلطألقه
صاهعت11بنذوجماوساناللهلعممارسولاشقاداسهتفسلشهوعائوهمعلههفهاافمصلى
كبرسأهلىوتضرقصباثوأفنىماكل11ذالمالحتىوأهلاتذشالبفئهفيةوأناتزوجؤ

كلليموسماعسلىالثوشوفيقالبهوتنهشنىإهوابهمعىضىعنهلورموفدهرمنىظا
أبرولدنهوااطالقماذكرأبالنىكاترلكلوالذىالداليمارسولها4عبصعت

فتىفااللهأبخوالىالتعليصمحتوسلمعلللهاحآاارسولففاذالىالناسوأحب
االفدأراكماوسلم4كذاقلىارسولالبطنىلهونثرتبنىلهطالتقهوحدو

لهطوكالظوسلمعلميهاللهاتمصلىارسولنراجعلمجملتبمئىشانكفىاوهرولممايهصهت
شدووحدنىقنىاللهكوادفألتكيهتعشوفاصوسلمعامهاللهلىصاللهرممول

رأسهائرنعرواوجعالتءضطيهاضثمئهمواوأنلمحاضمعهمانغاراصيةواشدنيصا
اأولوهذاكانفرصحىكنلساننرلكلىفامياابكأثمموااللهمونفوللمحلالىا

كءفداأدتهفجعالعرىانظوالتاالضئمراسهفقاعشكائعفمقتشلمساالفى
والتمعليهالتمصمولدوبينأماترلهكدئومجاحدرىاعائشمالتماالنبى
رسولفتالعليهوجكزلىادىقالالوسالضىبآتأاضلهأخلىالوحىلميهءانزلأد

كااتئشةطءقيةاالالمحزوالثافيكأاقولأدتهحمعقدوسمعلعهاللهالتصلى
وصلميهءاللهالذصدسولانيخولةدلةابابلغواثاال4سوسعإفكطاالحدلته
جهازوقتجادللثالنىقولاللهررسعالئمقألنزلهاتقولخأوهاالبيتفطحانبطتهد

تحاودكأىتجادللثائاقولتهادحمعالىتفقولهيةوأهاتفعرااليةاالأدتهالىوبثبى
قتهالهاوصاةشدأاللهالىؤفيزوجهاأمرلىآىوجهاؤوؤاجعلووتخاصثد

يناجيهأمحلىجمعاللهانمالكااجعتماأدمخاودهحواللهاوحدو
منملظاهرونالدفيلىتعاارنقالالظذمثمايهلشكوابهنبصيريهايمضرعو
واجملىضهنأماى1اتهمأماهنأمهألمنالهنآنقكظهويفولونىدهسائهمؤمن
االأصهاضههاماأىماأمهـاقاضهممهبأهنكأليسالىاثبأضهنكأالممهاتوصازن

اشرعالعرشفىالينىقول11مذكرامىليقولونينالمظاهولهنىصواكمولدالوفىا
ةمحراالموؤوراألنلفولامفكرامنبهونهاومسةاوقيلصذباىيهوراوز
نمنكرامنلررمفالابدموتحرطقول11بهذعليهالمخرموجههؤبداوارعنحرث
عليهمارةالىحصجابالوغفرلهمنيم6اللهعةوغفولعهاللهوانرازوالقول

مشتقانهقيللغهمعناهفىهـاالوةالمشاظهاروفبممسائلاكامأفىفصلى
سايراالععالهصباوفىالنلرليسادنصطالزواظهومنوأيسلعالووهوالظهراس

أهاصالنفكهوالعاواظهراامنخؤعأانفثبشبهذاةالمباالتالفمحهامواال
ومططلمأىأقامىعنترلتانطألقفياحرباتوللمعهءملهـوظهلهىعلالى

وصلوىالكاملكلأىعلىظهركأودلهدالنضارواذكظهرأىقىأنتولهم

المسنل



3ول

عطولامليخوفريعةلمحالالمعضالذاالمستعملىلفاظائالئالئةالمملة

ألجمطنانشكظهرأكالكذادقالخلأوأوصعلىيهالهرأكملىأئحنىأنتهذافوإل
وثشلدبخايطلهوهاكفوامأوكظهرأىئككبأوسالئرأأوبطهكلأوأأوأىىأوصأسأ
لةعنكرافىلمالديناألبممأودبضرجهأأببطنشحبههاصيمقاأوفالاداالمئظهـدصونأاعصضومنب

منأنتعلىكىولوكالظهاداالجموقعضاال51نبعضوغيراشهوانراابهونمظها
التألليمهروسدويهدتهولوثيريدهويغوأداصظالصصنداالكرامكازاأسوارادبهأكرو

نزآثعولصصأأ3إثجحكمفالطتإلقرابتأنامكرمتيههآراكذالوشبههاباميطونثطهرجعلتىانتلتا
االولىكنءفا5أواسعداارااعجموارعرأةشبههاباميأأوخالىأومتىكطهرأخضلىءأنتالل
ادحلىقو4منكلانفافىبطلضاالشااقالارهظهـيعفينبعةاراالمحمئالماعلى

والقدمونلعرصهكافولهبعمومالشافاليعامتيأبرضيعةدقالادالذيهذافعلىارهظهـعسطألفه
مناعدتموانالتاانظهارانعلىلفلؤعنينهذاخطاببأنةىحنأوإحتيمنسامريظاهرونوالذين

وفهكخلعدىومختصاتآفلتمالحافريئجيحيتناولذاخطابأنعضوكبالمؤمنيهكألجعبمخ
131جاعنمنالفظاجمتنعوشبهذيعنىنسائهممنوقسلظاهروالذانعاف4بالمؤمنين

الحرصرلىءهألالمنبدألماظلواويعؤونثمنولهىانعودآياعفععىااختلفلماتالوايعؤونثم
01وغالانلناللغةفىفرقالءرأااظدلفقهاكنقولاأفواللعانثملعرسااهلشأقواليى
كفو4ملىوولىلىووأوغالىتتعافبانكقونةوالومالىالفارسممةأبرعلىكالواوألآلطقالواوفودلمطيعو
تامادوالماكواووددوإلمحالذىالعوثونوالمعنىافجمعنيىلمافولههافىأفظةوأماأوحاالبكرألنوزح
شلعاتأيوايعودممنهادلكونودانغاظهادوالمعنىالفظانهأحدهاانووفيهقالواالنثطأوفىفاللوا

المعضحنىاممأىطنهالطهاربلفظانغمسهمعلىموهفحموهوالذكطولأأىدلماقالواالمراناقالهجهـالوالعظاا
ثعلمهالمضادفئافىونيعوأىلمافالوابعودنثمهدامكأقولهعلىيخهالمقولمنزلةالفولالخ
لىخنذماوعنثالميللضدأنجمصقصبهوأالول4بالوفظاارهـاادثمالقولدلكقالواميهنوالثمئوذالث
ادأدألععاغرانهالمعمافنقضاىادلملفعلبغالصيهوزانائاقاالوجهعلىىأضةهىأعفعلهلمافعلعادالمعنى

لىهاسموقالوأءابطالهادالثميأثفعلامنوكذاليهكادئانيالمحقديفعلهانارأدثمألاشعنثودلما
أداانجمونفالوامجضطونالعوثمقولهانفقدظهرجماتفدمفيهبالتصرقلكاداليه

طهالرفيةلبافظلةأنعيمهمبالمقعيهاودموثثمالىادأنيخونمجعلوأضىةملمهيفعاواثبأنليهايعودونثم
أمالثولهعاالولوجوهعلىاختلفوافيهثمينهدفأكزاذهبطلاألهذاوالىواالنالةوارفح
دريقوونرانزمانيكفهدبرايظهارالقااصشكلنالعؤلماقالواهوأمعنىانانشالىولوهو

الإااختلفثملىاإمنيهمماثهعرعغفاطألبالهمىفاناخربمادقصثلماظاهروذلدالنهإفيهيطاقهـ عنذااماعلىندمانهكلىبدافنلكانطألقلشكافادعليهكمادةوالاصرماقاعا
هندناجمادايكصلالنقضمونزيربيمونادمالعوثاكابخكاسمحسرمحينثذتبهكليسمالكعارهاقرم
امرهوفولالوعلىبانعزمءالواستباصةشارهمبىاوهوقولعأبميمىتضسيرانهفىالثاذجهالولفهلاد

والحسفتادةحباهىافيقصداصقجاثمءاالشياهألهصهةفيمالههاباتوذلثهابالئمهوهاوالنظرامةءوالمأل
شاهواجمرالاأاليهاعبارةالعوانالثوهوفوالعاالثالثالوجهكطهرأىانتمناقفالقولهكاندك
الحسوقشادةوهوفولابمالىالوجهحنيفةأبقولمنطفاوهوقربكلىالعؤعن

الظهصيبيطلقهاجمال11نالليطأهاعلهعمابكعاؤوفالواجاشالعؤاليغاعبارهانهوىواوطاوص



الهفيييتاأمنساثالمالواملهدبرصزأمنرموبهندبةاجمدالهبه
ابيئمهالالمحفاولثبشقهةولمع2ثامنكشئاحاالمماسةاواثاالهزالمظاهوصنلىممومامابالطجه51لى
لىوأهولصقماناراانجميةدرئبماصبناملىفادقالليلاللدنهالحميبهظونالخمملمذ

اوثطصليواذذش71الهييقوالرجلاظهادانوا43أثعملولنخبمبروالتمبهالتصلعمابيظدئكافلا

الشافىقالهالذىاناالصتهاحفأوعالهفىمأوللماعصاصأتوالعودالمذكودهناهىبروافهانثموفيحأ
أالظهرمكناطللمشب

العودصهعىقيبهالذىالنهعليهتعليالحمبالسماضهماسطلقلهوالنظرصيهرمآضعضلىا
عؤفوعألفبلىالقولتهلىثممحايعوهدلطاجوخماللفوأهمأاالألفزفذالبماألناالمكالبهناليه
زاعلههماالىؤهوالعوداواالدمنبهاتكالرهتجيىآالالظهالذاالتحاناذاتاالمأومكنوالغذ
01اياء05أوطسصحنمحرصم السألمانطهارفيحماللهلطهاروقأبطكاالجاهليهاهلانودلىالجاهلعه
متلمالماالفقولوشالتالمسافيأىاقالوادويعوثمكلحكمحندههفخالعلىوصهرأوشإعدفاح
ااكررنفظاذألوانعاليهكالالتاق4الواأرنهكذافىفاكةلمعةالجافىثطهماكالؤايقولوندانشيقوليان

ثمظاهرقولةبأواتجوأعديهالظاهوأهلوهذافوالعردالظهارفقععكاروااللمجمتئأدمتىالىفاعمنأختى
فألظدااالاللتكمريرواشلميصذااليمونوههافعلىهاعادهعلىالظلىالجلدموأفيأهيارواننسمبمن
فألمجلالمجامعةادبافلعىاأاساقيانفبلمنريررقعةأتعالىوقولهكفارمطيهكاواةأفىاصآأوأأواب
وعظاالنهارةاخنهلظيعنىبهتؤظونلكمذطفرظاهرهنهامالمالىت3اميوطالمظاهراميتنغصظاهرواذافهو

خبرلمئمونرانعاكفيرمنأأوالتجاتععلىنوالتعاؤوهانظهادبهوانحتى3درأةالكالرةنالخاهره
أمحفكمقارتشهرينفصسيامالرفبهىمجهلمفنتعالىفقالالىقبةالعاجؤعنكرحمذالقاضىلىوهئراان

يهفلرئهةانصاملىايسعطحافنتجاانقبلمنمتتابعئهرينصعامفعليهوقيلارعدانانجبره
لعصدقوايأىةرشومنوابالتمونةوصفناىلذالفرضاأىلكزمسكيناكستيمطعااصنوالثئمهبموان

وتفسدوداقهأالتمتعاكنأخبرجماوسطيالتارسولصلىوثعدفوابهأصاالتعليهمجكلاكفآراتا
أليمأامنابايببحدصذأمدنبنكافروللاداطافىالكفارهعنهاولعنىاراظااالكفارةمجبصو
الضامةيومنارجهغلىأىالىيرلضرزكاقرالنه

دهـالمسثلىأالمسائلوفيهاراومايتعلباالنهارةامهلعاالنهتمنواآلمتناح
وهوالتافىواقولفمطالجاعمجيمانهأصدهافوالنىاظهارفاثماااخنلفوأيخاصحرءفرانجمعفبلمسفان
ختلفوا1نجعةااالمسيألآؤضصتأبكوهوقولاالساجهاتجيحمجرماالظيرانهصواليعودراقهاسن
صسدوامجلسأنصصشثقاالظواركفارهلكلوابرضيعةالشافىالارافينظاهرميععأعتقانوكفو

مجالمىأئفيامىظاهرمنعناماقالواصدةعليهكفارةأدللتأكيدكانوأالداقانعليهمىثمفهةتلى
فبلكفارااامجابعلىنمليةال1الماثهلةاواصماالكارةعلظيعممفرفةعنطسضعميسنأف
الطعاتمدطاالمهثيممىقبدجمافموأالعثقالىوقيدلقتاتقاالقفالبيماكفبرامجوارلهمأاألالمجدلمماقناالتكرفى
العتقالمعيدلىءولاماالالشقاالطاالتؤيئوعندذلكعلىفدلاكاهانقبلفنينثمهرفعيامارفبن
الىكادلماأكرأهلوهوفولحمدهواالكفارهاكلمهبهىطفرانفبلمعةاامواشهرإمد
وهوطفؤظيهكفازدانانفملهاوافانضهمذةودضعوسفانوأوالمئمافىيفةوألىاساانفبلمنينمهنا

آصياا1كهالهصن
فوليقلععكلىأنومجبغيرهمنبرأوصاعسعاعنصسكبىالكلاستإلمىااظطعايصلهها

افتمورسوأقصدألعؤمنوااحللوننعدمواابيانالكداالطعاضاللاشعامعلستلنفطتهنىيالم
الظياروصفنااقىاماالحونلىهليخلمحجاعلبهماكنورفضاروغرهااامىأبتىشرثائبتالعملفي
يمؤألابعسذأتجبعوثالذيئاروللمهاأزتعدمجولنى1اودصلىاممفاؤبرا



مةكبكليحهلظهادبىتععةابعفهـكفادهاالىلمسئلةادبخهارحنعبدهل
يررقبةىنعالأكفرقلعولهمحوبنهنتزكلكعموأبمارقبقعنعفقهفهألىوفؤمنة
معيفةالغلقبقفىكفادةالىانأالاجعهاعلىليالارظبمويحبهلعماعثاللفغااهذ

اوقبههاالعموثقصمقهـشالاالمسئلىللقيدأولىعلىالمطاقفثهذآهناوحلبالجمان
اسستئنافعليهمجصاننيهأونمىاأفطريومامتعيدنبعينصامشهريهنعتنالي
علىاعأديمباتألىاععىبالليلالشهرينخأللفىمامعاصوآنماققلىشرعيخهرالن

استئنافعليهيبهبصنيألشهريخوعنالااستئحافكليلحنالهالبهفا
دعمبرعنشهوفبحيثالمبرأوفرطلدلمحوااشبزصفهـانسادبنؤالمسثلةالمثهر
منلبلداأهللفتاثعهالذىملطهاامدشعسكينتشصعكيناكلعاطعامجبالجا
اعنمفعكيىملتىيعطىألوحنييفةوقالوشحوذالثعيرأوأرذأوفرهأوكرأأوفصط
فيأأسححدمعاكبناواطمولواممعيرغراوصاعامنوصاعاأيقأوسوفيقبرأودمن

تالىاتاإقوهواقظاهرأاللعنااجهيمجزةصنبأعندانثسافيوفالجمزيه

معالقصوانألمجحنمغةومحهظاهراالبهمسكينافوجمبرعايةعستيناطعاأوجب
ضالادمنأولىكينامقلنهستينودعلىالسرعالاثبأنوأجيبمنهاعلوهواجةا

الىمحتلجانهادفبهشلهاخاذابعقهـالىةالمسئواحالمسكقلصورعلىالسر
مالكوظالصومالىبنتعلانفللهنفقفكياوتهلن4الباكنعكتاجئلىفبةئمناولهانالدم
ضفةأوقالايهاشكلهاحااوانكاضأؤللرقههجداوااكنذهتاقايلىمهاويالو

ارتجةفناواجدليهاوانكانااجااوانحمكتاعقاكليهعالىلعيناانكاشواب
والظةالمعوطلمئمبقااشافىاأصابقالالحامفةئآلالىدعومانفلهاليهلىكهحتج

ربئطةكنعديصارولهلالداالطعاالىأمميامااالنتعآلعنعنرفىةاله
خفتئهررمضانخلالدىبببشبرلنساععاالااصمنأاميالكنمتلبعاضىا

طفبيانريخشهرحىفظاهرشفهاصتأسحتىكلعثهيأتتاأامىانآسيبمن
الىصثضتوشكلليهافدثزاقلبثتلحااجملشصففهإلئاذألإشاذمنىكهى
الواللهلوفاوسمعدههاللهلىاللهرسولالىمىامشودصبرفالفقلتامفأضبرقو

سولتاراكلخأنابذباسلأننبذاكالفأخبرتوسمليهأالتمعلىرسولالىنطقت
نبياقبائحكوالذفلتدفبةالوربظاللهكأهيباحمنأاتالبرالميالتهعيتجكأليا

أصبمشالذىوهلفاليخعههابعبنشهرفصمقالرقبتىةقكيرهاوضربتأملئرفيما
لقدبتنانلعاللحفئقلشوالذمحبعثككرصنيعسكينامنوسقا4فأقاللصامااالمنامبت
سعخفاطغبيفثافعهمافليدزريقبنىاحجمقةالىناللقفاماقالالظدلناطعاثشن
لفقاوحدتعندكمفقلتألمحقوىلرصتبعيعهاوعيالمثنتاكروكلمىسقامسكعتا
قتملمحبصداصيدتأىالىنوحساصعةالتمثليعوسلماعلىلنبىاشكظجدوالىأىوسز

اعاوارادعلميهاوئبتأىليهاشنزقولهاودأبودأضجهبريقمنبطئباضةبفوو
ينثحوقولىسعتوخماطوالوسلعهاجالمئروااكفوعلحالتابايعتوفو4

ثعلبةمالسبنتخولوعنانماعفىالالىبأوحمئىاكطعاطنالماوحشيقاررصل
يداأشاكووسافدهطبهاآلمصلىلرثتمثلصاابئأوسوزكااضظاهرمنى

قىلثابرحضحىمحكابننهاللهائيقولوفيهننىوسممجادكليهالىالورسول



دسولولظطذيناأ
ساعيللمطلأترلفأالممثليشأث

ةالةأوولمجبهىئعصعثهم
أثاملىاأميفبثؤاضدة

راوآدمنمهاوفلهمالك
هعنعلىنجنونمحكالهمم

االلرلمطالىبهةادأد
لىافانىكلدمصميلة

صاهأالئهاداوس

تفهالمالدقهصاطالله
موهوفثمىمنه

ارتكبؤجمابهؤااو
ماتهتحفظواكا

شئكلكللليارالموا

اشئ4كببالشهيد

مافيلميعىانتهترأنلم11
االرضومافياسيواتا

امةالدمنعاماجمهوق
تجوىمنماكعأى
هاسىالاصوىانةأنال

كطءنالنةالىتقدأفي

انغرئهئألبرىنحن

والسثكرساداالةنجى

واللكدمىفلاالالدقأ
يعمبممالمومعكثراأ

يخنىوالبهأجومايتة
قعالىوقدفيهماهم4اث

عاواكبيراالمنعن

ةواالئألثةتحصبص
زحمشاهااقىلتاضاة

4ظلولثمدلكلفالذبخعغبضدا4أهلكوشواألصموشبعثماثوبلوس
ههلىجميذههبجشهملمهينأدمذاتالايبهنمهينفروالبمملمااوسولىسدق
فيمينواغبرصبعوقأحدئهمكاليمإكلمهااآلبوثااقعظ683ذاداافث

المجبقلثلعترقبةظلالفرضالىئزوجهاتجافىالتىالتثفرلقدحمح3ققوأاا
ستنفليطفالصاممنعيوتاشبئانهافئهصموليافاتمتتابعيمشهويئلليصم

أعيضناوداكرقلمإرسولمىبعرقفاشمهأعبنهظينصقغمئىماعغدههمكينافات
كابنلىاسكيناوارشالكلنمسسخحمهفأطمطياذدأحمسنتدضظللعرق3
بعشكوالذلتوماشاتوؤنىهرأوساظاانقالتروايةوفياودداأضجه

المهملهنيخوارألهابفغالعرقوهكرتوذمنافعفىلهانلهاالرحةماجئشكباط
ابخوخوفاذمنطرفالماابهانوقولهااعاعمثرخةماعاؤتلئألنينمحزفمبل

بكمهلمالحالتالثقىظاهرثمقللثبهأذلوكانملواامحبنونهناثماعنالمرادايساقىأطا
انوجلعزلىأعلمواللهبلممىلحركوااوشدهماإفباااللمامناهلممائىثلضى
أىأكبتواإعاأهيلقونبكاوثشافووآكورسولهاودبعادأىورصولهالتوناألبهنيعاد

لمثركاأهلعنمقبلىمنكاقأضىأىكأإمقبلمنالذشكبتكااهلمكوواوااخزدلوا
بحدوهاوبعملىابهالمبنلذىبنفروالكاماوأحلرائضبعنىبينات3ياتوفدأنرلعا

ونوهأعالههالتأمححفظاللهاحمامماوائههبهامينهحبعااببعئهملومإعدابحهر
ادأتعالمى1ترلمتعالمحولىفئئسبهمدكلكللىوالتانالدفىعمالصلؤاماكأسواةأى
عايهنخنىاللمعاومماتامجاببععالموتعالىسصالهاإيعنىالرصافىوصاالمحوآتمافىيعمالته
دمنئألثةبهومايهوخمندتعاقولهدلدكدأثماتلمماوالفىاالدضةضا
ماكونوقيلاحبهارجلبهصحىينائعئمامنأسواوالمشاورهالمارةورارثألفةا

ضرخاهئمكالهنجواهلم8لعنىلعأىبعهـماالهوراأبعصابعفهملساررنةئجلمساحمى
الهواماوالخسهمعالذىجمودارابمعندصعاومةضكموشبهراهمياومشاهدهممع
انغرصينممنىئالدرةالمشايكلىماقلأاتوالخةالثألثةخصلمقلتدقسهبمساد

بينهماعيمئدتحمركمالحاقوسطاثاخاواالتبلخواقلةاصيلىاخمارائنادكابموت
ببهمحدممونوانالبدرةاوإلثمجكعخوهكداصلغرضاذالثيتموورهالمثاتلى

ثملثالثفوالخسةاتعالىاللهخصاذفاوجارسأثعرفردادالعفاناقولوفيلامقبىلى
ذكزمنأوالنألقوحسةمنفلأواصزأوالداسأدالمحاوالتعل
التمباناميامةاممواطهينهثماقالروالعمصباأزااأيخاكاالهومحعهماانعمد
وذلكلعينوالمنالهوافىنزاتاصوىاعنوالديلىنراالملعزوبؤلىعلمصئ

عمنهمباونهقلتفوالمؤمنينألىونويطرنالمؤنوندبابينهمتناجونتهؤاما
قدآلاهبمنراممانقولالئووسلذيؤاصزنيداجوشبهايصمواعهمإنجبمهانجؤصوبيرطون



الينهممبتناجونإكنهنالييثيالمناهوقارسولىلوأشوصصيتابالئمبئويئناجنه
أظوواذ83الأمكالهغرااتلعهمههووههفوايواشيهيظوههويوكيروالمؤعن
السرنثىوالعدوانبخويقناجوشبالمنهوافاقه51المناطالىيرجنكطنحهأ

لطأوععصيتدواوثماططدههوشرليأوئمامكركيلماااللهبينهمكانافا
ةابهاافعصوسعادواافوعناهمقدقفيوممكالياللهلىاللتمولرانلموذالثارسول
جميكلمجماصيورلهودايعنىوكاصاوأذالرسولبةلماببيمبعمىيوهعناهدقيل

اساككاليكاوسهويقولونالتعكليهمسلىلنىاشعلىلؤايدخكاالهوادوذلكاللهبه
علبميردنيتولوسمالتمكليهلىالنبىوكنعابهونبسموئمبايوالموشوهموالسام

دوكنعولالهناعثلواللوافاعفدهمناضجواذايبعىمأنفسفيبمولونو
ابئسملىكهاصننمأحسبنعاقالتهظلبهفالاالسمنقووالتباذبغانبحاكان

يثةالمشنقنضالمواذةواالمشيصةمجسبطوناكااصذابارريمتفانالمعنىأالمصر
ثعالمحكلنهاأللهعائشقرضىعنلقيامهممفيهألقامابجهمنماسفعذأهذاتقديموالمعألة
عاثشةلتعلعكمامالهمقالواوسمعايهاللهلىيارصوذلىالهومنرهطلدتقالت
انشههألياعكازوسمعلههاللهلىاللهدصولفقاللتواللعنةمام11عيمصنهاقلتعه
واهلموالتمكديصاتاالرسولهاكافاماتشحلمااللهارسوالفدالاالمىفيارفنبالله
ذابوءغالعلبدالسامعالواوسلملعهعالتهلىالنيىؤاالهودأاقارىوللملبمثند

ياعائشةسعالاقهالتمعلىرصولالزةعلمالتموغضبوتعنمعلعماصاماعاشهالت
11ردتمألبتىلصطأولمتالهاتالواخعأولمقالتشوانفوانهواالكبارنقىيسك

األااذيروونالمحلثينعامةاظطابىفالالموتاسامافئلهمابضيولىألابفيسمكللب
لىاكاوفعئبتونرربثاطوعبمصادقومملمممالمصطيقولونفاكطالتئأهلعليممملم

اكاوثاحذاذاللهاصوابوهواواوقالبغيربهروعهينبنسفياقانووعليم
الواالمعهماالشراكوقعالواوتاةواداشهببلمبهمءادودملوهالذىصاوقولهم

صالذسأبهـاإأافىلهاقولامنالردىافضوالليواالرثقاهنصضدواامئمإيناينبئحمح
ةاتهاالخاطبيبههذهفيمولالىومعصبتوالعدوانفالثتاجواباالثماتناجهتماذآمنرا
باالثماتملباانالقيمليالبهودوالمادمانهثإلؤمخيودلمبظالههاأحنقو

ايععلووأن4قهمطرمثلوابساانالمؤمنىباشناىانبعهسولأومعصيةواإلعلى
تضومهصبألطمالىىدواخوهومايؤواولاامقوهوماخاذالتتناجواالالثمكعلهم
طأيمياأحىوالقهاخطابالهواالصعوايهاوالقولليهخالكاوهومايمونرهدول

11ومعصيةاسدوانواثمتتناجوابالهمقاللهبمبرمحهمشوااوقيللمفملىلذينآمنوا
الوقسثاهاالزىاللهوانفواالمعصبةونركةءلطالباأوالعغوىونناجوابالبرلىسول
ثوانوالعهاالثممىبههموهومايأمشطانااتزبهنأمحعنالشيطاناضومحعنافا

محهأياابئيكلنيباقالموبصزندالثبئبرطءاآىأالذبئصوااصزنولالىمصبه
أوادوناقرادالنقفاليفماصىاداكاوافاللوسالتمصسلىاللهاشرسولنياامى
114شمأمارهمواليهىاوالبالدةاكررهومجريهذالثفاقررالةمسعوئئزادابئاثلتا
11أرادالشتعأذاالمااىاللهآالباذنيشيأبفارهمليساضطاناوقلالهنابىاذنى
التهالىأموهنمنهالمةكاىفءأنالممنهالمةاتمفلعتهاعألألأف41ؤاللهاالالذناف

ادأأاذنهمئيئعلنونمباوينهم
افهسولاففاهممجهمأظو

وافعادوصممليهاثصلى
تناجيهملمههوممنفهللمة4
نفالؤوعالوانكساهواتما

أرممولععصبهونواص
وشحؤودعفالفته1

اؤكواذااإلولهوجمى

اللهبهيككجمالميوك
لوخقهمنلتيقومايعى

لساموائيعالطيساما

بغولتعالىوالتالموت

الذين5عالعهادصالمو

وسلأأبهاداواصسعلثت
يقولوشفىأوننبىاأيهاياو
بهالتانالواليعذنفسهمأ

يخالونيقوكطأولن

زبيالعافبنالوممنببنهم
لىأاللهالالمبهاتوله

اباعلىجههمص

احلىورأىيحالإبصلى
شألمرلمصيرالهسس

دهوولمئواأاغسممتأ
ميوالطاهرانهمالناؤ

ااذنؤهـآخطاب
إالثمجوادألتتناتناجبتم

وسصيتررواالالو

اتناجبدا1أرسولى

ينفغلمنااايهىدشبهواباال
جواثزأبالمنرجمهمتناث

افصائضابادلبريا

وفىكمفوىاواشاعاانطا
الذىالتهثقواأواأمىألى

وننخعسيه



ا

صيأرولمرامصفالعأ11
ؤاوسالحمكليلىصفه

هلىاننافهبخمبمفعا
وصصلملىمنهوبالف

هووقبلمهـكلاحا
فنلاالسمجامنسا

اكزالشاةكفوميو
فىلمعاتلتاةمفاع

وافافهاطعةصالة

اتماعاطفوسعوا
اناساماينبنىفىعطلفي

المكنمنفيههاف
والقبرنصلرواوارزق

انششوالذاقهوالوغبرذ
بللالمةلىعهضمواللعوا

سولرلمسجمعناضوفأوا

اذاوصكللبهاطصالله

أوعغهاغوضباتمأمى
ادوابالةاالىاثفعوا
وافانثحزفليرارواعال

شاىمألشفمالضمبا
يرفعدأاغيرصموط
منمآمنواالذيئالله

وأواهى5أواهيباهعثال

لمااأوئوالدينوصوله
ثرصاتضاصهنعالميفهم4ا

ووجمانعملىشخببووالتد

طأحدشنوالندجالدا

لثمرفواالمرنههنياقالدفى

نوءضةانوفيال91

التدعههرفىأبخعسمود

فرأهافالميهاااذانهكن
تةيةا5وأهلىانالناس

لنبىاوعنبماقولزغبم
ففلوسملعهءألتهملى

مميليعياايوممثوذلىللملفليلىأ6منوأبهايالأل93ايللى

عيتيسعمهفىالجمطلهألصيهبأقهكلفىظخعنطانالشيعندسثعينوابهوقالط
ائزولهلمحسبضفهليةالوافاقلساواقلمذافلا6مضابنالىوجألئإأيها

وفدبوبانهارمخاكاالنالمهابريخوالددمحنأهلمجمكأنكليموسالتصلىلنىاأ
الفرملواعلىثممدعهمفرلميهءلخواوسماقحدمهصلىالنىاحيالىاعسالىسبغؤا
الدلىالنبىعلىثلويثبغحوافمدومعلهمانبنعكلرودطلهملرجظعواعلىئمعلهموافر
لذينممزالنفراارأولتكقدلمجلسامنفأظمإللآلنتاإفالشواالخحيلمنالوشمعليه
مركياسألنبىوعرفسهمجلعناقيممنلىذشعقلجرلهلعنيهيدبين

دفبنئهاسطىبنثابتنزاشوقيليةاالالتصذهفانزلوجوههمفيكراهه11
ومملههاللهلىاللهرممولمجلساشوشفيلؤايتةوفعلكاراتانقصقفعمودةمتتغه

انافتههمفأمىجلصهممقبألتضاهواباعهمارأوامنذازافالغرسمنهيبهوق
الموادمجلسانوالمكلشضيواالفربالعفةفيةافىيومنوفلكنابضمضة

اللهالتمصلىرسولمنالفربلىءاتنافيهمونكانؤاشظموسممليهالماالتيلىسول
ادألمنالمجلسوايفموأنبانواضعالمؤمنبناللهمعفأهىغاعكلاوصصاعلىلمعابمو

المحالسوفرثحثتمنهالضنبالحظافىطسالةامذنماوىوهملمههءألثصلىاكعفالالجلىمى
انجلسوسعواقأىفممحواظ4كدرجملغكلليعاومعتاهحالمجلهوالكلالن
فيهالسواالجنهفيلى3اللهءيوأىلماللهعرههابغلغيالمجايسصعوافىيووابانأمي
أرجألمنأحدمالجمنكالوصم4التحدصلىاللهاشرسولاثخهياارضىعربناعنق

االيغينلالقهربرصااسمذآاللهوأيضعوؤسعواواممنفيهمجلمسثمجمحه
قالحيدكرهوأذايقولوايهنفيفيععهرهمالىصنالفثمةهايومأضأه3أ
العربمجالعىهذافيانلةاالصعنىفيلوقىغرالحيدىهربرومالىءموةوفاماداة

علىهملحر4علهنافيمالؤسعفيقولالصففىوهماقوثمايأقىلالىلقتالكناومفاعد
آلبأكفدجموناشدبهاارجلالنمدوسعواالخواذوأالفاصةمادالشفىرغعفمونقتالا

ذالئصائرعلىبفاسثملهلتفمعاعصألبدشتعدالىأعيةداالولوالحاجهألصفعنامماض
أؤاعاللهعبادعلىهوسمحيالنونحوذللثوالذكرلحاليثوااقر3نوالعمااسرلسحمبالمجاا

اقبلاذأنعشزوافاوائشاهلاةذواخرةنماواالدعليخيرىاللهخوحةادبروالى
فىةالصألعنتهافلىنوفيلكرصالظرتفعوادؤسعواالضوالتصتىمواضعمرتفعواعن

اذاالهاوقلعوافاالمآلةالىذاؤدىاوالمعنىيةاالهذهنيتعااللهنرلفااالاؤاذلجاعة
اللهعنقايرخواوالنقعرايهااضوخيرفاكلالجهادوالىوالىالعالهالىاكضوالمايل

وثوسفملسهممجامنمطقىفى5ميأواضغالوارسولهنتمأمحبطاعقممفماونم3ئيذل
وسألقتهممعليفضلشالمؤءمنلملهااوتواالذينلرعاكيوإا11أوقراوالذيمخوانم
نةأالمحبابقاناداأبعاليسافكطالؤمنيعالنيلزالجنهسواهمنلىءى1درصات

وسملميهاللهلىواكمىرانعزوصلأضبراللهلماساقفاشفععالملفالولدت
اونللرمسأهلمحرمناكمرواواناافمثابرقالمؤمشينأولثكواناصاصيب
أبهاوقالالاالتة5هدبخمسعواقرأسناقاللرخبتملىنجماوافقهاالكوامبعمىلوملىا
المؤمنفوقامالماالمؤمنرفعقوللىتعطالتفاناممانماونرنجميةاال5افهمواهذلناحط
لؤالنهلغماالمجصلوارفعةالمترلةنءبعلهلهلمجصالعالمانلودرجماتبعالمالجسلدى

ابراصا1153ة3أهاااص8ت



الثمكليهوعنهنه

مدلقياابرميثفحدسم
نماطاخثماالنبيثألئة
برثبةفاعظمءائهدا

ةثافىاواالنبوةواصطفببن

ألثهصلىادسوليبنهاده

باصابخووعممعلهه
يانخبرالتعكفمارف

عالواالعمبيناصألمامملبه
عطىفالعخناراضألموا

وفالمعهوالملألمط

أوحموسمعلياللهصلى
السالممملعهبراهماألىالله



صبمااطقودبمظموالمالسقأفئةقفطهلصهالئموأطيغكمألىالكمطييهإأثههأبم
لثعكنهدالطرضىحموادبخمناالهماعهكلنهافممالوقبلعالثمدشكمالظنفيللمذةالمنامانيعئر

رهمبلئحدتتالجينادجمثت4ؤاصالبعلكاكلنهيديخادتجاواليعملمفبلىابهاماهلاللةصبهئابهئطقي
الهااالالهأنةوشهادحهدالوظعمالاأللصااإرسولشهاقلتابىظعممعثعرمسائلى4ممداللهصلىاآلدسولعأل
نركلبلةاطايئفاضوماانتهت11والواليخللىالقرآألاالالقاطقاضعماالفتكعوواتشركالفالافاداوساظت
العافيةالافتهأسالاذوماقلتينواليقىاهالباأدعىالتبهيفظندشولهوطآتاللهعةالطاقلضوطكلىالحيآ

رغتظاالدإتاحةاللوااقلشوماالجنةنسريرظلاظحاصدلحالالو093لكلصىبئاةلتلشوماأصئع

نغديميعىممرذشمةوفولهأصحمنهملىءنهاسلمويهاوكالنألىأشضئمأشفيامنهانزل
راتجسدلمظنكايذزجمهـأوأطرصولهةءوطاالتهعه1س4فهىظاالملمناصبرعندةابعصنهبريمتغتحوابساق

فدثءزنعالهرصأيعنىدالمطواظنبنودالمجموشمايتالذبنلفقرا01تقديمأصتملممافا
مواأنيهيموهوقولهققصانافاقهواالعبلةوالمعنىأضئمابكلتمباابخفالىشفغغآتكرهونهالذاف4ةا

منلماليهررالص

االمماعميممننمهعأاتجالكالميهأماكاأكطتاألنذاثمسبابمهعالماأميلأإحصاإلميمتفعألفابهممغاعالفىقائحيماتأبهنمأمىماتفعلىالمفا اللهونابمليموشدئ
اللهرسولهوأطيعوا4الوابأىاككؤؤاآضةالمفرأىاصلوةاوافأذممغامعشممفأىكليم
اجدشؤلهونباتمبأعالمكلعطالأىنمنجبرجماتوافتهنجىأمىطهأىرفيهالمؤاخلىعفموازال
وهملالبهوتولوااضهمؤلكفالمنافينراتم7اآككاارلوافوهاغفمبالذيئزالىالماةااكعلىالمعدقةنقديم
اينالماهيعىاحمودأماهماكلهمالتقوماكضبلفولهفارادالبهمأسرارالمؤمنبنونقلىافأذالذةاتااعاذال
الكذبمجلفوشكواليهووالمنيعنىهموالواؤالتيئالىفىنينالمؤنى3منمااافأفيانتاثسعنعن
اشكليهلىصاللهولمجالعررنهـىالمنانبتلاللينمحبلىفيإلنرلمتاضهمكلىألمونيههماككوةتوا3ولوهال

حلينبمراوكافالجمرايىسههفدببمصلىشطاآابتهمولبناربطاإببخهاقلبوأوالبمنحدنجلمعأىإمولهالتموواوأهاي
ءوصاعاصللشالآلالدوأصأنتقشتهىعالملمثابهالتلىاديلهالسالةااالصألهثفرطوافأل

أؤاماكءساانهمذاالشدبدألهمذاللهءأيةازهراللهولمأماسبوهدايالتهطلةابهألصيأالطاماتصانرواككاة
هاعنويدفعونانقتلهامنيمسحنوأىءذققاءااكألهأيخاضهماصخالوألموند1خببربماتعيلىدوالله

وأخذلاالجهادهمعنالمؤضعدوامالعنىاللهسبهلءواالهمواآإالىألمبعلووذاا
ذابءاممأمهواالسالذىاللهدبنشألناصواصدلىدمعناهدومأإإمببمسهمالهم11اللهلولوافوماغعببئلى

أأولئكيأافتهماقامةأيوممأوالدوالوالهمءأمعنغنىيلاالضهفىإمنىنامهـالمناضوقنعليهأ
اؤاماأثمكلذبإلفىلعلهفونجععااللهمببعثهممهاضالدورافارهماالااالذبئهبمرواليرونت

لنفحقهظنواالدنياقسهفيحنلمفأطنلخوطالدآىكموقكاكقء4وكيماتاغفب
هسمروغصبهافتهلعنهمن

فيفااثبعدبذبينالهوكقولهوالمنمنهمولونثاغمماهماسرارالمؤمضالهملتلىن

برنداحهئمجمونوهونالضاوبئ4ناافتهواأىييقولونلتهذباعلىمجلفونوفىاللىاوالهؤاللىالآ
ضىالمااكمانزاانهمأىؤابعملىنهاكاأضههساالمجمنفاخاانعذمىزعااورشدبااعذالتطمأعدونمنا
أموالهموفابفدوننهدبةالأأبمانهموانخالاأالضةمامابقالبةأامملاسوءربئه
هموعدعذاسمهينفلهمبهالجمانواتطاعىاللهصبيلعىعمألممهمأمنهمخأللفىلناس1فمتوامهود
لهماموأعهمنغىلىذابااابادوقعلىناهمزدالتهسدلوصتواعناكفووالدينكغولهومذيهفرهملخزىاهفاباا

يعانصدعوناليبعئهممظلدونفاالرهمأولئلطأصاباطااالغفدهألمىائمبأالتابعهلمعىاللهمنأوالدهموال
فلكالذنياعلىيفىيالدنياغيرئاففينكاجملفونزامخلصأنهماالضةهقأله



أبئزطألالهمبخحلامنئهلىاوبئالنفحإودمبفىصئلىئياأاهوجمعمبونم
كلهمنويمائاياالناهئكلبمنرةأنجادفيعلىفمشئماايثأىاهم
دلمالبساكلهاالممنؤلعمادقظااقيبمغلهدلصاشبطانعلىاذااامةعالكريخلنىظ
لىيممسعلألابهثواالغيبةذكررجمالكأبركللصلشعلسمكرهاووالفيامونعماال3ق
اانونهاسراظهم193طانألمثماشضباالاشهيطاتيبنماأولفئعمزبجعهاأنعاوبهرالدبتد

اأمماعذاهممأأالبتذالمنأجمايعىشضعلىمأمجسسبوتأيفماضهاإلفى
لملكهمطيههواسنلىامكلبلشيطاناعلهموذألهموأجمائهمأفوالىبع

141الذبنانونأسراظهمالمعسيطالتأنهؤباإلاشعبطانابأوائئئذكرالقهفأنساهم
ورللدنياواالضةفىافلفهعمهنجلةفىيعنىاالزلمنأولئئالتودسواللهمجادون
ادانهرمعناهيةكانشذأدتطشمزةيالاماامصسبزاعلىعيناصديالشذل
تظبةثابناقيسلءفضالدتملىثضىأأتاورسلىالفلبناكتبغيرعتناهيةبناذعهمن

غائلببالمجةجنههظبالحرلميؤلمومنفهونمالببالحرببالحربيؤصمنهممخدؤفيءاوهل
بؤنجداالتعالىلىثمهدأعلىأكينهابىبزعزوأوايائمرسلنصصعلىأىقوىاقهأن

لوااجمانتعندانألتهأخورسولهافهدطمندوناضايوموابالتهقومايؤمنون

ئةأمتنعأحداأحبهنكفرالشعنمؤمناالوالىمنكانانعكافوسوانةيفسعبوادالمومين
لمحامعاشروومعاملغماطفمشجوزمخاانهطلىاالمةقدأجعتفلتفانهعدبهبا

ثماالههنيهوائابئز
نهيألنسدمذكعلهه
القكرظبحئهئمفلوبس
لمرافمةاكللتفاكلنلبةمعل
بثالتموونبهياديناان

فجلةينأدزاأولتدفي
تعالىاقهخلقهوأذلمن

بثهافلدمنهمماحداوكال
أاغلبنللواثطللها

أولسعفوالمحةباورسلى
فوىاللهاندهابا

عزفيبمماعلبهجمتنح
فوماثثهغألإفيغابى

واالبالتمواليومبؤمغون
ثانهومفعولونيوا

أدصفقلغكلطاوصالاضد
اهدشكنعادنجلبهعنى

وطداهفألفهاللهمادصفرهممامعبناودداظبرلهموارادةصناصحفمهىالمحظودالمودةالمودفالمحظودقمدضهذ
المعتغأكلعىورسومهماي3قكولوأبقولهمموارنيعنفىاللتعالىاتثمحظرفيهللمالفأماماسوت

جماونمنينءتجدقومااطومحالميلألفأعظمنهؤالالىالميلأنلعنىمكشيرأممأواخواهماوأبفله
بنبنىأدانهالالمنسكينلةانراصعذهقملالدينمخالفةبسببلهمهؤالعوآلمودةاالميليطرحانباهأ

وصفماندلىانيهونعىوروىهةاسورةمهقوسنأماكةالماهلكنصحبأدبلتعهبنسعطب
المبالنهواليرجدجمايخخالجرأحأالهفلالجراحبنبدهأبايعنىهمءبا7لواقافوككالهاالهذهنىصعواقمي

فىلماللةاتهمهالمبامحاقنأيكدادانجازوفالبديومافيعاددعنهتعاللهرضىأباتجالصليقبعنىهمأحدأوأبنابوم
تهمامخاءقكازاألمتنانجفسكرصاتمكللمياصلىالثرسوللهفقالاالولىارعلةكلىأدعنىاللهيارسول

6ومريعنىمشيرأعيهبنآلامكبدضاألحلعيربنمصعبيعنىضهمخواطرأواالأال
ودأددككموكأصقنألابيدءوأداشهوألمجطابىبلروعلىلومالمغيرةبنهععامبناياصضالهكهلالحطاب وتثمسدوراقولهدتأ

همآدانناأا3الضهمولوأنبتأىاامفلىكنبأوامكبدرمنبدبخوالولييهرابنىشيبهععبه
عشه110101لىبااواانبااللهممحملؤمحلصةهـمنقصوفنهفهىقاوجهمقاخمسديقا
مايمومنمصكحىاالرماياههرووانماسثىبنصعرشهفواهمأمنهبروحوأددهمإامرصال

فىأاعابقواالقلىنجرىجناتميدوبرلوبهبربلبالفرآروقبلبآاليماشؤيطلوقبهمأص
شباونفلطئئلهلةاةابهمحولهمبعددعلبمانماذكررصوالهعهرفوأمالتمكنهارصىفلدينصاااالنحتهامى

بروحاىانلللىبرلعامجوزادجمصولهم5عاهبهاكرلهبفياىمنهبروحهمإنمداواباولثؤبابفولهليععطانا
وعنالنابرمهـانهاكالكفابروالهىايفووعىسبهالعلىلحباهوحفمسهقالهلىءاالعانمن

نهيدهوأخدصاجماتهعسنوفالمهلوتالهماصنههوبركلهالالممصورنقيهالهووادأيرشالرر
بأحابحبمدعاومنناوهطامبلكاسلبهاهىدوساوهاننعممهصلهيروبوالمجالهعهعبمبنالبألى
ورقلممننفلبالبمالحنمرالاللهحالمحعبهألعصكومنىبذلدافرهوألعزلكافتبدأدلههاهااعرالدنيا

إودضواعنههمأاظالصهمبنوبدنيهأءالدلرضالديؤيارصاالدتحقاجناقشرى3وبدخلمبورلمجي
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االمدهلمواووبئىكاضعمبهالنماطئ3دهـلماذثمالمرانجأبللنماطمالالجنه
دهجمرأماتئاواوقاملتماشضساالولنلئمزبمالتهضاللىوئعالتا

تفسرسورقالحنر

ربحنيةمهاضييوهىارهسوفلالحشؤقالالبخكباكسورهلمسعيدبخببيرفدت
صطوتمممعمائوثاللمقكلفعللمقوأرقةوأروحمسبعماوأرةي7نووععر

رحيماارحنللهابعم
وجأواألىوهوأيزبزالحكمضاالمحواشومافىالتمأصمزوجلؤلى

يرلافيفىوةلسواهنهترلتلمضروناقالإلرهمدلمجصنلاأهلمنلذيئكفرواا

بنواننضيراطالمدينةخللمادوسلمعليهاللهصلىلبىاانوزللثلعهودامنطائفةوهم
لقهاالغزادسولوسمعليللهالتمصلىارسولذفقبلمعهتاوايقاوالثلىهيةاالأنعلى

تنهمحخدالذيالىننبىانهاوافتهانضيربنواقالالممصرفياوظهرعلىربدوسلمالتمكليصلى
التمعلىرسولوةاامداواواظالرادئاوواررلوقاوهزمادأفيماغزاراية4تردالةلتوراافي

علبرسلماللهالتمصلىبإلرهمولوبيفمبهنامهدالذكاونقضواولؤمنىوسمعلبهالته
وهمنفوههوعاقدؤافريثماخافامكةالىأليهوأدبعيراكبامنيالشرقنىبنودكبكعب

فرلشأربعشعنفيأبوسفيانوثضلوصكللبهامحدصلىلىحةحدواتكونعتهمانعلى
الميثافاببنبعضعلىضفبضيماصدالحرأمالىاليهودمنبعبنأفىشرفابئكعب
خبرالنبىظلسالموا5انصاللمبهءجبريلفزلسهالمهالىرجعكعبوأصاتبماثملكعباسنارا
عدبنعلهشرفابنهتلكعبهوأصوأدوعمغيلنعليعهكبفالتطجماوسماآلمكلمهلى

هماطدقدوسمليهالتلىالنىمحراشوكنلنمسورةاقعقفىامثوفدتفهلفكملة
رىاأيةبئوفعتهماعرايذينسينانارجلةدفىمشعيئهمأتاهمصخيانةلىء
هالحعنمنوسعليهاللهصلىفبىاقىجمرفهموابطرحبئرجونةمنعرفمعنفي
اماالشرفبندالقعلىكعب5المائدرةسوالقصقوقدتقممتبنلدواضرهعفسمالت

الطازهرهبعابقريةنضبوكؤااابئلمسبرالىباإناساوأهيوسمافتمكللعهصلىللهارسول
عيةواأعقاوااالشفبنينوحوشكللىكعبهموبوسعليهاللهعلىافيالهماسار
أالنبىالكعرأميافقاكاددنانبئخوناثمنملنرباكيةالىوتاجمبهءاثرواعلى
رسوأزنراواباائمذلثاينلشاأقربالموتقالواالمعينةاخرجوامنيمساشكليهصلى

لمفانئاتاوالحصنتخرجوامنالانيملمااوأادبئاللهعبدفقونالمناسلققالكلبا
الزفةااملىهـوفدممعرجنأضجتمولئهطصرننهمكصخذلكممعكهوفصن

اليناافياناليهاألرسلىوسمعلميهاللهاتممسلىبرسلالغلرابحواعلىماثمصنوهاو
جمعواوبينكبيننانصفنبمنلتفىصىولمجرخكنالألثرنبكاأمنرجالئألثينفى

الهأنالثبمنلىكلموساآلصلىافيازج3مناكلناوآمنوالكهدقوكفانهنك
كيفلبضالهودبعصقالاالرضبرازصنؤامنأليهردصتىكابرأثألثرناليهؤج

كبفاليهنآرسلىاولىالموشتبلهمجبهمأصابهرجألمنثألدونوصعهلههاتخاصون
عوشعنكفيطائناعنثةليكايخرجأصابوثألثقمنقفياستونومخننفهم

اصامنثألنةقسموكليهاالتمصلىرسول3ظفناكوعدآمنابكبكفان7منوا

جوالرالقواإلمدينةاإرهديرأمنالنبنىبهيابعنىالكهل

أله

سثىوفي6الثيلناأهم
وشبمفئغاالملعبملثا

كلمنونيشعبكللبهاأل
هيهوب

وهىالحمسربلنيةدةو

اوعثعرون2يفهـأرش

ارحمرحنأاللهممأب
لعمثواشقماالتصافىس

فىفيالروالرضفي
شصأهاوىيالحيه

شباسهافيترارةاسوا

النىأنننضيروذلىافي

نلمبنلبوساصلى

بنوالنضيرصاعينهالمه

وسأللبهصلىأدتهرسول

لهوالعلعؤاطوالانعد

اهذلوابدرقامنرالظهر

لعوداهانعتمفىالنىالنبى
اصدالمسوخبوماهزم

مكعبفغرببراونكلواذالا
بعبناركترفالابئ

اعالفمكةالىواكبا
ساميالكعبةعنهضعان

محدبئومعمعليهاللهملى
نلىاالنصالممل

التهصلىجضكعباغلىنم
انميهمىاهعودمعل

بندكطوعتسرالحاصرهم

فالانخيلهمبقلىمروابهلى
فربهمفيارعباللهفذف

لميهمءفابالصعللبوا
مجملصانعلىالجألاال

بعبرماشاؤاتلىابباتالثه
ثالمانياملجلىامءعقامن
اهوتارمجاموافرطالى

اوامنبنجملذايأيخغلذا



13كمافىلوقثجتمهنجوباشعقدهفعالىفولهكالللهثهىبائمعدقلحئرأالى
واهممظعليصبهملمسمنرواالشاثوبماذصنرممأولاالحثمراشهذولأومعضالحشماول

ابرالمحاخهواباهمهناجألضحمئسهمههو7اولحثأوهذاثمامالالىالعربفيوةمنبالم
فهايةاأهفهفليغلشامربامثاأنسامنشكاآلرصىابخبهافالالقيامةدومحمئر
مئراولأكانكم393منعوأاوجوالماوسلممليهالىاوالاللثرصوليثاامنرأآلناحمط

13اذ

دثارنأرشاوسلمكلعهاصلىاآلبرسولانفنكوأدادواالخنايمالهورمىنالثةوجو
األاارانضبرأرالمحبنواجمااالنعارفاخبرمنسلممأمفيهاوهورجلاننضيرالىئىمنتأهامي
وسمليهالتصلىانبىدكاهـمىبااضوهاوسبمافأقبلدلعهاقالتمعملىربرسوللفهامن

وقمالغالصههرسولمنكلنبرالوسلمعلمهاللهصلىافبىفرجعماايملانتنبكبرهمفاره
دآلاوعببهماقمففلىنلىيخلالروضاصاللحاهرهمئصبال3والتمكالبالتمعلى

فنااسيكرجواالانأسكلبهمدلح31واتمكلميهاالتمعسلىارصولفسألقبننعرالمهانلسواوا
مناالبللمتامااشفمابالالعوعلىلىططهمافيذااههمبمعبلىهايأميلىءالمدينةص
ادسوقالصشيوالهالالرهماوعغارهموساثرأموالهمانوعلىاسسألعاوهىلمقةاطاالمأموا

وراوسمالثدعليهصوللنبىمهاعهمبعيرماشاؤامنعلىبيتأهلصاشحلىايخكلباص
رمحاواذرعاالىارهمالدهنوشوحوافعاوااعبعيراوثفتغوثعطىقيأبوقيلما
وانجيبرافاثمخطصابنحىوآليقاأبمنهمآلببمينأهلاللشاماارضىمن
وثبالتىصلامىالذينكفروابخأهوالنىعزوجعلتولهفداطاققبالحيرةثو

آنأجحالشعيرميبئاجألاصقكانابنظلنبالمديمةالىيعنىثيارهمالنضيرهنبنييعض
3يأاالولماسنهانوبياالحزابمنجعهميقريظةأحدوفغمنوسسمالتمكلليهعسلىالفبى

ناالجألةالتشدثعبكلمنواهضىفءجاليعمبهملمسبطزاعناكهرىكاقالالحشر
نليةاللعرأهذهلشامالرآانئمكعباكمنبئاقالالدنيالعنبههدولوالذ
تصاالمحمئرأرضالىلآينالىلوااضجواوسلمليماصلىالنبىقالالشاأولحثرالىهذا
علىااميطأجلىميأولالجسرالضهئمكالؤاالوليالايخاوقيلىالمثمامالىاقيلعهايوهرالخلقمجشبخ

اكنديئكفواكاكما

لطانمكساضمنولاهم
وآضصمنرهمالشامإلمحا

فىالولوساثعراافهمم
ةرقهلدالعلىنمنر

احلىخرمااوآاكنذا

محثعرتالصرفافبلنارمن

آالشماارضالىاالس

الصامةعليهمففوموجمماإ
عناضجهممعفاهوقيل

ماخمرالدلدإلدهم
مثاعالفاولاللهفنالهم
كديموسالىاللهصولط

لشدهشيكرمجوااماظنقم
وثافةبأمههومنعغهو

عددهموكرةصونهم
كمنإخههمماوظنواوعلتهم

أمحظنوااللهمنصوضهم
مئتمنعهمحصههمان

اهذبينلفرقاوالتبأس

الذىالنظمبيننريبا

اخلبرتقديماشفيعليهءصا
افرطايألادالمبعدعلى

اومنعهامجصانغدؤقهم



امييهافهشابلىدلعالممجا
ثثفالعكلىضطامم

صقىيبهؤالهافعافنأه
كالاشوابهالنالسبلم
ظةتعملىاشانمنروأثف

ومتماتجواجملمفعلمفل

لثأللىءوهؤأيلتموبنهمء
ءواتولوالأفباحجوازا

لمذءاماقهبك
دبهـمعنالوطمنانلروج
وسفيلعذكمواكبلاالهلى

اعلديكاوالفضلنيهلالا
اءيوايمولهبظهمريبى

ألضةفىاوقنلىااجلىا

ماهانمدالىالذأماراابص
فاسلملاغاأكاهأذالئجامفهأ

واحهمبسبصذابهما
دكأحألفواللهطفواأث
طنعانتهيشاقمنولهور
بدفمدالتفانولهر2

أأالهلينهمىماقطعتمامقابا
ومحلهوميالقطعني

اىلعلنىكانهمانصب

اليراوانثفطغشئ
وااوقولهاسهافياتخالى

والشصعنىكطالنهفىكغوهاأ
أمىلةاالتةواهنةا

مئوارفلبتاخودإؤهامهـطالل
الؤايعةالموتيلفبللكرف

تاالمالالكرجمةالمحلى

ثلهيثهلنممكعئيببيامبيهدال
ألبفلريلىافيهئابظإلالمكوهلميمهيبهمففيهلصببافياوكا93ىكدف

كلفااالبلأفلتمااشالمعلىسموسململصاولحليهالدلىىيالالطوفلىهـىارظل4
مابلهصميفمكمنهاةاشسنوهيترعونمهاوصهافبهدملمحمناذلهمالحشبألىبفغلرونا

داتاالجهـبنقبونالسفوفيودوينقضوناارايقلعولطباقهاوثيلكاالمؤمنونبيسو
ظاهوهامنيليهممايخرلودلوقانقصلىبغضامواعنصسالمؤمنونثهالثلىث

همموهاهمودارمندعلىونبساسعطهراابخوظلاخلهادالبهودمنبهابحرو
هاصدكلتىالىافيرجعىنأدبارهطمنودهمالتمينقبونيلىعداوجصلالمقاتللهملثقسح

التعطحهلتمصلىاابرهولأنهاضجوااللونيروممايلبعمنوشفهلويهسرونفب
لبصائروامقولأأمحبادوكاراللصااباأولىجهمفىلملظروا1ثعظرافاأواعفصوسم
اللقتليعنىنباالدفىمبمامذالوطاعىوجساظيعنىالجألملالئانكعبىالو

مبههابأوفئلهمالذىأىافارذكإاابعدضةأولههلهطةقرببنىالبىكافعلواط
نعالىؤيةابالقدثمدالنظنالتناقاكاومذذالنموكلعوامحعااسولهاشوشافوا

اقسليهلىلفىاانذوية1الهافباذنلهااصوعلىظئههاقىعأولبنهمنماظهغ
ذددنداءأعذامحفمواصافهانخيلهمبقطعأميانضبوتحصراسكصهمافىلببنىلماوسم
يخاوجنتوهلاقلروفطعكلتهراصالأفنسألحاانزيدركتالعدوفالوا
نأنيهوفولههوخشوانأقعمهملوسثتاوجداالرضفىفسااالبكأنرل4آزمحت

جملبضهميخاواللقهاألمحاهكانهفاالتغطعوامبقالدللثفوافيخهواادللئساد
االثمممنقطمىومحليلفطصهعنهىمىبغصديقبةاالهذهالتفاترلبقطههمنعيطه
بئنخلوسم5سكذاالتصلىصقرسولمحرفالابئسفااتعالابهنيبازقللزوان

اللهولهافبادألىءفاكلةإأونرعوهنةمننفطعنمطدنزليالبوبرةووطعانضيرا
ئابتحساخبنيقولدالهلىاففيرالبنىموضحسمايرهالبوالفاصغزىو

عسنطبرلبانبويرةحرافىىبئةصراوهادعلى

االمصخدلعطحوسلمعدههاللهصلطلتبىادصوةاحألهالبغةممهالضلاصكباظل
وةااالالهنةانقلمموئلالمحرااللواقمحنواهاصألجمونالمدلسةوأهلوها
لونهىنهأضلمحروابةنجكلطساوقالغبراشثناكلهاهىلقلاالعنةالوقىلبرنوا
انصفواللوشوهوشدبقرهابمالقلاىضرهىوقللاكراملوهلالضمئ
اانتالهمواجمسعرهماحوشهىوصافر4يغيبدحمننراهيركلو

دالموقاواالعوضهلمشكابهميقمالرأوفوصهصيهماوأصفغنهاثموصةصدالوا
هعغلىظغاهولمنلالذادعراسدونتادوآنخماتيهونبهمالؤمنينا



بغنلاطنهئمكافلافاعثايموالىأدتليمنرصلوناطبوضباعهمبا
الهايغطعوا9ادلهاخيعالالمطوخيرجفالمابةاالعالمحفهافتمفعينيب
برفيلماليهامممميالنخوآلمدينهسليدالنضيؤلىفينىكاوواطءانالواعهمقةوثفة
أعدانهيعنيشاعلىهـسلهالتيطعاولكنجلعلىلمضيموالتالحلىولاال
كلليهالتصلىاهارسولشاعبنماصفلضياحبعثلهفديريالمفهىئملىللهأأ

حماكبىدمانةوهمصاجةنبهميماإلثالثفنعشععأنهااالنصسلربعطلميخالمهابلوصلم
افحااهمحفىانرىلناصأبئمايلميهآقابنعهيشوالحرثهلوةؤا

رورروالىلحوفيضدارصكاشأميرالمؤمنيهنفىفيايرفالقالهلسها
نمظننايعثئلىعباكوعلىثطهلفتاليرماثمفلبشقلبالدخلهمفالنميهمعتأذؤظ

ميرليجلألقوبمالابهنابيفضانىنعبلهتااميرالمؤمأفالخالدواللهمافاؤن
فالضاؤامااكأويخلبنماللثضفالاأحذهامنبنهعاوأرحاالمومن

ظونيانهلواالرضفيامومانكبادلهأبالتهألشدمعراشالواالقدعوههلذلئ
عرأفبلثم3لوافانفسهنجيديرقةداماتركلؤرثالقالوشلمعلحهأدتهالتمصلىرمهول
اللهرسطانالنأاالهـضركالالئفوملهبمادالذأنعئمإكابالتهوظلوعلىنعبيساعلى

التسليهدسواكصخصاللهمحرأنقالالنمتةنردشمائركناصدقالوسلمالتسليهملى
منعديهأوصتماممدسولهعلىاللهاطالوطهاغيمأصدبهاجمصصلمبخامىوس
النضيرمواللهبنىأموالبإيموعممادتمكلالتمصلىرسولممقاليةاالوالكابخبل
االمالادبئحتىعهافبكمموفدأعطاكوهادؤكمأحذهاوالعلبمادمصأثوهاها

للئرسولبدالئممسلمالمجلمجبلهممابئئمسةضعنمقةيأصلىوعلتمكلبالىارسول
لوادللهنأطواالرصاسادلعقومالناللته3أتثمحاتهوسملمعهاللهالتمصلى

التععلىفرسولطافالقااللمنلكفاأانعوملشدماشدعباصاوعلباجمثلنمقالنم
عليحأعايوجمرلميلفاتكليموسماتااآلكصلىوبمراناوروصولأقالوسلمأشكليه
كلأبابكلرأكانثذوقالكباعلىعلىصبنصفوأقبلوانتموسمعبهاللهالتمملىيولى

اللهأناولمحرصولبهرأباافتهتولىثمهقلبارراشدتابملصادقلهايعمواللهن41كاتقو
لىاللهرسولهثهماجمامملأمحلارنىامىقبصنعسمقطروأبوعالتسايهسلى

طحوعرضماقئمألمحىنماشدناقلبازرصادافمهفىالئمبعموأبربهرواومسمللتث
فلخدفهازرشصانركالقالوسمطيهالتصلىاللهاشرطللوأمىكاجمعاحدة

مبتاقهاللهعهدعلانعلىألاصدئمثعهااشفدتالعمهاأدانابفافالبدالىاههاد
اصدولمحمتصدءوألىبمروماعلتوسكللعهالتصلىالماديمرصولجماممل4ألدس

ليباثماكمولمحقصاعيخرمىشانأللامهددليحانجلكاعهادقاانالتكى
ءثعاكاعثاسكزطماعهاتومصتىيردءصاةيصضىأالواالرصالمحالوم
أموالكعارسبعىلقرىاأهلسلهرعلىافتهءأفامالىتحاهاكعمفاقنآ

ولرسولددتهبنةعروقرىروخيويدكلحصيروابظةقرعباسهىابئفالنقرىال

فدنفدملممبلاوابنبوالمسااولمطلبابنىوهائعمكأبئإقرباىد

اللهصلىالتلىعمولفالءوفحهاوأماحيالفىاتعبةاحمفياالنفالسورةفيصبره

ايمطهمليوافامنميتم
عباليحنإلنثكلرجلائم
يلبهكالنحملدبنةابها

مبعاحطر3و

لىءلدسيعملطالتأونه
مماخولانيعنىبشاس

بنىأموالشبولهالت

افنالباانحصىلفبرنئا
اقهسلطهدلكنوالغلبهد

بمهمكاألجلمحعافىعليههوءلم
ائهمأعدعلىرسلىللمان

اليهمفوضفيهميألا

صيوءبثيضاشايص

عايهاقوتلالىارفمائمفصرةبر
افطمولهراوأخثلمكنوة

بعطولمكطلهطبوأبى4
نهمثةالالنصاداالاا
ثىكللىاتهـاوافغره4
رسولهلىالتمءفاأفدبرما4
طتهاقرىالأمنا

الفربولذىوللرسول
يابنلمساكبنااجاكروا

خلىيلمأطاواصلعلا
االللةاهنهكللىالعاط9

يرمنهاحافهلىوأاياد
الدولبيلأجمبيفنهها

خماوسمعلههاللهصلىأ
ادءوأم4ألدعذءأثااء

عىالحسبصححبتبصعه
مامذاحفهموماورانمالض

القولهداوراضه

يةالوفللالمعسريلعض

بنىأصواللىنراتاالولى
اللهوندجعلهاالصبر

يهاالدهدضاصةوسوله

تؤخذبهفركلغعانم



فيجاافوذالرأفوة
أيلمالاللدئسانهالىدةوا

الففوابطىانافكدحفه

يعيشونلجغةيكوخالمل
ءااالغنببنجدابها

لمتاآوطثروشببت
مملمأعطاأكلرصوليا
وهفدأوفىضىمعةم

عههوماضها3فبلىه
عنعولمهوافااخهحمط

الطاللهو6لقواتطايوه

واهرباوؤاونعغافوهات
يالشداتاانهيسهوؤا

رسوراضالمنلحابا

أولمبءاللهصلىا

ربيل
أىن

التحفهالوصيذبثعكوشعيأوبطلي01عبفسدأمعصرضم
لفىايهولطثااقاببفىجموةطوتو4كيالالجلومعضمن693يمير

لىمابقىجمعلتفقصنقهومنعلىأهدقيكنءيئيظثفمعساثةمدوسسم
وشوللنىعبعدعصرشافااخظفلئهوااؤكسبيلةعدسالحاننىاغالتمفىاال

الفألللةانهطأصدفوالنوللعضاصفمهررههوللوكنبعقومضااللتوععاليهالتهلىا
ئخهبساخنلفواالمصالممنهمبالهمثمنلةبالمقايبدأدلبنعولمصا12ثاوا

ءزأوالصالقأللوأربعهتمالغةخسالهلمحعسيخعمعىانهالىقوآفذهبءافيامال
بئرقيأاليفيمحقاوبإلخحهواصرئدجمعهبلالصانهالىونالكثراسوذ
مأؤاوالذالمحفولهلمهابرين41الفقرابلغحلفرالمنأرسولهكلالتأظأسعاظهاا

اهؤالولهاصسماالرضوجهعلىوماقالمةعاالمسيينتعكبتاس5نفالئمبعدهممن
اولهدتالذىالثمئاسموالدولةولةعادالنىكونكيألاجمانكماالماهلكتحقلفىا
لصعظواالقرانيغلبواعلعهءإلقوواالممدارببنيهنىمنماالغنهاابينينههلقوما
بصطنىئمباحوهوالمرانفسعهاربعأخذالرطىغهواغنجةذازااهلبةاأهلانؤ
ارسولقنوهلمتا7ومابههاصيخاهوسمعلميهقهصلىرسولهالتهماشبعلهيعد
أموالفيوهذانازلنهواالغلىلوغيؤمىأىعنثامومالغنبرةاكأعواالطشأى

جبمواأومحلقولمنعنهىأولموالتمكللجهصلىلنبىابهأميماكلفىمعوهوطلفىا
عوبخعساللهعبدقاثكنلقعوغيرهافيهفهدخيمحرمسأوحهىبأوصنلوبأو
اللهخلقاتالمغيرايععناتاوصاتوالمهلمعمتوثهاثواالواكاتاللهلعنةالنهأ

حديثاضعاقنتهالقوآنشنقرأيعقوصوأملهاأسديفطلبنىمنةااصيثذبلغ
اللهالئصرصولنلهمننلاالومالىالتعبدشقالاوذكزوكذقلضكذانكاعنكلجغنى

انالاوجدنثفالوساقدقرأتالمرأةفقالتتعالىاللهابوهوفىصصموعده
الوشمفانتهوانيءامومانمعنوهالرصولتاع3وماعزوجلاللهقالجطتهاقدفرأنهكمت
بهاعلبفانتطالباشاهىوالمسنوكةجملمجشىثمبرةالباناناالاحمصوصنزاهوغر
ماببنتغرجاكأتتمكلفاهـىلمجهواالىجهالشعرمنتنتفانىةلنامعىوادللث

اللهضىعاثمهعةنءقعفهذلئعنهىكلهاممثميقتتفحائاهىوقيلعةهابىضناالعا
فهوددوفيتناهذامانيسأميفيأصدثمنلمو5كداافتألصولقالرلتعنهآ
قالىلموسعلياللهملىالتانهرسولرافعأعننافهورأميعلمهعأللشعلمنيةروا
ناوصلطأدالفيعولعنبتأوشبهأممماأمألتبهأرجنهءهاكهأحدمساأال
برطاا01اثا163ثا01صب



أاالألمهابريخهلىهملمجلىسطأدالذبنأهادهمالاجماقىبئقاصالاولئئطم
جملناأووجمدااكومامبثبنالففاجمانكعولهااظثىالئيمدأدالملينة

96الجمانردارااهمرهاشأواراكيمةكنالمهصلىامليابماعفموأس

مادهقالطعهمداأقوتالصادمأوشهوأعال4يفنصمزبفصراقهالمرا
واختاروالىصولهحبالتهئروخرحواشالهلوامواالإلدواالدئركواينالذونلمهابهواهم

بهأيخيمبطنهطرعلىالعصقلارجانفاذكرلفاعيدةلؤافيطكاعلىاالسالم
فيعروبنالتهعهدتنمئارغيرقاممالهثتااافىاصرفبرةألارجلوكلنالجورممنصلبه
ابربنالمففراانيفولكليموسمالتلىابتهلىسولحمعقالماعناللهرفىالمحاص

افتحملىلدهيوللىأسسعيدظوعننريفابادبعالجنهالىالقيامةغنباعيومالسبقون
ءأغنياقبلالجنةبئتدخةالقيأيوملتامانورالهابريخبااليكاواابشروسمعهآ

الدارتبوواوالذينوجلعزداأضجمأبردخئفسنةفلىبربنمفالناس
نهممأيعىمقبلمنوهامهنىتخلىواالمديغةوالدانصادتوطنوااينىوإلجمان

بسفعبروسمعلبهاللهلىالنبىومقهالمساجالقبلوابتنوااناالواثر7وإلرهمدأسوا
وقصكيثبوأنءليسنطاالنرت7صنوأينالمهالبمقملالدادهنثبوؤاوالذفيوالمعنىا

ونجمهوالهمموابهوههفىسومنازلهمكطالمهابربننرلوااافهموذللثهابراليهمصن
اقاوشعنصرأالمهـعطىاىااولؤامماحسدغيطاوصاذهأىجهماورهملمحصد

بعطيخولمالمهلجببنلرالنضبقوألافعموهعلمالقمكيهلىالتاسرسرلونهموذلثد
أمحويؤئرسهماعلىونيؤئرواالناربذللثقساالنألثقنطابتامهجاانصارنماال

طنوأاديإلبوؤالى
فكهملجفالهمومتهعرا
اووادقعرلفلفياآالماظ

انيمهالمفيمقام
ادلمضلىافوحن

لمضلىاووفعاالجمالط
فبمنمهاايعهها

الثمبئالهابرفبلمى

اردنبوفيصبعوهم
منويخلىالدنباواالجمان

جمبونمهبرفبل

صثىهابراليهممن
اموالهمشالمحرهم

ونزلىزلهممناوأيزره
أتاناميلهمنكانت

تروخصنىاهاحدامن
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والممليمغهـلربأمورالدنعاوبفصلثستأثزلمعبميالسئئتاروهوأنعناه7سهرووالولقسيهيعق2منأ
قلحفمغبرثهمإستأثرعيمانهأهـادةااثرادومن7ولنصببؤتاالمىفىلمجمعلوقااطئهمفأ
كبماسابخوشسأظواالولئمدةالاالثرة9قيلبالشىراداالواالشاافىاننمحهـاثعادادواواإظافرودظبها
لمأموامئبهنفسثنمالهاصشئتمفصارانالنضيراللىدوموسلممكليهاهلىافتهفالوسولذنفسونتا3وانالؤما

دآشيأنقمممالدآولمواجمأموالميمئعتمكانتواالغنيةهسدهفيؤشاكوكمصمالودالمنعلىءيعههضكاوجل
فهاموالشاركبآننرةماودالفىالونؤنرأموامئلهممقبلأماراالفقالتجمةءالىمنممهبئوالمنعابئواما
كاوامدهسهنخلوتومنصةخقعاهمولوسهمأنهفىهلرونووحلءاللهلىفايكامالاالثوقبل

واابئبيناآلعبعضفرفوقالهـصأطمعلأياربامكأفيلشغوالمثنامامنعظطوالمجل
ملثعاكلىولمطالمنحذالثقتضىالقالنفسانيةوالحالةواافىحضلادغطاضرمفىلئعاوعنكسرى

ونافافئاأىالمفالونهمكفأوكنفسهأوكلىالىفاشتعادابتهلالصمسةالهفاتيشمحافقيرانابفغر
لوماذاكقالقدهاكتاكونانأخافودافيمسهالبنالقالراقىووواأدأدءشالمفباداوجال

منديخربممالصىوأنارجلونافاولئالئممنغسهثعيوقنويغولاللهحأافىبالهممنوايخبماوا
مالادتاكلالمئقولالقر7دطفىالهرازالذىذالصبالساللهعبدعالثىلدالمهابرفيايضاعلىفمط
لىطارصليهغالئعاسمحرابنوفالمل11كأالبثسولاذيثظألولكنآخيكهابروامناألينوهم
بهماانعئمدبدالذىمجملهوالحرصانثملوقهلهفياليمهلارثنءادنطصعاكءاكاانالعابعونهباحكيل
مقدطهءالتمباهأصشيأيمنعولماخذهكىاهاهيأصعدشيألمصنلقيالمحاربارتءلىمالىبعدهممندقيل

فانالظماتقواقاللمييوسمءاللهعلىالتاررسولنه4اللهبررضىجمايكنم4نفىخإدتهءواللهررضىللقيامها
سفكوااعلىمحملقبايمكانأهلدمنلثعاقانالثمعواتعوالقيامةاظديومالظمجملىالفىاهأفيثخلنة
لاوشمرمماكالوسمكايهالتملىاللهاشرسولهريرةأبهمسوأسضلىامحارمهمهمءدمايومالىهومولودن

ؤماشدرومجزحلئحجاانضهاهـادواشعابأشدالهلعاودأيوأضجهفالوهالثعلاالسالمفىالقيامة
أبنء4وفزخوفهررةفل5فؤادالذكطخحوالخالميدهمنصكرجأويفونهشئلىءوبحزنفيهماوقرئمطضاوا

جوفلىجهخانتمودلسبنجارعالمجوسمعليهاللهلىاللهولفالقالهرهـةربنايقولوللذيخفهحا
اوامنوالذيئدحانيلالنعاثىأضجهابداقلبكبالئواالجماناشعإخدالمجعبدأبدالذينرفاوالخوالناا

يغولوذربناالقياصةلومالىلمالنابعووهميخواالنماشصالموابعدميعنىمبدهـدلبالجمانسبقوتا
والخوانهماللمغفرهالتفسهمعونبهمأخبراباالجمانالذكنسبقوناوالخواننااغغراياواالنعارونالماهم

انلثشاربناذبن7أبغضااومشاوصدأمحنجاغأللموفىلتجهوالاجماداللالذيخسبفوثماثىااقمكنهاعائمئفرف

وسلمعليهاللهصلىاللهرسرلىابأمنالحلىأوبغضلءقلهفيمىكانفكلرحبمؤربوهـفيستضووالهمبان
ثنالمؤمنكرتبالتمتعالىاليةاالالتمبالذههجاممنابسفاجمبعهمعلىيترصمولماقاوبناظوالتجعل
لميمنطذكرفنالموصوفونونلتابادهمبهمناالنممارثميعدهممنثمالمهاجرونصنازليعكأنواذينآحقدا

ابنوقالنصيبالمسينفيلهوأيسمنينااأشامضاربامىن4اماصذهمينةأاكنوثرانكنارابئال
صاؤامنوالذيننارواالبالدتبوؤاوالذيئونالميابمافقرااثالثفعنازلعلىاساكليلىأبلسعيدبئوقبلرحم
قالقالأسسعيداظالرىعنفافازالانتألثزهصاسالتكودخاردانفاجبعدهمكانفيسانقولالمتب

دءدذهبامابلغألمضفقأأحدلمفاوانمابأالتسبراومسمكايادآاآلكصلىولراقولقالبيروالىهو
واترأنواأمياختىبئايائمةعائلتقابيرقالارعروهتيعنميفهوالنمأصهذوتياللهماتوفيه

اللهسولصيعرقالمغفلبناللهعبدعنعمبوهموصسمعاللهصلىللهارسولاببغولهنميهثمجمبيةاال



بيعئئالكبأمنأهلارلدبناخياخهمالبلىنبغأبنأهـطياثياعهافهمبدلياممهاكاللمفىتوأأليختاالىثرالم
رادفيسوادابألمجولابنانىممىسمرصنمعالذكمأجخاضلاكرافؤةاوالمرايرالنض
فربئأضجغلقلهمالشكذعم993نللىكمظنيقصنتخوجولمنالمسسمكليهاصلىلنبىارهمصط

ماطيأماأاأحمبهالمنبىأحهمفرضلبعاليأتفوهمإلالأاشالتميفولسلملجيهاللهصلى
االلهذىإللمومن7ذممطفقد7ذاومن7ادآذذاهميمن7أبغضحهمنعبغفابغفعيهم

ألنمأأولىبمماسولولراأامنصاننقصأمنأنسبنالكبنيعخاالنأضوجهنهاأنفبوضك ناءيةاالفئثمقياثففهصقةفللسعلهمغلقلمهفياوكنكليصسماآلصلىالله
منررعماوواخألدبنالثمأوظلرصمؤالىهمعلىجماوامنوالذقيالىالفرىمناهلدسولىكلىالتاظم

فوئلحثمدانالنصرةمنايهوهلتسالىافضقبهضلىلىاتعمالليهودواالمالضمافطتىالمثظلمغول
مأيمثهالواللهلننصرنماصوادىظلواعلتمخيرأهلالنصاعمنسئلتهؤىأصابواهلنمخيراهل

همألحماعيدذونلاأنوااصميمماعااللهكدصلىاباالوملشمئرأصمىافشةالىومهئلضعبم
ةعلىلليؤوفيمدليلالتقومقهلىابنواليصبثافيامةانيماهممملمسلىلفسبوههوانسيلهميسقنفروا

اخباربايخبتالنبؤةشمليميقعروم8ثعابفكالتأطفأهاالصبواناراأوقهصطةلهموالنجتمعفدملهم
أاليخرجونأضجمفطناساانمئةلعالقيبرقالصاممنروىقؤلمضادامنلتمواياكمانااعاذضجتهمصاواد

قولخواولئنماهذعنتعبوومالتابابهروحرففاحتىوسهعلىاللهملىاللهرسولاصابيتناولون
وفقعروهممصرومندجألبغالحمعكباسابنانودوىاالبرعهميقطحاناللهحبألالععلعنهمطعنة

الينمونبماالثانبولناالزصافنالفالىأنخقالاالوليلمهابربناأمىلهفتاللموهمملياللهاشصلىاصالرسول
همنصرولئنوأنمافالالذبئرالىالمعزوجللباصسافاماننابعينسصعىاشهدبافلىفاناهاللانت

الاالخباربأثمبعدلوندعىأوأصالىلابخمهاببئللتهعبدأكرواوهمالما3ألخصأطلعىوانا فرضاصرونلاكاجضيرالةوبنىقريظةلنياميردصايعنىبالتىلأوامنالذبئمالخوا
سركثلاللنكلقولهوالتقدوالاأكمعأخىجنالمدبنهمنى1اضجتماكطياكفارمثلهـالغاخوامهمالمنافقبن
مالموكادعلىبطنلقوتلتموانفيمفألنطيعهوخذالنميهمأحدخالهـاشسألفايعىأبدأااصفيايع

آليهونطدعمفيويهونطفاىذونلالمنالقيهثنىمفعهداوالمعموانغاتلنابذنماىلننصرنم
المعىلوصكيفيماكونولثنمأضجوااليخرجمراكنتهالىيثقالاخادفاالعنأضرإدتهوائمفالواووعد

واموخااصراووفوتلىالمممعفغونالمنانجرجأخرجواولممفااالميكفلكنااليثعيوضهمقوتلى
الثمالقونالىلينهزنأولؤمالوانصراليهودرلواوانصرهملوفديعنىإعاالدليونننصروهموههاطقسصر
أىدصدذينمهروننامعروهمزمااداسنصوربنالنفيزاليصيرونلنىالضصرورإلعنيساثممباراالفى
مشفوألتهمبماندروهصوالىرهبةأصلاالقهمنورهمصدأيئهدرهبةنلهسيألمعهئرأيعىشتمال

فرهمأوورامنفافهـأدتهمنرهبنهممنرأثكعنموليخاوبونبرمامحخزروافطرابيوالمعنييدالشد
لمالتنفالهودئمأينهزمنالفاحمبأليقانلوشملىتعااللهعظميعنىيفغهونقومبانهمنمصواظاىدإ
أشدفتملقينالمهاصرةوهوقولهدراببالقومحالجدصصنأتلؤيقااغطلمفضزونسالتاىغكسقر

سةهوائمدهيأىدهبةأوعدبفطبعضهم1ليدشىبفنهمسهمبأجيروقرىابجراوومنالى
لفعولهالمعنىرهىدمادورفادفوالحموانطاطوراحنمشفباسهميلوفىدوربعضاشلىبعفهمعداوه
دهلهقنادةل4مهفزقتلفأشتىكمحمععاوقلىاللهأعسهمخلقأجبنماليماض

كالهههنمصمإنوعلىأهلاوةمجععونوهمماشهامختلفةأكافتممحتلفهأهواؤهممخنلفةلاباطالأهـا
سعتىلتمعلونهاالاليففهونقومافباخهمدلتهامنووههعدأهينتموااللهخوفنيهللهالميظيرون

قرىكائنيزااوالمحاعيرييعذاليوجماجماتثهممةلىءدرونالونمقاتالخسثيتيخشومحئ
برمفون6وراألالمنطىنعلاانيدآبعىدبيفمبلسهمواوابرمحروراتجلوثدادمومنئاليووادقفالناعهةا



اكمعلىاازأهمسعال

يقلههذلمللىكملى
نةالثمهلىالهأعه

مجبنممفكارمةثباال
ىوكاتحسهمالتمو
حميعاوانملفالهو

لوائرهيههزيمجمت

صناابمنهابهملعنىضقإئثهمفلة
ونفأليتعافاتاكد

ئحسيرااتعلعهوهذاحق

ملفدمعاللىعنإلو
العفرقياففعالهمملى
لمانضالالهقومبا

هنمماالفلىبتيمتث

يموالرملىيعلمقو
فبألميأىهنحممل

نجفجماهلىكلئلممثل
امهنغرأىببافرالمبعدأ

اذانواسازصنافرتجلهممن

فبهطههوأصوبال
لىسولماوالكرههوع

منموصئياملىاقه

مبذوخموببلقولهمكو
بنوائادمنىثلعاقبةا

نابولهمنعاألدفىالقتلى
ذافأكلالفهمعاأ

ثلالنارأكذابالص
تياللونسانادطانا

فئ

هقومظيثطاالهؤروآردصماللدبنو3ديمهمهـافناخبناشدينلرادخمملقىا
مكلفيمنعنىيباقرفلهمالذيخعنثحلفلىهخألفالمهؤربهمثملهعفكاال
جملسحهلالموقالنضرفيوةغزوكلنضقهلببدرالمفتلبعنىأهأهىوأوإلقألأ

ميلنهعاسنتاشاونوالنعبربنىملىظهحمقرصئلوقبلقينقاعبنهىمقباأليخعن
همبععلىصازلههوهعاقوالهوببيننمضرسعنال3نوقهااالضأهاعفاسالبما

لثلإههاوخنالثمرعاتالمناخبعفييامحمنللشيطاناحعلتعالىأضبععس
كلنابخكلبلمظلمعطلهكبركنييلخصونساشاكغيالللرلؤبطالطفىا
اشفهاطرففيهنبعصسبعايتلهصومعةفىبدبرسبمثيفاللهافثرههبفىرا

طينىاحدهنمااللوإلممياطينمديرمذاتنجمحالحيلى5أصرفىاعياهابإلسوان
الممعمماشصلىمكالنىنهواالنبياضواهوعابيالبيضالبرهميصاأص
فمفعهالسآلممليهجبريلالقهالووجهكلاليهليوسوسجبربلصورلىهءوصا
لعسعاوارهبانشهبزبندترفانطلقهكفبنمأميا6طالهضدالبلسىارضأضىالى

والإمرماءصيالصألتهعنوكدإلقملفلممجبهافنادبرصيصامعةرأصموأق
أصومعهااصلفيةالعبادعلىقبليهالاااليضهظادأىصماما5عثمرلفطرإالفىص

علىحنةهينةفائحابعلىقااللمعفرإىعنسوهعههاطلفألنهبرمبطاهلاال
بىنادنكالهقالينمجبهنعسمشممأطفيندمازفحنظارأىارهبانهيئة

لكبادععلخأنأدلوالبتتافجصااالبيفرلبعكفاطلنضعشنغألعنك
ظنعفكضغللفىفىابرصيصاعوللةلوأدفتخورةلعباداعلىمونجعمعكمصسوأ

كوكلمالنهقبلاصخإثماقنميهاجمالؤمنبنجلظشالتهكتخؤمنا
طكايملىبعمهارآانفثلاللوطاربعبنبرسيصااليهبلنفتليعلىااليعضوأقبلألبعض
اليكظرقعنافنمدانمابئجنئظاصالهظلهادياللهضاثثعدةصعاالرأى
والمنفتلةبؤسياربعبنيالفطريالفيآحوالمعبههابئموفىالسهرقعلهفازق
سهايتقاممرتحااجهادهبرصيمادالرتينماناارجماهدالىوالكفلىصألتهعئ
بركغبااظشدعنطلقاصيععالبيعاالظولاطالظاهيمأشااليضوا

برجصاذللئكلىمنضلفدهرأبتغيرالذففاعنكبضوممنطارأأشداجنهاداانكنت
عواتاشكندفاللهاالبيعقةولماو5اجنهادلمارآمحعنكرهلرصفارقتهبدوشدأمر
قالوابخونالمتلىنبهاويعاالصعمالتبهعانضفيميشنىاممايرلكفهوبهنسلمكياثءا

العبادهافالخندممناآدعاظشفألواقىفيلىالدالمنزلةهفهكزأأنابرسيعا
فانطلقظلارجللكتقدواللهالابليساقىانطلحضثمعلهصثىاالبيضبهبزلم

جنونابعاصبماالهلهمتطبقللرجلعورهحائملخقهرجلفععرضاالبيع
عوبدالمحعنواممسأرضمدكمجننهعلىفوىولاقلهممففالفمفعالجهلوانملجهأفأعا
انيهواكانطظلأصباذاثكاالنىاالصمعندظنبرصصاالىاانطليخعنيهالله

أناسيازيفعلاالليضالشعطاشفكلنفذهخالكلماكابتلىفدذفسالو
عألكفيبنافيخىارفيفتعزااليضفانطلىفيعالونكولهمفهدالبرصعصاهمويرف

نالئالجارلهفكثم5أضالفاظاهاتهوالملىأبرهمخوهكنولهاتالةراثيلا
المصوؤصطببقالالناشيأتىالهمكاكانءنمبانففنفاواعمرانيلفيالثء
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ونجهانيإلئدئثالمحعنبمصمأدشافلولكارداليطلهاالذكطكلرحمىاقالائمااأ
يصاوهوظلومنافوثاؤدفلكوفيتااطغذلهاثكاكااماكميطاذ5عند
جتصاذومعةأشوافاناللقواظلذضأنامنعظمهفاوهواالىيبهاانيكلغاليفلىا

أسثهـخندكهؤهوقولوألهواالفصعوهاثنصوستهااقهلهـظنكليرثثصومعته
ثمبيعقاهمأمىالىنجنوامومعةعليمئفاففسألوهنطلغواقالأمانعدحنسبفا
تسبفهافاندكأممانةأختنا5هذبرصضاهاوقالويامومعفىيةالجادفوضعوانطلقواا

افوقعفىالحاعنعلعماهىاريةاهاينحألثهنءبرممعصاانفغلانعرفواكلماثم
بفشانللكوبرصسيضابتلىاشنفنقهافدبشيطالجاعهاكظيمأمىعليهخلودفابه

نفسهانءتسكشفنتالحلهئمعطاشغفقانجامهاصألنهيصاعلىبرلأفثمعنهااشيطانا
بعدفللثستتوبواملتجدفلماوابككواشيطالشوظاللهازاعابرجمباتتعزضو

الاوحماوحلتبأتبياحقثيزلكدفلموإواحنىبيزلفاالمريدمنمارشدرك
ذهببهافقللوككاشمأتقغلهاوتعوبانفهلفقفصتبرميصافدااليككوطانالشله

يدفنهاوهونلئيطإاءنجابلاانبالىثاانطلبهافالهثماأقنيهمابطاي
لىءقبلوأصوععنهالىبرميصارجحثمرابااامنفارازادهافبفىفأضذبماسفاليلبا

جمالوصونهثاوءلسألولتاالالمبععفيوكازامجبؤنأخغاينعاهالوناضوءأذجاصألته
دالفواتصصوافحدقوهأطفههاولمذهباقدجاعثيطافالاخننيابرصيصامافعلتالوا

فصلبرميصاانوبصلمثففالمناههنىمبرألىلشيطان1بوشحاوامسواوهمامكر
برصهصاانثيطانلاوهوعىصماهدالاكذاوكذموضحدففافىبهذاوكذاواةخت
وسطاالدقالأوسطهمالىالثجطانلمقنطفابهفلمفيليالنالثعليهثابم5زمنخير
يثواللهخواالصغرالذالاصغرهماثالىنطلقفااحلىأصكبربهالكبرولمااقالمئل
معألوأناوالتمتدرأكتاالكبرغالمتلهقدرايتأناواللهاالوطرأيتكذاوكذافعاليه

تشمهصحالهاففدأطنمايسأالأخثناالواإلبرصهصامافعلتضابرالىفانطلقوا
انهامجمولولشبطاناهموانصرفوانجا4يوامتدواالنواللهالاقايئهوا

علىهمأخفانطلقوامراواالرابمىجضازادطرفوأقموضعكذاوكذافيفونةلمد
برصيصوممةوافالسلمسنفؤحيواامعهمالوامهممواغشواذننوافيومارأ

اللىفوسوسأفاهالمحيطالناتودنضهعلىشفأللىبهالطدقوائمكتفوهمفوأنزلوه
علىوصلبهبضلىالملىميفاعكلالعترفابرةومآلتلانأهريكحبرمجزحيمثماله
تكءالذاحبكأنافالضالأتعوفنىبرصصااليااالببضأناهفالصلبشمهت
وانكأملهانشالختأماافتملىاتقيتمجئماجالمجللضووتمبهناداثكوأثالد

كالمجمرذأ3قفالصتىويعنمهيعيرهنرلفماصضيتاهااصرائلجمدبنىءاانكزعت
لىءمتنانقمهكتولناساتآشباهئحنوففكنافررتمكلىفماصنت

خعلهتطيعفيثالأصفعيففنظراثلئقالأحالمنيفدعبداولناتفملنةالحاهف

كعنكبزاالكفرظل
لعافيالتمرباأضافافى

فهففينالمنمتلأى

لالقةثودعلى11اغراثم

النعرنماالهمدهءوو
واخالفهملهتمثممتا
وىااستذاشهطانااكلثل

مفهتبرأثمتجيدأصانال
لمراداوقمعللعاقبةافي

بدمبشافروهاسنفوا

لعؤااعلبشكالهمقوله

آرىوالهاحامن

صهبمبرمحافىفولهلى
فبةطافهقمال

انطاثفووالانان

بنضاالنافىماأا



مقثهخإلبهناقبيهيما
أىوخبرهااسائوأق
ارئنعوضعلنادئا
الطدخالدفيمماعلى
اأنظالمإلياافياقأود
لمفىاللهاتقواآمنواالذين
نغوهاتكماالهىأو

ناكرانفمملتهظرفضه

اخواظرانفصالوتفيال

ماخرةللدجمافتهن

بومبعنيفدمشلغد

الذىبالبوم5حماالقيامة

أوعبرلهياويوعدبلى
نبالغدكااالضةعن

راننهاخرةوأالحنياا

منهعوتحكبرتهوبر
ههثمرففدأأى5اه

بناردااضبنماوعنلعظمه

نةاببابعلىمكتوب
عانارصحنامامادتجدنا

ضمزالماخفناتدمنا

راالمرلمافنهفوأوان

أوأئفوااكيدئأاخقوىال
اللهالواجباتاأداقمفى

اللهواتقواقرشبهاهومحل

قررالنهالمعاصىكلمفي

لؤبداجرىجماببهر

جماضعيرلتاانوقوله

علىبضفيمرسمكن

وقتلمءمنالنالمرافبة
مالىءمطلعاللهاقفسلى
جعنعالذنومنبرتاكب
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ممبروالمناالئفمبقلهوثلاقاافثبلفربابنطلنأالظللللشبزاا
فىاالمعالقونالنخيرفدممطجآلئئىباوسمكليهاللصلىنبيهميآكتعالمحاالطأديهقوذالثاأهل
ادناممظقاتاظنمإردتخرجواهىوالطعلالىداتجعبواالوقالواالهو

ئعرالمهاءدحاالدهمدفىنواوضكصونهمعلىربراودبرهمفأصاهغضجنأصجح
ظاادالالفريقينغاقبةنفبرصعماوخذلهالمشطانمعنتبرأوامنهغوتبرغذلوهم

أهليعأيهنهاخوواالبالنغيةااسائلبنئقاليمشوندبعلىهبانلىانسعببئأ
اراهببريمأميحمالشمنايانلواتقبمباهورموارالووفيوالافا
قمعألنتوكافاصواونلهر5بعداوهباننبهطتاارنامنبهادموهالتأهفيفيانما
أللمحايتكلملمتالوسمكليهاصلىبملاءعهالترضىيرةهرأبطكلنمادولىتجص
يمفكنفاغفصومعةااعابدرحألصاطبريموكانيمجراحبويمميفيعبمالثةاالز
فانصرفتالتهعلىلقبفأقىالوصأقىفقالمإربإلجرعالتاملىووأمهفأتمه

ظافانصرفتالنهعلىفأقبلومألتىأقىإلدفقالاجريملتضاالغدأخهمنالكاق
التخهاللهمفعالتألتهعلىتبل81وصيافأقىالرفقالىيخياصاتفعاةلغدأاصكن
يقيلبئةأاصنتوكابادنوجبهاصلتربنواسراثالموماشنتذاوجوهفىينظرحتى

ألوىهايهنالهاألتترايلعفتلملةضثشزلظلمالفتننهاششئغلتفقابصفامعهم
فألؤهجرتجهوسفايتلمحاولدصحالتءطيهاوقعنضممهاهنمكنههالصومعشهالى

فولدتنبنىادففاكازنيشبهذنمماشأفغالبونهيضروجعلىاصوصعنهوهدموالوهواسمز
فىفطهلصبىاأقانصرفالصلىأصحىعوففىفقالاوابهفيلمبىاأيىفقالصنك
وقالوابهونوبصيعبلىلهبرتعلىقبلواافاللألراراىكالأبوكصالملياغبطعو

منضعلمبيناصبىوففعاواكانتكاطبنأعيدوهامنفالدهبنكالخعومنبىله
هذالركمثلافياجلمايأفلتفعاصعضةوشارةذفارهةابةدعلىراكبأصفررجل

قاليرضعلجمثهندعلىبلأقهذاثممثلالعلىمالاالأصهوخظرالميهءبلوأاثدا
علفيهفىلسبابةابعهباءارتضاوهوبكروسلمليهاافتمملىرسوللىاقظراق6ف

ونماللهنفولحسبىىضوهزوزنتلودغواوبوبضمرموهىبهارتومىفالأمم
امفااجعلنىاللهممالواظراليهاازضاعزكبهاانجنجلالافأمافاصافةلوعيلا

اللهمدفقلتانجاحعلماللهقملتةالهثنرحلمياتقاالحدبثتراجافوناللث

الاللهمفقلتوسزترتيقولونربرضهاوء3وهمةءاالواجهدهوصمثلهتجعلني
الخبهعلىاللومفقدجعارالكانارثدانفتاللمها4اجعلنىمااقلثاانجعهاتجعل
أضجهالمجعلىامفالمتفرولموسرقتتززولمازلحتيقولونهذهوانثل
ياواالرأهارريثاوحىخاجريمفوقاحديثءارىالوأضجهلعظهالمفو4تجالمص

ليوفولهأيضارانبهوابنىءافاجراالمرأةوهىمومةجمعنى1اكاتالمومةضا
الهيثظاهرفىحمالحبأصمعاصنذوشارهوفولهللمثاديضربوصنهجمبحفاى

الذينأبهاردألتعاماساهوالمسثبرأنهارالدوالجحاومخودبوالمراللبسوا
االعالمنلفضهقدمأمحئىظرأحدمأىفدتمافدهنلرنفسواللهيقوااأموا
ااةالهوبماال4علهالقعامةءاداللضددادلقهأعمشادنحعهاعألما

اللتقوى



ةملىبهمنالالنصلمفالهيوهيبللواذصثؤافهنمواالذفينرالكونه دئهثهانةافىةلناسوأصحاسلىصالمجنوسماطاعةعناناللرجوقافاسعيفىأولئلشمولواقو

مالميىبهئهوأاتماساماجلةناراعلىأطيماالعاقعةمههوقلىقكرههغففرطمشهـاايذاهعدينبمنميعى
ليمالابلعلىواافيفيااهحأالظيم303فيافارادألألينلعظيمالبودواوفوألةااتفرقميينهرفون

مالنالنبهوخنابإلواانصعاالتققوأانافموااومعنىاداجبلتاأدافملىائفوامعذألدلىاوفيلئأصمدبألتفوكل
هأالهلعقلنلكاأنسيهمألمأقهمنساهمأافتهمىأىنركواأقهأيخنسواوالنكىؤاحمياثهيلث

اللةلعرأأليععتوكالصلالفاشوهمولظندهلفدعوالهاضبرابنفعهالمصىأبسهمصظوظا
منمجسإلجمتروالههبفولهمااارئمالمؤصنبنلمادلفيعزونلمثةاأضابةالجهإلانادوأا

ممىبلدتالرديرافرقبيننساهمأصهمالتهانسقولكفريندنلوهمانتعثولمنظرقس
استدلصوفالتعطفبعقالجنةإبأالدائمالعدابهمالذينالناربعنىابأيستكلىبغرلهلغريقينا

لهجلاشمنومعلىمافطزوناهمةفاالبأعمقولهاتثمالمقمالشيمهمألالذين
تجملىاهيفبئاااضاشمهوأيتهلفرآرعلى11يألنزفاهالىتلىطفصمفازفوزاالمفبملفعيما

لفرقعلنجفساصمأذااعليهو6نرلكاجالفيمكيبزاوعلىالجبلىلوجلانمصاهفعلاللهخعنميةمتصدهامن
تهألمعملاانوالمعنىاللهضشعةندعووتسمققصحتامفطاطاظشعالفر3ن

بتاءوقدأإلسذبالمواألقرآثعطيماللدتعالمحلىحقلؤالانرمنوصدالديهضئورزانتصمشفعن

إلوعوطناؤاائمتننهوالقلبالوةفمباوهبهـيلهمكابرواالحادصمحانعععرضش
رأتلىعلىنلقر7ااأاهاباطلاعنغييزاطدواوعبدئالوالوالمواعنواالمالغرآنهماتجنكافل أوجصلهههاوهدوموقعثلىبرهانأوفعسطنباصمنمماليبهصوالواجب
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صمهيبنلالمالبنيظطىخأكلثالمالماوقيلوالستىدمالمتهتر
زاثاداباسملىفهوالممدقيلأبرعذلموأمعنآمبعشلناساأمنلنا

نلمظلالابعنابفريخمنابموجماأومحمالانثمنمهماوالؤيخالمصدقلهمأالمنواهبالمومن
برذقهعلىظانائمهعانمنيوقيلبالصافإمالهمعبادهالشهبدأىباصابئأمنالنيارظجحمئ
كرالهالعرفابمفيصالتااشضيرالعاجمععنبيهاالمشاهوأنفمللىالمؤمنأامنظلالخ
هوأقفىوقيلهوالمعالقوفيلاطلممظهوارفيبوقئلبعدهافاسلىءالفائمانلبسنلطاعمن

كليهاقصلىالفبىبىحالعبلوضفولالعلىبئوقيلوالموفيالمبىهوجمضلوقىكلءلىالمهينثارقيب
أبعافحهافيوههلممنمفيهلالحافعالهثض

النطقاضفدفعلييزاعنالمهكواحتفبثدزثموااالمن

صعاوأوأننبأوجملتعادهوأعالذأحمامناسميناعيلبنهيرالغايزلعزاطها
دالهىأضولممنواقدتعالىعميدهصفاثعنجدالمهبنالى1الجباديبماالمغ
مليئالبرىجمزعنواوسفانسليهممالعوافيدويعنافديخلالعظم

الجبرهوعباصابئرلمظللببالبالقاهرالغاوقيلنطيرلهاليرجداكاىبزالعزالقفرهلشاوناأوالعظم
الفقبرانيبعنىائدهالجبرههعىوقعلذاثاهوصغةهذعلىممظمنهاقهوجروتامظبماامهادذواأالسثلطان
يدشوكلكسيرالىكطصببهنوهوشاهوصعففلاهدلىالكبرفأصبهوثهكبراالجبرث

هوالقيأالجبارضالمهئعنبعفهمسثلمااداعلىمببهراشطويقهرهوالنوفبلةوالعظيلمهالكبرغالبي
فيوالجبلأوالورنالالالجارهوالذىوقيلىابهر4كلالجمرهاولأرادأصاراالذىمحآيهئميهوناللهجمان
نمفةالنمنةالمكبريفئوكمقمالهاسصغفلىولمحصعةررحهانالىاقهصفةبهمايعفه6لهذتره
البهبوالعاوبلليسالنهحقعهللئفلكبروذانفسمهجمرمىىهوالدكبلمناالنضااللقاهوأفتهيهونالمثه
المعكبرالناسوأماعنعومالمححقعنفلىكذابالكبركنالظيادطلةالحقاؤداالهالبارئرلمايرجالها

يةلدلىآضاالولهناظحةوالهاللىصفاتتجيحلهالقملىحةوصةاشتعالىمةفيورألالمجهالمو
اقهأماحعهادنلدنجعكوسنجكلمقاطبعضانفبلكممحابممركوناللهأشاناطسنىطااللهألوطم

ممباصابنالللادعلشفمأظهؤكالجهوالعؤوافكاماووالعظعةاتعافىاولامفاتاعلىالدا
هولوفمسوءنحبرعنهوالنىطيلمتلئئف4بربذهوالؤكثتكبرلمالمهكواتالعهمافىلهأيسج
اوالكبرالالكروقبلطادظهوأثعكبرمجنوقيللهمجحاالوجأبئمالظمالمنهالعزبروهوواالوف
النهبرإلقسهثماحاءعىصهودطأصادأددحايعثوهواطثاهوزواالكبريفبلأالمنناعجماالسورةتمالحك

هومخعوصةوجوهعلىالهرأنموتعادتفهوشالمععرلمايرجمهاألقاشالالتدهويرشفىهرأببعابثن
للرطاننشئااقرعأىارئالشبالععبرالخبرهاالمفدرنقلبوفيلاالرإةالىراجغرسووالخيىمأمنها

المتتلمعناهوقعلمابربدهاطكللىيخلصورهالدىاىالمصودجوأىاالىإمناهنعنليموصااشعلى
غيرعلىلهالمحزعلقالمبدهالقاوقبلبععاكأجميربعفهاعنااتبالعألتللمظعليكمالإلمظم3يال
وأنياهالمحالوجؤالمصورلماحلقهمالعهفيظهرممنلمابربنفهنئانبااللمممبقمتاذعرقريشرؤاطدا

قاواليهوشخدفاممعللةوايراقطيالتصومعنيونيسهلصباوأشعودمحدفةعلىثكلىههعالممت
نقدصفوقدمتأثصاك5نقدداالاتأثبرالنلباثاعلىلقااظموافانمنعوبرابرأنملىدطفيروءفا

بسجالحساالحماهلهإمفاتاأبجادعلىاشمعدمالذاببهادرالنالىكلىلباركا
انافتمكنهرضىجمبسادمعقلعنييموهوالعزيزاصواالوضلسأتامافيله

رسو



لىشهالحيلفاقمروئالبطوكلالنمعوإلةابمأرصالحنالهأبمهمآيفهـسةكلنثأللننيفوسنقعدالمدةعم
ضثابههـةالالدتجئضأاالالهرالفبنيوموبالدبنسمدافمصاكأشمرصوللهماسارة
تاهاحالحابننودوهاوالمطاصفكلمموهاوحملىهاعبدفاانضجقشهصضعاالثظكنماحااللشأل
لوااوللهلألىأدبلععةبنصاطصمفىحتهتممكمهأهلالىعلهاكمابااوافيماهاويردناواعطلهاضرهأببثمعة

يألعاداموسلملاللهلىألتدمعول03غبرفبعثجبريلوترلهغرجشساحنابهمنفنوايد3يراللهرسولىات

اإانجلىكاإأفرممأوأمحرلثيمناهلبمأيعالهأعوذبالاتالشعبممغصينقالمنقالسموعلهلهالىيارسول
فتأترأصولىأحىاتطلهلىيمالنألفالتيسبعوصر5آطثآإلشحنآضيسوالفوقرأالىجيمبطاا

امهنةأورلبمخاخأضرجهجمىكنكنكقالهاحاوصمانشييثاليومفاخماشفؤلىيممىصثىعليه
أهلالىبمنبأعميبواللهكرحديثلزمنيوظلا

غلوهامفاوهنخغذنيةهدلمحفهةاثصور
ضربراعنفياأبتفانأصفوخائقوعشرةوأونلفهلقوثماشوأربعوقممةآيةوههثألنتمثره

شوصلفثدغيادكوكاصبملىالىااللهبمأ
علىالموابارجوعأببنعلىقءقلةاالءولياأوحمكلوئدؤكمعدواداللذينآمنواايهاإباوحلز

والكنبماكذبماوابتهففادادوالمفاللبراناوالىساو4علاللهلىصاقرصولبعثنىلظالتشهاصرضىطا
وسلممملبهاللهصلىارسولافناتتعادمحانلىاقالوهفلىعياعااظعيخفاشبمظختأدؤاروفسهنطلقواحىا

اضبىلهاسبفموشالوسلااجفقلهمنسمامىالتفكلبالرصىأانافطضاالامحنفاذوفارأتطيلناصتىف
أوتفمهرأصدبالاقادوسممملمهاللهسلىالنبىامهاألتدابهعةمنهالثياسقأضجتأولنلفبنباضربيالتئ

شسرهاتحاصمنتجهفاضصلىالنبىأتيببعفميخبرهمتهةأهلمنالمئعركبىعنناالىبةأببئصاطبمنفيه
علىاللهسولىاشوروىعلىلالاللهاليارهمولفذامااطدلمولههاللهصاللهضالرسولوسمعاههالله

جيعأمنوسممملبهاللهفرأباتالمهابريخمنصكمنوكانأنفحهمهناكئولمثشفرأماصفافيامىاذكهت
األديعةاالفيومالماسيداامأنخذؤانمدمالنسصذالصساذفاتنىفاحمبتبمكةموأموامبمموشبطاها

ظحمم4أهىفغالالمداالإللكقو3ارفىوالديىاعنارتدأدعلتهكفراوالومافبهاقرابتئمجيون
4كددآكعسلىاادلافقالىهذانحقاضربالرصالللتهعردعنيقالقمقدصطانهوسلمعلميهاقهصالقهدصول
اللسواليدرأهلءاطلمعاللهلارربللىاومايدذلكهـثقالهوسلمعلميهاللهعسلىأفتهرسولففالى

آولماطبالدالرمعلحهؤكمصدومحوىءدوانواالالرينتاأياوجلعزاللهفأنرللمضرتعداعلىاماضئتم
واليصذأتهاوفرتالهوقيلينهالملىسممى1حرابقرموضعحاخروضيلالءوأقيلهالىأواضا
ولذئصكفالهوجخاإلزبذللئالىينافرهالمىايرأهينوالطهاصعواالولمكةصنقريوضع

حنىومفاددتأأدبلنعةبئاطبقاالهذهنركونالمفعرقالسالمصفورهااصةوال
فريئىفىظأمااميحيلالمدينةتأتاعحدهةهاسمبئروبخصيىالب5موارهىالثوث4اسدررفيءط
وصفيهاأمىكنأولم4طاألتلىاللهرسوللىلقالكةشموسلهالثالتصلىورعول4ءمى
وشالمهامنمعكمىهكتظبكجاطفالالكاكجنتبهرهأمقالالاتفاجعتسيهأسوس
مجهونبهكةفاباتلهمعدمفدمصثصديدحاتحضوفداصوادمبتذدوالموادفبرةاوا

لزاعلمهاللهانلمتءبداوقيهمتامحلىانوأؤتلىالىءظضيتىغيرواموالهماهانهمحخازن93
فقالالمتافقهذاأصصبعنقاللهيارسولشفىنمهلتهرفىعرلقالعذرهلوبأطصدقهعفهيصاليغنىوانكتابهبأص

اللهضىممبناموامتتمفدعدتلههـاماشئغءاآصماللدلأاطلعلىتاللهلملبدربئماعرعلمعلبهافتهملى ممنفعولوالعدؤولباومدوداالمحمععوليصههمحالاعذىاأوليكموعدواعدوىاألين7صنواأللايهايافزلعضه
طناالاسمنلبالالمجيرةااعلىلبلدفبهالواحدعلىابفاعأبحعيالمصدداوخزلةولكمسلىابزمناككد



جمغائوأماقبعحلسسأالمودهأمماثيهااءأدااوالعالبرالعفوهمنمئفثألطأم
لةئهدأالىلدقوابابدجمميىىسغولهاخعمؤكدةذاندةبالمودةاليههوالبددمبهاداالالمؤالاينابلىهمحال

بسببوممعلههتمصلىإلتهولخبابىاهمالتلقونععتاهمحفو603تلغوناشعفعولأوثابئة

اثقاةنافةكفتةومكهماثعلىأنتواكططفال8ذوخحيقحماقامبيوكبالالثىةلا
كلوممرصرلطداسأدقايه

لموهاكسوهاوطوهاقغهءفااسابأفيشكيبددةوولةفءسماطنلقوناومنصنوا

طاهاعاطمكةاالىلتىسهامكهفكضصكتشذالىأبافخاألآقبئاتبردإأباهاصاطبوضهمتوائتولوهماأى
وتزلدةنحرخطقنواحذهـلمريدلملمولميهءالتهعلىااددصولمكةلاذآاتأاجممإجماطلىطد ءسهاالسألبياطمى

بيمأيياأواكلهآليالمالبممافعلشفبحثهعايوانطلعوآاباللميبما2اأفاوفاطلىخبرالمرماصمألاصالبهابعاجمرولولالىونراش3صفا
افصئذاماال

ابييوامنهاتقنوهيهيىماالىلضةأببئبصاسكحابممبهاظعينهانالكعرهمصرتضص
اورهالرسولقاذىالنادلكهافىأدفخرجواحئىإقعلوافاضرلمئدفهلمونمىكفرواأوصالوعوهم
معهامهاوثتشوازصفواامىبهحابإدآمعامعألحلفتلكفاأينففالوألهاوسلمايهاآللىلذواتؤأر
علمعهاللهلىاللهفبرمهولوالماكدبناواللهلىءفقالبارجوعواابافهإكضهـدواصصهـجممصكرددأىلض
دابرأتعنفكضربننئوالواالالبردالحنابىوأليفاللولمويالتهمالكالخملةمن

رحعواعرضوالهاواللمامعهاوياولمسليااسهاخلىثفيقدخهأنهاوكا10زأء

تأتاهاصاالىلموممايهداللهآلماوسولفأرس3وامهءاللهلىلىاللهردسولذالىال5كاجمهلمقىصهحرجمكمماطم اتتوأىنواول

وآللماماكهالمهاصداللهملآكنىكمالقنهمندجإوالرألمحملنهمالمندئثمشمتكفقااونبافىنغانأعحائى
001علفىنبفواوفول
تحألىأنفأرتأهلىعلىنلشيتظهرانهملكادأهلىبامنهمسكترنهضءجمحمىوفجوابهوشر

المنالىاللهاهعفقشبعأتغىآمواسهفغاالكتاتابمطأامحرممطاوعاإرامئمغامهآاللهعناللىجهادأعهع4قافبلدال لىمحدلىسببلى

ملهبدوففاللىألىءتداطلمعاللهالممرلعلدريكومالموسكايهالتلىالتصىلموارماسهولىاجمغاأىالحالحمو ذواآمنواالتالذيباهها4بامأبفيحاطبأدقفتثاللهافرل9لمفرتوئخيخفسبيلىمجماهثضجتم
صناهلوآل4الميأمحباسبابودةاليمبامرنتاةوأنماراءأصدقايعكأءأواهاررحموءوىعلىتبعيرضافىيوءمكاوا

إمكهأاإأبهعرقاببفعوابتىكىيفارالقرئملموأجكفىلمئالميهقواغاصابراللهواالئثعرفيتاهالهماليهمونتمرهشافىهي الهمتفضوناىةبالمو
اصالخرجمتمادكئيبمربالتنمالعالىزفعألنقالنهنمع7مرنالأىنؤمنواانونأونسرسراتجمو

ذوافألتفدضاةعيوأبحفاببليأباجهاتخركمتمافبوالمهمجواضمقهثرطاللهولأساررصما



منكهوالمافىئالمهنطأكظمأةامواظالحكلدملمثونكفواونأثوالىنكرأموانئمغبالفتلىالعموءأ
انيميتدمايعى3داوارثدكلشئكغوكمقبلاأليمفكتلىكالفيلعجمرصالمفعلأثرطاصركلفيبابنأن

بخايلىاتههواولهادالملمضلىعنداأهعمهقكوربهمكمأرادءلاليقثهزنفسااللقتىنجعننياوالىمممعفلرافكل
متنفملئصبهايندشىهميغصمدأانعندثهـطوأهملعدنوادلهالونفكيبذاالصكمواأدقأعزعلعكم

لقيامهااكيملئميهمعدماةاالثمماهينحوبرنجارمناالكفاألونتوايندلذأوالبهمكألوالقراباليهمأرحا
غحايخينكمعنفلقاطصافتهقنرففهرننكمتفذاأخيهمنلمزيفرابرمرجمهوأوالبهمأينبوليهاكم
والتجاتعمألبئصلغبرهم03ألنكذابنليحهلىالمحنكزوجللطوالوكلىاحزةيغصطحبمفصل

عسلىازمممبصدما
كمفدكألتههءأجعوقنأىمرونالوقياكيتهنواواوفىأووالسبالئتموااقتلأافربراالسوأ

انهمالبدهمناصيولله1ياالرلةالموفىصونكالاللهءرراءاانوأوالمعنىينهئمكاكعوفىألى
حسمهالعبركطللوإألءاليدئونبمأىاجمموكمارتمتنلاددهموالأفتموهمالتنااإلتان

أقوالهفياى115التمكلليهاتصلىاخبانقرسولالىبهكةالذنجالدلمأموفراباتاكامكموأرذولفىكموالحص
االقولمفها3ممتئنىولهذمكمأرصالمالنجفعكاهكاأعدةوموااخبادهمونقلاصمفوؤكبروالمؤوسلم
يمنعهوالذينبهاهيماالجفةطاععهأهليدخلأىممبدملدالقيامةيوممالجلاللهعميعتمالذينأوالدلموال

انبياهلكالؤاوتىارومنىفيأعمودةاكتتالىلدبصيربهاتعيلىنأوأآلالنادوأهدمصيت
افاممى7لقوههمااذفاأالذبنواسألألالصألة4علبابراهمههباالئداويأمىصعاطباوالمؤمنصخلبراا

فبهطربرجعصفكمبركيماومماجحمنماكمبر7إناينيمالمتإمنىأإمومهقالواادناالأهلىإممحمنمعه
شددونبوموظرفاهاوةالعالأوبدالينعاوبينكموأنكزالديخمأىجدناكماكفؤالبكالدونمنرتعهد
بداببنناواللهكفزالبهنمودنومهمنبهؤامنابهونادالملعهبراهبمااالئاادهتؤمنوابالتهأبداصابغعالوأ

الثالأوةداالينكمولكسنغعرنايههيمبراقولاكاإتأسوابمالطالمؤمنىحاطبارمهالكفروهمعاد
الابهمألتنأسواالمشركاالسحعفارالبحهاالقأمورهعجفيهمتمأصواالبرااقلكمصف
ءألدابأمالثومابرأمنهاتجهفوناءافاضهلهسةلماهـرننالهفدةاليمكنابرافاى

عموساناللهاطدعنكأدخوعنكمايضىلعنىسهالاراهمفولمىاهدشىساللهمن
مرلىعبدمدتوحدهااا

ابراهمقولارراوتكم6منهومىابرهمدماهيالشعنسالمهءضخاررجاالسألهغاووبهوأسركتعصينه
لىءفرنالالأىوايئالمميرربناالخبهعلنافعنآللمذبنكفرواوانيئانبناقىممادبناخلبكالمؤمنين

الدعندكالمجعنوالبعهلجيهسلماعنامألقعنبوقيلقاطلىحلمينانيظنوايهمءلهطهرهمال
إهاألؤألىعدقاققدلمؤالةأىاقديزالحكيمشالأنتانكواغفرلنادبنناذلكاجهمأاالحئؤالفيقولوالىكان

واتأيرجواللهلمىحسعمىءاقعداأىحعشةأمموةامعهومنمابرافىإينىدامممنع
إإثاالماسمإكابهنرلهةآأىبولومنوةجاالاذيخاوألتهيخافلمىمهوةالاهعذهانأىحمىااليوم1

اأهلالىأاطدخلغهعىأىالغنىهواللهاةاناراالكهدوالواالكانعنهـحرص
كلعنمئعىللههى

اسهنهاجلةالمرادولىممىالدمييأىليجملكففلولههالىأألنرىءباالستذاألتلبقالجلةوهدهـوؤليقزوصعايةهد
لؤكناربناعيكألعشغفال1اتىضاطاشفرلوماأقاللهكاإصعتاوعابعدهارلهاالستغهالمحمودواليهالفوله

يفولوهانااللؤمنيمنأصءابندهوابهاقولواهـاهمعوقيلاالسؤالحسنةلحةوهؤنءاالستثناصاذلضل
رلهاوابناثيفتنونابعداءررريىوامرللديةداععلهاربعالمرح1لمعيراليداوقعاناأنبأنيكوا
ئمصرواوالوآارصامنكانصماسوهفيهملكملتكهإلفداطألغانباأىكميمنرالعؤانهماانكمنار
الهاكدواورلتىبةاالةاليهعسماصاجمممعدكابالميهمولدءايهدوتأبرأتعرهوقوملىالىعليهالىالنساممآبراثلىاط
ظناكفاايوالناوأهيعنيعرضيغولوهنبعولهوعبهللهامحبكثىأبهصئوأألتهايرجلمىتجنقولهكم4توس

المؤمفونإحمشعاهفهولماترلتباالحااألكعدلوعامنقيكدلمقاالحيلىاظالاعلغىوأا



ابتمللثل2هدى

اعلربغاذفيبينكهوبى
دقوميمسبامنيقم

شههفألثبئىولعلىأح

اوذنهامصالمعف

المؤمهيناطعاحبهيدأ
نفلببلى5يرفدللهأوا

االصوابلومخولفلبا
ةلموداأصسبابوشهيل

لمىرحبمرواللهوأ
ينلمنرامنسلما

ينالدعناللهينهاكم

ولمالدينفىلىكمأبفالم
كمأنالدمىكوجوكم

منكرنوهـأتبرو
لوفهفوالابهطاونحسفوا
لىصرأدتبرودمدمحل

بقاتاوكهلملذيئامنلبدلا
لهقدبروالأشظلوهو
أوتعسطوايرالذبنعن



مؤهناتأعالحوهننبهألماحهافممندنمئصيففوزلأحوالهنالثمرذوأنئجمثمأيااععا
ابوماالعااظناباننلمايفئء903افااشهتدوماداطهوراالغابىظفاوهوالمطاتبالن

البهألعياصمهمميماكيرغىفآصالثعرطجمذااقرتئمثسفغفالتعروهلطدحبمسنهفوالمحقولهمناتالمثاذاباعك
ففرإلبوفىصلاتلىفىطأةيدامىيدهالمابمسثامايقمبإلهتكممسملميهءالتهاالمصلىلهارسولظل

رةهـيهلكمالساذامعتراحسلمكللبهاتالتممسدارسولىاقبلاسابهفبموتألاالبقولهوالبايصالمبايعة منكدأقومنماا5ردبهةأهلمناتاهعناعلىمثمركؤكلةالحهسةدقاكاق
اداالىسهنترترمساالسبئاطأتاكشسبيعضلميءااباوكميماليموكمبوابنلىوهبرفىلمابئأ

آالملىه3واطلمهافىاراهببئهوصعفىوقلنحزومفيرمنطزوجهابهوأئلتىاابعدفراغ
أمحافنأعألنفمسروقيطأههناأتاكزدعلينامنأنآلررفمرطتنلىنامرأذعلىازإلعلىالوهوكافر

لىه11ومنةالنلكفرلدارىأكىالمؤمهاشصهابراتلمءاداصاالأليئآمضواأيهايااللهبعدألنرلفلمجال اوجزبغضمناشماضجتنساناصافهاعاصابناللصنوهناالالسحألمالمحد
هايبنفزفلؤوعاالرغمةنباوماخرجتدقاساثماحدثنموالررلمحأدضيواأرضوالرغبقكن

اأأأةمممماإأوتفااللهليرسفاشاهافيذللشكلىاحافاوسلمالتسليهلىولىسوإلمهوحبللتهصالا طلفتيوهاعرليهادتروحنفقهاومامخويردهاوأععاىفملحلفتصبيعةلموظعهألتهصلى
شساماقعومنلاهواليهمكاباصلىاللهالذيآمنوارسولاأالالمرادبعههصهرونأاالافالطابابن
بعدصعبةأالردولتىواأزسيفادداالالنساسمممإذعبهسكبنفسهنااتولالذى

العوروكانةرراطأظاالدنةاعخداالنردخلهلاةالعواختلصالارىاهههرهويردهن
أهللىرأنلىءوغدااسردهىالىتاللهمجافنغاذظاصرالمدنةضقدفىردهنفايهذئرعلموما
مصاصؤنامسمكةااصررفانفىهناطلرطيشلملوالعقدماكاشالىصالكوابقاممنهمنع
بهاالهتاللهظنرلعالىلبيعاسصالالىلىاااعلىحمالهالعمومهزظهدفىكانابهأطلقوانما

لالىارقإثذاناناذايملنهرأعلماللهعاطالفيالىبينوامغحؤنىفابينهناموممننووجهـ
تجهلىالنإبمإلمسانرفارالهنالالىقىجعوهنمؤصانععلتموهنفاننهنبإلوالتمأعلماعاناال
وألااللآافةاالمؤضهيمالتملمكلعارالنااالىنأمررنباالعالفألوداذاألهىصبهلىنوالهملهمصل ادصأوالجاحلهن41فعورالنيدامنهنعدأىإأنفقواماجهواأذيعنىتوهعفياوآا
حواتالمهاعشاامسلياللهأالحهودهىأأحووهنجموصاذا2سوهنتأقطعم
عفمننىثموهنلناكنراالسألمالنربااردفاأزوبحوانكاشالىسألماالارفىالحربارادمن
تروجمهؤلالءفىناحاءاالوجاكأسلمالحانرربالقذاالفرفةتووكفاالأزواجهنوبينبينه

تجوهنآذااالمهابرأنوأحمدرقالمابوصفغوالشافىأبخسعدوطثواااالوزفالوبهفوجتهعدتهافيى
أعمهورهنهنأجومىلهصاهاوةمعصالكوافركعماكوابمواربنالدتألفباخيفرقهاثقع

وبهربرالبضحأنوانعالىاليقولبهتالمننكاحلىءامالمةعىينالمؤمنالىتهاللهىىانعقدوالس
التهفىأوضيفةاحلماارهرىلاوصالىصىتدااشفالكافزنجكةأةاهي4كا

لىءالعالةانعلىشهتأصأتبفربههتنعممأتىكانفابماكةاصالخطابمحربنطلقااليههذهترنت

والغمهمكواأصاحؤابنفردنجتطنومأصىوالةمابههثدهطكللىبمسفإنبنبةوجهامعاوالمغبرة
لصيجمامابعصمفالكواهىشرءلىئهىاوهبنأالةااجمراسمكبيداللهاموهىيةءاصلزاصوول
لينهآولبخالجمفىأىندةصسبوراراطتأودارالحربلىيتالىوهىلرةافرجغواعقدوسبببى

ضغألفاألنأنهنيمننعهافأليعتدفؤبخةكاأةاصنتمىبمالشنهماابخمباسرفىظلوجيةعلغفزفوال
غنىصغاصههالدا



منغأماأنأولممثلىا
حفداللىاواجمازمهو
وجمترممطادمالك

منقانواأهاليممثلىأأ
براتلماانصيائهممهر

3ذوجهطصنازفى
7ذمايعأمحبمللهاصما

أصمببهامجمبهافطهذه
صالأوأنفمستمثلى
اقمكدحفصممن

اشاومحكمهيرأىلفا

افةلمبااعلىصانهماطملى
ببعهوافلموهوعنموخ

للهاووالهفمسالهنالما

ئعمفاوانمحيمعلبم
مارالىءالىأزواجممن

الىآصدمنهىانظتانا

فياقرالروهوفىممةأ
التعكلنهسهولرنها

همظصبونباحل11

حتىبةبعقولقتالا

قىافاارحاشعنأكمتم
جهمزوااهيتزلذفيبا

عطواأنفقواماضل

مشزوماالةبئيالزالين

رسمهوداراالقشإ

ننفوة51ذمناتهموك

أشماألىاقهاأواتغ
لحمااهذيوقيلونمؤت

لنىاأههاإأبضامنسوخا
ببابعندلمومناتاك5اإأ

اللمو

يم6

بفيتوفاصوطالهاللهبخهيهةطشتالمطلبعبعدبنلىابنشرببعةوألىدتر
بنالعصخالدبخسعبدبناالسألممفىبينالعافموجهابمعصألمرقمااقوديهعاع

سحاريالمعاصأبأةاصوسلمهلاصلىاطهشريئجينشرمحهوليالضعبىالأمب
ينةاذأذضمركاثمبهاكةألىالعوأقاموجلميهءاللهضلىالبىهئوابرثاستلمت

هاافقتهأيعنياننونأالمؤأكأيهاواسثلىاالتثهإعلملىاآفادسوللميهءهافرفأهم
تزوجهامنهمنامنعوالمهرافمنأنفغتملمضواما5ظمرئلبالمشركيصنمأةاهىلحعت

طنتزوجيامشمالميراثنإهاأيففمجيمبمازوافطلذبناثنالمذحمرفولبسثلوا
جمينمدالذىكانوالهالهدنةولوالارهرىفالمحيملميمعواللهبنمصكماقهعمدابم
جاجمنعكفلداقاايردالنساعولمالمسكلشفرنووسماءاالاصلىاللهرل

منوالهاصوأدواماآمالىالدألرألمؤمنوشبملةاالهذظانرلىدالعهـبلالامن11
انففاتءادامرمنلمفألتهادبقروابحمئممركوقاوأبىمفسالىءمنالمثمركتقاتءأأد

أىابهفارالىاجمواازهنئعئالمؤهنواأفاتعمأوانعلكزانزلفامعليهطا
لوبالغنعوبىاداممامنشمءوأتمتمغزهظعانجتمثدأتميممنفإفة
رئلاكفاالىاأىمأذواجذهثالذيئنرلمفبةإالنتالرتمصنادا

أنفقواعلمهامارتداتضلاممفاراالىمنخممواأذذهبتالذينأععلوامعناهضقوا3ما
شساهمنبالمهئركيئلحسجإاظلاكفارااموالمايد3قارتافااكمائمامن
الفهرىشدادعياضفتإنتاأبسفيانبنتصماطأمنسهةالمهابريخستينالمؤ

انءداداالهطاباظبنعرنشتوكالمةأماصالمعبرةبنأمعةأببفتفاطمر
العؤيزمبدبنثوعزةانبئسياستحتالتلشطقبهوحبرووارئدتأبتبهاكاصحر
بنمخشضاموكانتطمهثبنبهلأبوهندبنتعبدودبنوراالوتزونصلةابن
فأعطىاالسألمعىرحعننمكلهابطاطمحركأغتكالتاكلثوموأوانلشمحى41
كل

لمحرئهرالقولالمجواخقلفسورنساثهمنواجهأزوسملعهالتلمقهصلىسول
هلاانالمئةهدهأومندوباواصلواجباذوجهاهلكانالىءالنسامنأسكمن

اروىببعاواالردالىلىءوقحانهاصدهماقوالنيهالم1ردالنساعلىكوع
موهنفالنرتعالىمفسوضابقولهاااؤردأطجممصاثمئهاالرأحدعنااتالانه
نهاردالنساعءلقعلمارالععانثافىواحعاوالغولسردالمهكاهداامممارالىا
اليخثىالىحلالقتمثودتهالردايفكدنكلىوالطخمنارصبأنيكالالأنهعلىعنر
أذااردةهاءاليؤمناياهاوانهالشركاايةامنلوأةدانءدمابكاالفتغةمنصءدأ

انكفرمعاكةاممفرباامنافرجالىأبمهاهدوظةفلبهاافمالهاأيهتخوفت
وهدايتهلقوتهجلالىلىذاوالبخمىلميماءلقدانينةاالجمادرطماواضماكلةاموريها
اذالط11رئاليوم4دحيلاببهبهلانهخثفواواباورهنداكاناهلىفعلىعةلا

عطامومجاهدوقنادهفوهماآليقعنسونانوزمحوالمجبقومارففالالماتءفىطب دس

يبؤمنونأنمالذىالداواتغواتعالىاأنفمامعابردولمسوفجمئبضاالفوموكال
يهالتتهعلىالمفمرونمالفهرصولفاللةاالببايعكالمؤماتاصاعكاذننبىاأيهاتإ

منهأصفلابابنيعايعنعومرألساهاآاصفاالىءهواللىاةبييمىولكةوسم

يبلهن
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بمنظخيالنسلممثمكزتعنهبهاتصسفأبأةلمىخبهءبنوضدعهيبدنين
الشراقأعلىأاليعهندوسلملمالتالتمعلىلاورميرنهأنسمنهءتهأالتمصلى

صااخنتكلىنلىكامارأةلنأخذعابنياضانكاللهدأسهاوقالمضهفرصتشأقاقه
وسمكدهالتصالنبىاللفقعادوالجهـاالسالمبئذورالىصاالفدبحوكن

أملىرمحجلأهناتمالهأصشعىواذشعجرجلشياكأبااقندنثفقايهمصقن
طاللهصلىلنبىاكففوحأللغبرفهجمامفيوفهطخئمنأصبتماأمسفيانفال
وآنئقالالتمافاكأعاسلفيأمتبةرربناالالوانالفوعرفهاوصم
عفااهسميمنادأضهندفنأوالدوالبمنلنالىسهاطأوترقاللشفلىنفي
حرحلجرفصكرومفمقتلألمجسصانحنظلتنبنهااوكانأعموهمفأشتماقوهمكبارو

ناوأرجلمبهنأيينعبينيفتربهتانتهىوالبأوسلمالتمثليملىلتارصولوتبمماستلقى
مبنكأوالبهاالضألقمرمواالباريثمدناسروصأليأانيابهاداأقواللههنداصا
كلفئفرالألأيفشئنعأذانفسناوفياجامجلسناهألضدمافقالتسودتكل
وسبعااربعماثةالجالعاتمنأحمىحآسواطرزىابئفالىاليعةسعلهنذات

األرضىئمثمةطنءقمبالكاابايعهنواغامىابيعةااعيهولماةاميوخسون
أعلىيةاالبهالرمبالاالببايعوسلمكاجهالتالممصلىاجلرسولاتالمحياقاذ
هوأماتفسىيملكأةاهىلدوصمعايهللهاعسلىالترسولبداعستونيأبالتهلشهركنال
هثمهلمةابأهليفعللىكان11لبناتاوأدبهأرادهأوالدواليقتللىلىتوله4اآل

اسأاقتيعنىنوأرجلمهالجهلىبيمينهيفترالببواليأتلودنضلمنفوفئص
ولدمححنلغهـذاهاوجهاهالتغولكالمولودتتقطالمراهكانتانوذلل5ولدبزوجهاغير

أيدبهرثنومعىذصررنقدمةعنهالنهىالىناالدعنثبهن4اهـادمهابسورىاأبهنانا
فأىوفسفىصبنكلهوالورجليهايديهاسصقطاال4وفاذاالولدانوادجلين

لنهىهوالودضدهأمىوقافتهعةطاأفقأضفىفييلوة4عةاهنأوبهنتأهيط
دثوادالجهالوش4اصعروخالمقفياسوايقوكزبلبالووالدعادحالعن

سءابنفالمحرمغيرذىسنالنروالعكرمغيرلتخلىبروالاالجانبارصالالمرأ
عنقلصلراأضجهالنسعاعلىاللهشرطهاغالهوشرطمعروفوالبعصيعكفو4فى

عانا3ثسيأوبالقهالينمركىأنضرأعلميناومماعايهاللهلىفتممأبابسارسولفالتععليةأم
فبىالهطالطيهاأبئنورأرظمااسعدتنىنةفاتقاايدمناأهامرفقبضتةيانةا

رسولاننيالتمىضىودمسهابنعلماقضفبايعهـرجثملمقتفايشيأوسالتمكليصلى
اهليةابعاورعرىوديوبابوفسقودداخلىضربصناسايسفالوسلمعليهلدتهلىصالله

لميهءاللةملىاللهسواأخدعليماااتكانقاالماياتىأةامىءأفدفييدأعن
عوويألوالشقاوالنفوجمثرالمخأنفيهنعصجهانأخدعلبزىالالمعووفمىوسلى

لتهكىبممنععلى
ليربئميأ

يدهىلفهلى

تيىلهمات

بميهىلريمهالب

كاتلجهى

حياتعفوظ

نمعدكى

يدنجلهاترلي
قهثلىه

حهاكدإولطها
يرينسفهتحملى

بمتلدبو

يعصيهث

لتاسو4



عرسوالاللانعودثاالتوفيعادحيمفيعاممدفلىاانمفطعااقهشراصههفرلمنفبام
عنهلهايعهنضهظكلمالممفلومحالصفاالنعدوهوعلىثاخففىالاريعةنعنفيرملمافوخمليها

يعرنهاأقمسلااآلمصلىدسولضنكرخوفلمنفعانحتقنعتأبأؤامورسبئتوهنهـعنهيلغهنوهبأص
لىئميأاليثصركبالتأنكللنعماياسحفبايعميألتشرالاقعلىكنأبالسألمافقالكابهاضصبهحزة

بشفهواشعاأبوسفبالهناشماأصشعنواذصجرجلاقآباهفهانهطلتفقاىواليسمرإلملاملهه
عهكاللهاللقااشلنيفاعفنملتطئدالهطكرفهاوفالوسمبهاللههـاللهلئرسولصألل
أعوهمكحارامأئخوفعلغمغادابيناهملتيرضاهىأوالدواليضلىال13الحرهثزذافقالتقينوال

التمكلنهرضىررركليداظسوعنأسسبممنرعوقطواهئاسراللوعليامةالفقدفتلانجهاحنظليالن
فبايهتعادأؤاودوقولهغأضجهواداصحالةلموأءلهذاليهىارسوللعقجمىألمرجىكلجرلضم

أمةعنكعوررصمالتدأناللهرلهىهوانأالهفىولثمراذهلىءكلعاالاداللهدسولوتبسماشلفى
أيعىفقالوسلمكاآلصلى
طعتنتامزسايافقالدنانسوسيمعديهاللهمملىأللهدصولقالسبابعىرفيهبتدوالاتقاانلبداكيناوال

سبوولنملنرقادصاحاحهيعنبدازدعناالمامبهقوأقدهتئةياارمىسناالناابإطبمألهآدلىقدياإدتهوماقنيالمالهتأنان اللهرموماالإلرثناتأه
مندحنيإعليهاللهالذين3مفواالنعولواقومماغضباأبانعالىلىصىيثحهدكعوالالةالخألقا

اليهميتوصاوقصلينبأخبارالىاليهوزانحرونليناوانناسااقالهودودلالهوالأثاوفسصقى
وذلثاليهويعىضةاالفديئسواسدلكعىاددهنهاهممثهارهمعصيبوذنجللفوفياذامجلسناماجالعما
سوامنأنبصدبوابهلموعلمبهاللهاللهسولوانهلمعايهالتهاصعرفمامحلىمائعنفىممبكادأنفسنا

يئسبعنىالقبورأصابايهعاؤنالفسكااالضهفىخميراجموشالىاؤابءطاانيرالىفو
الكفارانوذالنرافىفابمطونأنلعبورازبرواوكعر11ماتواعلىالذبنسما3انبهمصالالوالة

نقبوراأصاباممفارمنايذمعنالولىتعااللهصةدايواهنررهمفىخاوداادأوااالالضينمصالىأيهاإل
بؤمنوابهلموصسمعليهالتهصاقهولموارعاالذسالبهودانكأوالىالهميرجعوااناخنمهمااللهصقوما

الهساللهايرمايرجعواراالقبمبأارمىكاليثسخرةاالفابممامىقديفهملفينجابدأبهلسورها
أعوتعالىامنديفبثونالمى

وؤالصيفسيرماالالضهتممروا

بمأروهىانهاميههثالدوارمروالحهـباسابنوهوقولشهنهامهاررهأسصولجهاتوالأئممركاثالبثمثرون
فوفاونهدرونكةءوواحدىومانانبةعمثرهتماالضواأكطكاثالرإها

ححمالىاوحمناللهلسمضاولظاهراحوأله

أطأمىالفير الذشآمنوالماأيإحمنرا11االرومااتثصاامىافيدنهسبملعزتلهم7ااوابرانامبورا
ناقالمكنهارضىصألاللهبعنهاروىولهافىسببتيلىرلةالماوذقوااهمأسالأوكايئس
نفرايالشولواابهودأكاهموفعلهؤالبهسلعهمأىاالخرهافبوراههفي
الىسولالهجمونوهمومممعايهاللهلىصالتولريلعنادهمخرة17حطلهمأنبهونمنابفتدباعلمبهموقوممام
يئعمللكفارأىنببالقبورأصابمىقيلرأحياموأيرويبعثواانموتاهمالكفارمئكايئسوراةلىافيالممعوت

محثصرأربموهمهنيةاممالارهسوأعماللهوبهمضفلفىالمصاعتبينواخهمحرهالاخيرمىوافيدالديئلمانهاا
انللوافاأنهموىركمبرانعزومماالرضىافىومالسعواتالتصافىسنارحموحمىااللهبمثر7بة

ولورماال6منوالمالذينآبهافزاضاياتباطأبعضهمالجهادلنزات3لةماهالدالدالىلعطاآلأصبلمهادلؤوابابيؤمر
واالموكلعموفمبمفواالجروفصمنعايهاغيرهاكأدخلهاهيةاالماعلىخلىادادةاالفالمهىلمبئالحمم



اممثمعلءافلالمستفهيومكللىالاالسثعرهوكتيواهاكمثأوغماللماوانالنالافنفمأل
تألبرأجرىلالوكقامممضومنأدالمسماكتاهاهةدئراللىلوفوايرصىمماعلىالقليالاإلصل
ومعضوهاالىانلبظثبهقولهظلرعكاتئفيانفولواماالنفعلىنلمغعلىأنللهاعندكجقتااكقم

مقنانبدقونوأأدالىدواتطائرهسشأخادجاألمىنلكبانيراالصعفلىبفىاالميئهطمبا
تامقتعلىنماكبؤفيلموالمه313هالشربلعمااليغعاوشحعفاقولهماقعلىداللةوفياقيبزلى

المقتبئداضضدافهاللهالىأبأىتالعالاللذهماكأالثلىالتمكلعوسلمالتالمرمحولأصابامن

هاللهفاوأترلىالصلمحلتأتلرناكالتحصأنكزوحلابععاااهمأثعلهااشأموهاأأض
مومنصلبالممد4الذأحهاإل9كبممزفيااالدكوهوااىوواتلاللممماأسبملعالىاللهـلا
سلبععقثناابسلعصتاإصيقيوسلمالتممليهعملىاللهفتماهلينالرجولشسالمالناعهظمالتفعلىنتقولونصوالم

فىستهماثأفعلأقولأقلفاوابلىلناهاللهالىاالعالأصألوالوظناالمؤمنينانون
اسكزأعماللهصقتماهاوأحهواالموتواهكرينلوامدفىصدةالومشاوانجفالةغارهتاداجممل
الىبلةانأللااميبهوجلبئوابدهمثلمهالتلىزمالمحرسولهأخبراللهلماوفيلماالنفعلىنتقوكنلمنعاداللهنانزل
ررسلهاالتبهنهيرهمأحدايومروسعنافيهفأالينائاالينفرغناصاابدرقااتأهلى
صافىأىفااسبذلهولميضربتلطمولمتوأطبضاتلفاتلضولميقولجلالىالكنااضأنفىترلتوفي

تنعآتجحلرمصقسمهماوهمالضرلؤمنينمكالؤايعدونوذلداالمنالقيننزاضثطوتيليةاالهدهعرسفنزيتي
هنيععواان5عناالنفعاونماناتفولواألتماعندابعظعظماىافتهأكرشناعنالبرنكاذ

ءمعوافهغواألعوتمىفدعندانفسهمبصعفونأصفايقاتلىخثنبملهالديئاشيهبانيفوابشعنأولمأنضمهم
رمبعضبعضقددصاكطصوصمىنبانمأماكهممنولونفيوفالىلقعاا

اخماهمجموزافىومعىامانراصوافىرربثاطنهووالخللفرصةفبهىملبمأصمالمحبعضبعضهوأرق
الذىدهنعاناعتةاولهالمرسوصءابعاافبوت3لهمدموثدهددصسبالجهـيهبتمنيكباللهانيةا

اسرائسللنىلقومهموسىقالادهـيامحداقومكأمحواد3مهلعوقالموتذ21لىتحا
وهوادبععىبعضهرصاناك01

ومضذوااأيفالجهرههاقولهممنهامتواىاالدمنبانرعويهزايوذانهملوننىتؤلملوميا
عيعنىالبمااقهرسولأوقدلعلوندرةباانههرموهراصالونهاطعالىرلنوقو

اقوسسلبايأسواليؤذىمجنرمدوقرووظموارسولمااللهافمرسووهالماقطهءعالمونوأنتمزشذوننى
جمحودقمألماآلييميمأواللهغيرهالىقاطنءأمالهاأىإمفلىالتأزأغقااطنءعدلواوصالواأىالزاغوا

ررووهدابنهعتطاعنغارجفاصتانهإءفيسبمىاليدىأىإالعاسقالقومدال

نىهولميماتعلىتزلطولاأدىابعكنالةزخلىحفرواالىذىثاهأدانصىارسلءايذاعظمعلىوهذاننببه
اللهرسولأقيناأعءايمأدسادرسولاأىمايااللهاشرسولائياإلبنىيمابنهىيممىءقالواد
05اردمعراى1الغوراةأمنيدبمصحفالمطوراةالفبهوضتالذىفاللو

بملدلمولضيهليمءالعدممألمألفامىلسمهءامعشص314نففصمهااردائبماللهوابهعصالي3كاأل



أصرااليطهنأظكلىزمليوحعرمبايعاهفاؤالنثاللباياثاللمصألايهماأدعللطفلمح
الىنايهعاللساربهوهنمدفاممنفسالناهـأالظالمنلعوماىدالوالثةاالصألمافىبدوالكذهـالفهلى

الىكلماعأالذمحهومهلكللىالتبصولهلىاممنجافراكاهالهبتهاطصكلادبنالى5سعأدهلهأيالممألم
سالمالىابطامأرادبههفىاثمهذامالتابافواهبموشفهالفؤاؤيريهوكو413بهنباصرواهذااحلق

اهلىالفر7نفولههفى
مناللههيصبهتعازص

4بلفمصيفهؤورا
محنوفليمشوالمفعول

والحدبرلحلهثوا

ايطفؤااكفباونيدبهي
أىصمهـبأفوانردالله

لورهمغللههيهاواجمو
صووعلىفىهض

ضمىاغبرهمنرؤهنم
أولوكايعهالحونعبلغه

وشهوالذىفرالوه

وئنلهدبارسولهأرصلى
بةنياطالملةىالحقا

عابعليهأيظهؤ
بحمسدالدبنكل

ولعهرلهالخالفةدإلنا
يخهئدبقىفالىاقد

مغلىباالوهوديإنا
وعماالصألممفيوربدبئ

طلميسيءاذانزلمجاهد
االصالاالدينرضافي

بديكىكونالمتولوكزأ
علىلمأدالذين7منوأهل

عدابمىتخعمجطرة
نؤمنوزممئهاأيهاتخيم

واكيفقاهم5اصهفنافا
وهونؤمضودففالنعمل

يهيبوسعنداونم7ىنعمج
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فائىاحمعثفيمآلديثاوذكرافيسىاتوابأانبهاأوممطيهالتصلىللهارصول
منلتوماضمالممننافيهولوالممع4بفصرأفااآكوااارسولررءأنأشهاللقول

مكهولمجذفالبخسالمالقهعبدكناودأبردنطععاضجهأحمعلحضالتيثهننهاساآص
قرعمولببتافىفدبتىاتوداابئلفظمعهيدفنبممربنصوعيمحالصفةةداتوا

اللهالروحعممعلمهافتهقالوالعيسملىالينوارأطبلالصبادأناعىبهلترمنىاأضجه
برضونأثبعفالففهبرادأتنعاجمهألاعياأمبعيمبأقىنمأضئالدنامنهل

التهمطلكفبنجبيرعنافملالعليسيرمنباالتممنهميرضأوارزدباليسيرمناقهمن الذىاواناأحمدالوانامحطأحماهخسةوسملمهااقمعلىليفالرسلعنه
الذىافباوأناياتالقيومىفدحكلىامجثمراكاكالحيهسرواناالماكغربموألته
منعبالغةانأحدمامعفعيىبه4وأالمحرؤظرحتعطالتاوقدسمالمنيبلبس

انهوالثاقغبرهمناللهوأكئروهوجلزدموذحادماالنبياجمان5ومعناافاعلا
وهوأكراطيدةاظصالمنلمافيهسممحودوناالنبجاعكهمانومعناالمفعولنمبال
قععلفياباعههبالبيناتغيرهبهامنمجمدلتىاقاالخووالمحاسللفضائلوأجعكهامبا

أكطينحمؤباهذقالواوسلمكلمياهومحدعلىوقيللسالمقواصالانعلمبههوضيممى
لذلمجكللىأنالزاؤهبلغالممنأعأمحرمنلكذبااللهعلىافتركصهنأظلمنوظاهرا

معنىاالسالمالىبدوهوثمكضروابهاللهفنانعمهسمانالوهاعيواماونمثالله
سألمالىاوسلمعليهاللهلىنببهلساالكلىمرءبدطيعشأشدلناحطاأئاالتة
ااصرذبقولهأدتهعلىكفبااءافتراجابعهاانعلارفيالدفبعسعادةلهالذى

لههابريونبةعقوالهممن3لمايةاداليونقههللهـأىالظالمينلقومادىالواللهينمب
واآلكضمرأذالغر7نبغولههلىماالسبطالاضهمارادبعنىههموبألؤرالبطفؤا
فرونااوكرهولينهشمظهـابخكباسوفالومبلفينهاينهومظصهقخميعكأؤ

لغةالخاإنالداعلىليعليهأىالديئممهلىليظهرالحقيئوربالهدىرسولهلأرهوالذى

ووصرهسالماالورينومقهووظباالوهـالناالدمديرسقفلمزلكوأقددلله
نزلتامأابعذسيمتجاهـةعلىنمأدهلاونم7نيدلاأيهاأباجلكزلمثصركونا

الخهمصبهارةوانمامياهملناهاوجلعزاللهادأحباالمالأىلونعمافاصبنيةاالهذه
تعالىضالادةفياتالىبينئمالنادمىةفاوانجتهونيلكزوجلارضافعهيرصكون

النىاحبرلمنفسنملموأنماتجأموسببلوفمهدتجاودسولهنوشبالتتؤ قولههذاصرابدزجمميغفردكلوناخصنقلهسوالجهـالداناالمىبه7مر3

تؤمحنونوانماجمواهداوورسولهمسعؤ7عنواباآلبئاقرأع4طيدلوبففرلمبفوأجيبولهذا
وتجاهدونورسولهباشقدموجوديئوجهاعانافهويخبرجمنضلالالإنهتناالمابوجوبانيذلخبرللوافظعلىبه

ثعبوناجمنخوأنفساعأهوأمخيرلموالجياداالجمانكرمنماذأاذايموأنفسمبأموادأاللهمهبيل
كهوأنفمكماموأاماتحبوندوقطداالجماشوالجهالاحيتمتهوهعقددلوااعلتماذحنثدالنمخيرالمضرلماكانات

طمذفمبخرلتهمبخوضكمقهظبز



ممألوظديقاذظعاف1نمهاشثئطمبهكالنهادومساجمعنصهاكعمعئاملج
المفىلموابواالمنغؤهغلورهاذةئالالمحهفهكايولمحكمشكبواضامظببملغوزااالؤاا

يمهقرلنصرجمليوامكةموهوأىطجلىببقراقموفغنعهرهنبقويمفسطئمليكمابةبو صيهمتجاكهملىداهلمعناطشافااصاحبوظللعاجلعبةعلىببئالتوسنيعيونجاثئ
وقيآلهنوأنهاالميكاسنىالتثؤهنونلىعطفلمؤمنبنبفراونصرهىنمماىفالىئم
إاهل513الذيئ3ضوااأتإفبلاداصلةعلهوعطوقبلنالمؤناللهبثمادسولىو

هاسبيلواههوصاالفقهنوافى7العروالمهامعنىالشصناهونهفتجاورسولهاتالنؤجمنون

قطيبادومساعاالنحقامنحناضنبهرليأوذنربمرلمذللئدافعنمداأى
ابووأضمحذكرهوالغوذالعظمااءالجزاهذايعىآلفوزالعظأاكلطجنات
صلةانلونلىضةازابمعجلالعاهخبونههافىاشوخصلةلثموفيلأضىصبهارة7اأ

وارومظرسمدادفغللهكةويممفرهوالنعرعلىفبلاببفرالتموفغرهننع
وبهادنصرالدبنعلىحفهمثمخرةاالفىالدنهاوالجنةلكيياعداللنصرفيرالمؤمنبنولع

منبنواريمصابئعيىفالكاأنصثراللهواكودواالذينآايهأإلتعالىفقالاميناا
لهمفاليااللهخدينكانصعرالحواراللهانصمرواديئنىواداللهأمحمعاللهالىارىأنح
من3أولجألشراشوكلزاأنصاراللهمخنلحواريونالالتماظادأنصالطمنعيس

ماللهصقولهومنهوخالصتهفيهلاوحوارىاسالمواالعالهعلههبعيممى
عيهىممباشيزنابئفالأوكضرتمطائفةسراشلابنىمنطافةمنتفابرارصوارئ

فادتعااللهكنفوقققالوافئقثزئفرنجاقومهلمارفعأنهوذللثسألماصألوااليلميهء
ثوأتالؤصنونوهمفرفعسولهوعبداللهلواكالقظوفرقةفرفاللهابناكنفوفر
11بعثالمؤمنيحتىعلىفزالنالالفرفتانكهتاوافطيرتاناسانههطائصعنفزكل

إبناألورناتعالىفندصنولهرةالالمؤمنقكلىالفرتفظهرتوسميهالىمحدااللها
بعيىنم7نمجةصتفيىمعناوقيلفالبيىاواظاهربنفأصهععوهمآمنواعلىأ

جموادمراصراركتاأوالهطتهالدهوءريسىاوعلياللهمحدصلىبتصديقطاهز

مهـلجعهالفسيريسورة
ةاتثصانصسهةالذثماماثةنمنعصءاصمدنههـ

ننبهئاظازاإنبليت
جلةطثماأضنعمةج91

فىروارطيوفألش
اخبوجماذأضالعلى

شيوااهدواثمو
أونه7نيذلايهايخلىأدا

انصللىأارافهأأفكوؤاا
لزىأفصلراللهمفهد

ظالكليسىوآبرمحرو
هنواديبنبمميبئا
ظاهؤألتهلىارىلفاا

قولهأفصلرامقشبعهكو
مناالاللمهنىعي

ناهومهالقهالىالهعاركط
الىمتوجهاجندىمن

جواليطابئاللهنصرة

ببوهوفوألفاللحوأرا
قهنعاراأنحننددمراا

ونيثصرالذيخامحغن
عننصاللطأشالتعومعى

نجتصونفصارالذين11

نععزفىوبهووخعب

وهباألحواربرواالت

نرامبرصولمن3مىاوهم



أئطعهاقهمالالض
ااخبيهثلئرفيأ

ألميصململفهلى

11كأابميرعمبهطبمل
وسيلعودبعدلهفوأبهم4لم
لاالالذينوهمثم

الذبنأوهمعنهماللهرصى
المحلومبعدهممننبأ
أوماهموقيلفيالى

علىمنعوسمعطوف

طسمأىوالمفصولمج

نسرينهويعم3د
الىآضسقتناأذأيملةا

اسثندكلهكلناكمان

هواألىنفالىاوله

وهماوجمعنهكلترلى

غكينهفيكيمفيانىلا
الصاذمنمهاأرجأل

عليه5ؤألييدطبمال
بيبهفةمىبااختباؤوا

افنسل1ذللثالبشر

وهوأناعلى5أعطاىالد

وفيعصزانجاتفيطون

برهوأهصورالغوااءأبنا
يشايؤتيمعنللهافنلأ

وتضنيسكمضهاعطام

امظيماوالففحلزللهوا

11ةالتوراحملىاالذبنمئل فهاجمالعملكلفوالحهاواا

ق

ت

ي

مقمميطفجمنمو7لناالئاللةأيهمأشاإللحالهممنأهليا2هلىاطيؤأهلىأل
صفلأعرنيمنكلزاأناالىجمأفضالأوالمنةااواطممحةن7ؤلابأتحاجمهميفافى
كلأللالعلهاأىدلملمالوئقيالوااامننةواتكفروجهالةمبينفألل

يخعضوقى7عهدهعلىالذيئاالميينفىبعتهانهبعنىالمبيناعلىمعالي613رمجرواح

الوحمطمنبهق2مماكابقملىانقبااالستعاتوهمأبععنالصفهبذكونىالعبم1عانالا
جمثلىاصدادقربأوذفعهمبدثبئلذا3متكلقطاللعشاطنولفمةوا

باطلاامنالحقسااطمنلحأللايزبهاكالىلأللهوقبل3فهتبإلرصالتىاأى6التهعاث
لفراثضاالقر7خوفيلأىبلئىابلهمواليركنبمىدمنأمحإطهرهموفيكهتم
انهملموسعلميهاللهلىمحلحارساللةهنأىتجلوانكازامناسنقاهىفبلوالحكة

تواأذااالنهمبدينهمينونروابالذيرلمؤهنينامنأامفميئضأللعبو7ألفي
ممروسميدبئاوهوقولمابئنوأرادباالويخلحدةواةامصالمسأليةأنوامعهمار
عندفالكناجلونهارضىبرهرأمارومحكنعليطلىمجاهدوروايفثنيرجبابن

قاللهفوابهمنهماالينض7ودعألهاظابخالجعةقىلتصورةذاوسلمعلبهافدهصلىلنبىا
الفارلمانولئألثاسألهحتىيمههلمنابقواالذيئءهؤالمناللهوليادرحلى

االجمطنلوصدفغممىوالذوقالانسالىءيدهلمسافتعكلميهافتمملىرسولحمينافوضع
منجيحهموقيلالتابعونهملوفبحينافىأخرجاهءهؤالمنرجالالتناولهبالر

وربهوهملمقوأجهمألمااقيامةايومالىوشمليهالىفيابعداالسالمدخلق
ابةوائهأاليدكوصينبالضاالننسابفةوالفضلافيقوابهملمبعدههوقيلوااحمهمو

يثيمخلىقللجهالذكاأىالحاكبرلجبقهراافاابانااأىيزلعزوهوا
اللهاسلىمحدخعميبهاانبؤةاوقيلالسألمائألشامنالتيؤيخهلللفهزانبتهلىبو

التحليهاصلىعدرسولهفهمأرسلجثخلقهعلىآىالعظموالفضلذوالتلموعلميه
جمافيهاامملوابهاالضاكلقواحبثاليهودبعنىلوراةاحملىآالذينضلتعالىلىومس
أمحلملوهالمثمفيلهواال3واطبلاطالةالطهرواكاهومنلىءالحلهوهنوايس

منظامااممهباوهىسفرجعأسفاداصكملالحارئل3وأصقهـبؤبعماواجمافيهاولم
أعرضواعنالذيئتعطدالهواللهبضرمثلاوهذالمعنىفيمعنيسغرعاسفواالنهحمىنعما
علىالالدالعوراهينتفعواعافياذلمشبهواوسمليهأدقلىهـمالجمانواةلنورابااهملا

بهاكنلىاواليشفعكعافيمواليددلكبالبالحارالذكييهويسماللمكلمحمالعلىاالعطن
بفهسملميالعنلاوهذامافهاهحالغواهاالوالينتفعوالعوراةيقرؤنالذبنالبهو
يهوقظلاولهذليهاالمجناجعنكلراضاعنهوأعرضفيبليعالقرآشولممعافى



مالهأللىلنلاهمأثحتنسلنلفثاواللفمدلقأمابمهافهثصلىنجصه
اجمنعتمالملىتوالنلسثهناألأولياللتممتئثكماائمؤهئممازثيهودههاحماذيئاياأيهافلأطالماجمو

اىالظالمبنافومكهاليهددتهودلعموسلمالاالجمنعدنركوابنابهاذ
اللهاثبتماكذيبآأنفسهمأظالذينيعقوقبلسيكوخظالماعلثيسبيهسليمن

آمحعنلناساقداعيتصنأوليأبهمذعتمانواالذيخهاداليدأعقلقلثبيانهوا
االبرلنثمبالمششمممعواعلىااكلالموتأجمنواوأصابهوسمعليةالتلىعالوقفى
االصالنالبهالكميهواكالموتنواصباوهالثءأبناأنماللذعغليعنىمندط

لكفوامنموالمجبحاتأيديهـمأقئمضابأبدواليفنوننيالداالتمعىضرالوليا
لفراراينفعأىمألئجفانهمنهتفونالذىالموتانفلابناللظاعلمللهواامنهنيبوا
ؤلىوصهدبدوعبديهتعملىنبماكنتملعثهادةيخنبغواأنذبلمطالىنردونئممفه

المجةيرمطأكالمجةدوممنمالالوفتقىلملصاوةزداذاينآمفوآاايهاياوجأل
اللهعلىالتعهددسولفيلميهىالنهالمنرللخطبةعلىالماماقوداشكلنهـاالذلنداآاوأراثبهذ

بئلعسائباعئخباللذنجمىاالمةعلىوسعليهاللهلىجلساياذكلن5اعسوندوسمعليه
علاللهصاللهدرسوللىالمنبرءعلىلماالاجلسادأولهاورةيوماالندالكنطفي

فئبتايهررامزادارشكللىطااءاالنداناحمزادكراكانومرىالكانبهوأبوسم
اعلىاجلسدالموممكلمباصلىالهىشإيخإىيؤذنكالاووالبذعداالص
لالمدهوقريبعنينةاولقموفحءاروراوذسمخوهصالممبابعلىذالىم

مفمخلقنجتعادبحاللهالنيلجعةليو11هذيةفيختلغواتفعاكالمفارقهتهشعى
اطاعلتاعالوقهلتالخلىكاتجعشيهفيهءيااالخلقمن3التعالمحفالنوقيل

بعلىفاذأمانأولملمةأزلبخلؤىجعةكعبلهوم11برهذأولمنوقعلصاله
جعبخعيريخقالاكىوهـاالهايومبقالنوجحةالمجةىءمنأوللؤصوكللىفيكعب
حموااورفيوهمالمجةتنزليانوقبلالمدينهوسبهالىالنبىبقدمانلمديمةنجلاأهل

فيهلمنجتمعبرفمبلفميومللمعارىأياسبعهفىبزهوشمبهيوملواللهووالجعة
العروبةالىمجعاوهالنصااالصهويومسبشالجو11يومفعالواونصلىتعالىاللهفنذكاصم

اذانايهبخمعالىاالتتكىبهعبممطلصالةامدذااونم7يفذلااشياذفىاششالىأنزلثم
ءالندااحمعتاذأبتإلارحمنبدابفلهالرارةدبخزالةوحماماالندحمع

بقالنضعاضقفىبفيصهبشهناكهزمبنافىعمناولنهالقالةالسعدبخزراترحمت
جعهاجعةأولوامااودأبردأكرحهبعونأريومئذقالغالبمصاشفلتاظنقبعله

ضللمادوسمالتعكايصلىافيلسبرانلذكراصابمابأصابهلموسافتطهالتصلىدممولا
يحرخلتحنعثمرهلتنقاالئينيوموذلكوءبنمروفيعلىءقباابرانزلالمدلنصإ

روأسىالخييوموماواالدءثاوالثاالثندومبقبافأفامىامندايماالول
سالمبىالجعةالةانهثأدالمدينةإلىاعامدآلجعةيومأنلمرهمبينمرمرثمهمبدا

علميهالقهصلىانارسوليهالجمعدالموضعللثلىوقداتخلوانمواديهمبطنعوفنىبئا
المعادولبسلهواعلىالبامضوأطى1قةلمحدكرافاسعوانعالىوفولهوخطبعه
لىعواءفايقرأاباوكدحربناهملادمهالمرانماالمثهىقسراحاالمىالهمن

حدوليسوابوالمضوالذالىنفرااوفالجهاوقرئفاهضوفاسعواالقبرعنة
انلطبباذاانكنمكلىارضىابرصنبفةاسندلوورمنماطبهاظداأىذكالته

ورووبئزاقناد
اى

ى1صاذلتثلىاأنل001
اىاللهأ

كننمحقماقولكمكلنلط
أناللهنواعلىثفةملىمن
جميتدكهوينعلكهسريهافي
اعدهاايىالمحوابهرامتهفي

قاالوالمضنهالواباثثم
أيدبهمأبداجماقذترس

ممافالمواأمحبسبب
الولنهندقفررواللا الله

كماواصدهفىانفى

أنأشلىالاشقبلنفى
ابسورااونشهكبدتأ

اننأكيدبفظةميفأف

بغيرةوهكنوهولنذ
عليميخنونثاواللهولفظه6

انوعيدلههافلإللظافييم
تفروخعنهالنىالموتادد

وفأنونوالتجر
دالهنؤخذوايوأنخعفةجع

فيمطفات03فمهممواكضر
صرانوالحألآلالمحاا

روله

افطالتضعنءامااودخلتاذا
نردونثمالثمرطمعنىءا

اكيبوالعثهادةاالمالىمال
فينبئهجاكنتمثعملىقااثه

مزأهلهانتمجمياازيهملف
اونم3يفذلاأيهاإللععابا
دوممناذازدوطلعلىةيع

وتذان1امدااالجعةألمصم
ويوعداوتفسيرلهصطنا
وفىاالالمسبدلجعة001لميهء

مأاطماثالحدثالدا
يومعنثالى

ووؤأصشهيدلهللهاكعب
الىاالمثلىالرتبهدالمرابس
مافىاطدفعصرعلى11طاذ



ممل

الالسمألةالىايأأنشهوأاالفلىملىماطوبالسمكلاوسحنأأوذكرإدئه
لىفأسعوديه51هذقتادئئئمولمحوعنواةواننيلوقارونبهمالقلىللساكينةبراالهم
السى4فالبلخمهلهة7طتيآولطليهااومحفدوطرالمهثىبغلبكتسىأفىاصىاقالذكأافه
علمبميسمماللهحملارسولظللنهافىمألمجهىعنقعهمثتىالكلله

ئصلواأدروالتسرعوافاقارواالسكينةجممالةاالىظصهئموامةاالأذلسغ
موعلحتوهاكشونوانسعوقتألؤهااصالضاأقتاطبهدطواوفيألتكمماط

والمرادبقولهالةالمعفهوقىالمألةالىلىكليعاذااحدمفانزادمسموذكرهالساكمنة
منىثيحلهدفواالمامهوحمرعظةيبالمواللصعبدلصألةاذكالتهلىاسوافا

لشراعكلنلىوالبيعاواغامجرمصهاوهوهنجبعابثهاوالماسمألببحاالكأملوالببحا

انببعصمعسالثادانانتاكالفوظلاالمامضوشعنعلىارهرىونالالخافألداناالميراداليعلوفروا

أمعنخيرصيعئهملبألوالئأهلمأىمةلموناغفئلعه11اااالدنلشوامط 11دافىسممىمىأدكلماصاكلأللهبردمالجهدمنبرلى
فضاالفيهـاالوالمسثلةهسانإلوفيهناكهاواثموأحالالجعةلفيثفصلببنهاالنمنالبيعخص
طالقويرمأفثرنجبوالإضعدهناتجنضببرخدمظودفيهدخفق3افضىفلةلهعفممالهالبيعلرليهيناصيةيم

فيعساعةففالاصهـعةكريومذوسلمممليهاالتمصلىولرأدهعقانجعهيوماالفىاتالعلعنداكوالءأكالثم
عنهقيفياعمهوأنماراياهاأاالتمنجهاشعأيسمألبملىوهوهاعبدمسلماليراااضاالاغادأ8باا

الماعةفيداحالحفالهتمسلماطلوماغتسلمىلوسالليهعسلىالتاشرلممعولدلياورأسبرت صهومئلدىدكرددةالى

امقمنحااحنقالهكالفئهرنمافر11همكاراإفطاأيرمىنضاكلجمافرفاليمةالئاوفرواوادعمنعهأنفح
دسبرنفعهالذالح
هونبسةالمألئحضرتاالمامأصمادنببضةفربنحافساممفالحاتأقراحكرذالعىأداالىإدنتهم

كبويولقامألسرأأكأبركإاوااألماإلجألرأيةاإالكرفاوانبهعخيرلكميعنالله
لعملمكليهاتااقمصلىسولاشرئهمالجنابةنحسالكغسلمصاهالجنأبهانجشكسلنعلىنأجمنغاشاا

االضىةابينوهابينهضحر4وأفمواخعالجعةأقثمالوضوحسنفأأتوضمن
اميشغله5لغاصهافقدالحعىمسالومنلعادىاهسومنإمأثألئةةبادوز
واناأبرعايفاالدكىعبادةعنخكلللغونجعلهالىكلرمهكايشغلخطبةاهاععن
اللهصبيلماهاغبرتنلىولمنوسمكاباصلىالضبىتالالجعهالىاهبد

بالطورفرأبشانيضجتقالالتسنهرضىهريرابعنالنارهالتسلىصمه

وكلنوسلملهالنلىاتادسولعنوحالثههةالنودائخكدعاالجارمحلس
الجعةيومثيراعلبهطلعتخيريوموسميىاملىلترسولقاللهتلتأنصدئحهيخا
انجاالوهىدومامىالساعةتعوموفيهتيبطيهماشوفبههويخأهبطوديهلخقآفبه

وفهاواالنسبئااالالساعةشفغامنعسالثتطلعصىلعجحمنالجعةبومهصعين
قيقاكيامأللمجلىماأعطاااللصثهيأتعااللهلسألبصلىوهواعبععسمالبرااعة
ظلوسمطباالتمعلىرسولعلفقالالنوالةرأكعبجعةلىطهخليومسنة



ةموماحمنتعفىاالصبلرخكعبلثفأئتهألاللهمديقيشثمهريرهـبو
وعنكنماخبرلمجهابرةأبيهرفالدكفوءفأقدسالمالتمال
فبرمضساتقولكيففيقلىأبرهرلاصفقلمحعمعةكرصالهىآتىفىدواي
الساعهوتيعسرهومفهاعبدمميصادلممديهأاشحفالرسولوقدالجمة
اينتظوهمجدجلسىوسملبهصمملىالتدبوليقللمألمجمناقهكبدفهاإملى

لموطاافيماأضصهفهوذلىاللبلىهلتأبرهرفيظلبصلبهاصىصألهالصالففهوفي
عةابومرجعلبفئسلالوسمعديللهاصلىلتاقالظالرسولسانعناذأخلنوا
هبفرقائبىيخئملمجببيتمندهنموجمعمىمينالطيورومىاصتطاعشطهرماو

عناالضىطعهابينومابينهاالضرلهاالمامماتادينحتثملتهبمملىمايصلىثماثعبن
بوووائهعلنحلبقينوسكايأدتصلىاللهنحلىسوليقالالخقفىأوسبنأوس

امياسفصأبرحلخطؤلهاحمعممنبلغولمالطماناعنوكبودولموابتكمردمث
لكلسلواغتملغسلعنليممحاودسملأردفالانعساقاودواأضجةأمداماو

برةهروأبامابئعروبئافتهعبديكنمتاكياانمقنيلثااةالمسثوحسدهأدأسه
الجعاثالموعنأفواممنبربيننهيلىءبقوليعلهاللهصلىالتاثحاحمادسول

انصبةلهوكنرىالمجداأكاعىلعامليىايىليكموثمبهمفلىكلىانمنأو
اؤأبرداضجهفلبهعلىاللهوناطبعكثبمننركمىظلسليهاالتمصلىرسول

قالدسمعديهالتهسلىلنبىاشكناابخمسعوسضىيكنمولمرمذمحشوهوالنسائى
عىلعودالرعلىأسقئملناساليعسلىانادآصلىجألهعتلجعةاعنصلفونلقوم
فروضمىهىالجعهطصألةقاذالمحاجوليدتافي4الئالثةاهـالمتألميواط

زكهامىتركهاومحنقعنلهالميهىددكرمقيماقلعالمجماسمسمصتجبثاألطاد
نفوصاأهلليهاالثماليسلعىلألجمعوالمجنونالعياماالوعيدغيرعدراسصق

لهاسلىافلهرسولانبشهاارقماوومحكلميهءبدلالنساعباالتعاقعلىوالجعة

أوممبىأةأوأهيروكعبلىأربعةاالعلىجماعةفىمسعلىواجبصقةاصدظلوسم
ننبىاابأبعمامىووسمالثمكليهلىيلتارأىقاطوقالوداأبودأخرجهبضأوص
اشرسولعهمااللهضىالعاصبنمحرواللهجمدسشأمنهخولموسالدعلهلى
موهبرولم4تجااهروفالاوداؤأعاضجهالهفحمعمىاطعكلفالوسلمكلعهاملىالله

الللمى3واهعلىالجعذفالوسمكلبهاصلىالانوةوأمكيهأشدهواغا
نجبحلىاىوقفادفواالوسىاطقاللسدوالىاطعضبموالغلشاأخراهلىالى

حمعواااددىلقومحوالبواأهللىالجعةوتجبروابتاالاصبالاأحمفىعناكاتبالعبدا
ىلشاافالبهحمعفكللبههوكألععواثخوروااللماطعهمفبكالجعةلحهنفامموهمحمنءاالند

واتااليهوننوثيؤدالالصوتوعؤدناندسلمغهمانلثرطواوأحمالياصق
علىومجىالقعداهدعلىرباةافىالجعةموضعمنتكونيةقركلساكنةياحهادثقوالى

اكهرمحنجصوفالالمبيتمى7واهسالجعةبهبالمحمببسعإبنوفالةأهلهاصضورا
ذامهاثألتةلليئحلىاوقالاربعفامبالببعلىروظلأصيالسسنةلىكلنممىعلى
تمامىالفدايلبعبدأوبةلريحةلقراتتءسواالسوادأهلعلىالحمصةأبرحنيفةوظل



الصعلىةلمجةاذا

كاننشرواأديتلى
حةبااأمىالرضا
اللهنعسلبتفواسوا

أوالعموطلبرزقأ
إلدةاوزالمريضدةطء
اللهفيأخ

ايلرثهولفيخمبعمجعةأدلىاقظلبخكلبااالمحامحاعنوىصارواع

فىفيمجؤاؤاؤواللمجلىربنامجؤايعنالفيسكبةشدصسبمبهاالتكللىافته
ررةأوضعنرعنميلهمنتركهالعنرفىبعةاراالمسئلةيئالمحرفرىمنقرية
وىككنماذعلىبدلوحللمطيوابعانرائركهالهاكذةاؤكوخوفمإزلهاثضص

لصالقفىاقلاللصالةاعلىشالبلغالمؤذنفأصخيؤغيومنىخنهاباسا
فعدمناهذلناهذنكرتمانكمفقالذاناكرواكلنهمبالىبضهماوحالففظر
لمحهـدايةزاداشاصجكمواذكرهتواكلكلزهةتمثلمهموسلمصسلىننبىافلههوضرمنى
فاذاالجعةالتججلعهمنوكلومسملمحاراضجثارلقوحضوالداتطنىشون
بهمتهعقدالذبنتددلطىالالظهروالكنفرضعنهالمجفسفاالماممعلىصضرو
تنصدالنىدلعلىاشاالمسمقهـاالمسفلىامددابهبهلحاذارفاتعاالصاحباالجعة

يخرجألأبىهنالننعقباقفقيلالجةتنعقالبهالذىدالعدفيلمالأهلاختلفالجعهبه
لواوأحمدواحمقطاكفالالعزفيوبهعبدبئومرعبفاللهبئعبيداللهوهؤترل

بنقدافايكابااصارايكوؤاباكالوذ11أهلرجألمنأربعينمنقلباالمجةتنعقدال
فيامزابخكبدمروشطجةصااالطعناليظعنوشكلنصنمتاعرالصيفاموضعفىين
الجناالفيلبأبطابئعلىقالالمثماعدغيرشرطوالوالىالفهمسونان

وفالعندهلوالمحفرطوابعةبأرتنعفدالمجحنيفهعندثمارأابأوهوقولمصرجاخ
لصاواتعمائنىبهسائراتنالحسنلوالوفهماكانذاألثةبئنمعقدبوسوأبواأالو
لعمدوالمرأةكاانجعةالتجعكدههجمىامداواليهملعفعرربتنعقدبانىلرسدقا
مفوأويويمالشافاظلبهبلدو11واحدمنموفعالفيوالننعقااصبىلمسأفرواوا

يافرزأنالصجوالسادشهـالمسثلةالجامعافامصرفاقاكزاادبهوضعينأحمفوقال
اروالربعالبصاانزأصايمارأىوجوالمجةيصالانقبلاروالبعدلجعةايومالىجل

يبهوزألبرلةاطلىعاروالوبعدرقبلاساادمااالوقتضوجلبددقبلالضارقاكاناذ
يومأصااذالهالىبعضهموذهبأوغزوعجسفرطاعهسفوهأنجمواالغيرالهنجز

قابعرسولابخكلباسكيوهاجواؤعلىالجعقمدليملىفرجنىفأليسايمامةلعةا

وفاللهأصاادالجعتيرموافذلكبةلمحسرصهبخروااللهعبدوسمعليهأدتهلىالله
وسلمالتمكلليهملىالنىعحصلىةلماماثمومملمعلبهاللهالتمصلىرسولصعفاملىخلأ

فيلوأففتمعاقالأقبعهمععئئمأملىأنأؤتقالبكاأمعنغدانمنعكماعاله7ر
عليهرجمحررأىانوىولنرمذىاأضجهعمغدلفتدرجيعاهياالرض
النحبسالمجةفانموأخرجلهالظرجتالجعهيومليومااقلواللقولهاسعرؤاأهبة
واللهالقدهـكفايةهذاوفيشهاالمجمذكورقفيكتب7ووسقئطاسغروالمحمععئ

الجعههصمنفااذأىاالرضوافىفاننشرالصلىهفصمصافادلوعز3أ
وطذاارزقبعنىاللهفنلءبكماوابتغوامنصواقصفوانةارةاالدصوافىفانتثصر
وتجلسامهاالىفصلواخشثتدفاواشئمئتقاخرجشثمئتاابخكلباسقالهاياأمر
قإؤأخوذوحضمورجنازهلعصلعبالةأولكننهداطلمبسلاالرضوافىنشعرقافوله

انصرفالجعهاصلىادكلنانهثبخهاعراكوعناملماهوطلباللهفشلوابنغوامنلفبالتص

فوف



هيتىهلشرتررشلعضؤدضسحكمأجبخدمونئياالمجدوظالمإبوق
بعنموةأبصألمتأساذافرغئميقهكثبرالرواواذنكلوألموفنمنفزكىظ
إللكونممناطاعةلبلباوظهالسانباقبلاللهكتيراواظذكررللئلببعواوافلؤادأ

واذانعالىألىأآتغالونالعلاصملوظكداوتذكؤحاللهكثبرابنالذاكر
تهادشوليمعنعلىانحينابرولعنقهأفافىكوكاليهاألفعهواالواتجلىاوا

اضيمو3سلىالنىحمابنىالهانفئألاصمياطعلعااتافآداقمكلبهملىا
يةوافاولالههلكلىخضواأدلهواارهاداواواديةالاهذننزبتجعانفأأل

انفاعثمهرلرنحمؤوفبعاالدالهئأبقعتكبظئهانجالموكليهصلىالنبىانا
ظليفحوةايومدسالشلبهسلىالنبىكنمحولمسأوممروهمرجالفيم

ةلممنمشيهوعةوبهرالحدأتامهمشاعئصردجألاااليبقفماليمالنيسلخرر
يثلحداطونضالبهمألجعهأانهبيانفيلبعىولبيسثهعبافعشمروجأللبهـقباثنىا

االئمانبفرهطفالهبقدالمفصوابخنعلمابخمباسوظذالعددهفاالنثربمافي
ارهلكلىبنضلعففاةلحبعموغألمسعرجدحسنةلمداهللصابأاطسن

اناليمظعواالراومإلبقبعيخطبيعليالىالنبىلثمأامىزيترطلم
ابةذماالأبربهرومحرفزقفبهماالرهطوسلمالتمكليهصلعيببعافليهايسئوا
11لسالبهمدأفيصنكمحضكتهابعبيالهممدوالدكلقسهميالديهصلىافبىالل

فييةدمابئةاوسإلعلبلومعليهاللهاقصلىموللينارهعاوروقالمحنارالوادا
بكلفدموكاناتنهألاتهماتبللمبغمةفمهماادوكلنادةبالثمأامنالكلخلبفة

كشثنالمدينةيشوهوبنرلثندأجماراروزيتعمبربودئويمعنااسكناجما
بيفلىاقليتاعوامنصدألالماساليهفصجمه4بقهالناسلبؤنضربابالطبل

ببفىولمطابةابهاجالمنبرمجدكلئم3وعلياللهعسلىاولرسلمرانقبل
اتناععلواالمجيضافىبفيموصكلبهاسلىينبىاضالىةأرجألواميعشرضااالالما

للهاقىلمأاسطىالجارضناتطمعلسووالهؤليعهبمافتهصلىلنىاالأجألواهى
وفيهوالععفيقاسحبدهااللطهلاقالمتجمىادالهولخىالهوالطلوأدالمحبالةاالهذه

لبهمامأهالثافارةاالمىلبهاراححايرفيأتحفرقواوذهبوانحرهاوالفاقضوالىطت
عسؤابخصضلعلةالبةاكشملفعااااخهذعلىانففواكاوكونر

ءالألطاونركوكأماغيفواظأوقاعدظغايخبوسممطيه1ملىالننكلدأ
ماالثيخطبانوجمبممسصبةاودالطاهرعهىوفالدالجتحمالفريصةاظمطبة

نشزطالفعؤالالفباوأحمدالبئسشنبفةأبووقالجصبينهمايفعلخطبتينظغ
للتهأسبهمالبةااعلبهمابغحوأقلنالغواأحدفىااساكندامدطيارفي11

اجهالحطمفىلنالشثروطاهدامبتقيوصىومولبهاملىاليعلىوبعلى
ءهذمةأصدولوزلئوادتلنبهيكوللعؤمنيفىوالر3رمىاالولىآيةيقرأفيانمجب

يدةاوئةهـأقالهالىهعأبوحنعفةوذشاصااوالجعنظهخدتهاظسقم ماموالسمهفللوطبةالخطبقوهؤامووباظاممعدبهالنرالفياوهدصأهلوتكبيرة

ءذ15

لفهثإل11واأوافم
شمممادفعكؤكل

تطينلعلمفرضال
أولهوامجألاداواواز

اعندتفرقاليهاقضوا
وأذارأوالبهلوشدفيا

لهااولهواااضويارة

غناليهاضفموا
اذكودلةأحدهعال

ةفاكاخصنماأملبه

منعهماكنضأهم
ملبألمدبنةاشاهلىامى

جياليظصمهدحب
تمفيارهبتيبفةابهن

يهالتمطمملىوالنبىلشأا
المجةيومنجطبوسم
دمهإمعغابتىاففاهوا
اعيمرقالثةأغاية
وافوسطبالى

موضجواممدبيدنفس

كلهمالتإلضرمجيعا
أقباتاذاوكلواوادكمنلرا

اصتضدهايإلطبللعيرا

وبألمرادفلعصوا
المنبربلىوؤكوك

وفيهشخطىظئها

اظطيبانلىدليل

فألطبهبابنبنى



ثم

دماصرموهلدماالالبضيفةخطيهميسمالثاسوانيسثعبلاصعدالمنبرالا
يسفوانالطصوندالمسسفععاكيهرمواالالاألفطبينبقفياعال

ومماحنيفةبالطبكهامواادضلاذلىامحيةيصلىان
ماالحهذهاقكللىاالدةالوارويتدابهراال

فيلقعدجمنهماطبهطجقإبكعلبموياللهملىاننبىلكتماظاتامررفىبناسق

حالمعامااليغعلونيغفميغيثملمجسثموطوقائمالمجةلوميخطبكلنىأضييةروا
إقر7نابينهمايقوأيهلسخطبغاوهمميهالتعلىنبىنتإقالخكمهاللهرحمؤربنا

رفىبخبهغعنكعبكنبامالبحاكلنأنهدنصهكنيةدوافيديذكرالناكزا
اظبيثالمحهذااتطرواقالاصااطبكالحمبنحمنالىوعبدداخلدانهنهكلاآل

بمصاعنمكاكطمماوزكوك11اننمواأولهواشبهارةوأوااذلمحواتعااآلكالرفدعدأينطب
التتنحدمألةاوسلملمءاللهالتألصرلرعحلىأقالكتنمارضثرةابن

هريرةعنأبفاسيئكراوالقر7نعنات7يغرأواودازادأبردتعدوخطبههفصدا
ءليدالجذماىفيهانشهدنهبسخطبهيلعلعوصماللهاتثملىارسولأننهءاللهرضى
أالعكالكللىفالوم4علافتهصىتالرساناودعنهدصوالاتؤذودواادأأض



ءلابنهكفهيههلىذدأط313هإلأنةالوالدأنفمنواعنخيرألثيابااقهيمىندمل
سالرأنثنئتثصخيافأمعافهئمألةالعبهمالطهروراتغصلىبلالمجةلىبهمدالسجوزانيعالعهواعدكا
المنلضسبأكلعمودأدآضافحألةاكفخسرطألالصالصألةكا3اداالدجمئطقلهاالئممئ6موال

ىممثشتتأضوهوأف2قولفيهايصياانالباقلىاالماجمبيمممانصدقبلواصف
صبملمإشارحقهبمململىوابعدأنياالمزذناثمهابصعصواحألبتىينأطجثوثيلاننانهعهبئان
افاموشقىاكااذامناواخاتفضأدبعالىالاالكعدوانكلشد5وصدواشداجعةاكمةيالطمبهم

اترسوليانكنئمهعد3يهعةماامعأذلعرككلدسهوفاطيشسالعدداندكنةأبرحنظلواصددبلىا
اواكاتة7مهادأرادواكلهعنأنيرفىخبعاأرمننحأغياأفلأدركأغهاصخوافاالملماسمذالجعةمن
جداللهللسنتهمبهمقلىبئابدافحافتهعبيدعنمئعمممىالاتجحيخليصلىنيمممملياللهصلىالنبىانعنه
ياكليوالديالرسولهضرأبعداطديئالجعههلمبغاألىهرفصلىكةالىيقوضجالىأباهريرقكلىوأنصاصل

عليعؤلهمجملاالهيانانصرفصأباهويرفأددكتظلالتانيةفيواااعكواذاولىافيالجعهسعلىة
ولتجشهدالثمولنئاواافىأبوهرفيصالالكرنةبيقرأبهعافىألمجطابئعلىياتدترأشبسورئنبئات
برلكالمنقيىاناقمتالىفىبهثيربئافععاناعئالجعميقرابهمابرممهافادتمصلىرسولحمعت
مأواالمواطأةادطفىربلثاالع13جبمالمجةاهبديخوكطابقرللىلموكلليهاقافتمصلىكلنمرسولعنالل
اذاخالفيهذرونلالصألتينمافياحديفرألمحيوةاجدواباانجعالكللذاشمالغاشبصدأتاكوهل

ثمهادهالمواطأغعناطةبقراوصمصلبهدتهصلىالترسولانعهعاتعالىاقبرفىجهدعؤش
برنمحالخيقةئتعالىأوقولهلفسافىاودواافاشيقأضجمأبراصديثاتاكوهلأالعلىبكراصبمبج
3ماوأةهاصيتعئفىمالشيمصسلىالبممعتفيدالةاالتوألمجواالبؤلىالتمعىعاعفلىاقهيأماعظ

ندأنفسهمشدلنعالمحعوجدالهبعنىازفيىخيرالىجآلوألتهمابهمادأكالمحادهوومناخيرمن
أنعتلونالكمكؤابلمادابواواللهفاسألواومنهالضماإلهوأعاإلرزاق

كنباللهرممولانكفينالماسربهوؤ
شماعليهخالعلىوخبر

اانخنلىه8فياصالسطوسبعونوونسعمائةوغازنعةوما3ثسةءواحلىملنيةو
نجعنوجمهمابارحبمارحىللهمابم

ملوفعهوالعلالمبمحادكلوانمنوأصابهابخعلىدأببنالئهعبدصىالمافعوناداصاعكوالعزوجل
فصلواأاشيلجينانلىارسلىيأمحهوالىسولهأطامواللهلىتعأالتدأاثمبرعهماظوتمللهارمول
اقهصببطالفاسماعنمالنماور4انلشرسولنشهدفولهمفيبعىاذبرنإللالمناباواليئهدانفهومالم
والفااالسألكبالغنفرشالفدصاللسانبواطئاقاالجمانصفعغةالنودوارأماواضالفأكر

نرامآعهمااالشبهأافىماأفىىبأطهردهوكللىشصاأوأضرخواعنقدخألفهأضبؤنفناعرا
يمننفاقهميعصرنواشكداعنقادهماافحاقولهمنالذالتموحمماهلىسولنمهدانكبألسنتهمصولون
عبهلافهيكلاوممدهممامنعفمبراللهأتأجماخهمومعنىالقلصنونهافرترأبسأخجهةابما
بالصعنىوفىاقهالغطاتعنأعرضوابألضهماىاللهسإللفصدواعىاشاندرسولوقولههلعنهاللمنم

همؤلعظبمأمىالنااأوسعلاللهممصلىااليمارالجهلدحنكلنلناامنعواوقيلوطاعفرسله
اؤاإدعندالسامعينظاهرودلىأورأحهمآمموااالجماسادلثاممعرعلىاثروثبنىكلنوأيعحلىنمما

لمملىهدناقولأإكاثوميه3ضالوامعاداوبكرافىأىنمكغرواأقرواباالجمانالمؤهنبناادالهأ
لكدلمجواالشناندالنفاقافامفىفمارأوالىثمكفرواإآشامنمابسببهأبأناكأطاصوأاههنهمعل

ظص51فىء3االممألقلجغلمنونملىأكايضلةميادلاةأبكلىأمحنطعو7ئوامأباكلاللدكلبالجمين



خمموألمفلثعهطثوبئيدنظابالجمهورنفيلمحلحيمثقحميولعا4فئشولممافىبعهمغ
الجمالجخلبهمثغئمطيهاصفبعليفا3مناوافي2ضواوأذالقوأاسقزانالالصألكقولهشيمطبنهم
ألسولىجسامهأهبهمب3داذواجمئالطاالجمانمواةبعرفونفىاناليقدبرافهماالبفقهونفهنفاسوامكلى

صفحهفعتلىيهلمناامنوقومااأبيرجألجمابئكلنلقولهمشعنجقواويخاطبلساا
اللهصلنىادافنأللىوفعماصةالمناظرةارولهمفيهفيستنمونالتمكلعهوسلملىلنبىامجلسونمجضرلؤاف

مأوهوكلضشبكمهمعلىرضشبمكاموفعمهمالىكليسوندبهمباكلهممبونضرؤن
ألىةالمسفدباظشبوالخمريماناعناليةرامااالمميوماهماصتنادشهواإئطالياطةمسندملفيألمحلمسماعلييم
الىاشدبهمترالغيرمنتفعاممادئفاعاصظانمناوجدارأوغيرهابةكاشمسانتفعذاالخمعباالنظالح

خمبةحبمكلىبرعرينهيرعباشبماتحألمابوأجسامادولحبالأثمباحمأوالنمضفاعاالمصفيبهأشالحائط
اىالكلوموتمالناخليهموالمغعولأولضعولهكلمعليةسبونصصكوغروخثعبكوةقوبدنل
اوانشدئحالةاإلدواقدنتكماسلهامنادفيذانادىايعنىورعبهمفقمفيلهم33دوضارهقكابهموأصةبونجم

ناليفقهـؤهمأعبالكمفرأبهمفلىلىءفطبملىنذليداةلواللهتأكمدلقولهفاالثمايقاعاثمظنوه
سلىلأدههداءلصالمنافقثعنىداذادألنهمالقرانوقهداللوقاآلعاناىوملونيماهماالعدو

ءاعالاالعاالنوةلعداا
دفولههاألحقوالتعثوانصاومناظرحهسنمأجسااشالمبعىصمأجعمابثت8عهصرالذكااصالمدالعد

ذافالسانااذلقجمثاأدشصلىلدداللهدإسكناكتقالدقمانهفصعممصا
لدوىالدافلوعهونحت

خةونضبعصاثاالنتفعشصارعسنظلىكاحرخعمانرفوالملىإلخمئمفإلإننبىكالتغنررفاحفرهم
سههمممادللها8فاناهرهيملظا

االظنواتشدضالةاابةدلمتاؤمنادىينادبانالعسعورسؤالفياليسثمابعضعليهمانلمؤهنىاوتعليمعليهم
اخهمصقيلالىمنميوقدأؤالمافىانهموظنوابذلثيرادنمانسوطهمخبثبممنافىبذيثآلميهمءيدعوا

قولهعفمالكللىوضبمهمدماببجوهمصعاأيهتاكأمىفيهميترلانمنووجلخوعلىيعدلونفأحميؤفكون
دلىامعئوبظهرانكاضهمظنهمالتأأىاهدوفاحطرهمااهمتعافىالأابتثمعليهمصهلهامىتهالحقعن

الالكفارينقلىنالعدائئمنعيونالنهمسركءالنأنهمفاحذرهماأعدنصديقكلهمأوأذاذلوضأللقم
عالىلهورقاعنبصرفوناىبؤدبهونأنىالتماانأىاللهأسالالكاندهلبهبمارسولتحيامممنعاكال

أىجوهصويهراأولوااىوأصابمإرعوولذمكل1امآدصنضلهرامرداللهمشتعفاابفباغههاعطفوهالوواروصههأأفقه عنذكعنضااعماللوهاوا

عناالعتذادواالستغفاريكنونمسغماكبراوهملمبعرضويصدونهنافهامرايقمفهوابارالوواصتبم
ءالماعلىدحماموفتلمالهوهزوهوماخبعبالمرعلىالمصطلقبئاقحينوسملميهأدتمأدآكصلىاشلىسولى
هاجيصاعاننصارمشياللىينحسنااالصالجهمكاهضرخفضألأوالبئالصاهفلجهنىاجيرلعمروسناناسعيدهباه
االممامتدناومتواللهااللغلطماهاضبنامحدوفالهناكوأنتنجعالاللهعبدسناناففالولطملمهابريناءفغرأمنصال
اللهأدتحملىرسولباالذلوعزنفسهبااللئاالداالعزمهايخرجنالمدينةالىرجعنااواللهامايأكلككلبكسرفالكا

حولمنينفضواحتىتففقواعلهمفجمبوارقابهملماطعاماففليهووذجعالعىحملوأمسوالتهللقوثموسهليه
كفهنلمحالمعراجتاجرأسهقومئومحدعلىفىلمبغضااقايلانيللذاوادتهنضافقلملثوهوحلىأرقميدبنزنجلكدرحمع

ألتهمحررفىقالسلملميهاللهصلىاللهيدرسولاسبفاخبرزاظنهاكنتاسكتللهابدءفقالالمسلبنمنوقوةحمنا
نصارياابهاصفاميقتلانفانكرهىقالؤعدانفكثيرصيئرباذنقالاللهالرسولالمنافقهداكلنقأصربدعقمنه
فالالنبلغىادعومعابانتاللهنعبدوالسألمامألةالهوفالأصابهتلاكدأقلناسااغلتاذفكيفظل
الرسولوتضراافعالضخهمأجماننوااسفهوقولهذانزبدانفلوشيأمفدتسمالاليكأنزلاكللهوا
انيدباغالمرالتمكليموسلملىاللهفالرسولنزلتفالسوهمانيهونعىنحالممعايهكلقكمبرناالنعهاشاقه



كمم

أجميتياأصلممهواهيمموكليايمتمصلىاستقاددبرلهعنأا
منافاسعالفومدىالالتانلمصيالتلينلهم

مهـهذالنزولببسنعصمأذمما
قعصدفلئوكذباللهالمصطلقبئنباتمالتمطهاقصلىدبولالسبرااأمناسحعبوهبنمحفل
ابانكذبلقيهأالمهابيموسلماللهصلىافبىبنزوبخهوأبرجواضأبفيسثاطدهموناحرمومج
نزلتقدلهلفافتهبيقاللهمياههمماسعلىلقهمصىالهعمجضبنلكعممعليهاللهالتعصاالرسولمع
ظذهبثمدادفيكآكطالمعطلقألتصعادفياناسوافتتلىافهزممآفتزاالساصلالىفدبدناحيةمنلهيعالمر

للهاالتمصعلىرسولادأموالهمهمهالنساأبلمسمالاليهلياللهرسولونفلمنيمقتلمنمنههوكعلوأمنهن
ىفلىربهش3وءدمهمنأجيرلهطاباعربئمعالناحكلوأدرداذوالماهذعلىلهاساافبياعلعهم5فأظ
الاكوفأمىالأصنىبرابفيوصناق5اجحمفاؤفرسهلهيغودرىاسعيدال5جاجغماريغاللهبن

كوخامنشوأصياومىالغفارىنصاروصرخالسمئراالهنىاخفتتألفصصءالماعلىكأرجاظفيعوفبتىليف
زفيمالىأزكىانعبدلهقالاوكاشمقيرجعاللهيقاذجربئلمقاامىجهباهادجلنوأطينمعئعرالمهاصال

دأأنااللىقىومالهنيءألمجوبئاللهضبصدفةذافعلانجعالوماجمنعنىفقالككوانئلجعالأبآدتمبن
لهمهلي1ذثزيوقلنافرؤالفعاوهاأبنعاللتهفقالنسناحديثمارقهوهوظزورفيفهم4ئؤمدهعا

كهرسولنعالوايستضراجعنائكلأماوالتكاكيأبكسناقائلقالاالآناومثلوبألدناوالثصامئلوكروئافى
اياماحىيابااللماللهسمبالتماهاهلىهـقالقومهحضرمنعنعلىاقبلثماالفلااالعزيخرضيضةالمدالىا

صواماتشتكألااطعاافصليجحالوذعنصممكتمادماواللهالملمحواوفاحمهوممبألدلمأحالفوهم
لمأماستعفرتطمعليهمزيدبنعدفقالحولوأمىيعحتىفألتعفقواعلبهمبمدغمرالىولمحولواكبواركابم

بعانراطهننمغفولهمدالىحىعزنافيوسالتمكللبهوحمدصلىلهومكفىالمبعضالعلعلالددلأنصواأرقم
لىءهاداموأأىلهماللهرسولالىأرقمزبالينمىامعألفدكتأساكتاببنعبداللهقاليالمسمنوموده

كلمبهمسواوالمعنياقننةالدعنىطالمجاظمربننيالخبروءشوفاخبرهانهمىودللشعدفراغهلمعصمملعهاللهلىصى
مالاالستعفاديكدمهأدنولىكناأادمحدابضلسافانحدثامحراذلكيفألتهعنضمإدسولاضرب
طوواليعتدأييهأليلتفغونصلوادالعاصفيهافارتحلبرتحللمالتحليهوللصلىرسوذلمةءسافيؤبالرجل
اللهأوالنكفرهالبهالذىالكلرماهلىاصبنتااقالأكخاتاهياللهعبدالىوسمالتمكليهالئهـصلىرسول
اسمخفرتوقرئأليضرلهمدبزبدالذلدواشأمىمانلتانكضلميكءأنزلالحواأببناللهعبدقالبلغى
شفهلعاصفحدعلىاشىإلرسولابهأصصاالصارمىحصرمنمىقالمئربعاعظيمافولمحطمبدالقمو

أنعيندللهعالاأمالمالوفشفوسمعليهالقصانبىفعأرهقالهمامجفطولمفحدقعوههفيالغالمانيهون
اوفاسفيناقومىالاللهاللهعسلىاتارسولانكدبدالرثمذيعصعهمموكانوفاللةبوهكلىاالفصادلجفىك

يزئانفاشمابعددوصلمطيهلتهاعلىيىزيديسايراكانوهضوكلناوسلمعليه
صراسيدبئوسارلقبهوسمعلعهاللهالتمملىرشولصقلاالهملمكلليهالتصلىالنبىمن

كزمنساعةسرخنىاوسلمكليلثاآللىافدهتإرسولقالثمعليهوسمالنبوةصهماه
أببنالتهعباحبكمافالومابدغكوعممعليهاللهالتمصلىرسول4لقالفيهاوحقىماكنت
والدأسيدأنتلفالاالذلالعزمنهااجأضالمدينةلىارجعااد4مفيلافااوأسيدال

ءحاافدللهفبهارثقاللهبأرسوللظيرثملعزاشمواللهواالذلبلهوواللهتخرجهاللدارسول

بىاللهعبدوبلعفدقلسلبععلانيىلهفازليوجوهاطبينظموخلهإطوادقومهتقا



3آ

اندبدغنىانهاللهوفاليارسولومماديهاالتصلىرسولأهأبشمنأاللهعبد
لفدطتفوالئهأسهاليأحلظالعاللمرئيفانكنتألمجمالئعنهبنبداللهءليدفئفى
انففميىفاللدعنىفيفتالهنجيرىتاثأمىاأضثىموايهبرالدأارجلبقماصلزرجا

نارفقالادخلفرطمؤمنالففاهـقلهاالرضملىجمشىأببندهابدءأنظرالمحأتل
اللهدتهاسولمعنافالواوصاررممابصصتهونن4دنرفقبلايموسمءالتهلىالامولر

بالناسفترلبممالثضهمدحض7ريومهذوأصبموايقمحىأممىئحتىذدومهوسمعلميه
اللهيضكبدحدعنلناساابشغلذللثعلغايخاماواافوتضاالمسوجدواآناالفمبه
لهافعايقالالقيعبقلجازفوماعبالىءلترحئبالناسراحثممحسالمنهلدىكنفي2ابن

بلباوذالوسلم4لمءاللهلىالتممىرسولنافةوصخوفوهاوضلتميدهنمشديمرفهاجت
الكغارتوفىءظيامنمفاغاهبلوتخافوااللموسالبهالتمصرسولال
يعلمالهفيعمفقبنكيفائعامنلوبقاللتابرتابخزيدةركالهومىدقيللنةالول

فاخبرهالمالسهاصالةاعلتامجبرللزبالوصيآتيهادىااليخبرهتهنافنبمواليعلمألغعف
لمءاانىمازءماوقالابهاوسلمعلبهاللهاتهصلىائرسولبذخبرفأنانتهنجموالمنافقبقول

المشزماوقدالشعبفىهـنافتىنجموالمنافقبقولرفىأتاللهويكمنعاأالنيبوال
فايمطوحمنالمنافقذلكتنانجاؤأفالهىكاافاذاكقبلعرجوايعودحمرة

اليهودعظماوكالينايوماللثداتقدابوثاازيدبنبئةءوارفاوجألهةالمدقدمواطط
انجيتجلسعتئئدقم2زيدبنفالنةالداوسلم4دالتعملىاللهرصولفىواطفسفااك
عبدوتكمديبأرفمبدبنزديقتفىالمنافقينسورةوصلآلافأنرلباالهمواطسلما

واوقفدثعصدللهاانيازيدلوتشزيدباذوصمايهالتلىاللهأضنرسولنزلتالاببئللها
الناصابسفرأوسلمالتحيهاتمصلىاضحماعرسوللماددبنزيإسقنلثباذ
لقوفالصولهوامنيفصىامهسولرعندمنلىءقوالالتمزأببناللهبدفقالشدةمفب

فأخبرنهلموسالتممعهالتمصلىصولرمأتبتفالاالذلااالعزنلمجرالمدينةالىارج
اللهصلىاللهولبلرلواكألسرفقالما4جقدجمتفسألهأببنادعبداللهفأرسللج

ئجلوقالمناكاااذصديتىتاطهنرلاحنىدةىهكافانفصىفوقعلملموعلب
بعسنلىضمئضهمصولوؤصهموارللىدالأبسنعرلهموشلم4علاللهلىاللهرسولمعافى

4التوقدعلوسلماللهمسلىاللهرسولغزوناعلبرصاعنفثعئعلاصاالؤارمالكا
نضبنصساريأاسفكضحاطبخرجملجراامنوكلنواصرحىينصطالمهـمنذاس
محرجبنواااهاصوياانصاروقاللالىنصاراالوفالواءاتدحتىاغضباشليدارىاالف
حرالمهادأخبربهسعةماشأضهمثمماللجاهآياعودمابالوقالوسلملمبهالتالتمصرصول

واعلينالكأرحعناءانالتداابخسلىلاببئاللهدعبوقالفاخهاخيثةدعوهاقاللاراال

انياالاللهعبدببثاطهذااللهيافيلافئعراالفالاالذلنهااالعزيخرجنالمدينةالى
وابنععرالبأسافقالوفييةرواوالسبهاايقلالهكنإفاسلثالوسباللهد

للمنعؤمظاوماوادكلنصرلهفانهلعفهطظاكلناناومظلىهاظالماكاناضاهاوصل

ورسولالذبلانتتقرانكجنىالبداللهاندبنجمإلابنهلهففالفيلتريفدوز

ان



لمعصاناضننوثهوالفأينفعموأعاوسولىعنمنعألئنففكالبغيفىم
ليفىوناللمهالجطاولتهىعلبهوايانينألالملىأبأهلمنهاواناذبيمملعسموا

111المحطابىفىدةسمنهخاأفنربئيفولييطانايخلمجافيذالئفيهفمئلقيون
لمئياوعنمرسليحهالتمواأعزهوالؤمنىلمولمىورصوواقوةلغلبهاأىاهزةاكلهألذل
33التامماابعضوعنالمناثفينكافرايثهنووذئايطانللالهواوالمفان

أانجهلهقارأبىبناللهعإءساجافالمالينهطرقمجااناغملىمنىابدءابنههءيدخلهاماات
وسلمعديأدقسلىالتارسوليأدناقاابداالتدخلهاالوأدتهقالىعالثولظكءورا

ئما3آلكملهاأللمصلىالسرصولابفياللهعبددشذلااالعزمشمىيرماوامعين
أمىءأجااذأهاأدتهبد5فقاليدخلعنهخلانسلمليهدتمصلىالتفأدساللىصولاللهعبدابن

االممافقيكذبنوصررةادههلماتراتقالوادخلؤمسلموعاياللهصلىاذرسول
هـالثمتغةبوملمعالعهاللهآكصلىاالسدالمحرهبفاذداشد3يخكنزلقداتأالجسابإقيل
طيتءدألىماكلةزأعطىانثوقوأمتنتفاادأوهنغوقأمىوقال4مرأهـنل
الؤاص51دسعهاتعالهلههاذاقااللهدساآلمكلعهأصدلمحدصلاثأدلةفط

االسزالطكللهادصو

عاهدنرأبىأعبالا

عزنجهاالمحرجنالمدبنهاكط
كامبندالخعااوهمبنن
كافونةجمن

امزالذىواداالسالم
المذلمحاوالنىصهذلى

بنشاطوقرجهال

اشرجألعهماالتهرضصعلى

يزمحرنناص11انلهقال

لنبهنبسلنبافبكان
فينالهذوتالعزةايهنه
لمونالفبنلمهااأولكن



فصبننهناقلعا
401

فدنممىللىلحددهوعلىا4لها

ئالنسعفضصاملىا

إطراالىبهلقائمواطاا
اوفروم11أصمولنا

سليطقوامامكيرهشه

بر

رثتلللهوفا9تعدألصبلىئالمنبماظردلىاأفمتماألمةق
ألملىالدفلهالمحويرطاللفىأبغيلىمممارسنالمحهبسمكتفعفهاآ
ثالمانوزفزوجلالمالواطمباساختصلصعهيانىبمقالظرظشليالقلم3مولإ

عألملطلكلهوخطابشأئعوفعللطومازمامألىميالىانياولجيبالدالىدلوانهيمنى
ثكملىوتعالهشاللهواشررأخيمى

لتغابئاتفسبرصرة

لذيئآمنواايهااللىطققولهعناالثالثألمكيةهىكزوقهلأقهلمدنبففيوهىرعاعوحمدغيرهةواصنه

ىصاشواصلىوئاثيه3عهضةفىءآإلشوهىثلىآصثياموأوالدبمأزوامنانبمتللهانعمةادبانعتدا
صكاوسبعوناوأوأربعونعةخغوالذىأ5يدملى
جمالىاوصاللهببمأومنكلفرومنم9

مضرفنعالىالهالحدأيعقولهلمالثاالركياومافياتلهرالىدتصايعسجعزوجللهعثركاطبااجح7ت
هوالنمممهامنهأصولالنالحلىولهفيهالشريلهمنصمىأتصرفءيثامابههكيففيبااليمانآتدعنمله
انهيعنيقدهـكللىوهواالهوصوالامصمحوقفصالصمجعمكلىالذقولهعليهويدللهلءوفا

فتمكافرومنمخلقمىهوالذافحالمد2بألمايشاسابمماملرلىاو4سحبصيرنثعملىطوالله
كاحلقهمالقياهةيوميعهدهممؤمناالفرإثمم7بنىحاقتعالىتاانابخكلباسالمؤمنيرجمفرموبصأمحكاللم

اداللهكالولميهالمحعاتمصلىارسولانمحهالعالىاللهرضىئنمةطعىموامؤنايطامناللدينجيطواث
بألىوهملهادأهالخلقهمللنامبائهـأصمالبآفىلهاوهمخلقيمأهألاإصهحقهمريلنوالمعقمحلم

ملحمالتمبالىقالكلكلعليهاللهكلىانرسولممنهاللهكفىأذعناقآسإثواماباملعلبمنفضل
أذكرالربلخلقهايقضىأنأراداللهاذيربحضهرلمجكلفمأكأكيأكلثرلمجنطفةليقولواالمجادلمقهواظالدى
كأفيجآوقالأمهبطنذالشوهوفيياكباالجلفاارزقفاسيدأمقأثأنئىأمانمجببنوالعألمعى
فقالبفعلهموصفهمثمكراظلقاللهفرواو7ئواالنثمالخلقخلقنعالىاللهادلةاالشاكربنباتجعمانثو

فغلاتالخددألمجسعنافيوىيلتأواملفواثمصؤمنخكفىفىكاكمممافهم3تفزتمفابالكم
الحأنحرفيءعطاوفالاقبهاحياتهكالزؤنومنكمالعاقةفىهن5كفرحماتهوقدممؤمنؤبهممر

هنهلوقباممواياللتهكمربامنومنكمكببالكوابالتمعؤمنثركمخكمالامرالنهاا
القولجلةاللخلقمأهـلبأنمؤمىكمومنأنطباخبوأصطالدهريةوهمخالعهاللبادأقولوهورفهمواالحمم

كلسبانلكلنعالله4واجماالمؤنوكسباوحلقدبرلهفزروبمالتعالمحخلقاللهاقليهننزلةباقولص
بعدخلقلمومنف4جممممعذوفديراللهدمححياواكسبواخهاركسبهالعراحدمنأسعواوقيلنزفيا

يخضااإللتهخلمقبفرلوامههدهوديدوفدمنهذفىلرااللهناالجماظيخنااالهاللهاالكافريههـمجمةت
قاطابأهماسالسضفغناهلهذاطريقمنهلمهوءاههرذتتعالىاللهامحقرالقوهننهمالدهريمموهـ

روابمانلمجمالطانهأثربصبهاتعحوناآلربةافهايةالجبرهببامناالسعواتاخلقبمؤص
صورمموأحماتغنالهأىإموحمسنفأوموعمواالركباعواتاإقلموهىيباطممعةاللحقواالرض

انبهذاعلموقءاالعضفىوافماسبهالفامةحسىالمفظرمىنافىضلهاليوجهوجلىءاملاوانوابالغةا
صورةهالحواناحسنلمحعاأكطصورآفاحسنوصورلمازيمليعماوامقااللمكلف

منتصباخدقهانصورتهسناوعنساؤالصورمايرصمنخاللىورفشكوناناليتهئنسمآنااقبددللهاهو
حطاطهـامحانوفهاطبقثالعلىسناويكننمجةلالمعاانالمقةسرةااسموطمقمومنكانيلىكعير

بهانواالجالمابطماالياقالحلالجساوفاحدعنجهعهاغرضاتسنعول



يئالثهعلبموألئهيعلنونرباصألسرونلعلمودفيلسموايمموااامسعموبرثامكاحشنواصر6فاألمصمرأاب4ا
الكعاتإمديلىاشاثمبلعنلذاشافيفغلعدنالعهادوبيبنأبسرهثمواتراالدضأمالى4ولتبهداالص
ممددللىلاتكرمعقىلعلما2وننكر5رضاافصلكابالجمترأعلىشئكعفربنواقطفهكلمدغرضازئياتوا

اآلفرلكمفيمكرنحمموالشداىنكلهـىاشكفروالامحلىعيهـلامعنىهؤمفيكلفرومنكمكمفنبدقوألكرهاز همبالاقولأتاهمأصثواوبالنفاطوصالمحولوهوزحئكأقوقبلالذينكعرواهننبألكفارمكةشلطابأ
المذابميططمأعدالدنياوماذافوي93النىالوبالإذكرحنالىامهادهافددالحاعذابأولهمالمنيافي

إلننهالضةشا
تتثانشاشوالحثماقيعماقياهةاالمرجحأىيراعصوايهيلهادأورةشالخاحعمننامودة
اللبيناتتأتهمرسلهمالنحنفىات5معنااصدورابذاتعليموافتهمالسروشومماتعمانونوبرضموااانسو

ضاالوازاتباالتكمألملعالىؤإ4علمئمىهوكلطىانظاهروابطعلهظصنوكلعلميمعافية
ارمعالةاأنكروحهدوتااكالاأصاللاشاوتاشااليلىنجىأالعيعنىنبلوامنالذينكنرنبأيخاطبكفارمكت

ادةاوأحرولمأىدلثضةأاالفيأأيمعذابولهمالدنياانعذاسفيمنفهماطهولأعالهمءفيا
كفرداثإرسلرفمااهمعمونناشابقآوااللبيهاتدسلهمتأتيهمبأنهكانثالعذابنزلبمنالذى

االجمانسولؤلواانيهونواينكلولمالمهمأمهاولههواضلىراوذللثبثارسولىطونأنواأن
اللمقااللهصتغنىواأمحعناللهستغواعرضوايى1ودولوواواوانبحطأإفماكفرواراهمصو

جلتهومنشئكلطلتناولرهمانتعادسأخبراللهثمعالهأأمحقيداخاقأمحننىواللهبادنهموجمانهمأ
واللهاونهمااهـلمتبعئىورببلىإلمحدلهمقلأىيجعفواقلأدلنفرواالدبئ3زعمالىالبعضفقال

علىاحمعدخلقنءأغىجمىمصابواطالبعثامياىيسيراللهذامحلئمبلضبرناىلنفبؤنأنقيامقاثميوم
واالذيزعمصنعهالعذابهىمومانزلبهىالمكدلهالمايهاالمكوعاللماذورسولهدتمنوابفاالقيامه

اروعاوارعمةءلااىوهىطافئلىأكالنورااهغوبةاممبمانرلثالقيلبهمبالتمورسولهانحتممنوافافال
اادىويتعدلمارتعمونوالتمبهاطهبالغوداصأللكايهتدىاتططدكإلفىيهلؤراالنهاهطترآدا

مافىأفببخوادنانعبرمرجدلهفوهوضالبوهثراجعادعبأصوالمبكهعاعامطاحالبعنىخببر
المنعولينصضامائمصاالرضهلوالمععواتاهلوابئوالواوليناالهياللهجمعنقيامةاماعاليوم
قليععئوالنمامدفيواحذاذااتوفالثارةوالالمجاذاةوالمرادفيظااليهنوهوفوتمنابئنيومأدااث

بعدلنااتهكالثدلىاهلكمرلهالنآودلىافىوصنازلهاهلىبنغمنوالمفبونبنءقدنجاثكألجون
شورداتمثوهوابتقصيركالمؤمنبزكااليمادويظهرغبنكافربنسيومئديطهـلواسلمالجنهومنرل

نالنبهاالخباهـاهذاهناعظمألغبنبنيمنالجنةؤشمافيطربعذبرنالفوماقانبلوفاالحسانفي
ئئعلىاذنمهؤلتواملىشكابشالطالمهاالضةارقالدنبالفيمعبونالمطلومالالللظالمالمظلىمهوغبنوفيل

نفوصافئقلتهـوهأففقالىلمحئرائهمبنواصروامايرالحقآمثقاكرادالثحراموقدالببعفياكبنا
ادموتظمءأاثددلهاتبهارهادامممهلعنىأاحقفىوقالبالمغعرهاهذاالعموابااللةالالراشتعالى دسالصففةتمهلحشةاالههألدالههاميدهسانالمةماءاشاللهانفاال4

المحالةمألشاكرونهفي11ببسبءىدسى01دبزسلمسسهـ
يهالتهثدعهـلىيرسولههبافاتغواباقاللهبسرخاعلىلبوذلكبهاطخلحلهؤئمحخازند3
اهردلمقعرافرأخبرملوناتأوالللنوربابهئىئيهندصصقمفةييرلهاللقر7نايعىأنرلنالنورالدىواوس

يومدلىونواالضاالةأهـئيهمحليومامجالجعالسومكرذاالضارأوونلتذدقولهالطرفنغصب1يوبهمجيعم
الؤايؤلولتىكاااالشغامفازاالسعداولبعصالزبعضهمفبنوهواداتجارهالقوافيتعاادسههوملتفلا

ابنالتةيومفلىوصنىداطوردقءأشقمالؤاالوكايرلونرالىاءاعلىاولمةااالشتيولونر8نرإسعدالوكا
باللهيؤمنناللنياأموفينغاممىافالباقبلتغاهماتعاباللهستعطامااليومغبربئفيأناحاوقدبشابه



صالبهحججأععمندانليوجمعهـبثثهوممرثيمحألصللحاأبكغرمطأليعلعة

رالمصذاسافيمبنظلناسامئاهلنأواي5ذوافرينذالعنموفمافوابركفهاا4غامأل الصببادقئههكاتعثوفديربعلأاللهالباذقهمالفضىمئأهلفيعوتوميةصهـمأاصلبعنممببهأ
لمثلكعمبثصراوابمراجوناأالالكالنايفولحنىلمصببةعنتمصاعللوسزعظبهبؤصبأفهأومنهيالفش
لىشااالمحاهدنوليصيمهثمومالخطأملميهنطنلماشعاعابهمسهاظبهيهدواظيرأواالعة

جناتممفزنصمئافولدكألللثعلىوثاالىافاىل4ـهاعالحالراراممرأعطىبروان
ءا01اوورلموألكلظمروان طهحداليه1فرولذبخوالعظبمالفئبداذابخفهااالكلظعفاسمجرىاقهوأوأطمئئ
افارخالدبخفعبياوبفصاصإلاولثكأالبعثعلىالدالةائبوابالباشاوقرؤأنآرسوليعوادأ
تهيوممهماأومنوررماراوةاللهءامحإلقفاألبادداقهمصببةابحنالمصبرماأوطاةالتامة4يسينماقىل

الهبقضلهاشكؤالثبمالاودهاومرضموثمنبحةمالبعميبأنهصتقاجميغنالنهاعلىرشلنادصوله

الهجمأإبضالصبطىاايإندلمشماكرادصالظهيىيهيرثعامقايهدلمقلههنقههلياثعلمكنكليهاالمبعبنانبألخ
اللههكلىفعطحااىالرمولعواوااهريخاااللهواطععواعلبمئضصكلىواللهاللهةدفعلالنبليغ

الغالدرسولناظنها4اعاماالىسولبةاعىآىؤنعغالنبهبمأمومااللهلىواالهوالهال
لهوناؤمةاالتمليتوصلىوعلىوقعوداآلدوالصوالأىموآاالهالاللهالمببنجمعتالمؤمنوقفابنوص
االلابخيطاسسروهمأصوالىآعهبموأوصمأزواارمن3نوااألبنأيهاالتعالىكليهاالتصلىرصول
أفرأجهمبوملممملبهاللهسلىانبىيأترأأقوأرادوالىلاهـأصدوامنالالفهـنىعيهالنوعلىعهم

علمهاقهلىصاللهولأزارطفلمولميهءاللهلىمىالننيأتواأنميدعوهـأنمهـوأوائوبمعلىيخصز أالابهالدبهى7ممومعه

اصىمنوالبمحمواليلإلاخداالضولملىاوضهمآللعااإخئرحمكااالجممفقواكاويالمداوالدلمأااشعننز
اللهقالفئاقيونربهوامأعوهظااعاألنرانمبربةنألاسألممصرناعلىالرألهممىتمناناىلماع
نافهالوواواوننعفواوواقاهمزانلطبعوههوتدعواأىنهوهمظتعالىدبئبأزواصاوجاال
انصفنالدشواندوةطسقؤياالذحرفرأهداصئمالولدولمألهللى16ومندمجاحمهمنبعوأ ومالدأوالدايعادونا
واليصيهملمبءوالينفقلمالحقوابهالمحرةومنعوثبطوهالذيئهوولدجيعانحذوموورقومآبا

ايوكنالاالمايفيعوشبنيسارنرلتوفالكعاللىنميمبالعفووالعغعأللهفعيبنبردوانفميررهفد
اللهفاترلىفيقبمعليهمئدممهافبيقسالىوكالواودقوهبمواعلييغزوأرادأنافاذولدوأهلهعاوللرؤواجمواإلوالد

انأىمالتمقاحدرطاعةؤكعلىعدوالمءصكملهمهاياموأوالبخاجمأزمنأنتعالىهؤآلءأناعلتمأى حوررجماكانخألفمفبوهممحفالؤواوتصفواوتغفووثعةوامتفلىأمؤاهعوعنرال
فيصسالشببهماالزوقديقحضةعذاحتباروشغلواأصبألثعنةواوالدهمأموالماكطوالتأمنواحفرعلىثم

أاإيعىإألظأهاعففتهاقههالىماإللعيريحوهمللأتاالحرالىاااتهيهشعظائمالمهبنعاوانموئعرهـمفوأئا واطاااذايكلهمطعنر

نالنءشرضواوتصفكواهالموههاتةأوقولمعلى

مكةاهمرمكنوااراداناانقيلويمفرعنموبميغفردأاتخفوررجماأفانبهموتستيواذلؤوواونافو
قدالذبخسجقو3رأواوذاوافاللهابرووهواوقالواننطلقوشونضبعوننافرقوالهمهمواجههواوالددزثبطهم
وقومالوبألفننهواوالدلمألىمواااكااصوالهمبئفزهمواوالدواجهملزدعافبراانارادوابئالىيوافي
لملمواوآلدباموالمنمتمنفمنعظماوذضةاالاىابرعظم5نهوامنيمطماوالبألبةوافضواالئم

اوةالعدعنبفهمامليوشيخلىاالفننفؤشنهلإلمجلىعنالكلالناوةايعلىكافييخهخليد



ظولثماووراهااأتفثمهفولههوشسبفيليوسمدمغأهاستمااللهسا
نميرأاااىااكمئفمأضراالنفثففمهاطبميجبنااجوالمحالواضعاكنعهويبوت
وهؤلواماهوخيرفىتفسكهوااحيرسوايرماهتخعأوأالععاالنفسكمشمرفابهن
فوذمالنتموماواالوالداالهوألىسنفمكملرالمواهسانهالناندواإلواعهـهه

اكالواجبةوالعدفةةالربمأفلاىنعهئعيوفمنباألدفيوزضا

والمعددأوالصأضأمنانقاليضللثأدخلاوةلعلىاللهكالمادبعقهمل
عىيكملىالمكممأوالبهم11أموااكاقولهفىمنكرلذاعولمعدباليسواثمكلهم

أعوذبكاذصمالللهدمولنيفولبخعممعواللهبدءنهاقلباوائشفالىالعننة
اللهمليغلولكنفتهةعلىاليشفلادوومالأهلفىابرجعاصدمنمليسفانهالفننةهن
ضايهاقهملىاللهولالكننءنعالىاللهقرضىبدبركحااتمضبئملىوألأأفى
اللهفزلرصولشانهانفأحمرأنوعلهحافجصانسيناالحسناعاصكطبنعم

ملصأموااغالهامفهقالثمبهمابجدمافوفعالممبرغملعنوسممليهاآللى
يثىصمضؤطأصبرحتىويعفرادفلمبيايجشيانانهذينالىمعنقتطوت3وأوالد
أىاسمطعتمماانتاتقواةتعالىغريبوقولهنضسصدوظلالترصىأضجهورفعقما

فدقصلىسولهأأطيعواواوااتهتققاتقواالقو4ناصةال5لىوطقنمما
ألغسخبراالبهلمأعيالذىاقهحقاكمواأهمميى1وانصوامنهويخامممبهميأصك
اتفرضوادتفسيرمتقلموناممحفسمفأطثئقاآلماومنعةطافىتمأنعةأكلما
أىقرضوأاسيعنىطيبقنفسمعأللاطصعدمناهواالحسنلفرض1صحاقرفاالله

أاهبعيائةادبالضعفصبهربهمىايهمأفماععفنالالبينالتثشقطاعهتنغقوافي
أىأصايماليهبنالمضقرمجبهنىمكالويخرلنهاليادةامايشاععنالى

لمءألحيمتواللهالعزيزاطاالبوالثمهأدةزجمهاعالمدكىةصنبةاهعوباالرراجل

إنعهصدالالطرسورهتفى
وسنونيعركااوألرطةوأريعونوشعانةوهاية3عممرةاثنتاوهى

منئرطأاطيواجمم
أالكسلىلظقممكمالبر
لطامعتمفىتكبهونا
لئمهواثامعبلجيعنفوق

أنالطوناهمألولنث
سنفاقالدتقرضواإ

روذواخالصنجبةا
ناللاتطعائلفرضي

بإلبضاعنه
عشراروهدإلواسلما

ليعلنهاهعنامائةوسبا

الةوأغفرالدوةدأرال

لالقبأيعبلشئهو
لالجزبلبعطىو

ذنبمنالجبلىحمل
انعدفةأوبضعففيلا
فيالعغوليفمهاولالد

كا1الغعبلمطانعها

سراغراسفنرمنمالميس
ى5امثهادوالقلىبا

ظياهرنتشرملىاما

لمعز1لعزيزالخطوبا

ياالسيوسااعا
الغيؤبرعنخباافي

لتمأعمواالرحبمرصااللهمبم

عدئالطألةكلوالنهاممهباطثموسلمديهاللىاننبىنادىالنمددغاذاادغبىأكاالجدعزؤله
3ضشءاثنتاهىاأيياناهوئلطاباظلىفىفىاخلةدنهأالحغكانتخطابآخوطبفاذعدعهمالمغدم
الىارحناور4نلعدوهنتطلحتمأؤاادأىءالهساأاذاطنغتمفرالقولطتكالقلالضى

ؤلمالتااالعدمكقببفىرغحلاعدنرااابذلمثانعشدلطرهـالنواسهـىطبهطنان
ذاطلقغاانبىاأجمهاإلادوهـتهىدءلفيقوهىوون7رقعروابئاصمجابنالندةاعليهازماناليطول

لىالنبىضانسااأؤتعوبمكصالقهسلىلىتاالههاترلتعايبهاالعدهادخرلبراءووبهاالنتاولفى
اموعبمدلةباوسلمعليالله

وهقدوانههممهاموأعتباادالققداطىأكداااللالدومةارئيسقالكامكوقدأمنهامامأيدطاببا

تمأرداذاءاااطاقتمادومعىيؤهنينواالبىاأتفديريااوقيلىججعهمسداسادبههمثلى5هووحدنمقوصه
صلجعومنابرقافعيألفلةهلمى5لسالالميهكقولهفيرعاخالااكمترلةطرهـاكاالصعلىلالمقبيلتترعلىتطلعقهن
اقهرسووفينيعدالتطدسهىضهىاهدلمقوهنمطالميهميلهادففىوألألمىااادالماش
امسنقبآلإفالافر6امنلاالطهرالمقدبللقز11فيلمرأاتاطلعطمهيرادفبلسمكليهاسلى
احصيتيوهذاصدتنقضىحئىمجلينثفيهمجامعهىسلمطقضتاشإطالمعضدسالمدخولبهيايقتطادوالمراد



دهلهاصراألطأل

ظلجاضعطوهاو
اهسافئألثةكللىهاوا

صسنفبالتكوامسلى

وخوطبشفبهنالنغصا
الحعساالغفلىذواجأ

مربحىاللهانفواأ

تمصنىضالتخرجوهنأ
منبهعهنمنعل

فليسكهالىانهنصا

واجاالريوتولعدةا
ضصاصهاليفىاوأضيفى

مكنىاحيثمننبم
ثىاانلىءدلعلوئه

ووالحغشإوادجبةوا

بغبرملىفألناريسثغاد

خلبالاصلفأدجماثابت
وااالوصنيداره

البعولةسكرحهنالأن

كراهةعلهنئخها

لهمجهطهىآوطلمساكن
زاواداليأدلنلمسااالى

باطادشالووافىلهن

لهاهماابنانااذلى

البنربرألحظرافالفع شذللادأريأنفسهن

عحم

فذكرفللثائضواهها4أنطلقاعنللهاروضبنايكنقيضامال4

فلبراجهـعيئموممعلبهأقهاشصلىوسولمنهدنغبظوسلملمبءللهالىاللهسولم
دةلىاجمسهافتانلبطافهااظأنيطلغبدالهنالهرإنثمنحبضتطهرصمصمتىجمسكهثم

فهاطالشعنعسئطلبغةاالتمطقكاشيةماطزأدلمحرواألمأطلشاالداناللهأميلضا

وهيانهمياطلقاتلمسموفروايةلمعموسءألاللصلىوسولأهرآقهكالمكبداجههو
أوحامألساأهطدقهالمالمهلراجعهاثمفلهقالعي3ولالتهصيلىمحرالنبىكؤتحاثعق

ببروأبرارهـءافيسألمولمحروهأبئبنوساعبدحمعبيرالهاوأبصاليضمولمس
عيدلىءصاثعقوانيمحرابنطلقعالثصاطأتهاصطلمقرصقىؤىجمغثهف

اطهرتادوفالهارليراصعهاوصمعلمبهالتاعسلىابخففالوسمعلمعيلتهلىالتمصوسول
طهاناداطلضنميالأبهاإلسالحهاتالىصالنبىمحروترأابنفالكأويهلبطلق

عثتهنفبلفىفطلغوهن

ذىرااطالىوكدبدعسةلمسوالهبضأطسالاطألقااداعمصسل
الطلغانلسىالمألقاواىجمانبلنوادثاعطلقوسلميهءاللهلىالنبىاقولصاصهانعه

خوتجبهافير4أكراإقاطادفاماباالفراةاههامهاتلىأةاهيحقافىداديهصبهامعطهرلمق
بعلىملطاطأوطلمقماصامعهابعدلسةأواالتحعلمالىصفبرةااأوطقالحيضصال

ملىيالىنءهؤالطالفىوالبدعةوالشةبدعالالجمونقىالدماكألماأوطلقاماصاع
يهعهاطهرحاأوفىمضاطالثطلخلعواالأوصابطلعهاطاهراثمفالسمعابهاته

انقبلزوجنهنحالعةفىقشىبنلثمابتأدنوسلمسهءافتهصسلىانبىاالنبدعياالجمو
لمحعال74اميولوطلقالحاليقعرفانالميوالاالجبعقىولوإلجوازهمالهطعر
كليهالىالهبىالنالطألقووتعالىاللهقصداععىيهسصامعهاطهأوفىضآط
أبعصالاأراجعوادبالمراجههبأمىلمالقاافلوالوفثبالمراجهمحربراأميومم

بنيونسالمسيسكارواهفبعلبصةاطنلىلعفبىأهـااطهاصالفىيمالمعهالمجوزأق
حىجمسكهعرئمابنعننافعواهيومتطثمتحبضيقوالثمولممحرابئسبخعسبذسوأ

وناليرحتىلتااطهرااالىلطالقاتأخبرضاصصباباأصشنطهنممخعسمنطهر
لثألشكلنهاالطلعاتببنالجعفي4والبفللطحلهاأفجموهكاااطالقهااجضهاما

صدوأالشاوفولوهـابلاليمونكرثألئااطاالقىتهاامرلىطلمقتعماأهلض
أىالعدةوأحعوانعالىؤااراىابوأااهاوفولوكبدعةأالىبعفهموذهب
لطلقأرادأناادءاالقرالىءاطالقالضريقررةنهاءماباأصقبلاكاحفظوهاقراثهاعدة

أىرجمغاللهواتفواكىأوالنفقهاأميءمماهاوميةالىجعىزمانلميةالحثألثاوفيل
الذىالمسكرذاكانايعنىنيومىشخرجوهاالأمركههياصوهوالتاللهواخسثموا
لهامزالغيربهركطأنوجلىاعلىمادسبعتكانبةعاروانكانءأولماجميالهجاولمقهادعه

ةوالمجوزلرايعنىوالمجرحىبهطدقهاىالذالمعببكةلمرأبمأسعخروحالمجوزالنى



يعةائقضاوبيافملضعديهوقيلالحهدإلظعةئرجميزنينالطانالفبلىهميمةثعهافييهلينألين
الخاطبابهاىلمانغسهمظماقبتعمحدودأدمنلودةالمأحماألاىأقهاحاليوثنفسهفيعنةفا

قيحارغبقمبهاسالىعها3كبهارءاومنمحبفاألىبغضهاقلبععنبثلباناأاهيئدللاشيثبععدلعل

علبهمالنةالىالطألقأ
مطقوهنفأوااراجملنايتىسيمعلمللهصالمحهسوللهلىدديؤنالفىشنستوملفساتأصدفنها
احدةاداحعوانذدمبلملمهاللهتمعألاأذسهعوليليفاالىأاهيكطكلتأمالعدقتالنانالاهنعندا
سفرئعطثىافىالعدةالىنهاصخالظدادلجدشتفرجاذوجهابروفايهشطلظطلخالة

حعوكأولرجوهىتدلعضهيمفىنمالاالنالنةلىاماأقشلبوأحيثيتبوأاوالبدمسةأجوأهلهاذاهبة
ةافالحثاداسبئافالشقعينةبغايأتيىإنااللىتعاوفولهيماصقكامقفىكا

ةاربئلمهىاأأادرجترقانشادادبالغالاحمعراجهاسؤخلعهاوايخصلبهزواهلامتهاعلىبذالمهإلة
هىعمداصهاعلىاداالمناهوئلهسعوابنندئكلهابروتردالىالحدعلبهاثمالقامة

قاكفيهناووبمعوقصامكهااملاجخروفهلالمشوزوجهاوالضاحشةبيشدتفولمىانمعوزهافلهان
ادباأغإىءفجمعربمعدومىماالصصسخفايطألقكلمابعلىمادكرمنيعىحدوداللهأوتلىحعئمةظ
واإلمساكةفارلتمادضسهضراكطنفسهقدطمماالحاونحباوذهدهلغيرالسمنةفيطلقااللهودد

وفطراالصمسادبالمعرلطاقهواأطالعهابعدجعهاامياروجقلبفىلوفحاىاأميبعمللىمجدثاللهطلعلاالطر
مةالركنركواالشئنماماكههاندمادتىواصدةدالعالثالةوالبوغالطقاتيفرفانبالمانيدلاوهأ

رادالحواتغاوالمعارابغصالثهأاحلقالعامكللىاللهرسولدثادامحارلمجنعىالمراجعة
افىآخييراحعصاقوممليهاللهصلىالهبىعرعىابئعىكمهرداممألولهصاثىااضجهاطالقاعنأليها

اإلهتجنعلىللعدلمجفاالةاميدىليااوإحهابمااللمحلىأوامغلهااقالرصكفااثانطألالصىامىاغالطأللألمقارأابغير
عدلعضوأشهدوااجوهندأصهءأانقصامكللمهىمنرااىأفىاجلهابلعئفادلىتعط

عاصواوقرفةالرجةدوىنكهاوأشهدوشعتمهبمىتحاتركوهتأىجمعروفاوفارقوهنجميروف
االسهادصنلوبداعىالطالقلىءوالرتجعهلىشهمادباأنفرافااوعلىارجعهعلىأىكممعدل
احدالبيفمالثألبقعلهالرجمهالىءاوالطاليهدعلىلجهاولمبقعثمانهاصيطلقرجلعىالصئلحصإلابن

منشكماولحدوىااأحرجوالشعدهارجوعلىطألقهالىءأفهدسهقنعبوراجعتيرسنةنطلقت
ههاناواوأقيرالمسهوىالشماوعهدتمهاذاتباوأشهدواكالمحفولهمةحلبمددأبادوباالضهادصوهدا
وذالثصاليهلودتهصلمحااببهافحفيظهادااهذاوفائدالغوهةفىنيهامندوبصهارجبئوا
4المنههؤالهماويجمانقلشوليرجعةوالىؤثبوتاأليدجهىسداراحاداليموتاساكهااليهها

واللعرفىردعلعهألممموالزوصاغيرهوتعكحذةاىمملمراجعةاتمكاووجةانهمخاإارصاباالشادأمى
افامةسوىعراصامىاثهدووالمعىاآللوقاماوصيههالمرصاةطلهأفتهثودالثأيهايعنىالشهادهوأنجرا
يمدرضرراوخالحقليالقبومىإالصلحومواباللهبؤمىبثمىكانيوعطدنمااوادوهاعلىاللحق هـمممصراأوفالرالىومعرمجعلللسمةلحطلقاللهيمقومنمعماهاقحلامحرأل

ةإنهاسامةاهعلى14للىا4لىاأال 4وطسشعوسملهدتمسلىالبىلسبحىسريهماعو

للىلقبابمالءلواورسروأوادتهاشعإلوثهالصدمبىالال4إجمانالبهاوخؤأفياولراأ
اددةمؤكاضعيةءجلىالهدهمحرصالهبهلأمقمىءهؤالانمايخععلهأىحراالوانيوميؤمبالته
4سكهاواحناعنبحرتإولملهعاراولمصغطلؤلداللهيقومىوالممىانسنةعلىالطالقجراعامياسبمن
يعطعهافالألصوعفهالمضايوبفرجفيلعهوآوالوفواواجماالزثابامماكواقيحلفأشهد



دإلصئطرللمنلكرقابهاميعملىااليلصكلوقهمبيكلالجمرلمالهألجمهنماةبجمذمشقضثااللم ييهيعو3لفزأهلثمعلىالىنىخزلوألففومماهنرجاوحللقببمغععتجاكلظيرء
آيقمثنألناحمهبهااشألولعهتاصلىالقياهفيظلالموثنومئدأندبرماتدهننيماالالئبهاثهنمحربا
كلاالتمملىفأقلىسولىابنانعاللئثسرالممعتمروكشبختاصوهاويعيهةهاوبقرأزالهـاقابتقعنفكففم
فئلكزمنوأصبروأأدتافاتقعداالمدآلممنمممىالهيالضاقةكفىديهابئفمكاسمالىوسم

قالتهاوالفؤلال

اذعغافئمخانجكإشساقالعألالهعئعبينكىجرااالىآلهاألألموطأمااللنهمقنجيهادالىامظيمادا
مى1003ااشرسول6الميوظلى

لىحيىأهيرنطلظالىبنهافيلهبليهظلتكمبافكطمماسافنىدممىألمجتراششنشواإلكمي
صلىالفنىليلىااللهأكمهماأنممأكللهلى1رومأاظرهدأخوسمهاصلىالشبىوالنؤالحولشلمن

لهااللهاصاامظمالىااالاللته
شئاهنكلنحرلهصليبهاللهبتقومنافيبسعوووولتنموصبنجعألبفوالدنامرضينبم
ثاجبنحعابرحانحررازفهطيلحلصرئلقبإلفتهمنوانمالثهايهيصمنالنمجتبمبفاهوأشهبرلمجاذ4بففبيناهوفىذللث
البابمومعصالةاسهفرح

بمىثالاودإطرماأبازننهمكعاصمزاطهمىحقحماعهاقكهنكنملعمطمضافلىالعلواعفلاألبلمن ءههتالزأتنافد

شطكلدفلبداللهعاقضاهدخوممعهصتفدأصأىهأصبإلللاطبطاتاونروحلىيهوفىومىاالت

اللهؤلهظمهذألىاوفامهسعنهلسفئألصهرالمتوتههراغفىمتواممدمهعسغدؤفيأمدعفدعنيه51اميبكلالته
وندبيرضسهغبرطع

كقيضنطهغموطتاألمطلقاعدلتلماهإئخطنهمبئثنلعطفابىتيلإليالراثألفيكفيهفهوصسم
الفواعدمنىنسيبأمنالمحيعقفايضطتنوالللالشكزوجلفأنرلالحبلىةوئتحضهأصالمتماانلربخ14

تبنأاانالحيفاصاشمناائزااوهئاسبمهنفاليربىالحيفرعننمهاللديرهاصضفدص
يعنىأمجضنشاثعيرواألثألنةصلتهنثدرواماعهنولمحدكيونقامحشكاكتممايرببلخأقىبالماص
فارتفعشيعق8ائكااالضابةمهماماشةفعأللأنهبعدمجفعئلذلمافافىالالحوالمرمياليغونه
هااودنىاالننففىعدأنالىالعهلأكض2لدهفلهعماتاالسبألغإنجلميضاللهلفهلىب

لىءوفاأئهروووافولالنه7لسلدتعهداالصنأوتملغافراالثةالدوهـفبظشقديرافعرائ مالشلوجوبناطوهلى
صيوارأىوأصاباضافىاذهباليهاعكالبردوبهصبئتابشوئداللهريدبناالهيلفىوتفودافةء

صشاالصهروهوفريماللئربثألثةفتعندأشهععأنهرنسعةاتثرهبىأمرسورشئنماذاعتاليه
اكنيازوالتوالطألشأمااةعهـفيكلهاوهذسنةفعندأكاىدألممرأضنرطونالارزقهونحؤمن

الحلدكاوفهالحاهدوامانحيفأوالتحيضتءوعشرسمومهر4غلدعفآشلموتؤتجههااللنقد
حملينأديخعنأجلهىاالحمطلوادالتلعالىأفولهوهحماأوماتازوسوااننونوالفدربخاأاال
انوىيرنعمانمصلمحيضاعىيمسنوايلىأ

كيفلبحكلهىعمتكلاهـأاهـتبتمانأفتربتصنمجتلمقافاعدهالقاذواتقدعرفعاعدهناصاقا
بستنسنفأونجمسهوهقدفلىاليأالبالغاشعهلغؤدمارتبغانيلوةاحكعهنفهدأأثههرئألتةلتهىنايعقدد

واللرفىئبنلىافيرالمرتاببهاالمزالببهااكاننهنمكدهفيرواذأئةكفعمتهنيحيواشاضةأهؤوخسبى
حمالاالواوالتألمألكورعاليالداللهالجلةرلحدفتثألنفأةهنضديكقنلمفىللرائروثقديرمولصغااهناجمصن

كهماارضىعيوابفكباوعنبهنأزوانهنوالمعوؤلفاتاوليذاننصاحملضيفعصانظعلالنجا2



صرامثرآأميعنلايوعنأنجلاالمدروطهاهعئهكالمئولى5آلحالعلد

وظاحثنأالاإلبمترلهاأاتالمعتفهؤإلءخممنمماعأاللهإأصدللثلتغوكلالسبب
كدانهمكؤةمهعليأجبةالووقطالىلظماحاهذهمئانذ4

شآلممدلؤعوكاقبنصجمطوهومىضشسعدبئاخهاكانشكيهاالايعةسحمنق
للئطتمنابلوفانهصاشوتنشبنمماملىوأعالوفىعنهالمحجهتوفىبرا
امالىلىالارالدعبدبىهنليبعيئالسشابلأعلهاطالمجفدخلللتجملتانفاس

شهـأبعأرعرعليكبنا5أنتماواآلوأنتلمحالترجينابخلتئياراك
اللهلىالتمصولامميشو6حىثعابمشبمذللثلىفلطألىلشسبعةوعثمص
الىبدالمحبالرؤجوآصلىوجمتحينللتقالبأففافعاذذالثعنتفمسآوسلمعلمه
نضواالبموضعتحينجئتزاناأسهـارىوالابجمالزادومخوهولمسسماصارىالفط
لثأىأأيسر5أمرشلهلمجصللهاينقومننطهرحتىاوجهـبهازإليقرنهمياغيرأد
أىأليم6نرلهاللهأمىمهاالانمذكرمنأثأصؤإفىذاالضهالدنياأمي4عإل

كأهـمكنوألىتايةأبرلهظموصلئانهاقألبئعمهنقوهنلتعملىابه

اوضةانكنكمقوكمسأىوجدعهنصعكمشمحمتمننسسألغاتيةطء
هىالنوذأىنلمرتهوالثةلطاراوليرانعلىنوأرقةانواساكىاعليهافىعيوم

يفمعنحمتىعلبهننفعوافالأوالشرجاوانكنمساكهنفييعىعليناتميعوا
ندءسففرجنلماىخالون
اسمكىواالمغقةوجاكلىءقثسيةارالمعتدةالمايةاحاكملفعأ
نهاهلىوصاكالةهارألىايدكانتنالسكىنةفىحمىأباخطونهصدةافىامتماد

ارةاالجاروجشةاوانكانشباكا53ررارلهاالدركيالمعهاوخرجنكيهسبهوجاك
أوالىباطابائهةالممندةكهاوامااراادمحألزبأن4ائعيرمعافرجعيةنكانشكاهـ1
اوروىالملئراهلعندألءأوغبرصانتحامألطى811فاأإمانباأولثألتالقالط

هسكمقليحهأهيمن

اجمميلألقهيفيبنئاوش
الضيولايبنأثماألهظم4

هصافتشقكرمنفي

دالمثوىلنعىفصقب
لفضأتدالمعفنشأن

اكلىاحمذاصكهوطأ

ماسثهصيتمن
هجهفهالفبعيممبةامن

ممكنوهئاىوشأذمحى

كنغحيخمننام
عصغنصأمحبعف

فهوطدجدلممنأ
صمثهنلغولهبيان

قيلكاياتعسميرمسكمما
تطيعلىنهممطسثضم

لكلنلماكى
ىكألدث



فىألوبيةاربهـعماللكلصةاوفهظئرطنارفحلهيمامنكالماللعاتهفىالءبعضثأابننناأ
للشافىضألفيابنمالدئهنالشاداذاحملىوالبكبوذاظاادمكم6ذلكفىغكحهذهتأأجو

الفىلندظصهكاببهعلمنررثاطهذاواحتيصلمحهياضراواغتدطثمسهاللهاببنكهأواكرهارحمه أصالعلىوادتشماداى

ثهلعنلمارلفعهلهجمةألوآمكيممحروبنتثجتلانهمائصعليموسبماألصلى8ضإاصواةواال

مابالمىيسيىبهةهاللمعفداعلىلةناآمايفطلنلىحشلساطولتلكالمممآكاطمةأحابكانلثفاإاخه1باللوطابواظضط
عتلقكلناشحامألوامانوانوالفقهلهافألسنقارعأميبارركهموخواإجمرفوأالههلت
نعامألعنانعقةالهاانلحندوىواااضئراهللهاعنهفألققهالتوجوفاةويسناسنهجمايديق

هاوالشافىععواخنلفواواقيواثولاضحعوأشربموهوقولنضعضىاحرفياكسالثفةالمرق
عاحطلشبئواكلعيهوقولتننعتلحيثبللهطفصاةرهاانقىيهنهاالموالتعاسمراالب
اشومحبدمحرووفوللسكنىالهاانلتاقوانيفةأوهوقهلعرالحسنعطاكال4فيهنسبموهاثهماولى
لهااوجبمنوافيالصواليوصمواحطوإصقمالمحروبهبنعبداللهحممعؤشاقهإالئسفاقابوجوفي
الىعتانهاابسعيدالخهـرىاختوهىبشمنانمالىافريعقبتاجمادوصكلنتهنىالهمأصرتملعطوانهع

طلببهفيزوجهافانرهخلىفيأهلهاقالىترجحأنمايألالتحليهإدتحلىرمعولجااالؤضميقنمتضا
التمكليلىافسألترسولفقتلىمفالتساقهمالقدومبطوفاكاقادأبقواصئىأعبدلهيزدولماالجنبيهلهترصع

اصقالقاوالققهجملكهمسكنفىبتركىزوبرلماقخدرةبنىفيأهلىالىأرحعان1وسمأسزضعؤلدلمجكلىا صلىالترسولانادرهافياذاكنتحئىنعرفصقالعصانموسعليهاللهملىاللهلرسموتوجلىفاكرىله
ئمأنمنلهدكوتانىالقصةطعهفرددتظثصالكيففةلمجوديتأوأصوسلماشلياالمغيرتعودمرضعة

كشراأشهرأربةيخهعتددتفانتساجلهاايهكحنىبيتكقامكثىفغالوبحىزهـفعنطوفيهنرضعه
اودألىدأضجهإلىوفانبعهفأخبرئهزلكعنفسألنىالىصلر3فانءظاكناتفاصرةالمعلىاالم4مافي
فىافاحمىابفولهآضصهـارمنسوضاجوعأوالباافريعةافنهقالالغولاذبمكالفنىوالرمأليصالأىألاربأ4وقوله
اشباباخرأبيتها3شفياكهابايفالممنىاايوحصلمومنلهأجبلببلبضكلهحترةطصنهيراالب

لىأفىجومدإالوألوفالوبمالمقفدينىمانجإاضعىأإلىلدىلتشهـبالتءاارلبنفوأمهعاسرتانده
الحل

االوالدصقفياالزواجصلىءقةانهوالمالىقانءلدلمى4أحراوفىامهءتأكأذانومنههسمىمهدو ممافلبففققلرعلييرزفه

لرأمىهواتابألااصفيإأمنبعضصشاأإىافيفجممصلىةاالبكرأألصفيأىاللهأناه
نفغتهاوأةالمرحقفئحلالىاليقصراكئاسوفإالةوارالفراصدوومالاالصهنممراأووشامنررا

وارفأبالىضاعوأبرةلداكحغافىأىاصرتمتوان4ءرصاولولداقفىلمرأة1أصيريدماوسعهمافي
بسعأبربلارضاعهلىءااكراهلهىفا4ترضىاناالمتوأهرصاأبرةالمرأةأديعطىالمطلقاتكللىاالنفامن

قدرعلىأىسعتهسفوامنفقىأضلهفسنرضعقولهوذلثماغيرأمهفمللممبىقدرومعنىوالمرضعات
أىالتهآتاهممافليصقاموتادأجمقدذكانرزفيءأعضيؤقالرومنغناهأمحرؤةضيقرؤةيهغا
11المالمنلعشناها7االماانفقةافىاىنفااقهفالمالالتمملىتاهآدماقألعلىكلففمرقوفعلىللها

ضيق4أىسريسرآءبعداآلليلقهافىئالةمايمففقبرمضلافيلىوالمعنىئا7االهااألنارور

وههدةكدلذىوهداقسعةالمعبهمبعالضيفيبمعراسبعهاللهيعلارزقأمن1اعطا
لبسوبابرها



ددالعناالعتوكلالجهممفهنجثالكسألربهادداأفىلحصتثتأبةقرأهلمنيهاقرعتسعكد
أففافثاعفادعنوأبربملهلفىئكأاعافبثاهاولووالمنافشةاغبالفاسبنداحساباندورأ

لجلاوالفاثاومابئقطبهاهنحساسيألصالريلىمساداوهالصاهاضراامرظقبةهاسبالكل
قدوماهوكلفكريفةاملثقدومميدهاللهادمطرعوعدالناضىالمانظمعكلىاضدسرديلفوثعنو

لضلالىأالالهأكلقماابالعلىهذاالماانالنحنرقبالعيانالؤممولمتحكمايدئعهعذاياالماقأعد

ئاتاساخصلتايرادذانصوابهعحنرلتاتقوىافىللمؤمنيناعاباآلااولىيافلمفلةممنواالذبخ
بئدانكاجملاالعدأبثتطالكاصيبوابحنطقومااصائافيالباألمنياااعليههثقوالمنقحا

إلفيالقووجماايمطعمعنانريئايطغضالمرادأهلكلحه1متتبةنربخعأوكاهمالىؤلىسعىونمد
بغاايدفدلزلبرككدفلءوألستفصافثةكهبالمنااإثملبدصياهدبناهاحساوأميارصلهأمربهاو

لمصبولغو3ناأىساإلفظيعاونكرايأمحغكراابابناهاعدةووشلهلنمادالكفرطزاهاافسهاجماسا
مفعرلدسويابألفىازاحوسافوابطمحواالدنيابالجافىخبرمجازهافعنبناتفديهوبةافي
دصوالارصلتغديرهوكلنهادبرابهفرهاأصهكثهاأصواللأفذافتاهخسابالخضامناهافىما
نياالدمنأوهوبملينوفكفادابدباصدذاعالتملماعدضةخسرأتالمحالدنياواالتأىهاضمصراأميفبةعا

تقديرضكرأوعلىقفىثمانعقولاىمماذوىاباباأولىابتمإكاتفوا4المافىالمالمانزلمثلبهمأناينزليمكة
قعأنرلأالمضافتالصرلوآاارصوالالفرآبنىكراداليماللهالذيئ3منوأطاقىلاالئعافةنعفم
لذاذكورسالعمأدتهاالميأاهنالحأللتبيأىمعيفرثحعبيهاشباظاتعبالتإتاعليما3يهلرسو
المسرفبالذكريداوادصانحنانصاطالذين3منواوعلىالمحربماتاوافأبافصعومعأهوقرئىواف
وانثلذكرفهقولهومن3ؤراالىالجهلظكبمطعىزرالكفرالىاورلغأممنلنووإلىتطالمل
ائرفأكيلىولقومكالتملهناقدأأبدافيمادضالديئاالغاسنتجوجهاتمالحايدخليعملوبالتهيؤمن

التموبارسولومجدعشدالذىالتهضةااودؤأبافىتألىفىبرزفوشطاتلاوقههـنعقطعالبيىانةابيعنىذفمر
أدعدعلمابلاالميابهيللعدافىأمنلفىاالرضوصنبعففوقبضهائنىسثوتبعفا

بوألاالاعريلوآوافدهاامنفىماجمبرفهنلوقيىملىألىاالرضالىلعالاعلاسظضعيالوسالىلينهنا
تجإتهسالقهآالتيخلقوءوالشناويإلصبانهاواإللليلبأقولنباتاجيخدسالمطقنزلجماشندبيرها

بعضوموتبعفاةحمالمححالالمنويناتلىنههيااضتألفالحيواشكلى

امحلىا1ااورآثأخاممننخلقضبه2منوأرضحموانهحماضلىفىهذاوقيلكوههذاوهمألحعةا
تءمااايهطماهممعالئهـنبكلاقدأافتهوانبرندئفىلىالتانائإللهطواوتضاععنأميدامهعن1اا
يعالهوالعملجمانافامرصدأالءاالنشاعلىإدالهيةضاعليهثخفىعئبكلعالموتعفلىصالهانهيعنىا
ماالذيخدلمرجااعتعالىعدوادتهفيقددغداضلةتحتجاريةنهاتأاا

زرالىكفرأوالجلالطمىإضوراإلىلماالظبؤمنوشامنحناذبئ34
1اورذثاهارظلدينالاصهالعنتجرحناتوشاكنىأوبالنونيدخلثيعصوبالتيؤصنأومىااوالهجمانا

اللهائوأتألمؤصنصصنالمارزتلنعظعمواالهمعىفيهرسلهافتهمنحافدمعناهمنامظوجحالعلىوص
عطظكلىاخصببانسئلاالرصومنسبعكواتلىاانثلىالمفمعرواحمعحمواتثبثدأوخبياسبحخلئالذى
وغدظكلامحماثقممعيرهفياكلبويةأالاالهدهدضبسبحااقتدلكانعر3نآهدفىقيلحمواتصبع

وحكمهآااأصيهرىابينهنإالتزلسبعةلبمقااالااالصدهواالرصالقهلمحواتكلاالرفوشمتلواكابهنيلى
مصعوابزاهعفعالثئبكلاطتدااذاوانمجاوبنعداللقديرشئكللىءاللهانلوافينينفذهوعدنبيغ
العبوبآطعلطبرهبرفاكطغلاالغرلفظمق



مفتيألبماألدنمو
آيةشرةئئثاأوهى

أوصمارساقهبسم
اخلعاتحرلمأنبىايهايا

الآلسولاشرىالتطث

خالوسلمعلبهاللهصلى
شمآرضىكليولىطرية

غصابنالثوتافمكلعها
دولىءاكنهىلهاال
قسىلىماريخست

اباجمروعرانوابشرك
امتىاميبعمىنجمل

نعاعاثشقوليأخبرت
خالثاوقبلقنيناثف

فارضاهاصصةيومفى

عتمممهاواسنكيخلك
نساعهكزلوافطلقها

بئومكعننعععأوعمنر

فزليمادمهبتفيليآل

وفالآلمنماعلبهبلجبر
المةاصوامةفاصا21

الجنةنسائلثلمىاوا

فيسألئهربالهوىور

كابنتبزلبيت
هوصغئشطلتواطأت

رنمكتالشخالهلتاوفا
رسولطرهوكانالمناير

لنفلاعليوسلماللهصلىالله
مخرمفعناملمالعسللحرم
ملىعناقهاصا

نبنالعسلاومىاجمىا

قسيرجكهااصاتمى
واصتمماااوصالرمل
النه4زلةهذاا

خالاهامجرماندالاليهى

غفوفدرىلتماوالله

لصحبنجهمازللتيت

بمفرارةمونفسكل
كاحرنوستماواوأدبعوقممةوصبعنلةا3صائشرهواثنتاموهى

ارصبمارحمناللهممثب

ذكرجلوأدتمقوروحبمواأزبهنىحيصاتنالثاطهلحلتحرلملنبىاابأحلعزوال
لموااطمجبوسلماللهاتمصلىارسولنلىالئنهافاععاثشفرفىقولهانزب

صفصةعلىفعخلاهناحدزمنفيدنساثهرءخلدصرالمنفيانصاازدوانعسل
أهدقطالىذلئمغقيلاههكئسأةفغرتحسأكثرمحاكنعندهطفاحتبسعربنت

أمافظتبةمنصروصملمعلجهاللهسلىياكفسمقتعملمنقومياعكةأفمناص
لهولىزععكفالصمبدعلميدخلادذاقوقلتسوددهـشذللثصفذلهاضهااوالله

اللهوكازرسولأجدالىنمار5ماهدإلدغولىمهبعولنهيرضاكلتأاللهيأرسول
ضشرمصلحةشسقتنىسيقولهفانبمارهيوجداربشمتدعليهلمالتسليهصلى
سودةعلىدالدخلأنشباصفيقدلىولىوةدكوسأقولرفطالهتكلىالموفقولى

فرةاالبابلىوالطلىلمتىأبادئبالذدتاالهولتدالهالذهـالواللهتفولسودةلتن
اكأاارعاضفاهذهالقاضافيرفالكلتأاللهإلرسولةسولهقالتغالخادنامنك

لهفلتكءلدفامزاكألهاصبرصتفالصئعرلةفةعنىسلةلهحنكأ

يادبولالالىحفصةءخلالماددلثللهلتيةصفبةعلىدخلثمدل
لهاقلتنقدصمناهاآلانةسودتقولىقالتفيهلىالصاجةفال4كأسضأالالله

عفدزبلبنتلمبموصمكاديهثءاللهصليياكانهااعاشفرفعىأقاعتى
كليهالى116عايهالمدخلأبتةادفصهوأنابتمألصواطهاععنلىلبشربجممئ
طففالتصدااعلىخلررييرمغااتمغافيرأجدمنئراقلنقلوسلم
نحزلميلىاأإفزلتأعودلهودىجثىبفتلبلجزءصالبتشربلفقالللدله

جحهأزوامضادافيراادوافصةولعائشةالتادتنوالانادفولهالتهـلدلأحىما
يةروافيزاداأصدبذلثشكسبرىصعشفألوتلهأعودولىصألءبتئربلولهليئحه

أزواجه5ضاميطلكلدننى

مجبوسمبهالتمصلىالترسولقولهاكانكماعايمعاقلحعمتلىالظألفدبنهيئهر
جلةؤألادىكاناوابعدصمللهاكرودحلىشعللىاطبالمدوهواصللالحلىاعوا

ننادالحديتاقولهافىالعامبعععدذكراظاصالبوهومىشهوصرلههلىءلحلىاضنببهاا
افىقولهافمةأناواتعغتأىتواطأتوأهلهوأيةاوقعهكداةأناولعواطبت

راثحةولهإطلةصاوكاغاعرهووالوفاعبعدهاةبغعافيرهوبموعهعكجدال
نباتالعزظلوقىز4العابهودباوبالةالمهامابفملعرطالهلجمريينمصكريهه

مماسلهاللعةاأصوقالثحهاألىكرخهيثشوقياالركلهلىءيفرشكلريضورله

وسمالتمكليهصلىاننىاننبمدوكانمخهكرراثحتهوقلشوكضحرلهوهوص5امصاثحرا
لمعبىالملسىباواراعويمالطهوالعزطقولهاصسشخلهيههكررامخهيوجدمغهانجمره

عسالعشدبتنسرالقالااثارريثاطقولهاالعسلصارممهدانعزطكهعتاومعناه
طالمجواناطفيعربفتحفعةالمئربكارعنداناالؤلالحدثوجمشبفتينبر

ووثتا



ثيسةصلصوسي

سابسصسمللىاال
لطاكئالته

4أكيؤافلمجكن
ئحلماللهفرصتد

ألقلرألتفدجمانمأ
دشاجماتحالوشبما

لكمشرصأوفدممارة11
عاؤشةلكفابانحلعلها
فىمدهننكااللىآالته
حللفوللتسنطأث

اسعتىااديهنهفيفالن

انيقولأنوذلىاي
المجنثهاحىلتهاشا

عفدنانالحاللبمونحر
لهاشرصولامقاتلوعى

اعنقصعلبهللهاصلى

يفوعنمادعرمفىرقبة
كلنجمعراللهلمالهسىاط

نبهذنملىماالهمغفو

ئعلمواكاهوحأخرومما
كنمالتممووانؤإ
كملوومعولمحامممهه

أولىبكمممووفب
نهدتفبملمن
آنصامىلىآأنم

طوهوانعليمانفسم
3لثرعهلمحمي

رموأصلىمبطبه



عاسرالنبىا
نعههضأجهؤ

حمشحارلة1سدس
نجأتالماأعةوأما
ضىمائشةاامةبه

كاليهاوأظهزأاأقه
لياملىلنبىاواطلح

الحرتصافشاكاعلىدس

عليهيلخجبىلساملى

بععمهعزفإلملىا

بثاببعضأعاعم
فبععوأعركمنأ

قالصفميانطرمابهيخبر
لمىتغافلاامارال

فعرشباالكمام
منعلميصاذىأىملى

لىكرفنعألفسفو
الصرشحاليثوقيلفلى

عنهوالمعرضايامامة

أيهروىوبةدبشعاحد
علىفيلكفلأالمفاالالال
قبعثباطإندضوااقا

الحربىماطكت

اللهضلنىامةبالكرا
نهأهابهالباها01
أفعثتجمأحفعلنبىافبأ
ظنتعاثشهلعرألىاهن

علبافنهصلىصصنالنبى

ليآلااأئانبأأامنبرلبأسمق
انئرااضباظببرا

خطاباللهالىتتوبا
طربعهعلىةوعائعنفصةط

لىبلخأضفلشلعكوناالا

اله3

ثئايدينرتلغوفألو6لهيههعالنافاالشىاجمزاكولممغلرهمالصلىاظشقر
كغارة11فألمحيلىجاريتهأوتهثعلىيهأنانالىوذهمجمهكامامن
كليهتمفارةفالهاليألفللوبمطعامياليطؤهاوانيرمانهامملوحلفبقرطم
ارجلاصمادفماظلىلتادفىعباسأبنلصرقاواأووصنعفةهبذليهوابآممههالم
6لهامىمااذابةرووحسمنهأسوةاللهرجمموللمفدكنلوطفرهجمبفه7لهامى
أسرادنعالمحقىلهالحيملعظصسنةاسوهاقهلىسولاعلقدكنلوبفمىليس

الخانفهبقكلىماريمفرمنحفصةأسرالىممايعنىيفاصهجهواأزليبفىالنبىا
صةمغدثضبحبعداظألفةسرأص3ابخعهاسوظعماأعبركلمطالثوهؤشلهف

لمارأىموقيلبدمنأتنىعلىطونانخليئينئشةوأباطأباكادأصراليهالكىاقال
ففعدهالاظاننضسهلىبهماوريمفيبشيعبراضيهافسرهاأدأدانوجسشةالغيؤتئ
أعلعهللهازوأشةعاخمهنجخبرتأأىتهأشبفالمووأبيهاأببهر

أىاراصفيففرئبعضهعزنعائشفاضعقولعلىوسمكليهاصلىنبباللهأطلع
محونرالبلغصازاهاعديبانطلقهاوسرهأفضامنففسبحفصتعهاندفعداضعرفب

لميهءبلجبرنجامهوصمعليهاقهالتمصلىولرالخطالمجفيرلماطلغئلهالوكفىآلفالذ
ابطالهغطحفصقواوسمالتدعليهلىانتدرشولىيعالملموقلمبهراجعقاوامرلسالما

ئمزفوفرةانسائلفىواضهامنعةتواةوامدفاانطاقالاليلأتامجبر
بعضعىوأعرضمنهاهاكانوأضرهاببعضالحدبثعضضصةعرفنهديومعماهلنال

بعضهسفنعالىاللهفالفطبمصرتغصىاسماالحسنظلبكبرهابهولمهأتيعرفهالمأى
ئشهطهاأخبرتجبهببععأخبرحفصةسلملتمكليهاصلىلنبىاانلمعوابعقعنعرضوا

فيينتشرفىانوسمكؤعهاالنصلىفةاضاالذعنوأعرضاالمةبموهومخر
نبأكأمنضصدعنىلتفاعلبهللهااخبرحفصقبهالظهزأىوالنباهابهلناسا

الخبيرائرانهبهاأانطيأنبأفىكالالسرأدشيتبأذأخبركمنأىهذا
امحعنوحفةمائمثمةيخالجالمحهلىاتتوباانعزيبلؤاالهورأمحبكفعات

تعنعامحزاغتابهفالوففدمغتلهيداواألوسكليالتاشعلىدشولاتعاوشكلا
وهووسليفتحاالتمصلىرسولهسرهاهاباوذللئبأنتتوأنجبدطلحواستوا
بنمحرأسألانلىءبصاصأزلفالمكفماارضىعباابنعنقماربةأبجعةا

لىاتقوباانبلوالمكزقالالنيناوسلمعليهاللهملىاكواجأزعىالمرأتينعناناطاب
مروعدلتالطريعملضببهمرالكنمروجمتصجصففاونتففدفتها

ألمراتاشعنمنينأمبرالمؤمنفقوضالفلضيايديهلىءسكبتأتافىفتبرزثماوةباالدمعه
مرفالفاودسغتاللهالىالنقوانتعالىللهالاالخانوسالتمكبملىلنبىاأزوابم
ثموحفصةهاعائضةفالوأجمفهعنهوالتمعاسألهكزارهرىفالامباساابنياواجمبالد
وجدنافوماالمدبنةمنافدالءننممماانغلبفوماقالكناهعتممرفريشالحديثيموفأخذ

الىطبالهزبنأميةفيمزبقالوكانمنامىنساؤنايخننطغقصاؤهمثغلبهم
أالجعكنيانقعألاجعنىؤاأننكرتفاجعذقىاافاذأقىمىاعلىماضمهبث
فانطعتالليلاداليوماهنأحهبرهوليراجعنوسلمكليهاعلىنبىااجأزوانفواقه

فدظت



3

ث6كنمااسمواتتقيهافائصلىاجكسوللىعمةكلضكفى
امناكعنكديوحمعربئلشذررضاسعىلضفلتنملتحلىالىالبوماأكنحد
تقدهاأفاذوولممليأدتهالمحلىمبرسولاقمطييالأنحضبلنعا
كافضلغئرنئأالوالامايدشيأوسليىليهفسأووعاليهاللهحلىارسولجىأئرا

ادبنوكلطدثمثبربدعاشكسموعلياللهلىلقادصمولاوأصوصمأهىلدما
محبرالوسيأتيثىبوماوفغزليوسلمكدعهالتلىثالىسولااشولانتعاوبفالنصا
يربماالنصارىجىصاوفافزللتنزلظماعلتساناصدثذفركناتيمبهتل7وبكره
احاضماظتظمأصحسثضالأبيهغرجتانادثمففسبيبلبأتاشكشاثمبتهز
ابتفلفاتهمدهنهوسماتمكلديهأاشعلىولىذللئوأهولكثرمنمظمأالبلقاللمنت

نمابثكضددلبماامايتادحىطوقشاأنىهذايوخكقدكنتوخحمرثصفصة
أدرىالتقالموالتمكلدهالتمصلىولكاطلقأكندثتملوحفصةعلىفدخكنزك

افىجضثمالمرسخلاصنأذنأسوبعلتمالهبففأتينشلمئراهدهذامعرالفيهاهو
بعفهميبجلىصرهطاعنالهالمهبرفاذأتيثنطقحتىتئلهذكزثدلقال

فدففالاكجضثمخلامحزتاسنأدنقلتملظاتيتفاروغلبعااثمقلهالععلت
انشرباابلسأللبتهماوشثمعللعمرقداسعاذنفقكافألماأجدفأتيتماغلبىالمنبرثمالىتلمجلمملهلىدقي

ودلالوالوآكادالتوثحاحنههصرقدرهالعلىومتكئفاداوسملمهعاللهلىاللهرسولملىفعمكفلفلت
ولالرولمهدوثموءالثفعدأذلادخالنىورالشالمافاذامدبفواصلهذكزللثتالىجض

صغتلىفالمحذوفماللهبرلودايتناالرصولأاللهقلتادوفال4رامرءكنسااللهإلرسولأطلفثلت
الواجبإعنبقلىمالنمشاونماطفقشاؤهمنانوماتنبهموصهصةالمدتالفدمنأااةافلبزيمموكناعثرفر

لتنعماجقىرأذخاأنؤاجعنىاهىدفايوطاتىعلىنغصبتشاثممىلجن
اهناصدوتجرهليراجعندصموكالبهالتعسلىيالتواجارأزفواللهجكاراماتنكران

لهاايغضباناهنداامنرأذهوخعادعلمنبنثعقلتةلاالىلهوما

وسمحليهاللهمعلىاللهوممولدتصمهلكتاهىدوسلميعاللهلىاللهرسوللغضب
وأحىأوممنشحارتهىأنكاكاليغرضلتحفصةعكلىالتمتمدللرسولقذ

نجلممتنمالاللهيارسولطاسنانقلتاخرضبممنوسلبهاصلىافتهاددممول
احالتيإرسولفتلتنةثأهبةاالالبعريردشيافيههارابتفواللهابيتادرأمىتففئ
أقالئملساتوكيماللهوناليعبهوهموموارظرسعلىحأتتدفلوعلىكسحانالله
بلسولاسععرلىالدنياضلتياةاطفيطيبهمثلهملمجلتفومأواثلثإبفلمااابئائشهئمك

منلعاثشةصعةأدشعهصىرريثطداللأمىضهواعلبتلجفلالأنأفسمأدتموكن
لقطامصتقاعاثشةعىعروهارهرمحمأخبدلالىتهاللهعاتبهخىلميهنءموجدتشدة

أفصكدداقلهـادسوللدأبلموسليهءاللهلىالصلرلىءوعشروشدحلخت
تىاشرجمودااىلقاذنراوعثرينسحسحلتدنكضهواواعلشاالندخلان

اأهىلك13داةعائضتقالثمليلةستسعاوعشريلئصاشدلكوكايةرواشزادوعش
دقئانكهننالزواجكقللعبىاأيهالباظثمبكابركطتسقاصحنىصلىالانفألعاليذ
اذناألمىممهدءأدألهاللهتدطاضعاشمهفاطالهتالىلدضضاصدؤتعااكالحاة



ظكوثموبفثاليهتالير3موامكروكرأهخامهحمبطماوسممقليةلمسلىدسعللهسةئها لذولفهوايدأنميثبتوليادةؤوزوعوآلهيولمعواقأدعنماعرهالغبرقوقاطاالفى5لسؤجماعلسه

لفوكللئفاابرئحمىمنلحاوقبلىاوعلممىصلمؤصنينأىامىموصلمؤمنيناوصهـاعايلمهأيآلحبرل وةاهذ38ثكقهاطططواصعآوفملالةا والمؤمنلدصاامملتربدالحنسالهاصمنلصاعاالبغعل
الحطلواوسثثا

اكررايةزادهمحؤوالداداالورسولهأريدالتقظىأستأمىاهأغلتبعرافهقوونطلىمواهـغعه
اولممبلأرسلاللهافوسم4كذاصدلىالهىلماالاحثرتكأنىكسنساغقانتعاشهرتعلىكةأالمالئو
تاشممآللىولللهومياجمغدللممعضحرالءأنجحرألنةيإكطلقهىكفتاعىالمالحعمعيتاداىبرلىعدرردلةبآهـهء

ودمىاطىوالتموحبربلنصرة

اتودقبعىاللهلهادجمرجوتادمجماللهئالطبمبمممىترواصدمعكهـنبهرىوأالمئلثوجبرطبخاالمؤء
هناطأةاانتهمعيهثصيهاكدأردألنؤطصماكىاااأوبرلوصاللهألموكفادلممهتطاهرلمحايهغطاهرله

المجدبابعلىامالهلهاألددهلسبطلق3أجراالسأوسلمعليهاللهصلىاللهرلهؤالبثألىاإثاصا
هءإفوسلمعلمهاللهاتمملىارسولطلقلمرنهلىءألوىعاطاهرهكالصووهطهر

أدصرهحملةمالمألئكة

درلىزأرأفألعاتنهمصهىإكوكقإوليأىحةاأباانفعفولهاال4اأبضبهشرحتعظكلطإللثدبصدقادالله رضمىاوااسازوأمطاهرومصك
عدكئرىيدميباالبمطالعمعدهابصرهواحهلااسيددئئياربدفلهمندبىالىدهإممتماوااقطنلمةادولهسى
ضالبرترماللىءممئوصهادالهةاله1ومحلالهاكررالوأومحرومدنىبدلهيدله
لهالحصجرالمصريروطاعسوىلىءدلمح4اوالمرادءدرصحمأاد4اماأأرواصالالكزهآاشديط
ئهدهمنلدوهوااهاالهصوههةاللألنهأهعةاالأصعراماودهمه6لتماراتةلن1سورات دالتالكوالكع

اطهأليللىوالمهاوإانىعاحبريلىئليلووئلهلىوإواسةهآلبالالعملئةجلمحاودنهعالهعدولمجمىخبرامفن
وصاعههومعاوصرلعهونمهاعلىألتعظكهايءكادداخألفىوالىدهأهكالويؤنلسااالرصوجه

1105ادافذالمؤمعافهات

لتهإلمجلمألىهبمووعرتألأوئنهيمرمهأااالعلهبملىفهقىننمعحواموىىلدابرأااللهصلىالترسولهىطال
ورلماياهيداشلموعاهه
أرلهؤعمىلهينعحرمرسلماآلككللىصللىأعواأىبرعىالمؤوممالحبلحرأوكارعةتلدايصلىءلهض

زوالهوكا11لعنىاادطلفكىالتماهىعواحىناص حاحبرأأدبعدسملمبهللهصلىلليول
عهلطامعاتدقهماحاأجمالتقالى4وبرقىكارللوااالرواحافوثممضكىااامنآهن منهالرخاهـالوررهيم الط3تنيرفهأطدبداثالثواتاأىأألضالىنمةدؤبجعهاقىاللقوتأممااليلدأاإمعدعاممصؤمناتاتد

تثيطحهساحمعسهىوقملاحراتمهـدلوفااأعاتاأاتاحعاداأناتطقراتك5 ااداهولقعوتطيعات
رراحمعممرارىعدأىروأبملوحوهمىحهتمزوصاكوهىنببماآلكوطاعغلطاعةالقبام

ثأحراليطلمقهالهأءقداالطلعكىقالاللهرإجماالعىاقدرـهاارعىص4باساسدسموله4ءأافىالله
رثالاسامخاتيلتأتلدمكامررصولهاوالىالتالىاراجعاتأووالدثنتائعات

مساكاافيائماابهفشههطعمصبهلعاانلىممسبرالالمعهالرأدلساغاالنصاغثمللععالاثاشوفأواصأثم
يعادعتارمنهامااللصعاتونعاؤاؤواالبالتيباتطفببرالهاوسطانماراأشوأبمنيباطادهاثوقتاسالى

لصفاثسثراكألف



هاأالرايفؤالضسلئأضركماتأخفوهمبانأهليمأرلطلماثالدلعاهمىلمخكعمفراأ7مغوابئلناياأبه
هدهالصهاوتهذبببلىطلهالحالعببالئيرااهامنفربنفدادةوااممىاللاامددالشغدااهنؤاعالدةلناميواا

افوالمثمسداط3وظةوثمدظظآلمأبرام3مادثمدوأمموأمهعاكألفاالمسعقكشراباتيةاركأيهأعاللكمةأ

أبهاآلدي7منوأالعزوحملإدالنانخوخبرامنهأذوأصاطلىطدفرقد
وهيعىهيوأهتيمبطاحتهوالعملالتصهاعاعاءابخكبياسبااللعهالمفالأقسمفوا

يعنىوالحادهإالماسهاقوانرأألدفثضوهموهمولحوهالأدلشراواثوهمالظكل
بالمةلألهمالهارنؤلهيمىالئكةأءعدمهااايغماداالشمامثراوأسرحأشداللهالىعوريث

ضبالوأحدلعةاللدمفمالواحفوإللحبدعالعنىادنمدلناراأهلعلىلطاطأطأغ
همأصباإلتهيعردجماىهمأصمماالعصوداالامهالىحمةاللهمجلقالهارلمافالىأ
مىنعفاموانمضدأواعيمةحدههرأناأىوالهابؤهىبصلىنونمهوثاهمله

وبحومالالتعهدروابغالأىيوماصدرواواالتالذينكفرالأجمهاائمأعد

ااالعذاراللعننمقهولحمميافىءواالااللذاراليهمهياللئدتدمونمدماكاكيعايمون
االعد11ألىمةبثةالممعالااديعى3طعملىالكهثمماونمحبراكاالهارخولرردا

االىوراثركصهاطنمعلحعاتدأىسصوحادشولىدوالؤ7صواألبهإأبأإللى
اثماديضولهصوحكعوسادالعولهوأدلالحطاعريقالهمناالدكطلذنب
اافىنافىلعسالبهوناهىساالوصراالىالسألبعولدنبالىالبعوفى

ايمعمكمبمدموبسنععرباللساراكأالوفالهالىاراليعودلىمحعافىما
اقرطىاكعبشدوقالأنصسماتمصوسزلةمعماهالمسلبوقالسعيالبئبالمد
واخارنركبااللدانالحواالةانابااالسهععارماأث4أرلهإمجوحاماولهألى

صواالااصهشئانعوبالجماددمهـ

ءواحيرهاروالمجوزسأواكالىنمتدكلىواحبصةلهالحوءلىتماوقالفصلإ
ىمحق7ئعلقتعالىالقبردالعهللالمعصحهفادكالتالمبرةعرةالمعصيةنت

االبعزوالثالتاعلهعلىرمدنىل1صعةالمهعىدبقلعاآصدوطلهانألنمنر
ارطاسيقدهـالصوتانرلهكافىطلمصر51دهـأكعتاافادلدانهاأداليعوعلى

أالمعقدمهثأللةاهههـأردةاوطرمسركىمحق6نعاقالمعصبهفىادكالتمليصعنهللم
دخدوانكاصاصالىقهماألومحوهالمعصهدتبهمافىاداصقمىرااىراو
العدأربوررمجىاوملهسصمهوادكتعوهأوطالعصمهسكأونحوهفد
اههسلهلمطعليهوردلدالمدسءمهتوىامحهـمىفادناادزاخمى
لهالهووصلىغحاعآال1هسهاواالدالئلوقالتطاهرتلسالأهـهـمد
االتدلىتوراسلطاأحباومهلمعالهاللهلىصالتهرسولفالإليمارالمركطاالغرسأم

اطةصسلىالترسولىحمعىها4التإلرعىبرةأدهيسحهميهانهايومكأألؤ

واألممرءاقهيتسىرمىأوملهالمىوشعععرللهرأؤبافلتهوأيقولموممل
ص5مدلةلمورحلتهلمسباطهصلىلتهسوسقاسلعصهاللهىرملى

االضعروسىأعىءإلمثداطال9رصدفأمصشثعرهلىسعطبمأمى11
مصالأودصوحدترأىوههمصهربسوسحاماوحمغتصياتمعلىمملألعرجممقو
ربثمفحسمبحدوسرعاطئلبناربعودلىبالىالبعودنمجموبانالععوحلهالو
ءلىةلللجبىااللمدم41االسهعادإلئمساالكبههارفىابأعبابهوعنلبهمهلةثمباالد

االمللب

إدتلثأامعيوكأموضملع11ممىا
عباكئكلهمأهىمام5
امحاللعصرنامملىعدااى

ى5أطوالههماأأميصيتأامه
ولم

همأهىهمايعموله
ال

ونمابؤهفعلىنأوتا
لتاشحعنىاتوادأ

اخهماالوليدأدمعىوأا
وثافروهبمفاودأواهياط
ونبؤداثمالثالبهومحى11
والبتثافاونلهومايؤه11

اإتلواواالكعهظالدين1أ
المعه

بهروللهاكمئمغاالموم11
قالأىماالدثتعملىدإ01

لعاخولهمآدعفدللثدلهم
أاعدوااليهندالا

داداالسأليمععيمأوألله
الىقىهـشميااالديابا

ادلهاللدلولنلصوصالىا
أ

اللهدحمهصشااس

عسلبضالسالصةملو

لسمعمىلحصادلص
لصاثوصاصرلوسى

نرلحوأثاولةالشوب

لثحالبمدونرمدوفذتص

هصبةتويرازانبوو

الىعوهمأمحقالإسلىا
قطائرولطهاء

دب4معماااصاحب
اروعامىءوصالصرم

بعولمجسشراامىل

لطبااليركاعلى



افبحلمألىقو2لىيلىجابكبااللىاللشماثفاءبتبايمىنهإهالطايبضمافىبخبمحم لعصثههمبنلىااعزعاكاليه4فبادهمفيالجمجهلوبدخلموالهمن
العقاؤبئبرغباهوفهيببلزهمبيالجبىأهبتد813دهمأرلأهلىلفمامجمنلض
التدعنهاذاودشذللثوردن

بدهيسطهليالهدليهوبيلببدممطياقهأىطيعوصاقهصلىلنىعنواصرالخغافدالمنبم
اعئقمكفمررفىعبدافمبننربهاضمىعسالثئهطيمالليلءصىبانهارلبتوبقدلمعيئهـنملىانللنا
قاللحميثبنالاإخرغرأضجهماالعببةقىالدميقهلىاناللصميهعلاللهصلىالهىالكفلزاهدالنفايها

ادمهذللىلجماعتحرلمهعىقمانياتمياصطفرحوعنبمهـتالففثيماعمىفالتودليفهحمنمفىىندالمسميفتإد والوتالغليظلغول

يسىهمنراننلربدخولالمبهملماىدلمذيئ7عنوأالنيأفدهالصنزياالناريوموايافلعةوفيخلمافي
اثثهلناالىانطفأؤوالمةااذصنىبناأأيقولىنوالصراطعلىيعنىننعآكالنجمآبيىمليهمثكواكألهمجم
علهمواجاهدالكفادوائناضينالنبىيأيهاذبركلنعلىردالواهلىعاإلجمافيالفر

اوإلىيايسهافيلأرلثطاااميأمشهمرتهاواقلإلتعإتعدحأعنااراعلألجالاوجاولاققادامنبه
اماعلووطوهمافافيأجمادنامنيئكلننطضكبووالهةاحميماوالعةجهغومأواهمباللساث

11اافثهيرضتىافلخانتاهاوثعظملفتثمرامنافةادنامكوقومولواالصالهيللهيرضربالمصئىو أتامىواالذيكغكلمثأل
أهثأميوكنتنجهاغبئلىءاحماكانتامااناكانشخيائصقماأهيإمابغتعنههأشوطكانغاويعيؤح

ظهالوطأهوأماإمىرنقأليههافماللمللمجاأإقىإلفنإآضيافهاقوومىطلامبادناعنبرررينتحت
الثثهيالغنهلنهفماعناالعطافزالالنفافادأاسىتاااملقوحمابنعمونتعمدتياتامانمتظينماط

وهذامفلالهادعالداخلشالاوتيلاقهااعأنهواثهمامحاهىيخعاسلمأافاليثياوفيلماهنء خلبناالدلهارمعاالمحن

يضرااصىصاطاورعيرهالاينفعلىدعلينهمأواانصدصاأطقرابهتعلدهأقعالممادشتعاصيةدىاطنهأعزوجدافتهمئد
أرمموالنهذانلغنالمانتاهلمالوطأهوؤخةعىأااعفرندالهتصلافلىاقرابعاقبوبئمأكفالال آلمىاوكفرههوكل

ووغلطولىلهمآملىتمبمبطبإلمهنوصيهنههبحومنقهنكجمىبدلمؤاةليهمائلقااهةوالبألمحاباهؤضين
اسوطةدانمااذأكاشصطتالفيرالنضزاشمعصعةينضش3شالمضربنمده3والهماوثمعةمعبنفعهم
يعنىآسيةأثغرعوناصاشمتأللللىيئ7منواوضربلمحظالرالمؤنفراليالمنوبينهمبينهمماكن
لفوعوننرلأللبنفرعوناهاهيدهاعحرهنممنتالماغلسعوسىونالمعسرفالاصمميلحتوانوالمصاهؤالذسب

فاذاآفىنعذنتفالشنصاضدافىفاوتادواياالرلةاورأونمدماأسأليهيتعللذىالمؤمنكلن أةاميكالفعؤهاألا

ببقاتطاعناكضمفالجنةيشافىكهدكابنضبافاذاالمألئكةأظلفانهاواصرةالمألاللىأوفىنرح
دأبئررهتاأللتاثرهاباعلهاظالتلئظؤتاميفرعونانلونمهابفيءاللشاأرمموليناتوظ
رةاافألفيتواموانؤشررهفىمنالجنهبيتهافىمأبعرثأبخةيتاؤبعندكارضوالفنفاسار

ؤنصربكلنأفهـالجنةالىفزسنفىأةاللهدفعوئلنجدألمماولمفيهالرععدجدسجقالمرأقيثنلمأممنه
فهاسائرأرعالتادضألةاالياأويوملهطمندموحاوفيلعداجاإغناعقامناجارةينهمامناوساب

انتمعغألللذين3منواأوضمربلووفومزحفوممنناخوألهامنادأوهعءنباالابوئفمالوملةذبننخلينالىآا
ندكلطارررلتعأوهىظاتدالهةالرالرعوشماالوتادفعنبهاجومىش3محاصبنتهيس7صملفركلونأثى
شنجهانجولهاعندكلمنهانامكنمندالنتعاليهلعاادجغاكأرادتكلهاالجنةفيابينا



المكنرارهصامئوخعملخببنيالاجمففسوشأوعننرأهـسنفلوملهبئجمقمنوئجتى
وهال4فاإأدتريسثعازهاانعلىهولمجدليلىاكلالعمنافوكايظالمينفننىبرآأوبغص
فنفخنمالالىمناأحصئشفرىاعرانابنثيماصابئوميالنواذلعصاوافئعند
ووكمؤبساسكلاقىلهالئىاهى1اخربهابكقتأوصدناالمحدقةأوحنادمنلؤجائ
الغبيلجلبصن43قهتمنتئعلالفنوشضةلماكننثينإالظوكانئعنبعةالراالممفيعنى

كالافومأوحمخضمنحماعهدعىعلعباصأبنوشركاوفالدننومحلهفرعنمننىاأة1اا
الفواحمثوالمحصنهنكنفرجهآلماأحصنمتالتىمحرانآبنتيمأوميبنفااالطاللينلميعنىا
الدكاافانفئهليكروحناعنيةرابيعالرعهاولذالئؤأذفيهفئفظمفقااأ

ععاامندهامبطاللهشزهاايتى2الثموايعىبهارمانومسالتتافماللمونافةكلببضونانرلف
امولطيهمىاددوعبمودومومىبراهيمالىالمنزلةالنهتبيصنىوكعبهأنمالمعلىالمنزلةبكالته
اكاغراادهطهوهمنالممهاىالفاننبرافومانبمنىكانشالفاشأوكاتضعنوالسالمالحأل

لسلفالفالعنهاللهمذإلمئرفىبنأنسنءلتمىءوطاببنحألحأهلمكالؤااالشكلوء
تمعيلالوظطحةخوبنثوحليهةعرانابمهيمعيايالمهىنلحعبلئعنوسمكللعهالثاشحلى
وذبفاكلجمرادهأعلمواللهصيمحديشحسنوقالاننرمذىأضبنرعونأةاصو7سيةمحهاطث

الميثرهتفسيرسو

رصفائفوتألنةغطوئلفأزنممةغيعفونونألبةفىشثألوهىمكي

ورةدن7رقااشانقالوسمعليادتهلىاللهشرسولعفتعالىاللهىريرهعناسهر
يثلحروطلرصنطارجهألملىاجدهلذىاركتباوهىخفرلهصىثألثوننميخثمنعشلجل

اللهولياسربأضرببعضفالاسابخكعنبهالصاتشفحوفعهشحواودوالبدحمسن
حتىيقرأسودآلملىدتجرفاذاهوفبرانسانأنهحسبوهوقبرعلى5ءخباوسسمعليهاللهملى
أحسبوأنالنصمانفبراعلىالتمفمربضنباقولمياالوسملمعليهاللهصلىاافأفىهاخ

المانعهىومملمعلميهاللهلىيااغالنههاحالملقرأسوكةاهوقبرانسانأنمقرظذ
بلفشرحدوفالالنرمذكطلفبرأضجهاعذتبمنئحبهألمحية

ارحمناراقهبصم
بذلبشاطوفبعزهنسلطانواىواااللهالمللثررهالذىنعاركمزوجلؤال
أرادموتقهلبوةواالموتخلقالذىشاالممأمحمنشأفدبرآفىوهوملىيشاعامن

واغطبقاوارفيادضةاالوجصلءودناارحياةالديخاداللهنياجعلالديأللمواالشان
فىأتااالضياالدالمثوزأقدالنه4فدوفبلنسانفهرالىاأقربالنهالموتتدم

اسبئالواةاطرأتحديهاثمزلكوتنعاقةواوالنطفةلنرابالموقكاصااالبتد
لىءةالحبااشوخاقتاالنئمجهوالمجمرالعربئأحعكبمفورهعلىلموتطا

االحيىحهاثبئوالمجلربمىهـثإالانبياثيبموإجبربلالىكالقوهىببلةرسمووة

يبالهعئالظالمكفرق
اشطكعنهثلىوماله4أ

هبأهيفاأيلجرفنغخنمئ
ضصككليبكهبهكبرأ
اتثيهعلىكوزكلبذبيلى
ببهوزأنوللنبععقو

لىايةالغءاالبنجمون

الضلغالساتحمنولداكا
انبهرأعامن

ملىلعألاعلهماهودى

ثهوصلةمنفيأاال

ضرههوالبطاكانرا

بهميوامنهأشتمفض
التمبكملعشدوذافاهم

عندوضزلنهافرعوقأةهيا

اعلىازوجةخكوفتا
حرانهبايمتموميااأعلى
ادنهامةأدتيشعنكراما
لىاصااضةالوا

قومهاانمعافيلىاانه
هذيخاطىوفيزاكفاداكا

باىنعؤضإقةيين
فيالمذكورتبنبنينالمث
عهماومافوطالسورةأول

اللهرسولهرعلىالتظاتص

جماسافتمكلليهسلى

عداوتحذيرلهكرهسه
أنلىأوجعواضارأغلظ

أنممؤيائحفهمامن
المؤمننينلهانبنخألص

وجازنهياعدأجمطوتوان
وسمعاافنهألنمصلىرسول



غهيهبناكهـنمكهالمكوئأيمهأثااتممندثمنعايمايالنامةقئائثثاا
علىعلمعلىلىيممهحنلمآللمأفيظهوصمطببىوبعلبلطالالضمالة91هبرمبروييفطأثوث
السعلىألطبهوناقموالهكالبادصهجيقأنوأموبتاظالصمحاخلصه1عألأصنخبره2يهتدسميهلمبم
القحملىالحمناصلاختيلالالىعيمافدهوالموثمالميمهملطملانوشباعلىتفدكلىالحياةااكمأعل6لهوالمراد
يفبلىءمونببننعصمنالهملالىابدالناحالنألأفوالحهاةالموتدلىوقدممنهلدانىزديواالبئاالهءرافأ
صفةلمغدطاأهىالنىةحياالعلىالفيهو7وصفةىاالميتيتأهمولهمتمماأل4الممموقالىنجمايرجحإلنهمغد

منهسأسالنلستودا1رالضولعملاصامنأالذلمحياليمؤلبلعاااىيزوهوالعزبعولهطافةالقهرعلى
لجقغآعلىخععهاطااذلنعلاطابقمنبعضشهلفوفمطبقضافاحمواشطبظسمعالذىالواسااأهل
هنمانراسواجالوطبقجمعلجحظوتيلاطهتطوأوعلى643زلنطبأقاوصفمالمصدرأوعلىوهأل

ماهأرواطارالالمجازاقؤالارالدءهذفياقكليفلطبينافاملاللهنعهةالموتاتأارحنكرسيولخلقا
تجليأىلمالليبلومواالنواسفييهبصلباولمالدفىأحلىيتنملمذلوالهاةنشعا1لعاأمقمحالمحبجمبم وصعىوعلىحمزهسو

عفألحسمحأحمنفوطمحرميابنعنروىعألسنأحيمأالموتالىاطياةيخابيندهلئعاالجنائدواحد
4وأصوءأمألأحسنعياضفيايننيلوظطاعتهلىحوأساتامحارمعنوأورتألفاشاتعهدأىيوا

اذاحمالنابدتموااكايلىأصضانعامودبافالخابهونبقبلملاأأيضاوتالالهعمدىوعنواضطراب
ى1لنفوراعصاهكقئنمالمةالغالبأىأعزبرالالدنياأأزهدأبموقيلادنعلىاوتلهةاوخقةيصءامن
طبقطبقاعلىرسطباتسواتخاندسبمالذىتعالىولهتهءاصاعنورجايتابلمئبضدسبتهتاتامعلى
االحبارقالكعباالرضعلىالدفياكالفبةىهوباالخرىلىءحماععقبيةإمضبعمهافوقلالغهلعفاوفوتاك

نحاصصعوأوقالاصاليدوائهوالتاجفماهميهيمكفوشوالثانيهموبمالدنياحماااقاالعةالحلةوهألة ىاالىالسالعةالمبطومالشداقؤدفحراامةوالساذهةوالساسشفةواشاال 0505منمهنىوصلهاما

ممافئى7ابئإلماترىأىتفاوتمنجىالىخاققماؤىؤرهنطبعةاالرصلمقتعفواوا
البعرفارجعمستوبةكةسخلعهنابلتهافهاختألفاالاعوماجاالرحنخلقصااضرتعظاموضع
اابنفالبهزلبنصاانرجعثمدوصقوفاثأىرطوةئرمحعنهلاىكررالنظرىملىءاوتنلينلخلق

كاذايألصاأالعرخاسئاجعاةاليكابنصرأىيفقابةبعدهيههعباسوفوأتعفادتمنسألمنهن

اإاطآشابمافىاألامأسكاأىحفقهعصالمبنيمآااهاهوحسسضاللىماعىيهالاابباهرالىحوأنهكخلق منلنجلكهوالذقلر

السطهزيعةثلنبخومااللهخلقلزراالىمعإسافيلوواباحااإلموهىالمننااظلقذالث وحعلمناهالىطتهوهوقولهاطنشهرورصوماالروالىتظيططهاقتدتوءاافا لىلمزهلبعسرجع

ألحعفلممألهاكرفقهقوأنمااللهئمياحوإلذبهإالفايرجمايلقئهبعايممطالثةالىكواكتعندكمخط6ال فالنهبالمعاثبأخبرتما

بينكرتينلبصركياارجعثملشقوهواطروشقوشجعصدوعطورسىلمفيمهلمعئثهبهةتبثى
اتكريرابهدأرابلتميفنصارعلىيرثااللملشوقياهىثألثلتكوناالولىسوىوقيلالواأىكوتيمعقيننظرما

ممانريدابعيدأوذايألاجصرحاستااليكاوجشظبجواساالهياأوعبباترصغالهلقهودأىكررلظركبهثرة
أجمصابجمنمالدفهااحمااالعردأىنيماالدءلمحااشاواققزثرفاخولممىعيلوهوحيرالبعرمنلوهوط
المصاعاللفاددورهبمينولحمماجدهمفيلناصواالكواكبهاصفلمصرجاوالمصاباصجاكفاتةكبمضميتةأجم
ئمهاطإلوجعلناهارجوماقةءاضامثاصايالترأزمصابجلوباىبجميهابمصااجتهعتمالدارالتىقفولفرزيناقيل
اطبططورجومللئمللعزبفةلفألثبخومااللهخلق5قعادفالاظياتارالىالنومنيخرحمونمالذيئأثمعدأط
وممئكوكايهمهايرجملرصهمعوهورجمحمارجومولهلهعتكلفصاالضدفهاغيرذكتأولبهصبهافنالماتو



اماممهالمهاظؤناأكبمالفىلانكمبلىأدالجبوخثعننموبغثليننالعفاشهابئابهأطبنهفاجو
بربههويأينكو4االنيااشبالفعهبنىبعدأخرهااليفىاسهيرأكلذابنياهموأعثدندملهاطكلىاففافى

الهعمصبئموبنالينصوعالمرجومونمناطليباههياليهالمجكذطبوغيرهياالشبالتمعنلكامئكغر
منكراصوأضهيفاإلهاثءلمةأالحطبدالمادالىءيطرحهغألقوأفبههرحمواإاذجهغالمرجع
نىحميزأدتميرإتجماليمالمرجلغلبانتفيهمرتفكلوهىيالثمهعقعالمهكرإلفصسيياطبرشعبهكعوت
عفمنبحافهافبمفىأعامهاياغةقلسهاسعارتكاتغتاظفكلهمفلىاليكلىلغمظاعن1ونضغرذفطع
طلىاابنعذاهؤأمنوفمرسوفي43نذبربأنمالمبالهمبانجؤدارعوانعمنوأضؤلغايحاطالمالىكفار

انحرفنايذيرفدطبلىعلتمجوزانكوابهدللااماصيرمومااماداليسالهفالواقلتنلتاامنهايينا
بعاعألحينأليؤصدمنفبسعلاشهبومتلهااوهمأأشعلىابتاشياطيناوؤىالماكواكشتعالةمناأ
واووانذادهمارسلابأعلىساالدبعساالصشافأفىواعنمناللعثاياطينأىواعتدنالهملهإصاعلىالهادوهمها

ذكذبناهماىناافكذطهااستايعلىليسأهفاوللذسبهغروابرالنارالموفدوهىنراأمحفيادمير
شئمالتهقلناهاترلآغجومئمبرباللمعذاصباغجىانسمنمىكربالتهلكلبليافيباشىا

وحمكدووسدصمنمحاتقولوصواتاقغوذكالحارصوشكهيقهوأؤليقاهاحمعوالهيهسهألقوااذاثعالىفقال
االفانتمأدالىوشالقليلبلكتبرالط1الماودءتفوربهموقبلالمرجلبهمكهلىتغلىأىتغوروهىا

ادةعالأىلمكبيرالامحهـبأأثافوجةألتىكلطاعليهمانخظمنلغيظامنتتغطحأىيهاد
خطااالانغمالمننرينطمنافدفادابلىيندبمأكطرسوللذيرإتمالموتقريعهخسؤاليزإيعنىخزنقاسألهم

ئماالنذاىلنذبرعظيمببعضةعلهمأذاحبالههماعرافاهدئعأمناللهرسياهاترليعبماوقلفاكذنذيرف
نغاوهمعمنروهموفابأحدهماهانوهفاللكبيراالثضأنخأنشعأعنالتولكنهمكفيماوقالوامانزللار

ديسوانهمءاالنذافييكمعاالخرنةمىكدمانيهونفيوالعالارللرسلامماجلهتولىمنوهواالظهرأنه
صالفأنجمويئونذادااال1أونعقلماصاؤاارسلأمحعىعنافوكالوالوكببرالدنعاكنضأللفيلقايهنتموالمحنى
نارعلىنلزنةامكللىذاميرالسىابأمحاكعافىبهمنعيلأونقلىىلهداثعلوكفافهاابخلفهمأعنفهم
ادلعولوصاارادةالمحميركماثنأصابكرماوننظروشفجميزصنعلبيونعقلىمنعلوكهاحمعمعناهوقيل

أوسابئاالهألكإلفأللأأفصفاشطعناللهمانرلوفولهمسلارمكأبقاىالجعسنىهعبفنبهماعنرفوا
فياثصاالفيلبااالاموشربأكجاربهمبالغيبيخثونالدبئانعزوجلؤلهاسميراببعداأى
وماء1اصدهنىإوأصولمجبرلذلؤأمخرهآعالبالهمخولمحامنفبؤمنوابهيروولم

فىالممااستحدالنالوناينرافىرلتكبافاالجهروالهأوافولكمواسرولحةلساا

دهذارقالواةيالعيالرأعلممدأسرواقونضءافهمقادجبريدجماقالوابرهفيوسلمديهاللهصلىاللهرسودمن
اعانمموقالوالوكألهرولمكداثمرواصالذأتعليمانهتعادقاليخا4علكفىالألهابلهصبرهفأعلىالىحاليس
فىاابأدسماعاأللذحدقمىاللهأأليعلملوفبمخاوفهخلقسممافيخلقمنلمأالبصاتعابقولهذالث
صتامللتغلوة11ببرااوماالطسشراباأىفالهاخاقرمنمعافالتيمأالعنىوا

شانملىجمنااحههالواعلصاورادعلىاهكليفارادأشعلىنعلاروديهالىأهلئحبهلةساابأصماكناق
وكلراستلتهوحةعىالهمفبعدمملىبدوبزءالحابضمعيريواابزصفماالالىسلتكفيبهمإبهفرهموالذنبهمكاض

لىلذايفةسافبلبالذببهمئمونرجالذانالدعاعاقعمومدلسرقععدألهبهنتصاوامبنفعالذلكظواجملىأوعترفواا
رومعنأهاجلالرسراألابنالهراميباحداظاهرهبهأواجثروا3قوواوأسرالجنةأيموأجركلبلؤبرةأللذملهم

بلبربرمملمالتسليهلىأدتضرسولؤابنالونمكةصئمرلىوكطاالتمبهماهـنمموابهابماسراعستيكعدلمل
اثرهـابضيأورأااتبذءلم4افوألءئمتركعدالهحلئأللمفمواأسثماوايانهنارانيهتجاقالوه
لحبيرأايغهواديلمبانبمال2رموضعخلقعيالبعلمبكلمهألاليعمفبريعنهالسنهالاتنرجمانفبل



االفلمابافألقااالفنيياظهكلاجمالألددعاأىياائهضالماحعئههنالمسيداكلجمالاليطممرأفالن
مضمرفامولىاسنصبنراالبنأبرجمرلمجلىظلاالاسطاخلليألكوشيإلكلزالضنلئاسال
ضعواقفهاالمثىافغطمقلينفدثلةاللوادضطألمهوالذمحبعللاالخلئلننىبهذاحهاأقفهالظم
ئواألننموريماواالتنيهافدرأكلمرذفهأومموالهألوطرهاوجماازاممشوااستمالنياجكسهامئا

زلاوئكتهطصسكنثاءسيا11فيعلكمونناءلعمطاقمنأمنغأليمنمأكرمماعشثلمفهيسانمائوغ
لههكللىضيلشعنهيرنيابلعذواارتنهولهطائولنهالئضمببهلعتفمونكلفمامأوهيهورفواكهبمواواسىماإله
اهاذبقردنخسفاالرضأميخسأالىكاقاشاخوهؤهعالكلنأننزمحودمنمنتمأعنقادهمصب

اذواالحماللجلمنمنبدليرسلجمارةأناصباعليميرسلأقمطهاافىمئ43أمنتممكوعرأئنر

المنعلدلالذذلواالرضلمحلىهوالدىتعالىولهمموسةواالمرجمافهاهنليفأفممقعبونيخسفان
ناكهافامشوأفي61شدنهاوظظفيهاطثىالمهألالجمتنحالمجلهامعنىواقمنبهالمندرأيغاأماؤنذير

طروقهلوأهمافهاوزاحهاثهااحواوصنارزتعالواهناقولهاكأأالأصحيناراونيرف
بلعهاولقدفىاالينفعم

لنلللقعوابلخلمحامئوهونيةأىفيوألكملنصموابممهلىاسلاالاألضرايهمالمعنىفياجمطىئماسخلفةآلتهارهالوكواحهـهقبلمنمفملمنينك
ءااصادطعغالمجعلعئسطىابئلاصياامنأشتمأالتعاكفارمكةءتلبفكادنكيرقوهكأ
دالمعنىوكبهملألهلهاوفبىركأىغودافاذرضاجممبخسفيانيتهوهانذاهمعلانكراى

حعلالرض4وتأسفلاذطهمنىفمهمداظعفاالرضىعركنعالىاللهاكلىعدفلرنبهتمأهلكمهم طسالحاوادسالفاظ

اايعبميداعبانذأفاكيفاألضةالىدسنمأىسدناآتللقوىئمدوطكالكأقنوألطبرأاالىوابرأولمبقوله
الخانعةاالموهممكةكفالقهعنأمفبلعىالدولفدكذبالسذااذاعاءالهوافىفوقههطاثرخب

وأبرأولموجلؤاممزالعذابحظبدواأليسكلليهمرأنأكطنعكيرآييبمكلفأاتباسطافاث
منأىويفبضناالجوعندطيرافىأجمقنطلتأصللرفوقيمالطالىابرنهندالجوعنملى

االأطوالألأقعىاأمعالماجمسكيندالبسطبوبهنناذاضربخبمقنأعهاصوأويعبصمن
الحواألالمساكافىلقاؤهاوثهوالمممنجماتثفلهاوالطمرخانئوالىالرحمىأجنوطبمبناذاض

الااالامعطومدكلىبضنو

طحمأامإحافيةاىفىنعاغمرماألجنديرلتهملعنىبكلالسنئضامذىفىهوجنقماأىالمعنىعلىطادفاعلى
ونانر11طمانناأؤتانمنىمربمهنأصبءابئالالتمابمنأىفاأوماتجبضنوبصضن

001االاوإخنهارهلىوفالضات

انا3مبرأكلمالحروااأالعنلماللهأنإلبنزكهاإااكمالدنىبعابههميطاامقىهأرزصكأأصلهبادأنءالةبهصبا
االجعهفهواقاطكل

فىفعذاالطرأبالىافيواالمللماعللساعالماموالهولطللطانركافىحةاصباالهوأبمقاناطيان
افاتاكنصنىلىءل11بلفظئعبهاهوطابئقركاعلىللوسمتظهارلهاندمطكلىفطلقبضاوأمادعممطهاو

رتهبغدارحمناالعانواالعبصعندالوقوععنهايمكصلساعامنبعدناؤكأبهونتارةلقبعانهنوكون
جعلوانمستانفوماجمكهناالهألكثافتتالماأكىوتدبرحفظهتوأصكوكذااواليعلىطبهيتسعلواآلفالثغعل

منويدلاهدأخبرهمبتالسيانبلوكبميدبرايفيلقيمبصبرئئبكلالهمجوذقبرلقامنصا
للهاننعرغيراليالمشارامىوالمعىظاعلىنخبذمحولثى2ارحمنونفىهنربومحلهوصندلمالدأهذ
ويقاليشاراليهمنأمسئرزاانبرزىالذاهذأمندوغراالقىهمأكيممارسوالفانروقالانتعانى

مجفطونأكمهمالعتضادألوثانااشارهجمونوجموزأنيرالعفعلىاوهدزتأمسئانزفميرالذىهذا
ادقالجوأقاألبلىأضرلحنهسميتعظواظالموارازفىلماصرالجناثمفلههمآببربرزنونولنوأئباص



جممثىافىالىكلفريخيالزثهفرببلعئألبئحلىهعلهيهئلئعلىنهاديوشيونفوالحوعنثاأخد
كلبينهوعكبقبفالبحطااألوشموهالىمغمعفحفائىطعقرجمعطهبهعيعثراأمساآووفىجهم
فبرمنمعممترعليطربممأمسصمراطأعلىدوانلروالهئولمجتمباصالمامنتومعسوبمجميىأميلبأف

خقملمأنشأأنطمحألقلاللماعليلنبماوىلعوباأالجيلىبالمكبيعناعىاوعنككللبهأهدالفالدمحمنم
تمشرجموبخعالنهالنمننماهفهافهئعكرطهمهافلالاالخاآضهاألنهاماالثطةوالبصادلممعالمحل14ابندا

زدأنمهوألذىفلالعدعن43عبارهالفلىوقيلدالومماذانعثعكرونشدجماقليوالمعنىامابادالهونوال

اوأاطلبهاأفالليخقمئالمؤدفرلمجعالللضرثمالحتعىتباعلودووتكبرحبوأكعتوآق
سونحااى1نوبقودلعافلبوااحىأهالةوألةلعمألاىكباراصفى1وجههعلىيمثىافالتعالى
ادهـمىسقزاامنينوجههعلىاللهمحثصرهالدنيافيلمعاصالكفروااممكلىفرألوالكاالوهواجمعفااليبعر

يعيمتعدوننابهيلذالوسقيثهاستداليبصرالطرأكطبمسوجمثىمىإهسأمحرريامهايوم
اذااخلقماكمأى3أشأهواكتلإقيامقسوالابومالمؤنثعنىمستعمصراطعلى

هاد4سألرموجمعءفاصنه5لكماكماقوىهأهفياكمكبيعاذألهفيفىةأواالبصادواالهنهالمحغلكموجععل
تلمءأىلمالاكاجعتبمكمفقوصهاوالتأملتمآبعركوهجمااعنبخوالعتموهتقبلىاماوهانم

أعنداآلمواكامذاباأمشهالنذلىاقاالقابالمانشكرونفدهأعلضظألكيرماوهاستعمدمااهذه
انذ10المرسهنهلمئمكرتمنكمفدألدنغمرميوهافيظاصرفضاتصوجهمرفهافيءالله

بين1سصمحوأمأىمخمرونايهاالركرأوبثكياظةبهماألمذرهوألذىقللهاالواهب
ارولمارملىدمدمانكهنمادوممإلهذاويقوويامقاالعادةددعلىداللىاقاددءأانوالمعمىاقبامة
ااؤالالصوالفافىالعذالمجهمنزولسعؤالاناداينومجتلالثداسوادقين

بميمذاارأودإضاتأميمبأنانذواغانحداللهالعماغافلأبقولهذلكالتمكىصابفأالعيلعةيومعن
تمىوإإ3إلدليلعهودتوذاكرصتاذاسفياديعضرأوهنيهاسأهاادالاللتعادونبلعغاصا

مربرأوجواسوبئأىالذينكفرواوجوههيئتغريبااةزلةببدرابعدابلئوقلالمفعرين

همألمعاةانرثاالقتاظزنفاهدالهماتأمحوفالهملوقيحاسواثبا3قصشوجوههوالمعىبة7الثكلقا
ا41أىالدعوىسوقللمالهأدوتطلبونكنونأىءالدعامنئدعونكتمالذ

ديعهوإالعرينامءهىاآلكومئكىالاداأرأيثماكلكنودهاالمكةيامحللثمرهـتلاطلأنلحكون
اكصتمحتدلهعورأأرفبلنعهأىألعذابمىفريننيجيرفىصالناشفابعاناوأضاىأودخنانيىالمؤعنأ
أورحممامىوسفعدبنىاىالكىاديغأراللةاالهعنىفىوقبلمحالةبهمواخان

اتغوأىعلىثتأهـصتأوجمععكممثىجميرعننالدصكهباالنبدلويهلألطاجمانهاخاثفوقحنأمفغفرلفا
هومنأأمحانةاادتةلثوزعلميمانكركفيلهمقلاىتاليابخبافووشوهذاقولوأنميمألبمعذابمئ

أمعتمأى3ىءالدأىفسنطوندءوأنئمكوتمحدناهغن3منابهأترممايه2مابهلههاهوارحمن ةببعضكرهمذثمدورلهمناوأغامنأمبينضأللهوسامداباعابعهعهد
ألنانيميدلطجلميريدماعؤهييلماؤمادامأرأجمتمقلتعااراناالحضطريقلىلعهمالعم
اببممجيرفنالالمأوأحرأورحمهاسااأمىمىومنؤهلىمرااداللهكقولهلماتىىالندأهلكىاشمأرأ
الفامرلمؤميبالالكااوعلىوسكلالىاللهرسولعلىعونيدكلنكفارمكةمؤلمأيماابعالمنيريال
وجوكابالنصرمكإلئماوهـحمالجعةالىدقلبهدكاكعودأفاضييراطىالصهبصونعزمؤمغوقطهخنقي

رحمنليهاأدعولمالذىاىالىحمنفلمنهلمبدمارالااععىلرودكاوأمجكلعمنمانعسنعون
إمنلباكلىبااسولعدأانردبماداوتصأرنايماهوااؤصالؤكلطأوعليهكعربهفرتولمبهصدقنابهمئا7

3ؤماعأانينمراأفلشم2آأبنيخنلعبهبرلمحض



ههاصي

عطوهووالدتنا

لىدعأجمعضلمصلركعملا

ريبمامعينجمأليأنجأفن
هتوتاارادمنامهايصلى

لمعوبايأالطالعند
فيينهءماهفذهبوالمعن
اتوقيلءوةالياثلى

المنطببزكرالعالبئ
بصيرةاقهنازاد

وهـيهبنرةصو
خسونآبئناثنتا

رحيمارجنأاللهصث
بهالموادلظاهوان1ن

دفصمىهـاطاهذ

الهصناطلوأمامل
انهعباسأبنوقولواة

االرعليهالذىوتاط

اللهشكلبهموتواصهه

ءعرابسواالامنالبط

عماواسمجنسعمأكان
أنهعدلبللىمموسدفا

اكطيعأوامالموفص
لماوفاللوحلعبها

بهىكباواكالمألئكة

هن4لمآفهافمالناس
الاكووفواوا2المنا
الوهفبم

يأتيبمفىالدالموالبدكااللهالتناالهـضاهمبافىااكمنمائرادغورلمياهاصنهفيصلو

لمغمموواأمحعابخكلبمجاظللدالمووادالالهوتنااصوناكطظاهرنرااأجماسبن
ثكعروافىالمنعليه3ماقجممويدخسلالمفمقرينيمأنيةامن

هواشتعللىبغولوفألبدأنصيىعايأنيكمفناالرفىهباانعارهاؤآذأخبرونى
فهذامحلىيهاهبودافيلهيمصألنسراشئالضرعلىععسنشحدفلمسذصيأطفيغادلهم

اطللها

ننفسيرسورة

صوخسوناخوشهومماثوالفكلهاثةونلاشاسوخسونآيهحهوماكية

رحيماالىحناللهبمم

اولااأولأنوعنهرضاظهرهلىىلدالحوهواباسابخفالرفىوجلهؤله
ونالهركرهعلىرضانبسطفوناخلقثماقيامةابومالىبهاهوكاعرلقم
فيونوهابسطرلعلمقراشواثماالرضرعلىاسياللنبالبافأشتتاالدضانادت
حلقضارلماوااللرالسأصابقالبليوتعلىاوسلوثهلبؤالوتليوقيلوتلنوشاصم
تحتخلدحىاالرضالىهبطلعرضيملاتحتمىثبأرضيهوفنعهاسإخاالرضته

ئررالهلفردوسامناآلكقعمالىطفرارفاهوضعأقمميهلنبللمطهاوعبالصاخالدضين
فأخذههتشقرتدنمسنامهعلىالملىمتئارتوجعلظئهةالفواربعونفرنالفبعوق

لئوراسنامابينفوضخمميثلفصنةةامسير8كقوامزادجةدعلىامنالقوئفخضراته

راانطوصادهأفطاراالرضسالفورضارجةذلكوقرونالممماالشفرطبهانهآدلى
انودفرارالقوائميهنلصرنضضرااددواذالمجررراننفسدفانفاينمضكللوميو
وليهطالتودقوائمالمستقرارضينبعومواتءجحكفلظرةتعالىاللهطىآ

نعالمحزناوهوالتمسضقرغلقرةلليكىفلمرهفتكنالبنهلفعانتاللئىامصرة
مقاصرعلىالمجرواوشكلىاطوخال5وصائرصدظهرهعفرهاافوضعانعظيملحوت

وتعالمحوتزهارشانهالجبلهالظنيابماعلهاصفانالدفكللرةالغهلىءوارعخ4
االرضظهؤالذعكلىوتاالىتغلغلبليساحباراناقالكبنتفكلوفىدسف

ملوقضالجبالروواالوابوااالمقاليؤقامئهـكظهماعلىطرألهفقاليهالايوس

فيدماغهافوطتمصرددحلتابةدذللصفعيضلهبفعلانلعؤتافهمظهركنءنقينهم
افظراليليالهبنفممىبارفوالذىاالقالكبتلخرلهاصناقأذنالىتاللهالىوت

والدواوشهآكاايضامجاسابنوعنتءذللشعكادتكامنبشئاشهم4مظرالم
النمماعرقولف

اماسابالدمعلهواالفتنيهمابحشوفاامااد
وتجلحنهعالىاأدارحنوفصمئدؤتاحرفالطيضااعباسابنوعن5واالىادبالنونا
الذبهالتألالذىكتصلصماهوافمواورةاهواصموفعلوناصرنسيراسههفعاحؤ
فأنثمض4اأالقاتطاآلمااخللالقالدضاالاصااناهالهاتاة5

لىء

لته

ن

فيل

لمق



كاع

القمححااآكوفيلعالالحتثعقاماياكعبأكلمونلسطرأوهاعنهفدفأهى
الجعطونوبخاوحوهوأهشرومابسطرالمرادوقيانتملالمعينالنفعلى

اقمملعممماجراباباينوبئبنعمةمحنلنتأاماعيالللنعظيمومابعمطروش
لمبهترلدلىاإبهالدافولهموهولئبهحنوقبنهصفرنتاماومابطوونإنماشونللها

عضهفىواطممعةلنبوةلمبكاللهانموقدتكوشبخونألىانىواوندرانئبضالذ
رشوقبلواجمنوانتماانعسعئللوهوكايغالاونفينتاممامسناوقيلنون11

المرضبهاصبرواللاوالعقاقامةاالفعاحةنعلبهظاهرةاللهكانتنعصةان

النمهدهواذاكانتمكرمةجمولواالنصافنكاععةءواليراالمجدةخالقوا
بعكوثمكلؤعيةابهذهنعالىاللهفنبهاسؤنونصولنقهافوجؤظاهزمحسحهة
لبيدقولومنهمقطرحمحبهىئقوصيوابراغبرممضوندوشاوانلئداولهم
بةاالمعشفىوفيلبةرباضاطلىيعفعايفماحا5هاطعاماجمنكواسببص

وعمبركاطعنااللثاحكلىانومعناهواالولافولوا4المعلبرعلمدبهصمكدتنها

افبؤاظهاراللئكلىادملواثماالبنفطحادظءبراعايكلرائهيوأفقبجاانقولهذاعلى
ابرأعظلهم2اانممهـابادزلووالصبمعلىنعاداللهادلمقاظءعاوالرصالةونبيغ
وعضبملحفزرالذىظمالىاالاالفستعالهذانءنوذابلىاالكدسيهممألخك
أنتمافعسيرنفولهلآكاوهذخلكلظعهأاملىوانكنعالدالمجنوشقالحازعاصخالف
ومنليههرةظانتالمرضهذفعالوااطيدهقأالحنئاخنرندنعمة

وسلمهاللسلاآلهعسلىضألفارسولاولمطكانصلسهاالجشنفهامجزاضاكندثكان
قوىلمىاطفهوحضجمةالنهاتسالىاللهوصفهافرهواالحعلةالمرضيةفعالهواررةحمبكصلة
اثكاظاقةفععيرالمرضبهأبيددوااطباالفعالناالدإلمنيصبهالىءسلانيةنض

تطملىالجفىالشألوانجواالشعناخرزاالمقاصلىوييضلثنماحبه
رةلمعانوااألدبووالبذلفعلوألقولاكباالةلىاالفلمقاظصنفيلتعىفي

الحقوقامىمجمابكاعواآلصوراجعلشاهلوانبواالحاقلوبالمعوفبالمعر
شرالبامةوادالوطألتمعنىواإلدلىءاالاالذكطصنالوالهابرواقاطعاكونرك

بولدلضفشحعودغداالدعالكارموالضألقامحامنجمعنبهمحسالىصلىاصذهف
مشاهعبابناوفالعظيمخلقاملىوانكبقولهتعالىاللهففهاولهدوسلااالتمملى

ب31وهلحسىاوفالالسألماينوهودعهدمحععهأرضىولىاأحبديالعليمبنعلى
هـقالتكاألخلقهوسمابهءالمهاتمصلىارسولخلقهاعنالتععائشقرفىئلتالغر7ل

كألمحوالمطتاللههىأسعمهينغىواللهاوامجمعنيأكركانوماةادذالقر3شوفال
اقهيبتأدمشلالهالططالتخلقهحمىوقلاقوآنافىاشهكأميالذكطالحلقعليواند
لمء2كتالىسصايهةواالجاهليسوأعرصمرفاأممووأحداولهبةياه
ددىدالصم3ولمباللهصلىاللرسوللميهءومماكانلحلقأحمممىصلففصل9
إلاالأسىءمطوءاالخالقهدمحمطلبعثنىدتهأولقوصملبهءالتهصلىايىبرأنما

رلثفالررواالئمااعئلمولميهالتصلىاللهاضرسوللعأمارظسبنوسااسمأ1
سطلةعايحبطاوكرهتعدركثطماحاكالثمالخلوالبرحصن3لميهالتلتمصلى

ركلبدلؤمناانبغوللموالتمكليصالتهحمعشرسولكالتالتمكهارضىشةعن4

أىونأيسعطووماأ
اوماظةاطرههابح

مثامححيونبهجمعب
أوماموصوكهب

القمموجواررريةم
اىدبكةبفعنتاما

اوغيرءحماليئاللنبوةإنعامه
هاوخمأاانت

دبكةبنعيوجمنون

ظبرواممابينعشأضا
بلقتععلتهاةمفبنعلبا11

انصبكللىاومحلىوفلى

نونفيهاامللهوالملط
جمنونأنتهاوتغدير

كنحلمنحوعلعكمامف
بمجنونبعملانءالبا

اتأكيتاذائدهالفبله

ايهالهوجوابلى

الذصرانكعلعهؤلاط

لحطالىلمثسواط
برالمبرعلمعهواط

كيغاليرممنونإبا

علعكجمنونأوكبلوع
طمءخلقلىلهنك

تعاذلته01أهاوا
وأميحذالضوقولها

عنواعيضصرف

ائشةرفالشهلبن
فهاكمخلقهءدالله

رممصنمالياىن
اصنعفمغاواألفا

لبهونيهأبادااليهه



نويبعمرعمشصر

برولوثركالقربكلمثن

وعبدلهمدادميلىوهأل

الناالمجنونلمفتونابأيمال
اباةلجنوشوأباكيأقن
معطرلمفمتوقاأيةم
نوذاأعبال3لمعفولكا

ئباعجعض11رصابماوفال
اىاببلدكذلنتتفول
فيوتفدفي4كذابائ

أىفيأىاعففونأيم
فونالمنمبفلىالفر
بقأوفرسالماثقفر

لمموأعمئناكغر11
أمهوأعصبيلهجمنضل

اطقيقةعلىبالمجانجأأع
سبعلهعاالذوهم

هوألمهدبنبادهوأعلما
ونالمهقالوهملعقالباأع

ه

عاقصمهاشعلىرسوللتطمعكلنهااودأضبأثعغلحائمكوجئاظفهممنا
ئيفخسمزوهثاينوبانفبهاهلىثمليباياأمسمنهمكلأافس
مالمؤمئهيزانلىأنةئئمامنالللععحماقمقمسلىسوللنا15ايلبرق

حديثينيكوظلاأضجهابنألفاحعىايباقشعالىودنححنخلقمئاقيامةا

ادبمانمعنأظلكليمعسماقأفتعلىطراننهاللهبررفىعهالىبمحسن
رممولكنمظللالبرامرضىلمعنقنماليطسنمفياعةامجلسايوممضبموأفرا

قبالقمصويللطوباحقاليصعنهموجهاوااكأصسموليهالتلىاقحى
طنلمالشليميسمالشسلىاشرصوللاعاقهالعحيرفىوبنمراقعبدعن

لمحخهارفىنمىعنأقهأخالهثغلعايغولخيابمفيصمنماحيماو
الذفعكلملمئوالظلظلىأفاللصاعيعرسنبوكليمومماسلىالنبىخمعتظل
النيخلفاسنهنصمتسضمااقصلىوكشرسولافنؤنىلىكذازأدوهال

وأليععتوسكللهالتلىامنكرسولألينممنأوالضيأواقماضملعصث

انعنتلعنهايتهكلليعرجياخآاقمصلىشولعرفالمجمعنوالطواكاقطعس
صيبوبدالهزاثفاليئئنطلفئسادتسليمولىارسولبدفالمظتأا
حفصلغماليارجلاصتفبلىذااافمكليععالتمملىليصظلكنهوهادذا

افهوارجلحىبهونوجهمكوجههصروال5يدرعلتارجلطونحىيدهمن
افتهئشترضىطعنقلنرمذىأضجمالهكلجليسبخيتببهيرشطعاولمبعرفه
جمنأيههرهمامالماضااالظيئلعىبينوصكليالتلىاشماخيرسولالمحمفانعا
قطضىفيلنفسهوسميكالىاللهرسولاسفمعوماافاكأبعداغأكلننكناكا
بيئهثمبأظموالشلبهسلىللهاعنهاوماضربرسولهسمدمفينتغغاا4تنفئراناال
رصلمحأممثىظلكنتأنسشتعالمحافهافتهسبيلاشياهوناالوالضامماةأامىوال

هممبعرالمجببذمببنافاديةالحلثشنهليظنجرأبردوعليهوهسلمميهافتهالتصلى
ابإلمنشمةضيةبهاطأثرنوصمكلليهاالتحلىرسوليضعانالىنظرتصنى
وسالتسلبلىاالبعرهوللنفتعنمكانيالتماالمنلىلكفصداالئمجبذنه

أصسنومسمايالىوللكدالكنهعنمرضىءأفالجاوأكو
النغرلنغبرالاالجملناظلءاحااذاكنلجنأبامحبريلهيقالىاخلىكنظفالهاسا

ظالشألتالسودارأمأعأحوا6لهالععفوراالالنغبرطائرصغيريشبهبهبيلهكلن
أهلعهنةطودقالتكننبيتهوسلىلفعلالتمطيهلىارسولماكاقشةما
الحرئبزعبدالتمبنافلدعفكننهالمهالعلىالىأويخرجشوفالصالةصفرتافاذ

لىننطؤمفافئأضجهوسالتمكلياقصلىهولرلشتجامنأامارأياحد
لمظالمفتونيمبأابلعذاترلمبهماذاهكةاهليمعنىونلبصرولماكلثعدصرفعممق

الضريقينأىوشفىيبعروفستبعرهمعفابامبصاوتيتونابأيما5معنائباسبنا
وأعمربلاننونمحاتاناالذامئميطالنالمفثوشهواوشليقهموفريفكفرلمجفوا

همأنفومنواوضاللاوأانهالعومبالجنونسنابالمهديىوهوأعملىسيقهلجمن

قلوألمجنوشوالعاإضالوالميندايىبالفرالعالمهوانهتعالىاللهلمفاابةوالهدغلابا
فأل



أبرقودعنعنهوالىمئةلاقملفو7احوالشلعطراأانههوفطكلئعدمببعأالمكنببنلى
يق3شروهوانالدطلالنفنىايانابماكذأئالهوبوابمنوخيئولمفيدبئهنئيدلهعمهنأكثلبنثد

كفبراذطوالتطحسلىأدهلللطمعهمييئاالتنهيدهةيمأهيضوقمحنيفىأبندأضمعبجمل
ابوبهذلحعادةأوالفلةاهىلميانتابزفيل1الىأكالفىصبمبنشاتادااهبرفدئدبمىكفىلباطلفاواا

ببنهمفسادنجواالسعاوجهعلىفومالىمئعنبنعالللااعنجمغناسامفابدازلناعندر
المغيرةدالوليدفيوالمرلألموهوألمم3افيمنلهأأوتنمألماراظثليوصناعالسعابغلمجهواوافتم

فولعنداطهوردكان

منممناسمثريهيعهميانالتهقهادعيإلمحدين7بثهسملالوذمبرعئعيعضنيأالمكذفألقطع
اوذصتدكلرادهنحفىدقيلكلوماوالمقادبقفياللبوالمصاشهاالدهاقأسللوقدهنفيعهنونواأو

كلنيرلمذلمصاوولمافيتركاناضههنهنوايةاوسنىمابالنوأظهرخالفففانهصفياهنبنعيدفياوجل
فيءئيظألشتاالابهمالترضىبئركوابعفوذللفعفعلىاضلمماليرضونصحتانعفلمعليههاانثبض

اشالعاولببعدذالثجمدونوةملىلههم3أدونارتكفرنجكفرقىمعنامووقهلوياينونلىفتلبلبم
نوابازيخأدالمتافيلصقبرذليلضعيفأبنأمهبالباطليرالحاىكنفإصتطعكلوعدهاق

يىبمىقرالعيافيالولدالفسلناالنوليااسوهوقرببعنانجكباسكذلفييزواوأكطفلةوهىالمهانةهوهى
لعدأادعاههووقبلهويالسودبخكبيفرثوفيلالمغيرههوالولعدبنملقنفسععليهاكالجمنبيانة

منئولدلممنةغآصالذمىوقيلوالعبببالطشطسالةلحوميأكلختابأصهزاطلبخئمراالخنس
إمرفولمادةلوفبرمناعانناأيغسدببنةبايسىفتانىنجيملالمحسباخيعفىلغحز
فياالهذهلتثضلابفولاالسالمسولدموعشبرتهيرأمحيهنعحهماععباابنوفاللمالالخلأى

خبثئتاذاتةا5اطىهابرى1مغياضدىظيممتدأبداشئأنفعهمحدالدينفيواصلقنغ
ضلدانهمنهاروىتنيهسئالخصومةمقاثئهواالخلوفيلادفيهوالفاصثلصاشوفنااأكعتلىاالثم

عداأتلولمحهصلىاشدوروألفيناقوىاوبإشااالكولتلالوقبلتىكوهاشدبهواوقيلبانباهلل
مئرصفاثفىوصأىرفيبمدذةدفعقواحلىانااألفافىأولثئسهبعينمنالملىفعالميزانضعيرهى
يمافيفاهامافئمجدتقالمنهموليسالفومالملصفىوهوالدذنبمالمألمومةالصفاتمنبهماوصضاهخ
أخبرشزفان4كلىمالسغةغاشكئرقبهأبوهعاهدااغافيلمنهميسيشقراهوصهديريدمععباسابئ
إتضرواقتهعاليعرفنعضعىيةاهذهفياحابئوكالاضاةارغةكزنمةلههوالذىاكيخملوث
ينعغأباكانمالتكشركانعرفيعرشهافالأيضاوهايعرنقفىذكةلهوكانترفزنمفيلحى
مالهلفيوتانفتوتسبكأاليعووالدكرمنأأحدفألترأنصلمقغببقالنهفيغفاقاذابنانشاة

عحافعوئرايرولدهافرئوبنامالذتيأنةضأالفىالدتتيفادكالدابق3اطالمغيرهالوليدبن
فلثفأنشنفسىالىئوقيوبنهلمالالتطعهأىبنين4أسالىددالنخفحهنلرفألثطعص5امبرواظلى
امالنكاناراسلساطيرعلمعه7التماكالاذاتهلىوبنياذامالكلنأالقومعهاهمابنبهاالستفوالى10ذنن7
ألهمالشذاالنعوقبلداشااللكغرالمالوانبنيىامنخولهاالىالنم5مجازاجلى11ولبناال

لبابماهدمهعلىطضموعصمودوجيوالمحىأالنفأىهـطوماظعلى4سذمشادتعادأوتيثمعهبنبنو
نالناىجمابعدسعلالدنحاوعوذانمىوحظالسالرهأىدامالالنحضازن54

طبعدالنقالفيهبعلوالطبراآلولبىأسالىلقر7شافااىعليهآإلننااذاننلىاعلبتإشابدلكلفببابنبنواصالذ
اويلىوالماعابقاأوسهليزورويعتوبءاخشاكألبدامالالنكنبرجمراىأشحزأيخاتبلهيعملالالئصرط
هالمعىاشمجزىلهررءنكانحنقاظحملمعادابعئرةلىالدتعاحماهـنواصدوهوألمجة3إباوسمكاذالتمكليهصلىالنى
بهمنكوثشهاعشراطيبماصلىصالةيالمعهءلىمنانفحالصنبعثرنيوسلمكيهاالتمصلىرمعولاذ
بثعأعديهعلانبزكرفياالةاوتخصيصبهلمايعرفاللةمهانفاكللىلجاع



الجبفنواونماكواوالجيهحئىطمفااهلهناأناملىتهضطلىبرفضوميخطهبافبل
ثيمنةاأصابكاللؤالسفيينكعممنىواجعلهاسثرمفلىوطأدانهداليمالجثوسملئمكلهالىلنطياما
فوتحسنهاضفباكلضايضفرككلضروانيقالبعرالجنةهذهالبهمنتةخلىاهلامنقوم

ليصرمفاحدفواالأوأاالعهكنناعدبوناضافطايفعلدناالكنانلبغودالماتظأالفملىباقىاويتصدشبا
لطاالرعلىدؤاكفاراوالجهوالحسىيموظللتبنقمافأصقجمينهمثسنثنوافىالمسايخيولميففمنالصمدقىمصصين
علمالعنءنارالففراانفقبلالعجخلينالمدنمعمنكرهاليقطعن453ليعرمفاواثهلفوااذأفم

عهاساشونألىالوعنفعريألنفالوصوادوهوسوهاالفي4عالومرفد4لءاليسئثنونأاييصعرنها
الاللهءاششاواليقورن

صوميهممهصلههأىيفارقهنجابثهمنمعناهبركبوقيلزللصبهلىواصيفسلسموأنصطثااوحمه

كرمىلعيونالالعىيخفئقأهالصكةبماضراكقاناللىناهملئعالىتولهحههعلىتهناكوحعىمننااالسذىمو كالمأطوطأددهاهصوإلكاواليعىإدسدكالطمالىالثعدرجماكطاقابىبغالنهشرطاصورة
الؤدركاوحوا

بستانفالالجنةابأللىناانابرناهمكالىقهالنعافياسيعابئرومحكئالمجالجنةامعانالاضجنقيلىمعىان
أهلمنقومغرسهن11نجاالطراهلءيمابنؤضبنءامفوخداضرواالهيغالالبينيشاأنالأحمالتهاءضا

امماذاصرمواثكىلطنركانو4يخأالثاشفورثفلجلوكاالةأئفطافبأالله
منيخئئوكلادالبساالمحلفوقهن3واذاطرصيهزهنملألمتداهشئكلءعلهابألنزلبئرمن
فهوالساتلالمئعدائعئفكلممدولزرعيانمسا3يخيواذاوأيضانالسماطادلالمضاناراتعاداللهأنرلثيل

النفآلواالفاالحغءهؤالاالسوووئمبنوهالماتضايننرأشئكللهسمناسوفيواذادأىناكرنوهفأصفتا
يالالمالجماوالهلماكانملاالمربةخهذاوانماكاامبالكئتراوانفليلالهالانواللهصتكاألؤلطق

خمواغنوةالدوميبيهمالفواننلأنناالنسطيعاميالكراالمالاذقلفاماقليالكالعريهاالجمةفمارت
ى1ليقرعنهاقواخااواادأتعادنفمنولهمليعرعيكلاياوجضقبلاحشتأىالمظكليل
ايعيمانوقبلالمساكيينالهمكرجانأصواقبلادااىأمصصبطرهاعطعابمهاياوتفاهموفى

غرحنهمسالساكيىالسمتوحشأوفيللتهاششامايقاللواولمالستئشنوالاتسافييضاعلالأمعارتأدضا
لىثعاوهوفولهاالبالليلنطائفاقىدوالرداسمنداىفمربكولعلهافطافأىةلمصروصروفعل

ى1تلمحاألتعاعتأصثهاوهوقولهلمحاامننرلتنارانطانفاذلىوكانناغونوهمثمرهاضالألكزغا
لوبهينهفعفيهاشئاضالرطيسمنهاتصمرموقعلاالسودالمطمكللليلاىيمسنهالجغةنادىصىفتنادوامأ

لمايعنيجميبعضابعفهمفناداىتغادواضزيمةبلغةدوهوعباصكلىماداالسواينانصباحبععاعفدبعضهم
قاطعاىارميناجمنغواالعنابافارواررعيعنىصئمواعلىاغدأنأصصولىءوواباااغدأن
نسرالبعضبصهميغوليتساروناىفهونيعأوهملهااععشواافانطلغوا3غاحمصالىيقلولمنكما
دجهـجدعلىععناهولمجلثقصدوعلىاىصدوغدواعلىمسكينعاجميابومالبدخانايعرموانغدواليهالق

كاابئوقالالمساتصشوغتقحعلىوقملبيفمفىقدأسصمجغأميعلىلوقىاوضثن4وابنثنهه
اىهارأفيبينهااحدوبينهمصيهولوغارهاجنتهمعلىمأنفحكن1دريئرهآتقدااالدالالغددمعى

هذهوليستخبنئناهأظاعنيقنطوالخطؤناىانالضالونكالوامحئرقةالجنةرأواهـباحركنمءلىئكاذأ
جغتناالمساكنالجمعكيخابنهمونيقاالهودطيفوهمذهوانطلقواظيديخعرامهميصارميناجمنخ
مسكينغليكمليوماظنهايداليقوونتونيقافىأبطرجهاالنهارالقولوقرئسهمفوانالجنةاورخلهاالأن

ثندبئدرفاالمنحفىجدعلىصأوأعلىوغلىخولالدأكيألنمكنوشفيلاعىاساكيناخولدعنوالنهى
صرامهـلىءعندأنصهمفادرينبسرعةجننهمالىقاعدينلهدواواىاقصدوالصرعةاسداواطبهنفطوالمنعكذاعىعلىتسهم
جنقمأىياراوهاسامياعندأنفهمءعلىدرينالجنةداتواعلىغداىألمجنهاوهوعمنالمساكشضهاعنوت
لمهىنهاأملوأرعرفوادلألأهألكهامنلمارأواثاوماهىجتنامامحعنداونالضانااهاووبديهةفيأفالوامحترفة



كألكماألقأهمياجمملهربلهيمأنااالضمنالجكلىهااخيرحمعمحوموقئضبل
تةتسبجاوالبمهابضثعوننلصاالندثهلنعظمامعىااللنقاجلنسباذيالشفهااتسلشون

لهىطهماوكمشينخبمناتيهوثئوبرنالتهيذكووناولومبنؤوالثثعلففوا
سأظلوأولهذادرهمفعفصواظبإةالعزجمةهذهاعنلمجرمإلوترآكروالئثواننقاممهئاذا

الىمنعقلظباصهم6لأفرداعلىوابهانكلمالىايدعوهملماطبصرهاخكلهرابعدضاب
الهرالىامنبعضاجماملعضاللومينالومونلعضعلىملعفقبلفأظالماأدممونعنقىهوا

انابلنافالواإلو553الحأبغولهشيهطوزوامجميعاياعثرفواااالضئمعلىةاللومنهغصهواكل
اله

وتىكنالمساكهـيناناخيرهاونفعهاجمنفدصمناهمفالى1محروعوننحىبلجنشا

االهالاكطتسصونلواللمأفللماماوأفضللهالأعقلهمأعهى1أوصطيمقالءالستثناا
أدتهئعظمتسببالالنهساهينليعرمنهامصقولهماالسنتفأعلتنركرعليهمأنتثنوننس
االيزكونعىءاالستنناانعانىلراالتفسوعلىتهاالجممنمعئشئرأصملىالبعدقرارالنهوا
اطاذدؤبهمماللهوونوتشنهوبرناىحونرالمعنىلحرجنهميهونمالسأكينشيأ
اللههألتسصونالتعوقيلشاناستتناوهموقيلكانكالمساصقومنعكمملطماكموتفر

ابأليخافعلالمااعنؤهوهمامعناهاشربناأصيوانعمهمناعطامماملىمئتىونو
صبعفهمأفبلضوفيمالمسافينعنااصاناكنماظافيفقالواأننسيمبالظوأفواعلى

نماناصاايللوأنفممههباعلىعواداويلالقالواهابعبعضهمكلىللىم1بتألومونمعلى
نصفعولمنيمكمرهاافتمفلمنمقىفيغائعناهوقيلالمساكيننعقراخواحقمنعناامحكنطا

عالىانايبدلهاخيرامفاانعميربنادقاواأقصهمالىرجواثمفعلغآباؤناسيماكن
عنةجمهاجهةالصدشفأبدلهمالتمعغمأخلصواوعرفاقومانابخصمعودبلغنىقالربناراغبون

اىامذابياىكفعلماااكنالثالتمتعامنسنقوداقالالبغلمجملىفيهاعنبيواقاطلهايعال
ذاالضهاولعذابتعاقالثمبفلككفادكةنايخوفأميحدودناوضالفتعدىجمننفعل
لمزإفعماجناتبهمرعنبنالنفانتعالىفقالبنالمفاللهأعدأخبرعاثملونزاكلبرلوكا

االتماأفضلاالضهفيانانعطىبهونالمهمالةاالهفهولماترلتاالتؤةمفينلرأم

لاآلصويقبينانيعكألمحرملينكااصلآسكيهطيريذيباتعإلىاقهصالتجطون

اكلمألبئكالمم

منحهوأوكلكيليم
نواعلىحيرحكزلهسم
ينناكناظاابنارجا

ءاالسئينالمعروشوؤك1

محيلالمساكوعن4
صقطاغينئبهنغكناناالنا

ضثهااالراعونركلا

ملناانربناسىء
محرووأواللفمثمديدمد

هذههنمنهاأخبرا
ربناداضونلىاناالجنةا

جوناناجمدالبوشعشهطا
مجاهدنالواعنلضؤ

أبنوعننهاخيراأبدرا
بلغقمثنهامسعودرمنى

بهالهمفأبدأخلصواثما
فعاالحيوانتجنة

منهالبغلعنببهمل

ابالعذأكانحقود
افلعذاالىمثلاى



لانامفلبهىلهطلتايعرافزالوكوثنقاثفملهامبئابمببااهيامالطيرمابطنىثنعضهـجوإلفة
بلىعئأانهاككلحدئخالفيامةيصملكاعلينيالىئانجهىافيالظ653راوبالمقهـكمانطيالمفم

العيامهالمحيىمتمبهاعفاتبرثغهعليهاناهدناعمؤكدهومواثبقعهوألم5ههفاالنغةطينانمءوأاذاحكمتماعم لماغكعونداذثطألمانانفياهةالجماخوالعهوبرادلومتالتحينىاللانمانحمكمون
اأسملهموسملههاقصلىلنبيثعالىالتهقالثمتعالىعندآدتهكروالكامةاظمنممكمأىالفسكميبئحكمون
لهمبلاىعهلهمالمينمعتخزناافىعههاخالملفآيهمصاىزمبنأبهممعنىالالقسمجواب
الثالهحعلوهييسهمالثمالهمالثركلأضافاواغءبممشصبهعلىننراطضيعشركاأصناأمعليناانأ3ا

في1ادفبنانكالؤاضعركاكفابأنواادعوهمابصدقشهدونءئمهدابهممعنىوفبلمغلظهباجمانمل
اىساقشلهوئشفعلقنفعهمالبومثذطكمائحفليأدؤابشهـطشفمدعواهملمالتوكيدفيمتناهية
فىاوعادرجللعرباتقولالقيامةعقفىهوثشلسماعباسبئاقالئهليدفطيععي3عننجلىمأيمالمئريئاى

صاذفىافاداسافككرعنالشدةومقاساةالجدالىفعهمجتابمعليحعظيمأص4بألكهازصها
هاليةاالهذهعنبخكلباصاثلساقعنالحربربخفمافياالصافمنداادويقالئمركهلهمآمبهوشذال

الهئماعرقولتمأماالعربديوانلهانتسعرفابتغؤقالقر3نمنعلبكممئىاخنىافىفىمادشناصاى
صافرببناكلاوقامتعناقضهربقوصكلنانيذهبونولواهذا

51أنمئمدفنهاماالمعهذاأبباتافياللنةولنشألهلوشدةكرببومهوانجكباسقالثمهـلعألؤافعهنهبم
بخزهبرنقيسةعبيدمينزاصادانبههمعب

آثساوفدنهاريع5ساقهاكنئهرتملئفانأحداانيعنىدعرأهقى
ويرومنهافوليساعدهمهذاولهماليععلم

الحرسكرااسافاداكرشكغمازنلالطوفيعن7رلمجعاهىأالكتاسالمأنهعليهكا
ألمجسعدعنفاشديداالعظللدهيثلصارحىالعربمهذافىكلوجصربثلبهوالعهاللمينط

نرلمجرصايومهلافتالرسوللؤعلععوساللهصلىأننبىرمنناسافياعنهاللهرضىاظدرىنلهمزعيموالتمند
صوأليساظرباانشعسؤيةتصيلوشثنهلنموعهمههاتاالتممرسولظلالقيامةبومبهشفالتمبهذامنلهم

اللهارسوللواظفيهاحمابلبدرصواليسالقمرلمجةايةلوخفرؤتضاوهلاباااللوفناصبعساق
القهمةيوماذاكنأحدهمارؤيةتضارونءاالالقيامةرماللهرؤبةماتضارونقالرمضراواذفليأتوا

نصابااالصنامنكصاللهيعبداحايهنفالببنىجعدنتمماخ3كلنعتثمؤذنأذنالكئمفانوالجيورعلى
نلىكااابرونأبروكبرأهليعبديشحئاالمنكنببقالماذحضالضادااليتساقالودهئنعباؤالساعن

عاحبةاتخذالتمعنمانبغفيقالاللهابئكزيراقالواكنانعبدبمونفيعاللهعاكنتمالهوىاعوفيواالهي
ااياراديخمئروننردوناىاعلشناإلربنافاسقنافشماراليهمثاذاتبغودوالولدمحافأبوميمنهكخض
كاراثعبونماكننملهملفيقادىالتدالمارثمقطوشفيإبعفعافيتسابعهسرالمجيطمثصعىولشتداالهييرم

فونماذاتلهموالولديخهعالاحبهخذالتمحنامالهئمثذبغفيغالاللهبئاعبدالمسنكغاوالشاقأوالكمئمذكة
مجطمطغاسابادجنيحشرونوناالؤهمنفاصقنافيشلهـاعطضناياربمانيقولونالشدةعىبهولكنثى
رببرأتاهمبرونالتمعنبعبدناالمنيبقالمداالضارصىيختسافطونبعضابعضهارر4ابتلىا01االنهم

اتعبعأنتأضعافىتتبعفمهاقالفاذاتنتظروندأوالتىمنصورهأدفىفىافياذأواقامروفواعن
ثعيعولونغعوذلملتهجممأنافعقوللضاحهمإييهولماقرماصأإبناهىثنانيااباركبخالرقىصجاكالدقطعكاشول

ليننىهلفيقولينقلبدأننيبعضهمانحتىتااوتيهربانثروالغلواليمثهةمفدلةيده
ودينهذعماالميولوكانالبيانلمحمنظرهعطنموقلةفلضيقوأمامنضبهالبلعنوكنايةاواف
فثنلهشععهبردامابعيرشالنجانصافا11حاعنيمنمبها



نفسهءاعنللتمنكنساففاليبتىشفطفيكنمقفتعرفوفهافيقولونليهمه7
واحدةطبفةظهرهاقاالجععلءورياجمدانفاكانمحنواليئىبالمجوائتملهأثذن
ميفيهاأولراوهاالنصولقهتحولووسهميرفعوشرثماضعلىمشبادأهـاعا
ايهمبفووندثمفاعهأاومخيجهنملىسزارببثمبناأنضلىفعفولونأنادبهمقال
فكونوحسكةلببوكلخطاطبلةهيحضصمرفالراطومااللهمولالفلسمصم

وكالطيربموكالىلبرقاميواطرفمنوشفرالموانالسعديقاالالكةدفسهاشو
خلصااذصىنادحهغفىوحومكدسلمىدنحيوشىعسملشاجركاوااشايلورووكحا

ءاستقصائآهشدمنايشدبامنكمأحالمنما5بدكنضفوالذلناامنالمؤمنرن
ابصوموخصعهابناكلواالغارفيقولونفىالذيئممخواالالغياهةمدتهالمؤمنينالحعن

خاقاكئيرارجوناناراعلىهورهمفتصمعرفتممنأضجوالهمفيقالونوبويصلىن
ننالبفيغولأميأحدكنفيهابنامابفىبقووشرئموالىكبتيهقعهسانعفلنارالىافدأخذت
بغولونثمظقأكثيرارجوقخيرفأضجوهينادسدمثغالقلبقىئموجدفنارجعوا
شارمنرنصمثقالفلمبهفىتمارجعوافوجفيقولثمتمابهأمياممنأحدظرفهالمربغا
غولثماأحدنناسدنظرفبهالمبنالفولىشررجونمشلفاصترائمنجأشرجوخر

يقوونثماخلقاكترجونضجوبررهتنذضالفلبهفينمكوجالرحعوأا
اللهانشضنمافوافاالحيثاتعسدفوفيبهاللمانأبرسعيديقولوكلننذرفيهاخيرابنالم

اللقكزوجملفيقوللمجاأبرالدنهمنوبؤتعفهاحمسنشضانكوانرهذمتقاللظلمال
فصضنراحبميغبضامأرالايبقلمؤمنوشولماوشوضغغلنداومغئكةالمألشفعت

رللهانها5افواثننهرفىواحمافيلقهمفدعادصلىاخيرالهلمنهافومارجلنارا
لونالمئحرهاالمجرأوانيالىصوثاتتهونااللسميلاحيلفياوربةنحرجونماهاط

كللؤلؤقرجونفالئضاظليهوشاالىاوماجموشعغاأصيفرأواخيفمرآنصلىا
والهمحجملبغالجنهاللهعالمأدالذينالتهءنعاءهؤالبخةااهلمسوفيوانمابهمر

أحداتعطهالمأعطيتناربنامولونفىفهولكممالجنقفارأيخوادخلىأيقولثمخيرقدعوه
فيقولهذامنافصلامحئننجارفيغولواهالمنأفضلعنللكمالعالمفصولمن
جمناهصارلمحكوهومسلفمااأبدجمليكمأصمادفاكل

ملكلافسيأفىبهاومايتعايةالىةأهايضومايتعلباألفاظشرحفىكلفمحل
ياههرببروفاصالتمعناالهنكلشلعبديمقالماذحتىتعالمحاللهءئماانموضهعلهاقى

غيرعوزدهفمرراافعآتيهمأسهىةبةرواوفيفهارأؤلتىاعورهتننىأدقلمحالمينا
اصاعكرفناهدفايأتبناربناشاحتىمادالتممنئنعوذفبقولونأالربهمبعرفوشفيقولىلئىا

محىيئثااقاليتبعونهانشربأفيقورنأنادجممولفيلعوفونالتىوفيافتمفأتيهم
ءتاوأعظيهاولصفاتاديثأكبرأصامنلحدبثاهذاأنالموغترإعلنووىلرحمهاذبئأ

يقولونبلثخععنااليممالهأوكلهملفاعظمأحدهاوهوقولقوالنأصثالهوفيفعه
زمالجانااعتقادمعهعظمتعالىاللهلاليمجلسىالالالونقدبهاأخنؤمنمجسكلينا

سافىمفاتجهفوعنيزفيقواواالنقالسماعنمزوأنهئئليسكئلتعالىأدتهان
وهوأممفيهممنعةجاحتارواالمتكمينجاعفمنلقولهومذهباهذاافلوقيين



طشنياعنلمظاهرلفظهعؤيمثسيوخناألتوالحطينبهبالخطابهئاظل
لباباهذاحهمسلصاتفسيركالمالمجيطعنلتوفابههفينحرهفهمثمعناطنبا
هاواغاصسصموأاعليمايلبعلىاتتأوذأطاقكلمبععظموهومدالثاقفولوا

انئهفيأتهموصماملىيقاورقولهنهباهذاصلىاهلهشعنيلهالمنتأويسئ
دؤيتهاالباالنيانهالجمغيرعنغابمنانةالعاد5إلدأياعروبقماإلثباشكبالرهان

تياناا5حمانعالىاللهأفعالمنفعلاإلتيانوقبلشجازاارؤعنهنابروافعبرياالتيان
أشبهلوجه11وهذعباضاقاضىاظلتهعألبعضتهمالتطوفيأللمرادببأذثم

ثاتأنكيرهامنالتىنصوؤافىوألذمحطعهملىالمهذاروديهشظالوكونعنعبها
بظهيويصودأصوؤالتمفىيأتهمطوخمعناأوفالوالمحلىفاالمفاهرصكللىالظالحدوث

المؤميهااقم7ضاايختبرهوهذالهاصضات4تثنتىاومخلىفأللهكضرمألمومنلهم
شثالخاوظاماتعألمنالمةءدأواعليهأناربهمالصوؤأوهنهلملثاهذامفالافاذ

همفيألوشلمكلليهاتاصلىوأمافولهبالتمعنهفيسمتععنونركمليص6لهبنيرلوبئوينكرون
الىلصفةاقلهمنعالىاللهفبضلىصفقومعنا11هنااهوفيفالمرايبابعرفوقالئىلهصوفيالت

الحهمنموتعالىشالهلةمروتغدمشاكنبصفتموانيعرفونمباواغاعيفؤوالو
فيعلونةمخلىاليشبقخأمنللمواءكوقدمخلىشعأمنيهئصبهيرؤلصفةهذماعلى
ملكلانسهاولمجااياهـنهاربخشاالصففبالصوأواكاعبرعنرأنتفهقولىنجهملمرنجد

النىمنعسرةفيئأدالعالمينميدأتاههربأبمحديثفىوتولهؤكرانصورةنانغعد
وقطماليهثسبهمئىأوسؤمنينلمعاوضاصعتهوهىلوهادأوخيهامعنىئهارأؤ
الخلىقطحماتعليههرأوامنكواستعاذوامهمالفدمناهاغابالتهالنمثركتالتحنلىئوذ

فىلبيهئالةارواذكرهذهفهسابناعنطهئمفيرارىللوابةولمحراقسفيكمشنمكىلى
بفاعنيهشنرقو4معنىبهونأنتملاباالنأبوقالوالصفلتحمالالاكتا
رسونهاوقدتقدمءاليابفغيكشفوضبطالعئمدكشكنالىقدرنهآسا

ملىالنيعنطدبثالشفيريفرعيو4ءالمحهذاالمرأدبالعماقوفيلامساقاكضف
فىلمومكليهاعلىلنىاكنكناإلشعرهالضىاألمجموصىممنوهوماروىيموسلمقما

بئرمولىجناجمكنبئروحبهتفالالىلهيخرونرعظيملىسافاضكلنيميومفوله
ونفيكثبرالزمربخكلبهوموالىعلهايضابمبضمنكزدابأبأقاىيزوهوئفىااعبد
منالتتعالىرؤلةددلؤمندهوماذلىومعنىابخفوركلأيضاومجهول5اسنادنى

ورظمنالمؤمنوئنمتينهطالساقوفدكضعياضالقافىلاطافانفوائدواال
الؤمشعالمهاللعتعالىاجعمخيفةمماوقالنكونظقخظهمةعلىالمألثكةجهاعقعن

غبلىكلنعغهوماارعبوازالةالحزنيهشفهعناوقيلالمهتادهالوفاكنضار
قالمدانبخرماتحلىعندذلشوحينفذنفؤكمشطمائطالاهنمحقولهم

هاهأوامةنكالجنةافىهىالىارويةالقيامقنهيربرمامااهلىفىالىؤية5وهذطاباظ
االتلقاصغصقعالمحعنددتهمنكانفأليبثىوقوةلعبااللهصانابذارؤاشوفلهف

اهذحدةواطقةظيزالئهجعلال1قاورإادكلنمنواليتىصودداقاشهأدن
رفأليقهةاؤواحدهأةحلىواطبقةومعنىنعبادهتعالىامنانالسصوا

مد



م9يودلمةاملم3ائركىاوللكليةود11لىافءلكفااىعونوي

ثممعناهههيأولياافاكأوبيدتهفصووفمولىعهمفونثريرثموفولهحؤلاعلى
ضربثمأنشرنجاوقولهفبغولوتلهمونجلىيثهورهعنلمطخازالقلىوصهمووبر

صتبشفاعةااوتحلاهراطوهواكصرهالغتانيماغالجممعربينيالجسرعلى
ترلقأىلقةهقحضدلىفهايزذقولممفاعةاونقحهعناصلاسصوقهلىلحأا

بجحوممراناكنجطفوهوالذىخطافبمحطاطبفؤلئبتالأهاالفسه
منعليمشوكلهنبتالسعدانيقاللهسئالذىاللواطبايعدالقديدةواكوبهوه

أهعامثالئةأضهمممنانلىجهمنمقومكردعيسلبهطونحمسمشاجؤالنبحا
يسغطويلثىأىطرثسمولصيرسلئم3نحدشوفأمسألثئفألبنالهشسمق

وهوجسرجملقاطواهللسنةااهلوهومنهبراالهاثعلثذاوجهغ
جمونلمؤعنونثهملنااعيهفبالجفوأحدمننمعرالوهوأرششمعلى
شداءؤمنهاللهافاذجيمنمأفيلسعطونالترونوالهممماوأسبعشازلهمعلى

محعالتلههفيتموجالثنوتولهلهمارثهفاعتهمنةفىآلذبئاخواكمصةتيااابوماقهلمؤمنا
اظبرمعنىقيلمباضىالقاقالخبومتقاللنؤينارهندنصخميومنعالبنلىمند

زاالقمصداهواالذىالجماناالناالجمانمجزز6يدعلىشألنععناهجوافاليقيناا
ئمفقةاقلبعنأأمحالمنومحلكرخنىاثوذلمنالجهزائدجمراطأهذواغايهون

للذالناظفلالمثلالذؤالسضفةادهتعاداونههاللهأوخوفدمنمهمحعلى

المألئكةعتتعلموقولهخبرحباأمحعظرفيهاخبرامالمؤمنالمقاديروقوللأ
النارمنفبعهفيعبضالىاحمىرحمايبقالمؤمنوشولمفعشالمبيويثفعءلفااهو

يعملىاخيراظولمطبمكمجرداميناكهمءهؤالمراتطلىاخمنهافومالميعىرج
قبفئوطااليماشاالمجردعندهليسلمنفارحةالفالبلنههابمتعالىافتهوبرد
فوهةجعنهابأمواهؤيهرفيملغيهموالحمارأمحطحمماواعاقدجاعةخصأىةتجه
فىملقانهمعناهفيلتملواافرظبهالصفافىرجونكللؤلؤأىاننهرؤلىأولوهى
صودآاالىون6يدولىنعاأعمبتهوايعرفوشبهاءأوغبرذلكهبذأيياععىرفابهم

ةإبفرأكهاالجهئمكصبصىنعسبر3بىاواكعارادمنىجمؤاموننال
يرفعونالمؤصنينأنوذللث4آدمترهعدهمبهإاضاشعةحودالفأليشطبعوننحاس
صودوجوهرابوروااالهاءوفدلثعاأشذبياضامنووجوههـمصولىامنمود

فييعنىاصوداالىعونورلؤاوقدكااتوخههراشوندذلوإكمئماهمبنوالمناالكفا
لملىولؤايسمأوذلىواالةامالمكنوبقباالذالصألةالىيدعرنكلزاهادةاراد
وهم5انألالىكلونزامأيعتىلمونوههافألمجيبونافالحاعلى5شلعسألا

الجاعهعنيخلفونالذيناالفيبةاالهذهمانزلتاروادتهاالحبلاتوفأليأاصط
ببنىوخلبالعو7نعكأوألمكدباىالحديثاومنبهدسهأفنرفيوبلسوله
سسنأخذهمأضستدرجهمملاكفيكأذالىعهممفابلفوالتشغلموبي

أذنبواعابةاالمعنىفيلوقيوااليرربالغتلبديويمفعائيااليعلوقجيثلجاعرالعذا

سفطعمونفلالدئياأق
ثصظهررهمالنذ

دتتىلبغراكعمعيامى

وارولظمةضندا
رفىالفمنحالنيلةذ

أكطبعارههأعرلبد
ضعثمثالفىلجكون

أؤأنرهقهمابصارهم
وقدفياعمغارهمبغهضا

يلعهللسنأكلعونول

انيافياصصؤاالى

أسالمونوهم
نايمحدعنماأوهم
صودلثاخنعواعنفلند
االهولفرربغافنرفىنج

اكفيئههفاقاكأصكله
صعطوفومنبهذبأ
فعولمعهأوالمفعوللىء

افر3نإلبثهابهذا
وصعلىلىأأهىصلمراوا

جمالمفطننهولثنى
مطيقلهيفعلأقينبنى

بصأنهقلبكلألتشفلله
االفعغامفيتىوقىكل

ألتهرسولأسليةمنه

دبدووسمعليهابتهملى
سنستمرجهمالكذبين

درجهابالعذمنعشدتيهم
جهاسعدبفالجةد

اليهاصتنرلهأىالىكزا

لورلىحثىفددجةرجة
الىاللهواضلواجفيه

قيلامميرزأنةمالا
اللهملىنوزفافانعمةوا

لمعاصىادازديالىذربعة



انوأصهلهمالهسماوي
وإلممألكسيهاحتكلن

لىنععأآاياممعنلوطكوا
نبلخصاعلىنطلبألكطدت
اجمكمموبخلمنهحعبوبئ

عصاصوالنكنأ
االيهاونكاملوت
لغضبوالتاكالهممال

11الندتلىىالقوم
ةامأوتواوقعلىثبب

1بظرشالليسذالنثا
ةءاعالاذالنلىتقالعه

ؤأصفعولبلهىفاليئ

11ذنادىابااأمحطيف
أبألالحوتبطنفىدعلله

ثافكفتصصائكاالنتاله
وااءمكطهههألهاظالممتا

لكيداؤصوؤمونجبالىأاصندطهاكبدهلباإنمكبناحمصلثمخبنفوولحمبلدمتبنأ
كادااىموألصكموؤأناجيةالضنمنطوالمرواالسقموابممميموااانىناصل

النئاثجنياسيؤجمنونأعتغلىنثرامقهحنمغرمقبراأرساتبليغالهههلى
فههالحمولعفدوظاالوحاأىالجبهمأثشدعثميختفعوالفذعليمفيصلاكخ

لىاامهفرااوانمالونأضبرنعرنلشلبهملهمااوكهربدظصبر5063

بهددتحندهذااالمجدالمسمفعلىأهالكهمببيقةاوهوفينالمؤصنعلىلهمنفضي
أكمالههأوأملهبةلنوباالستغفاوواأدنيعاجلنباأثعبلىالمبمتهرواذيعابلهاباأننعمة
انكيديعتبنبةجلههبالعقوأطفألالموتالىميليم51معنالوفالمقةلهمعواطيلأمهل
ابالعذالىالمؤبهطاالشدراجفيالفعكونهجىاالالماكيدضربيعنوقبلالمجشدعذأى
أثطلبلمعنىوالغرامةالمغرمامئقلىقمامىمغرمالةارمتبليخأمكاأبمتسئلهمأم
اننيبعندهمماالجمانعنذلىفيئبطيمأهوالهمئهاتلغرااصعليهمفبفقلأجرامنهم
علىهاموهواصببحكمونمافهميهتبوشعنهوظاوحاأعفعهمأىطقبونفهم
بةالعنصوخانهلدبكلفظاهمأذاصبرعلىأبكرفاصرلحكمداالنسببل

بهنراذنالحىمبنيونصدعنىالحوتكصااعلةواراوالتينيسياا
رجهحينأنعيقعريهاكأتدأنلوابمطلىأىثطوموهووتاطبطنلىأى
أىصومإوهومذالرضاكللىواطبطئعنتإلفظعلأىءلعرالنبفباعيهوتاب



موضيراأصحيرهنطنونااشبىبئانأالنبوةأونخحةممالىاحسعدايفوكدطاولمحقر7الذكعلممعوا
وعظةأالالقر7ناقر7نرماجننؤالجلاثممضصواالنيالعالمينلمكظاالدكيأوأالفوآنأىدماهوضه

آالصمالممدعلييهوماهواىم16السالمذكرحليهالذكرأىلماميعواونعلبهئلمنجامجقحالمإللكيفى

ادةلعدابالخيدنظوانالفقراثااذليداونظيثأثسمارادوفاالىصالةثبيخهنعليد
صةعلىيدلدبهلماكتىأوكاديصرعنىيئطراظرالىقولهمكادبسفطلمومنهادباوا

رهوننرايمإالالذكرثعوالماوهوقولهالقر7نجماحاننظرالمعثىآنمثرشهذاهذاا
الىلنسبرنهأىانبنونأيقولودناويالبغفعلانفظراليهومجدوقكراههأشعذالذللث

اياآلذكريعااش7رقاكأةهووطعلبماردافدتعيلتفالقرآنايغرأذاصطعوهاالجنون
فاةاالهذهادنقرأعلبالعينأصابنهدواعمنسناطفالينالؤمنءاجمضكلباسعوقال

المجارىحرإدانعبنظلوسلمكلياالتمصلىرصولأنعنتعالىاللهدفىهيوةأبعن
نولوحقالعبنفالالتحلبمرسالتمصلىدسولعنابخكباسعنمالو3عنوكىا

ثاأاناررفىةبخركااللهعهيداوعنظذمواسننسلثمااذيئالهشبقغهاقمابقساشئ
ولوفالنملهمافأسفقىالعينلبهماجعفرتسرعولداقاللهولمارسولنتبمعيملنت
دبثفىااخفبظاهرهذاحقينالهلشمذااضرجهلعينارلسسقغهالقدسابقكادف

فىانفولهمفسادعلىللهوالدثةالمبتدمنطواوأناكرهحقينلارفالواالاهيربا
انعقولمجوزاتمفانهافسمادديلوالحضقةالمحفلىواليؤدىنضمهافافىنحاليسصنىء
انعينالسنقأاصهبوملىوألمجووبهديبهعفقادهوجمابرفوةلشارعراأخافاذ

اللهرةبقدآخرفؤئرفعهلعادهواالذىضلثاهذابلةصقاالشنهواغاتفسه
لمعنىواعقالقدروااثباتفيهسأادنسبقتهالقهصابقشىولوكنؤوكوفعلهتعاني

امينضرراإخوالطهبهقرأدتموسهمافدحععباالعلىئئواليغعراللهابقداالشبلهأن
رامدااأوامةاضهربراذايةاقواوالعبناتاصةوفياللهاشحراالبغدرهواجمىاظهنكيره

عالتوا

قةاطإتفسيرسورةأ

وئألودصبمروواتصبههسوووستومائعادية7اثفناشوخسونوهىيةع

الىصيمارحناللةبهمم
مالوفاثابتةايعنىالتابتالحقمنحمشافةالقيامةيعنىالحافةأوحلعز

االممالالجزاضكلىصحقوفيهابقةااالمورفنرفيكلىفهلفقالنوقيلفيهاالرب
إقوماعلىتحقالتىلحافقالاوبكاذفالحقتلىالنازلةااقةاطوفيلمجباى

هىأمحئئوالمعىلهايللهيوااأاكغاومعناهاسنفهاميةالحاهابهمتقحأى
سانهعلىاالهوالترمافهامنولملنهاتعااذلماانئالظهـأىالحاقةماأدراكأوماافةا
زلكمنأعظملهافصهماقدكعفثرهوالأحدددأيئالتبلغهأصواليدةما

العبادفألبانغرعالكارعحمتةلغيابااسأبخكفالفارعهادبااوبثهودكأل

فاملودملوبزفعرعم7ترحتىيمنبهمأثكدالذىبالعذابأبتوجملبالمحافة

باالفراالناسأللعرعبهاالوجمضحضازن68

يمكبراالهلنذاككفيببسبببهموهاحللدسبهاكرسذزذاتبعاىو
فاماثمؤتهمايكذ

العالبناالذكرشرفا
الجمراليهبيففكميض

عأالتو

احدىذالحافةسم

مكميقةوخمسون7ي

اراكينبهىالله
جبهالوالساعة1حافةال

التىءاتةالتاالوقو

مئالديبفيهاتجةهىآ
وجباممسعرأىالصيهحق
وهمابرمبعدأوخفةألحاامما
فهاالىواالاتبرا

همانئأئاأاهى
ماوبخاهمالشمأ

مبسضفهـانمحهاألهولها
لطاهياافوضعمظمهـعنها
ألتهربل5يررلااعص

نعئوأىأدراكوط

بعنةااماعلكأ

افىلىالعمانك
منالنهعظىوملى

بحيثوالشذةامظما
مبنالمظدرالةالنبلغه

دداكعراابهدباومارفع
فيبعئهبروافيأظ

مفعولاالنصبهوضع
كفبشثهورلمحاأالدئان
ةأمحإلحاأاناروعادبا

موضهايفارء4افوضعت

القيامةءأحماالئهامن
ذكرهالولماالهواوااإع
فبةعاهنلهميفاونخوصه



دبهلعانبةمعالطفيةوثبلاكفلاوجعواخمثعفيهاقيلىلشيذةافىامدةنإلىاةأمهـبط
أهلكتنعرنلبالصهاعلمكليهاملىرلقواليأكبمايدوايرجمأولملطوأأفرقبطاباولولكىمثينيا
فرقلبربئفهالئىكررفبهااهثالعيماعنةبادبرأوةاالمعزمنالعلىثشليدةصرممربردماثإك
رهاالتمءااعدغعمباعلىاللهاذقوهايضبطفاضرالىأوضشالعصف363كععبدةعانبهفيدهابشد

هتلحلقالمجاوذرريدةالهفصةاليةءااوقيلكفرهملمبماحباناىيهءطاأباقآهلكعاللعياجحاساط
دفأهلكواوأماعااثمئموثفاهاممقومالعاواقرالذالفرقةاغةالطلوقىلقوهاأبتالاناوصمألتيةؤط

ءض3ربطهااليرمابامذا
رسالهاائناباراقيللهاصرصرهالهبوبالمموتعماليدأصرصمصبراالضىءماداألرمماابئم

بمدلمبهىفنطة3قفدفممنهاءعهتداأإفوآلعرردأهدأثحكئرفهـلبررفيهالىدتى3مهتابأصومال
لىدوفعهلميهمءإاجوسلطهـأىاأضلمحمرهاعلهماوالحعلةأبغوذسبيلفألواصاغغمببهاابقدممكثهواجعالتنغطع

لينوعلهمصرهبغولهالمذمصهذافننئباتصاذالكواكبكلنذكاشسبصقالمنلىفلتابمغتياللفنابعهـاإ
أأليموكانيةلبالسبعانكوافيالباخالجممنميشووفدرهبقضائهاررلكتعالىاللهلىلساعادةفيابماط
باحبردورذاتأماموزالكاابالىاهاالىاالالمهىوهىلجةثالشدباحوربرذاتحتىبعدأضوابهرهالى

قومنكاددخلشسربهابهزأمىاللوقءجمزاتشعتاقملىجموزاالحهاوحمحتيدهثمهنسأنوحاز
المهلكةاويمانتوروذالثفهانيسائمةنفابعقدأىصعوماأقاثاحىيمارفاتبعئهاماصنحمأهـم

حمسوماثمؤماوقيلأهلكلصالحانقطهـافتوروالللمبهىاالبامهدهفىمايهبعتانتاالاسننهكأنعتأصلب
بعذااحمهماغكأوالىعاواطمالمأيرعىاضلإعمحوماالنااليامءلهذقيلالقومطصااأيملترى

امطنىأصروااليامالىانالثفىأىإفبهالقومالنىأصدامهمشقالفلمستاالاللىأولىهابهافيهايف
االجوافضاليهوئلصافطةأهـابضاوأجمازنكلنهمكاالموتمعرءهيعصعرجعجعالياصروااليا

اكمقبلباقيةنضمىمىأبافمنلهمئرىلهـهـارؤسإسراساقطةنخلبهذوعمشههلنههأطكهصحربع
يماريشلعهمضاوأجمازنخلبقولهادتةدعالىمصفهمنكاالئايوملافىوأموقألماالشكلأزاجماكالأض

كلرالعابفرئبلىومنونءوجامفرنعالىلىأحالمنهملعقرفلمافيفالعهمسالطهصخألأضاوبه
سقبلهومنأىءاالهومعكوناقافابفيوفيهءاوأتهجنودهمنمهومىأابااوئمنلهمترىلهليةاجع
الذياالموريروقعلتالمؤتمورأهلفيولوطقئفرىيعتوالمؤتفكافرةاااالمأبافعهقسيسالقهه
مولرصولفهواليركوالمصيةةطثباظأهـاطثةولهأباطرهوبئغائتعكوافياطغياراجمعىلطائةصأئي
ماننفدمكلالمرادبالرسولقالانماالولىلوطالوهعراقبنعىمويعنىل5بهمردلهوشفزونءوحا
لىءزاثدةموأيلابرحكهاصيشديدوقأليهنائيهرايهأخدهأخأهمبهبعادكراالهنصاالمسررمهفدمن
ودييأفوةعوارشئقلىءالءذحالمحىنأوماواتءالمااناداطىاالمعذابوعلىبعرىفبلىوهن
خموام7باباليعىيةالجارآفىعلنانوهوالطوالموالهلصألةاعليدؤحزص4ءأتبامن5وهنأى

أكطأفعلهاالماخرمفىاانفاأىةالجارثضربرلىاطممالبهءألبهماافومقرمتوالمؤتف
أىندكوةلمحانامعهقعنونبهمازحقومفااغراصهاتاهامنائاامعأاتالثصعلأاثعفكتو

أذنوقبلاللهعدلماحاصظةصاأىيةءوادأدظهاضأىولعبهاظةوبرياظاطنانقلبشهم
صعتلوطفومأىإدععواالعظيمالخطاداتأوباالفعالأوبالفعلةطاباظ

مغلزءالماكأنالماالفجافىفبامحيمت8كازأاشلةافرائت5بدئمالصةدا5أخذهمخذفأإلوطاربهمربول
السالمعلبهنرحلمحصفيهةيةالجللىفيلمءاأىآعلناعراعافياخسشهزالدلىجبلأعلىلىالطوةاتوهـ
الالذبفمأدنوئحفهاوتعبهاظةوءنمبرهكرةآثذابرالكائىواغراقالمؤمنينءامجاوهىافلاأىااضع

احمعمعهاوافتهشكنافنفوهىقنارفالكحطدظةحاواعيةغيرنافع
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ابععوالمبليلمنةععلةفنكلنأزكفغظهاصفيعلمضموعظمثعاحمعت

ةدافيازفخةأفواحدالمعورفىذانفخظمزوجلىؤلىبالمومظةيعملىليعتبروالمعضذناصاحب
يالولىةاهرراأةواحدولكئابهةكهاأماهنتأهربالابدضرواوحملتلىاالالع

نبندالابافظمجفالجبالأاللىضيرااديديرطنادالضاضنمهاذالىآىكزالوثتا
هممدلماوأثةلثةششعيفأمحهبه1يومئذفهىءااساشثقتواقهامالمثأى4الوافتفيومثفو

والجبمالاآلدضىوحملتصنهاينهنلؤاحيهاوأفطارهاوهوالذطيكأعدادمائهاطةالمأللميفىوالمأهلتنمم
كناةعهماموفاعنوعالدضيطوشبافنزلونالىسغهمقإهىحثىحافهاعلىلمالمحةاتكوقاكلفال
عزيااجمريد40وا31دالقبامهيوآأىمههياطلةيعىروسمفوقاعرفرلدفوفهمأومجملعليها

عضهالهضعراأورهمامةاةايوآندااربعهاليومانهمررثثثاطاوأمألكنعةغايعنىكانعة
ةالىحماهيىكهالكاالىفهـمأظأليخااالوعالصررةلؤاغانيقثلىينقض7شبأربعها

كعيبدبامئبناصالدلءرضامختاكأاامعرهاانكاماأبثاممهادوىورامببلتيوصالوهاحماه
أالوافعةتولمجنعنأدبعةنهواحدنكلممةالمالمنأربعةايحلهارجاعانالالثقعثىتالسابعة

أنقياههوهمااالزلةفىاتواتامببااطواليهاقدأصقيامسرفهمووجهلورجهوأسدووصانسانوجؤوا
ئذويواداوقت21لىعردتهشممههاهرشالةلبيراريعروهوعنانعرشئحتهمواالركورا

توانشمهإذامنطذاموردنهماعودهعلىصوظهعىاشردمنهماصورهعورتمكلمنوفهمناالنسصورة
ااأدواضلماأبىبئأميةوسعاياقهصلىلىاعدقظلابخكلباساالسديكنورةعلىمنصوزيه

لشرصالامنشىفىنصلتا

خيهماهيهأنامئببرمدولبثضوالنسرلللىبمبنهرجلرجدوفىرنحت
نسوائةمحكوسمبهالتممسلىيالعىصهالتمابروضىعفى4قصوممليهالتالتمعلىؤتالرصول

أاالمحماتفهأذنههمابانالعرشحملالتصنألئثهمنملىأحدنانأذدلىفال

عبممىالعىئكأأأالذالطالبرضىاعإبنامباسامكنغربجاإسنادأبوداوأضحهنقكامإممصيرشب
ععموااواصدهادصاإجواكليالىاورسولمابةءفيءلبططاالسافىفالكنتوصلملميهاتليالنبىكم
نكلهماةانمماذاالماصمارونهلوصمالبهااقمصلىرسوللعالابهاافهظرواابةميافهموسلم
فيمؤنالمالئكمهمحنءلوالموالعةوسلمكلهالتافتمصلىرصولفالوالمزنالواوالمزنالصاالهداازمهدافا

ملوباأالىانالوضوالالمحلدممابينةتدروجممهل3وكلهااتمصلىالههرسولفالئمامنانوا
فوقربئفوفهمعرسنةهـخاثنتادواماثألئموسبواماقالواضدةامافالينهماإمسافانقالماندلطإلواللها

ا6ارلىءالدينفالماالبهءمالوتحانمحمواتكذلثشععالهوكندضثاكدفوالضبسدو
ليوآيعنههوانيةيؤئفئهاءحماوجمهنكايراظالفهنبلأوطيةكاوفوشذلكحماالىءحماليىكاوأسفيك
أربعةوزيدثاربعةعملهاللههاسلىاألىءلمحاامابينضلوأعالهأةلهبىدهـشافوفلظهـورهنثمءحمالىا

وعنالقياهةلوماضىمئ7قبأعالسعليهيخنىوليساودزادلمحروايةوأبودارمدىاأضجهدلكفوقول
عفوتتءاضحاكاءحماحمامرسكلوهابينعام4خمسيرةواالرضءاصامابينقارمسعؤايعن
أصفافغانيةوقيلهـصىوالبعةألىطهااومابحمائكذمسيروأرضحماهكلءودضاعامةحما

لىالملوالعرنجيكلىوامئفطعاضلماعصسبرةواىالكراومابكانفكامبرةسم
وفاموبرهطبمةضوابنارىالدأبوسعيداضجهلمامامننععلعهرشالنجنىا

اختألفلىدالمسافقهصسعوثطوأبنامباسختألفخبراابضابئل9عسعودابنعلى



فسالبأبطفالال4نيل
اوأفىفىنال

فااللغهثاايروأهاالذوم
دوأصرئفول4ببهكتا

هعابىهاؤبهأشديرهابمهصال
الولاعيهائروآكتا

لعاملواعيهلثأقاالك
ؤاعندقر41فىكعاببى

لموقبىالكمنببعمراا
لعهثقكعاوالهاتربال

وسلطمانيدبهوماوصابط
تثبتأناوصقهـالسكت

لاوفيالؤضوشقطفي

لورابةااباسسؤد

اولنبانهاارامثا
لتظغنضاقتصفا

مجرىاظناىابمواكا

لباالنئاالنامما
1اماافيامعامبقوم
مالجركنومواالح
يخسلىقلمادجئهالال

وهىطوفاساوااؤصوا
نجازنوقالالىىت

عليهاالظننعظاطالفا
مألقافصكلىعنهاللما

اصلبمعاينسابعه

اتألوامبةفهوشطبهثم

ااحبهاابرترضط
4ليماجنةفهألبن

ةرنيهأوالمكن8يةر

سبربرأفدافهةاالئحئفىمنمحيالهفيألمعاالمعلطلنرضشبمذالمئللىو
اوخددرضهكاماثيعرفاتةلاادآالناسشبحرفيالحهولىمملحمإديهكوفثككل

ذأومنللعرضىيلئفقأمااالثالمإبلىفيلهاواجمينهئربهعابهاافيأصذالبضانطبرا
اترةأأضواأىالفعيهاصبمؤمهاصاعتهمطابااضاليراتمنيرمحغيىلمط463إل

ةميرالىكعبهاحدهمصأنوشمابقرسشالىلحأقالاافبمولدوابسعر
مسبرةقرطاموفعالىترقونهومنماخعانةمميرةتهدكالىومىنجعبهمطسائة
مؤضالىأحدهملعركهاببموقاملىنالذيخيهلعربئاللهبءوشعاماثه

قيقولبععصغمفأركانيةلعرشابرلىشهربخحوشيألوشعامخحيب44عينب
اللهمبحانكبغولونمنهمبعهواربعدعللىحالكدعلىاثوبحمدكماناهىصانك

كانعةكالدومذغانيهقولهفيباصءابننءوىوورنك1رردهفوكءكلىاطلكرركوبي

للحسابتعالىاللهلىأنحسضونبؤئذتلوعزاللهاصفهملمفىالكةالمألمىصفوف
واننهاعابثئفىالطمنوابالمعالىنهانهاكألموافيةضالةأتحئهضامشثمفىالا

القيامةيومسثماليخفىناهوفيلبدلتهدواأبالغةاهعلمهاليامةامميمعاهـف
لمسيتون1باصسانهموسريعفالمحسنونالثقاظراحواليظنهلدنيماظفيماكفيا
نعرضومممإتمكميااطممىلرسولفالكنلتارضىهربرةأبعن5باساعهمكز

امعفصدلئااسفسةلاوأهايرومعاذالرربتاماعرضفاثالشكلرمناتهةلعيااناحهيوم11
اهذاواليصعوىامرمطاأضصهـلهطبئعو7خذجمينهخذفالىاالفقايراظدلى

أدعئالحسنءلعضهممواهوقلرهلمألمجهرمنجمعلمنماطانقبليفعنررا
جمينعفيقوذكتابهأمطىأأوقفأمامقتعالىؤلىوسلمالتمكلليهعلىبالةعنموسى
جينالنطمنالهوواهراالغايفثىبلغلماالهوالمعىاافرواكعايهثعالواأىهاؤم

وأفرباثهالهلىللثفىبفولوقيليفرحموالهصىلغبرهيظهرذللأنأصبجمعنهبهعطابهايا
مقامابيقومالغااظلىاالنلعامجرىافئاأبرىوأيقنوانمالتآىظننتاقأ
نياالدأفىكنثلنىوااالضهاورصسابيههألقالفىمواالحضاتالمحادفيلعما

11ضتمالعيشمنصالةطفيأكداضيةبشةفهوفىخرةاالفىأصاشأفىأستيقن
أأثحارهاانيةفطوفهادلمرفيعةليةعاجفةقاسافىالهمنوأمىواباااقىبانهوذللث
صمبقالأىكواؤأشاقطفونهاكيفاوادفاكاوقااولهأينافىبقناانقويبه

اليامافىةاط11لالأمنضتكمأللهعتمأمكاةأسفغاهنإابوواثرمموا
ىاليسريدهىتئلطهأبثاوقىكتابهوأمامننيالداورأالموالمطضيهأىليةالخا
طئموهخلفالىصالرمنإيصرىأيدهتشعلوثبهآطىكتابهيهنمهـهظخلف

مئدتةلهطأعقعاثممرأىكتابهنظرفىلمطودللثيهأوتكالمأيتنىيافيقووبهابهعا



يملكلوئسلطىسلطاسهئمكئيأكمثنونونوايئاالدممعئيقيخيلماعابهعماا
نااكبهافيالضكنثاىطبطلشأعبثىكالتخسرفىعبامابنكنلصضبراذليالوافاسمي

تمااالالتعهـلىهئميعىدخلىهاأىصألهمابخكنثهابداجعوااىلىوهخأنمأالزنقلىفمتعاافبغول
ئججربىااللمساانجراراعادجعونطوقاكنسلسلىقومهاثمألهيغسشلبلجيمابأوفالنارااوهى
هعالمجيممدبمنمنلها563علىاللسلةتفديمفىوالمعنىيوهكوأظدسدانتماالقلرهاصوفوقبل

لهلتعاانهالتعليا اطعةاابعدهاواعنالعاضعهالدنيطكلصمهافىالثىالموتهيتنىواصمسعى

ذاااااطيجن9أفديداالىتمنأىاليهمنهه51ددلمبهنئئالموتتمىقتادةاكايابعدألمحيمأاقياة
والظيمالعالله5اليدفعلمأىمانيهعنىماأغنىالموتمنقهامماذأميألةطتلداطااللمرأىالدنيفي لمسكىاممحلىفبأحغافكنتاجمتىعنىأصضلتالنيهساههثبعميمالعذاومالمحعنكذصالدط

وفمهالمسكينطعاملذلعلىسزالمعناهلوةاثصركباالجرارحشدتعليهمحمحهيننهظتقيلالديخابهافي
اليؤمننانهالىاشارألىذاللهيقولاىخألؤافالميوبفيشؤيسلألحقيراضرااعلىلمطوثونوما

لناساالنثلههالمعظمادخلوهأىلوهثيمائمهاددقاجعوايديهأىأفغاوهخفوههنمظزت
ادصاكينلمبونأليطحلضغعئهافىحلقةكلةمنعطحهالقوـالمسآللفىثمالدنيايتعاظهفيقفىالنهالة
ممونإمافءالجراابخكباصقالذداعاسبعنأوغيرهاامامنالتقديربالذراعمفدارهاوالذرسىعهاذ

4لوصمواكالطعموررمابيلمشوبىأةبافىهمبعوشباطذراحكلذراطدسجعودابإلؤفلقالاينجراع
االضفىااورصااللهذراعأئأعاللهصاطذراماوقالسبعونذدابموظالعحيانأكوفةارحبةفيوكانمكه
ءأافالوأنوسلمالتحليهتمصلىارصولظلالعهمارضىلمعايهمحروبنبئعبداللهسهو عملمبهنعلىألبعماكلهلهئةمطخعسيرةاالركوهىالىأالممنأرصلتالجيبمةئلوأشارالىهذهضلىدضافه
بمالخانهاليلفاخرأربعبنسادتاسدلماأرساشمراسولوأنهايلاقبلضانبدغتسنه

عيرمجرصفىئعاوضاضألحعباحسنديثوفالىافؤاأضصهاأوأماقعرهاتعلانوالنهارفهل
وفيهالمحتاجيناطعامعلىيبممهوبمخشبمنورحةالجالجصمهمثلوأضارالىهدهمملوقولهكارال

صمعظمعقوىدليلولهمتهاوةحلقةزنالدنياماوحاليدخصلووهبلوحااالروهوأارأسةهوالجي
كيعهالنالمسااكيىصمانلتدفوقبلرهمىوتخرجدبرهفىباستلنلابنعهافالادحلوهافاسكوهادز

لالدمحفروجعلىالىظىواللهغابوحددقاليأىاهظبمابؤمبالتهاللانهكابرهدمدتخيرجهفي
مفأاللاولطالحفيهوبندثآهلىواليأميالمسكيىعاطعامسهوالجمثأىالمسكيناهامعلىوالصحض

تاالخهقوفروجعلهااعطفهكلىتعالىاللهلىحرمادالمساكينفيالجرمتعظيمعلىدلل
اكاناداصاكانانهبعفهمصائألوعنواالبرأنمأطعشموشكأفواهالهأدكتتاالههايفى

العلهاركلمنرلةبهدهححضأنطالاسدلماخدعنانصفلقولالمسآكيوالجلبتكميزالمزلىأيأصكان الهاالدزألىوعنأحق
أنهأءكان4بباالضهفىلهأبسأىههـفاحمبماليوملهييسأانتأشياالطعامالنصف
لىصصلكاتمكسالةالغهمىانناوصاخوذمنيداهلصديعنىغسليناالمنوالطعلمملهفعوث
ذلياالئيرابيئكالرءااأىاطؤداظاالالنارااليأممالهأهلهوصربأكالفبهههوقروجرو
الففسحموناليركافوياوألىبييرحمودنيىواانلىءمهناطاالياترروامهاجهذلصاخلعإلالجماردلىالىف15

أهلنفامهمومبيهحسامألقأظنتابقولهسبالالجمانفيمووينلاأهلمنهمصنفانععينجعلالخاق
تايؤقىانلققسايعاءإهينالمؤمحىيعافيانىاارانوألعظيماليؤمبالتهنانهمحولقولهفباوواثمارا

عناادارضماتأهلنغاالمنمأوالطعقلهلهوبيرفعنهفريبههفاحمأايبوملهفليص4بيت
أصابفوونل1طؤناظااالياليأكلهوالدمولامدامناكمأبدمنلبماهمامايعسيلوأربدةزاثدوالنونصلالة



عسسلويموركادممماللححهمفهشمولصهأدضجيمع آىالألأيببربلظيهاللهسلىشولكرفولمدالة793لى9ىعآهبجعر
11وجهلىبنكلبلىلفول

ليعىصعيتنىكاأولإلمميعمعضناإلنثلأجمنىويخممولصمالىلموةهثيلناالالمشرنعمكاخولىلميهأدماامنمنالثلىصا4
دضوحعهيهفمرشلئول3الانأقممبمقالفعهكانهاوضوحلىوكبقوالئاعماكاطهو

والمنوتماثظيأل

ؤجماوالموهعإلأتأنكنؤالكبعنبمفيهاهالخلأإبمابععرشياابغعممهدقولهمعنىومىاابنمولهنقولحم
بطفاماأمرونراالرنجيوماالظلىءيعتىجمائبصرودوتنضة7االنياباكأقسملبايونذكرهـنظيال

يعنىرونجمللؤتواحيالرفىبربضومالنجعرآاالجسائيهونبانبصروتعلربيلهاووثهعلعصف
اهرقوماالالظأنمامنوقبماتبصحروفيلوالجةالمألئيعنىونمعوماالاآلنسال4اوبضفمسهل
اليهنهغببهعكهونمناللهأظوهـهبلبعروذهومماقبلالباطنةألنممنونتبصصفىافلةواكبرألمجبمكو
خدقهامنأحدعديهبطلعلملهقهنأثراامهوماوومااللبصرضلقهجيحولفواللحواأدهذهنجالملعلىاممض
كربمرسولنالوةةلقولرسولصمالفر3نيعنىانهتعالمحللقالالمفمعيهذنمالنغبتىاتنبتظا

إأاعابعىاابيهانكمئحرشاللهولىئعمفواطهجبرإللىللىاالقبلوالأرضعولكليهوعبرهوطعإيلىوإقضاللوعنونالواأص
ااهلمهـوةاالروأنهووناسؤاله4دزةفاتفانوعقيهاللهداصلىالللئزالبنةالثذكرن
اللهالىاضاكهأماكلتارصولالىاظفتهىفكبفالتملمكلالقر7نادعلىجمعوننةأقىلىاللهانالهوتكليل

اليهوسطاقمتعالىعنفالنمهوالمبلغولرمالىافامعهوامافالنوالمتكلمضالىربمنترلكلليهرص
قولىاتيرلمصيبةاقالاالضكلذاهـولليزاينالعاربمنتترللبغوله5لمأولهذاطياورتفولىفيطاا

بهممعنىندثعلىماجملارسولوفىاطمنعالىعنابلخارسولنولأنهارأفىوانماارصولوادظوبلابعع

قولسبظ3رقلاهذاأنيعىعرأبعولفمااهوأوتعالىقولهالىالتهسبغولانعنيالخذناهنقلطيغاضألم
ماجماعممأراديالقايلقليألمانؤعنونركيبمثعروالااضروبضاعووالهومىرصصرإكالنا4ابنبال
هوولبسأكهنوالبعولدعطعندالتمعش3رقلبأنالتصدقونتكمالوالمعءأينكأبجمنك114هليه

االبدكرونليعىمايالهانذكروناكهانةاجانمدالهرهنهنبغولرجلطباللةابلميهم
أبمصمابهأبعوتعوذسولعاوللىااؤلىإنصاأابعاابربىولإبالعاللبلمىلعضبراىلههابعوليننراصراخورقتلننقاموا

البهنرحهولمننقلهلمعندنضسهمنبمعىأقلعنىبلواالضاصناعههاقاتأهولليكوقرتهبصو
كلباصاظلبالحقألبيننامنمباواننفلفدرهؤواالالخالتاهأىلينباأالخذفامنهوض5بؤخذثاوصأن

ناراتجعلىلمحأليمالعاؤظلاقدواالخأتامبالقوهاليميضفد
بالبىرابةماناهاشدازامارابقريرغأراداناداالقتالا

اكبناافيخذفنهوالمعنىمياثنضدكلالخفوهانفؤنالمبنبرشاقؤمأىجماأخذبيسدهاهافرب
السلطاخبريروروأهعاجمعلالندناهيةاالسئوفيلىزاندهنااضاذاصاقؤصلىاهجمبرشفىانأرادذاكا

بئالعضورفأباألكرالتايىوانماخصأفهخذببدأعوالهلبعضنجوليضهأنضوهوبايىاوانيهض
هوعرقوفيللظهواوصبلاقلبوفيلانياطكباكبعنىاتاللوقياقطاتاثمالىللصبيرلنظرهءأضد

اقلبامنيتعلقهوماشملبهوقيلايفطعاافلبفاذباشعلتالظيويجرمحثتالهييفساخأجمينه
الراسوهوعاضالؤلىيصماوثايهءاماذالخنفايهيمذنامنبالتنال

صبهلتطاثاتلعالننمنال



لمفيأطجحوكلثكنأعكنهمزائدهأصدأوالمعينمنساباكهكا
لة63الاقرآدأاواتهدسلهأصدملىببنرفيتعالىقولهوالجلئععى

ظعنحمنفعليهاالمتناهعنعنعلوكذبالموادأنانقطعمبجنعبلودقتيبقلمابنلظبارأس
المحةتااسطةاممازمناهعلنعةواللمهولكليناولوكنشليناانهوالمعضوتمن

نسلبأالواما5عوابطااللدافيكوشذلظهرللناسكفبثعادضهمنلهنفيضعالببأن
فامناكماخنهيتهسواماذللعادقدياائبهشالنكشهمىابنفطتغولماتافوةص
ابكألبيثكلماشكلداوانعنىوبنهصاعنزوأكيانعلبئأحعكنصافيهن
اقالوابنناعفغوحدكللىصدمرابواللعافبناهاطلىبمعهعلهحسمعلينا

النهلماوضالهالىاودالقوآدهنىأوأنههعاهاعلىردأوهووصفالجعبلفأبئا
طذتهوفقالكطوصمعليمهاللهالنبىصلىالىرواسصجبريللميىطفهادبهىلريل

يالفيتاكذببىمنياننالنعموااللهصابانقىأمحلىللمنقينلعظةألتدكرة
ماالمعىانفياضيآيعنىينفرالرضكلىالحالقر3نيعنىواتلمنكلببانقر2ى

صقالهمعناهانيقيلحقواتبهمنآمنبثرمىبحاليرونااليمانتركعلىنحويند
بمانعظبكنزمرىااهظهأابكرباصمفسجفيهبوالرالشكيقوفيهالبطألنهعيى

لمءالىؤاهشاوالتهيكاصائهاهألاسبالثطرمكلىوا

فىالنهأصدلىصفاقين
انانقيمألعظةالتذكرهأ
وانهابلكلمنان

ةلحسالقر7قوانلم
يهأالمكيلكالنة11على4

نعطالمعطبأوالمواذا

الض7نورانواةابهام
انيفينفيألىاييفينألحقا

باسماليقينومحع
فساللهالطمربك4

وهولعظيمابذكراحمه
اسحانفيهد

سهبرإج

ن3يئةوأدثبعدا

ارصيمارحناللهبممعم

لنفرهواثلساصألئلرفمألساسوقير

انادإلسثاطابئوشماثهنعةوممعرربموئنانوصربعودآلةاربمدهىرجطاوتسص

األمطربنىجمامخصفاوعشروتمعة
أوهويمابلتنابعذأواالىصيمنارحاللهبمم

دط3وليهاعلىالانهواننذاسؤالانطعففىلاالوجهانوفعهقصمزةلممرىمائلالعزوجل
ولمالهمالعدابنزولاالقوفرئحسأجهنبماودبةوادمنسالوقيليوادبذاباندفعمعناالسبلمن
دنماعلىمعنىسألضكمىوعلىوكانارلأىواذابعىأىعىباجمعنىالقىبعذابفالالمزنبا

اعدعادل4زيتهةمدتمااداهلأوذلىيئرالللاروأثادمجياللهاالفذااودلكولمىيترل
فولىمىواقعابذلههسلىااسولمىانعذاهدأهلمىلبعضبعضهمقالذاببالوسماطمكلبهصلىلنبىامخؤ
وطاب5ااسنماذااماخوابالعلهرينبمأمحهوأيئرجمواخإاببعددسأيسأنلتعاللهفانزلافسأوهمحعنه

تعادورعونقولهوفنهالحرثانضرينهوالامااهدااالكافريناةسذاابطاوطلبدعاداحيةاالومعىا
بغبرمعالفاكهةثابكلفترلبةاالكفمىقوااهانكاالليمورالامذاباوسألىنفسهماعلىحيثلى
وهوعنوشماىزمدفىةاالمواغامذاباانأىإافعدلهجاكاليهءابنقولىأوهالرعبرابدلومرفقهماصال
خففانهاالاأللااضةاالبهماكقدافعايعدابالنضهإالوامافىاقنلالدنياباامالىيطلبؤآولمابوسوا
صهصرذلوسااهليينالاللهرمالصااصذابالدلكليمهروالمعنىالتمنبذةأىاللهمنافعدنهمصغاليدأ

صفةربئللأجاعاالنحماهامحعادجعواتلههاذىسإسابئقالالمعارجذمعنى4يدلهحايريخدلل
واغدمذابأىرزابادىلومفهماكةالمألئتعرجالقالمصاعالوهىاتالدرذىبهاوقملتعرجالمألنكه
لهساالكافرينكانحفةانبصعلىاظلقالىنصلوهىتباصىوافعامهفضالهااصالنوذوانمماإشافط

اصاكوفتهذاصهتمنعالىهناعدلهأصنيسافعبداو5عدمنوانحافعبرالممنصلاللهمىرادايعدابلعلىالثلذل
اعواالرلىالعداهابعدالمصاعووصفثموجالعرصوفعوهومعرجألثكشعطه11عماعدأالمعارجدى
ال



وطأفميرفملمكهيممرجمهبماانسألهعلشبلجكلاكألمألثكقوال11اللهلعكنمخدوكلعجأ
دومأئهأطيومهعرالىايهإاندالمولتينالمؤحنأوأدداءليناكقالمألثأنكاالمالنتةعلىسيفةهم
يقحواقعلىملعنأفيصكيرألم4الوصهدقيامذصضافممنةأينخس63ولارهصقالنكلعيبهصلةمن

ادهمضديلطولومرف
مننانحمافودمبالذكرأغاالمواالصالةعليهلجبرثبعنىوارحكلهالمالذتعوصهنصنهأفوقخ

ويفاانععوضنعاداذاذكرالمالئكلاللهاقيلمزافوفصللئسفهالمألئاكةجلةالقيامةوهوبومنيم
التهالىأىالههإالهألئكةظمءأاروحانايقثضىباألكروصاروحأفزيللقووااعسهطالةبهوقانمافا
لوععدغيراطثانهكأالدنعاوالمسنىمنأىعنةادمخسينمغدنيومفيعزوجلماراوالنهاد3ءلىذئهاثله

مننيهباللهاميمنىاذةانسااالرضلعمندأادالىلماأوهيكرآمنهدمماآفىبيطفيلقهعفللثالحغيفةلي العثئفىممةالثصلىبفطمذألوابلساسنهأبماالفدادءدوهعأموطنالكلشععممويه
00011ومافدرسنةااموطن
العياهههويومسنطلعهاتاهودوماليومدانلوصاأهأخمسينأطاالكابينالمؤمنعلىدلث
عمنهلعألنياالربناالالعفئمقدارخعسيننلليفشسابموقهمندرظمبرفاامصرسواالظه حقفيولاطاابمماواتهغطدعسأصاألونجعصمالثواليودوولولصقدالهوليصراأولهالنساثلالإمعلقء هـددعؤم

الفشةنسمقدارفرفياحالىءدنحالفيامةمعهاسابئفالالمؤمعلالكضازوناهدابباأضراعالا
باهزاساعدوجهلناكن

ىبرنفههلمىهوااللهليإلتهوئتملىاانتهلألنجلشولىلإايومىاعيألساأبسلفندنةمموصمينبهعدالميهالتمدالتبرسول
الدناوقالثافيوبصاالضكهأضحئعلميهطونحالمؤمنلىسفلمضانهسدهرباكسبثواكو سنةاتخمسينشعفئبضرغلمغبراللهاليومفدثالمجادفىلوولمحمحاسهةمعناعباصاننومبررابداطم

تعاداقهبقولانكلىالدنياوقالاالممقدارافىزمالىأفتهءطاءوكالوسمكللعهلللىهىلله
فيدفرغوامنهلمممحاسنؤطوققمألنهىعبهواواهةلمألاماليومملثممماجملووليثمبرافأهربالصبؤييه

خسونفيهانقيامةلومهوعطنلريطةااوأنا0011كوىوالفمقألمأل
دااملىذاممهههألفسمنةططنآفىهنهأدألماكفارأبرماأ قدارهنهمىمفىالتهمنعلهليسلمعنىيهونفعلىمونموالغيامةالعذابماودىمأى
وفيألفيسنهخسينيومكاخعقدارهبعداسواقعساثلسالهوقبلاألةخسونراهمسضاد
ااتبلذوـهـفيهالفيى1جماجيألاياكمتكذيبممحياعدعلىبريرإفاززفديمفاالدمحالةناياير

آدذاجمرثغبمكادلواكباابعذإبوإللصالإيلم3بفإاشمآءألهأنعبواىكاشاالاالمكنبدالبعلمنبالب نضمصالعربيبدالقرو

قدرتناإفيقرنرأهمخنالةرواالاالنجوةلىءنهيتبعدمانمىالمسغةالفينالمحاكونمأ

ألحماولكهنلمتهأالاصافاىأيمنكالاالمأتعدصحببنالمذابالافلةإثاطيرلمحذكطنأمحبقريبا 00005نالصمبدلكلناوهالبوم

اوهاهـبكاالفىلمهانآنهاكلألبيالعكاأاإفئاتصرديتقالسإلهوفوضألحماصبكالمهذتعبراعلقهنين
ماففاهنامضءالهمألاووالوأوزممافالأضعفاوكالفععةيتاككدح

ععمورصيرمومميررمرثلرسكلوتعالكوناتلوفىذابةا
تهماطألاليكأوالمهقسهبشأنظلميبهريبقراليسأأىطحسألوالثاصوفامينبالاب

مفادفايبودوغاحمهاالواوحمرنحتلفبيصجددالجبالالننااأالمصبوغ
الثمتغالهفريبكفرياليسألجماواليمممألحيمرعااطيرتهادلمنفوشانامهالجعاشهتافىوطرلصبست
هلؤخنمذندلهألىلطأىفرلصعنرباليسئلاىاليابفمالبزمحوالبرجيوعنبنفسه

هـتسهه



يهبعزللعفحلجمالثهـإليسألثعمنطلأهـقطمتئعمأومااالمصرفحعرفئأىشةماصصوب
ءإلحاراأانآفىالحماصبرالولرهمالجمضرالوااؤلهماتممنتجكنواغدههئشادودكهمصعريي
وهوركلاكافربمدالجموئالخفهأليقعيمسافمرأشوهاللواكاحمعبخلهمفالاهالحم

علىرئىمدبالعغىمتذعذبنءيضدىآكميبصرومنوبأواذثرالمرقولمألفمناوحالمحسعمتأ
ولفبهتوولتىانينالداشيرنهووأخيموفصيلتهوجتهوزاصبتهوصببفيلدكيرككمنأافةللألضاابناا
ىلفغهعلىاكطفاالفت963يهاماكائماامنجيعاالرضاومقىبدبغيرهرفيكامالهادا

6قؤتنببهللعبزكلإةاكلراصسانااأوالفماعةاالهالوقبللهوشايومذلىلهولىجمطمهوافكيفل
اعوالاالفخعالالشفعههأأيبصروالفياوموهولإالصشسذةالدنياوذدقلهبنبهكاارفقوالاليه
ماامذابامنعهجنعبصراصاصبهعيناالوهونصبانمسأجنمنقلفياهـشؤافىدبسيوكمأى
هرذالفارولانعارفونكبعطاالومهنجالشتغالههطمفألصرحهفأليسالههووقرابتههوأظأبا

أوهوفدهـاإلامذاالهطساليسآلهذلكومع4حماطيملمرفيسلوةبعدذللاليهعادفونئمانهامنمالك
درالوأماهوجلبياضفعرفمىأاأمايعرفوخهمأىلبصروفهمصلوبنضهنللض

أأاطآئةرأنصأذابطأذىمةذابمنفتدىلومركالممةيىى1المجرمأيودبسوادوفيعرف
لوففبيلتهوتنأصكشيرتهخيموفصيلتهوأوجتهزأىحبتهاصمقاببنيهانفيالوم

ةاصضلحابرمالغاعبميشانهلعنىايعاماالرضفىومنبهاااويأوىىى1يهاكأتؤوبابيناالترآفربانه
صعخعهاءاوواللهعذابمنءاااذللأىبهبنىئمبعابصمبفندانهثجيدهكادانحتهؤالءلوطا
الرفعروءلومناسمهاروأظىايعكأاظىاادتعاالفبتدااثمثعثأللهاابطمنبهـالبمأىلألد
أبمنىضوىعةنزاتهبتأىشتلظىالضهالظىلنادحمبتانيفعنامااالدكهلوقيهاأسثا

وعلىنبعدصبرحبرعلهالحاالتزكههـافاالطارتؤعانةاقصأوالبمعهمماإلسوارجلينينلعلىاالطراف
الشوبدىاألشماالطرافافىتماوقيلظاماادونالمحماتزعوقيلفعبواااتنزععباسافيوقالوالجلدا
واهءأووارحلىرفهواهـوسنومحطخلقهلىعرمأبهاوقيسلدفاثتأعهئمكانيعؤئمممهالدماغ الىلهفتغولىلقانأكسوتولىاألعانعنأىبرأدمناسنانارالىايعنىتدعو

اأستنرعففاجاوثمصجنطبمبأسماثفروالمنافقعباشلكوالابئادقالايامنافقاالمثصرك
ماليمعوسطأطكومععزمااللهبكأساللهصوطالاعرابقالقعدبتدعؤاوقيلبالطيرايلنقطتلتقطم
الىالىمناالكاخاقاالنسمانانأالنممشهيؤحقولمءالوعافيلالمخدتدعوعنيعسفأوجع
فغفصالألوراوقبيالوقيلابخثعوقعلكلماالعليالحريصالهلىععباسابئقالهلىعا

المأأاهلكالهبمأىتهاوهومابعدهيهىهتإسءابنعبروفالااوقلةهـصاطلثعدةلعواافلمباضيقلبؤوككالوف
اجعلتاامعهيرهعبصجاذاالفقرلمابهأاذابعنىعاالرمنياطعاواذاانمئرفياذاممهتعادوله
برادتنادعتهنمهثمبكرهممطيهوبوسرهمانساشيياالاللهخلقاببهيسانوفالينفقلمالمالابها

ؤلىاقاعىاهمتئنىثمعومههوعلىلفروفبادبمهناأرادباالنمانلفىمايكروالصبرءمماصحىاقالنة و101الدلال111اررإ05ااأاااالاااأ



كلفىليفىمموبنبممسوجمكلهامأهـاأدثيعثالفاللف
ىتهلخأيؤبهاضهملىظئهياريلىأوصلىصألبهصرال5لكلممعألههلمف
ءبئااىميئلمأاكبيرمقوقأليخبمهوابهسعبعنهايالسؤالامكنيتلناألمحرووايسألفاالللعأأ
غيرمأمونمبرمذأبقولهصةولمنافونمشننونبهمابوعلىعنجملىأواالعياهةمبوهووا
لنبكوخمثرجماكأيدوبأمنهانعةلطاواكاالاقلخوانجاالصف03الينبىوأىأدمحرلهيزسربأ

وارجاأنلوفن

ظتننائعااعافىفظونقلىشىاملىبعئينأالكوثمإالولمملىالذقألهملالجكعمافحجهمأدالذفي انلميامقمادجههأزوااالعلىفظوق
وفعقاشملاذادالينمتغلىاعنهابنيرهااالوقاشوانمنكةاليركوهافيلهاوانادبواظبوأعلىأوماملكتمنسائ
انمااهالوجوهأكلامب11ببأبمالهاوهوأنااادعلبهاؤجعظهالماكاامألهماىمإا

الارصاداسزالعورـهبالوضوكانمنغالهالةالهنالشنهاماهوسابقبأمولصحىنركعلى4ميننكبهىهـ
اتااللتضاوسواسستفريغهدضوالوثهالمباننثعلقالجانعةالطاهريطابتنىالمابىنأتاا

العالنبهناوالحماالالملتغقىأنصفمورالمقاهـنفااصالهاوأماوجلكزاماسوىالىأىذكودامأيهط
االموواهااوجمودهابزعواغاواصالوفوعبييعمطبانالمبفياضسالفلبطونوانتوالممألجماثيرالىة

انجفهعهاالؤجغاذقبملافمةأنلىخوابااواتنعنطاوطاآفىوسواقفرغاالااأونلمالههمفأوفئكأ
اصهةسألةلادافيعنبسندهابغوىااوروىوالهاوهياأالىببهانرجحلمحانظواإللطناناا

كنهالولقاللدالمودالالذأهمداكونمصألنعلىهمالذينفئوحلفولهنءاشهاسىبهالاههثالحرمافىا 4تصهصعفيمل

هإيعىمعلىارجتجاهوالالهمفياتطولذاادفةعبهاللههىعبنرعهههمعاومصرابلىصبملمفالبهائمالدكرالةوطا
الناسالذمحبسألنىللسنائآلكرجمكلحميذالنالسثنأوفاشععدتالصدشميأمناألبرءفاباشباا
الدسومفونلصدوالذرفصسسكنياللسؤاينلفقرالمتاوميدعنىوالمحرمانالقميهأالمايهبهآ15 الأهثهاعاوللوههسص

دابءبنهمالذبئالقيامةيرمءزااابنشرشرأبعدالموشالبعهثيوضونىالعبادوأهاناتالمنر
تأشئاألظومارباتناث1اكاتعالىورلوظاوجماادإىصكالقطحالىجمكنهنوطاهشعةالمااربميماأىبهأأ
افلوفلالهانجموقينهنىفألبرمالجانبينتقصعيؤنتوفعقديهوقبلسلنبنىنلخلىودهاحلنةاو
أجملهمتأومافلكمأزواجهاالعلىافظونمافروجههماوالذبنخالىوتولهوارجانطاالثرذاو
ونأءدههراهوءالماالهمشوالىوندلعااهمذللشمأواثكورانأفنملىبرنطأصااعوقأ ميرعيركموقعلوالتفعطنييا
بفوموشفهاىاظئهودثمدبشهاموالذبئنعالىفيلمؤمنيناثحسورةتغصهقدم4ءورذناتماا

لذألكمااإحصاأراثالالثالقفىلثوفبىيعدهـانهئمهـآاودهالترالحقكمبمأأجمدهعندصاالحلاتئالماالعقولوالهـ
ذكرئمافظونآيصنمدصألههموالذهااءولهذادلملهالضروحدهاللهاالاالهمالذبئارسول

لألدازىلهمكرمونناتلىفناررهمنىلهأونتكنعادففادلهمدهاماااهالضبمثمأهئها بعتولمجاهلكوناولت
الذيناظهاراالضإفلىللغوصزوزججروئصبففىالىبألصلكاماطاعطأجمو

أوالنأهمااأهيانالهكرالكرذكالظوبئضهمطلىءهموالذينتينالىحقوقءياافىورغبةالدفياصالبق
عايهاوأمأوالىقيهاهواعنتفعيحالانفطخليانهاوالمحاكثاؤاالصضيهاعدالدواموئلصالنوأفليوأنرإثعااحد
هونجنانمفىاصعاتماهفهأصابأولئكابهافنهاوآجبانماوثاوواأركالمهاحعظءفطةولكاواأوظاؤهافىأد

نهالنهرضىلمألباطعبمفضوالاذطلمطخبران



صاثماوشلاامنلروالذبن3امآلىيهأطسزءينصطمعمولقبلىثوكايئكرو
يرهلىافرفةالهعذوةصهاوأحشأكامغريبالىبنعزساالمملبعلىمميوعنفتها

يعمتعؤفرحلفاحلقاوفممواقعكليهملىلنبىاصولعصونبهالمنممنهعغزقون
افىطمحأ3األفنزفيمحمدفلندضنهاقطهميفولهؤالمالجنةائيمضلوبقولون

ابيالعأعنافمهيعمبماكمعسرعبعقبينثطعبنقبالبالهمأواءينعةأك
كاافتهصلىالنبىالىممفادكاؤأيبهثعرخحولمىنزلفبهلعةئحوكبنخطلعمالمظراليك

عربنظرونااليكمالهماشتعالىقالدونوبهنوبسثهزمونكلدسلجه
ابمامزبنيدعنىالاشاوعىالينغنحنكالينقعوخبهاجمعونوهمومجلمموشكزك

صامفىأيطمعتفرفةاشفيوخحالعزحافادفرظوابنالوعنثهادجمينهكاؤا

ازاالنعجنةبدخلمنهمأنجلحأالعناهعباابئظلنعبماجنةيدخلأنمهم
دأيالىقعاابعدأفالالبدخالئمأىاكرنببرالدوتوويتمعهالمسلوناخبد

اللهنبهمقحةسئجمنعاقةئمنطفةمنفقفرةاءاالشياأمحعنلونمماخلقناهم
ولاليستوجبونوواحدواغايعفافمدفلبالصرفهواصخعئلخلفوامنأصىمااناعكلىا

لنااقمعلىظلرسولهثيألبخبثصرعنأنشلبىلجسناانبوىروىاعةاواباالجمانالجنة

أواقدمابالألتمكزوجليقوفيفغالأصبعهعليهاوومغكغهوبعيىمافيوسمافتمكلليه
عنكواألرضيئفيجمنلتئومشيتوعدشكاذاسوحتىهفهمتلخفتئعنوفدمزنى

كاابنجهواضابصدفةدشوافىأوانهنقلتراالاذابافتومنعحنىويرغمعت
لدوهواالهىمابطونأجلمناناخلغناهمبةاالمعلىوقبلاصنادبألنفسيرهوزكالفيا

ءالكالبهائمصئنخلقهـولمبعاونلمونهوممةهماناخلقهامعناهاهقاسوفعلوالئواسوأوالنهى
مذرقميعنىالمثارفاوالمغاببربعانهوفمتقدموأقهمميعنىافسبمافألوالعلبألعلم
اضرنبللانعلىسونلغادانالنجهومفرصشرقبعنىوقيلومغربهلسنةامىوريوم
ا7أوهانىدتهنهمواطومامتلنخلانوعلىهماهألانانقادرونثكلىمعنانهمما

يخوضوافدرهممنحمهوضرنلمابداهألكماعنبؤيئعاببنجملوياجمممبوقبن
افتالاصتها3يةيرمدونالذىميألفوايصتىنياهمدفيوبلعبواماباطيلات

عابةاالىأىانقبوصاسراعميمنىاالجداتيوكنجرجوسمنتعالىقالابومذمرذلىثم
الحادفونابفموفرئومحوهاالوارابةكاعنعبىئىالىيعنىنصبامكغنمالد

منرجونمالةاالاىييسرعوشوعنىيوفضوناعبالوالنىكاؤاآاالصناوهى

لهثهعهطتجوهاالمحنعبهمكازابسقبعوناليهعستبقينا4االىرعوناالجداث
اأزاالذىكاابيومإذيثهوانبغمثماهمأىذلةترهقهبمصاصهدليلهأىابصارهبم

ظاافةكلين2ءصش
رىالليهخنزعايرمن

عهجمسفزؤنكلعونمفى

ضيدانهمماصفىأ

أهبوأجسعدهليالوائعصالا
كلويردعبهمكالمؤنج

لمحوخولطمعهمعن
مماناهمالالجمةا
النطفةعنأونط

عاراائابهموإفالمذر
ءتيممنىشصببأيه
ينهثرفونأيئلمىكرهذ
يقولونقدلةاجمكونو

فبلهمالجشةلندخلن
تاخلقناههعنا5أومعنا
7ئمافنلقألنطفة

الاننهناكلهالمن
ابخقاالأحديدخل

بلناالانبطحإالعطشنم
أفعمالألإجماشلهالمن
طالعارقالمعنبرب

رباواعىلمما
ونلرنقانااربهاوصغا

نهمضرامنبدلانعلى
انمفلكههوناقعلى

4اوأطوحممتلىاصاصخا
جمسبونيصوطفته

لمنمرهمددصؤبنبعا
ىبنوضواالىكلنبين



جمعممهددسففرثموشصلنأانااليائةممنابالسريلىمسلتثمااطمطبه
ضبثثيذامفعرثثهضلمالالمفالرسالعثطانصبآبراعثلبهرهلميلامضةكهلوأوصلىلمبل
فينذيرلمةاراللشاسهااتيميثكلماللضهأوالطوظنانلبلابأبأشيهطائل
وارواواتعوهأالوجهيناظوفىهذمخوانوانهيوهولفهامبدواانبفقنعرفونهاالمرساألثبينمببن1

العبادةالفالتنبئدغيرنكوندالطاالنقسهالىهأضاكالعةموائمالبمآصلمنجاوأطيعونععمياله
طلقابينوبينهخهجوأوللتبعيضاالوثانمنالىجسجعنبواككقو4ثببهئئزبماالهرجوابرلمي

االيبل3أفشعوهوسىاجلألىاميؤضوألتالعأونركصرحابهدحيمكعماالسألمكاابعداخشهي ضتمالأاقصاعندمةداالمنملولحامجللوكنتماظونكل3اليؤضلوكنغاجااذأمحالموفالثه
ضىنعالىاقهانذل

بموارصلدتهبماد7منواؤشقولمافئأل
منخوفدومفوطرهمأنى1لمرهومكالطقومعاناانرادسلنانااأوجلمزؤيهواسنهامرهئم

لبننرههبالعذاسانأرصلعاهاتاوالمعضافرفابالطوفانبعىيأنههعذاسألمانفبلالىهلكهمبنمنو3لم
الوهوااللهاعبلواأنلىعوأبيىانبأىلذيرصيمأفىتملطافرمابؤصنوالهمضيلنسعميبمرأس
اىوأطبعونممايؤعمأنفسمواؤبأشأمحوخافوه6ونتيأوالتمثعبهوأبالمحأجلبؤض3آهنوا
افى7ضنمذيمألعمىآنربهمننأيغغريعتقواإطعبادبهعن7هيعمعاالفواتأىممبى

ونأللىدنربممنماسلفيعضربملوفإاللفاخبرانتمةض
وإتطوفيهوالموواثتاأبئاافاداحأنألأئعمدعبمائنملىمالموتقىالىلميمصإمضأصاجليؤفيالبؤضكاءاجااط
اهدوصاالجلتأضرلرالمتماعاالتمعلموبؤصلففلتانارمحشرىاللاثموفيلالوقتهذا

كفرهمبقواعوانمهةأنفآمنوامحرهما3اشفومصتألىقلتاالتناةطناؤاألنحا
اقهاهوثالىأىصصاجلالىلملؤضآمنويلةمائاتسئسهرأسلىءم8أهلصهأللىانفعهم
بهمعاوامباجمافوميم

مألعآلأأابهألأإاالأألىماالقماآلغابوةآولهعنياضكنعغلؤاالكالصذاعماامغمالسالمملعه
ور6ملىوصرلهلهمادلىعلبدح

مامووعلفمى

أاىلغفرلههأمافىعادعياالعانإعىادبانعارادعادااللراراهمفيوكلرانمألىيبقونلمجاثم
1استغشثائبابهماوادممولغالدمدا3ابعهمألادعغعرلههاجعلوالعؤمنوابلثفرلمالمالذىنالجل
إلثاالجمانعئواسنكرواأصرواثكلىكعرهمأفالتالبربثياجهمغطواوجوههمانمألملؤمنوألو
هلىفالابأسعلىوماعباكلصآذارأاالهماجهاسرثعلمافمألأنكبماعظ1غلنتدهاالمحأجلئمبصلئملان

عمولمسى7منإلصن
بعدااللررادماثىهمزدائبابألشوددلبالوضهاالعوئقوىاشدربظل
قلىبهممالدفيوأماوهوكغولهقهاسارفىالمعاسبباللهاطىلمواننحددمائماصولهفالعادسبوندءطاعن
احلعقولالسالمعليهنرحالىبابمهيذهىاوبلنوىالىجسإلدهصبمارطوناللعرآنرجمماوافرأدثمضمى
بدكركعنىلعغفرلهملؤعنواأىهعرفهأابكاالجمانلىامممودذكاوسانجهتانرفرنكلألاهذ

لئاليبعروقمبثالموتغطوالباجهممماواصنغشوالفألجمواكلوامامعهمسههأادأل3اثاآجعلىاالمسبص
بقجااعندعطموااستبهرالموواواسعكبركفرههاعلىوأنالعواواراصرللهادينفيهمينعصمنلموجهااهةلمحا

غمعيردأوهربهالحاألاعوصعرايعصدرقاشرعوكساثمسنبهرهمادرعلىلبلؤصدوذكا
اصرار11لهموأسررتطمأعلمتادثملمحاهلىاالدعوقئىلهمأظهرتماعبعنىالدجماريحدلواالنالفرفصاكفد



صااهمولرئملمانهللىالىيألاناتيالهملمرظلحايمااهطنيعخلطشثهلمهبالعال
ففاللسرلمنافاحماالنصدبالنسيظثمنباالهيقدئفطاللمعوضابفحلاهثذ

أامنالجهارأظظالنداالحوالئباعلىوثملدلعألنواافالسرأبينبأطعاقؤكرئلث
فاذالمصرةمتضارطلباالقالمضركهنيموااسععرففلتأمعدهاأافرادمناكلظ

اينيبلؤلمجمنلذارافيللمدااخكانهلؤبلداومنفصؤمناااصكوالكفرا
و3أل3والمؤنثكرالمذيستومحفيهماللدروداكنيرةممرادازعليم

استغفرواربمفظتثئموتوحضدكدجبالىأدعوهللنهوصرابيطهمبألالىبعال
هالليألحبسزمألالطوهلمماكدلؤعقومانوذيثمدراراليثمطم11ارايرسلنانه

وارستالهمفعالشهملههوموااموالحتفهالاربعإلسنةنساثهمامارعقمواالمطوعنهم
قثودنعمهأبوايفهثيكماتوصيدحئىباسةالمواطلبوالثصركاأصمىمر
اشضغاواافادناالدلهألكلكفرصبباوانيروالىزقاطسبباالتساعطونلطاعةباثتغالاأل

طاسوجأربنانلعئسعبىاروىوالدنياهلاجونصضاماحسلاطاعةشواباالجما
طلبثدقالاشمسقبضماحمعناكلهيلرحعحتىالستخارابردعلىفلماللناسيستسئى
يةاغفارانانهبكلماسنهفروارفرأئمالقطرهنرلبهابائاءطاانجادخالغبث
كواكصالنةهعاوفبلهوالدبرانلوهومامنمجموهوبدححدهالمحاعوااجمادخ
محرلفيالمطرعلىالدالةلؤاااللعرلشاعندىويئعبلهالذىنشببهابالمجدحالثاق

بقولالهوالاشأثامىانفيعونلؤاوسفونلههكمالؤاعاطبةباالاالستغفارمشبها
دلؤبامأقااسئغفاراثيرهموأاستغعاراأقلهمباذلوانكثراأأتاللهربخكلبدبلؤاعوعنباال
لدصلالفقروظةاآضالهوئعاستخراللهلهدغالبهالهاالنرجالثمسناطوعى

بشكمودرصالاتاكصبجبئسحارلهلىالالسئعغارفقاهئمكلهمميأرفدخرضفل3و
ااساءسالبرى3ياكمالصاوقوديرسلةيةاالمالهذهالهباالشغمارماؤاعافأمر

أرادوفبلضاالىصاباامنبنزلثماباالىطاامنيفزلالمطرءماالنوذللث
لشاعراقولالمطرمىلماسيأراداللوفاباماءالهثا

اصطاامحاواحيثهانرلولفومبآرضءألهارلادا
بعاأمحعهثامدراراوفيلالبسدصاهطلثاوهوصلبجرالدرأىكةالمطرمدرارابعني

والعانلساطثقطاكر

ظماةلمجلهانبقبلىالمط

يناالصبينوالجعسا9
فنرجمفراالمسماكان

المطرءااايرسدبه
يزبمبنبنلالبأهوادلمبد

لميجلوجمالوأموا
مجعلوتبهبغات

يهراراام
بساثايكممولمزارعكم

موالامجهورؤاو

لحركوايهصذأواالوالد
لماطوفعداالجمان

ناكربربعدطولكدبوه
معناللهحبسالدعوة

نهمنسامأرطوأعتمنقصا
سبعينأوسنةأربس

ان7منوااكمفوعدهم
ودحباضاللهرزفهم

وعننرايخهماعنهم
انهالتشهرضىس

فازاديمشستىجض
4فقيلاالستصارعلى

استعممفيتوأبماكما
معتسقيضنعداففال
طءالىءالمحاعاد



لمحواالبألناثهينلد
ابخعباموءقبهاؤاضهو
لقيرءتردافيكونإلدبئافأيلى
هصرأاكاضوثفطنيمااكأهلى

لمحاافيالهفسانهواعلىواب
بثمنباتافننمأنبعانا
أبعىصناابعدالمرتفبهأصميب
اكبفالفيامهبوماككرجأو
أالدنحامبالمصمدرأانواما11
مصسبوالتمبلاضاجمأىأى
افواطإبسطاالرضحم

لتسلكواإلدمبوطمة
ااتتقبواعليهاكامنها

ن13بساطهعلىارجلنجعب
انمقاجاطرقاأسب

فأليملأونحعفةعةا
ت1عصوقمارذ

اععاامنبهامتهمإب

تبعواواسنخفارالا

ءراوافلةالى

51وولدماله5فيلماس
بوأصءؤساالىى

سسه

لعير

صر

لمحا

السمبممواعهـاسكيماكعنمودجكطفقنهثجما

أللالمديخةفهفبيعينكايعالنط3مشا3افهئفىبعالبافاطكاناحيمثمنسة
وظهودمصاواثامحايلىصيالفعووجوهواالمثبهسالطنهماعررفوابندمباعط

ممباصاببمرسراجاالمحعوجعلهؤتحبالطيفةالالمحواتقيرمحطابكبمبع
رالفمصمقاقولمحصووفابصادهألىكهاجونماراجالىلمحصؤالبيتصرأهحل

ءالنشانباالاصتعيرالمأنشأاالرضمنأنبتمأواللهارابعة4يا

غكمصناهالخلوقيلغامافىمضغةئمعلقةثمنطفةعالاالبدوبعدتارهتالعني
تروالميرررنهالتموسعهوحداسةعلىوهذامماورلضابعضكمشبهالناظهافبنأا

ءالهفييعنيلؤرانقمرفيهىاعلوبعضفوقبعضهاأطباكااحمواثالتمحهعخلقكبف
كأسراصاالمحسأوجعلمنهمرجأواكابنىأتيتيقالهوفهنوقولهالدنيا

لثمقصوفؤاالسراالىوانقصروجوههمالثمعىرواجمبناللهدجفالىممسباصامحنبفا
مىأنديهمواللهأيفاعباسابئعىهذايروواالرضلى01قيشواحمععايخيهئاتموا
تانباوفولهمولدنناصعهمالركوااخلقصوأسلأخلتى2ثمهبمثأرادتانهاضل
وهىلطصهفبقةفباثاوفيعدفنبتممانبتديرهتةلانباتاوفالمصدرأىوضعءفىجعلاسم
المعىنباتاكانأنبتكمفالولماعاغريباانباتاجميأئبناكتمالمعنىكلنانباتالبقكماكقال14

لنامحسوسهالتمكيرصفهافتذمانيشصفةاالنباالنأولىلئانىاوهذانباناجمهبافنبتمانبتكم
مضامالمفاوهذانعالىاللهباابواسطةاانباشبيبكملاآلنباثذلدانفيفألي

تلىعنوللعداانبهذافظيرالمفامهذاعواقالهذانفتعالىاللهزورهعلىكالصتداللا

الموتبعدرضىااولنهايعهدمثمفاطهاسهرا11لهذالمجاربهناهذالىقةصا
الرضالمجعلوالتهالمحالةغااراايعنىشراصااألبشامنهايومأنرجمو

اكواباطهلى5لارعلهاكايتفلبتنفلبونةمبسوطلمأمحفرثهابعماطا
دعوذمجببوالمأىوفىانهمربلفحآظلىتعطلطرفاواسعةأااحاسبال

الذيئواصؤماقاصاقوااةوااسعلهءاتبعيعخمممارااولدهومإله5فيدمىمواإوات



يي3مبههبعين7دنبثمئاناحطانبالساطقيوأتهاوئلوئعمرطسيرمراد
5أنهمكازايعبالوثمابليسلهمظلاكمااقبادهظاطالالىلهمىا

نشالممكاالبمطرنآوئوكجلةفياخلدوانكانتاللذكرأنرثهاكاوالهتهم7
السصأحماعقومهذهمحاليبهعبفالمنعهاظمءارةأذكوةاظمهفهأسنام
لعبادةافىبأخفيمبأخفونبعدهميقمألوشبههواعهماذكلدطلؤاظاماوزحمث6نيبدؤا

ففملىاذللث5بادااالىوأشوفهامطانشذللثنورهلوصودثملهملولجبساهمنجا
االوثان5كهاأبتدوثمنرابعبهتبامالذيخمنانابليسلهمقالبعدهمنشأفومنم

الغومكأولةووةعلىوهطورالكالسلهاذهربهامواتالثتوذللثكلشعن
تعبدنتائاالوئانالصارتتياكللتارفىعجاسبناعنخيىامنيععالحينا

لهذبلنتفلماوأماسالجشدلةوبرلنصانتأماودالعرسبعالفيلوحقوم
اندلهىذكانتامابعوفاسباوهـشكلشالباطغببنيمارثئملمرادنتفوأمايغوث
تولهفىقيسمحدبنعنهوسيكلناسضوورعرعااىذدللحبركانتةوامانهمر

لؤحقوممنساطالراحمانتلاونسرويعولنوثاوالاوالصواودلخرنوال
انصابافهاونصبهدلؤاخلئىااسهمامجالىانصبواانفوههمالىانشيطاقأوصهلمماكوا3لما
ابننووراالوئانبلتلماوشعئكأوهالثئتعبلفمعلىاوهاباحمائهمو
لشيطاااأفيصىمدفونةؤلفملرالهااوطهالطوفانتهاراالوثانللثاناسعه
وجئمفانوغمالميملىامزىوايفانتأضفالوتكانامأللعربنتوكاامربامحرلىلم
أنضمهملعرباسصفىولذكةعلالوهبلكانتونائلةبدداسابقدةءكانقعواخاةو

بسإبفسلأىأظواكفبرااوقلىسطاامنإثونحوزفىلابدءووعباليغوثوبعبد

ثفمثبمكاوهمدىامرهيه
أكالماوفآضفحبيموهم

ناولهآلصنأمآ

هنيراكثنأأف
والفساأواراناصا

كألاظالميناتزد

ععوفااثمربعلى

فمكلبئصحطمسلى

بعدفالصألمالهعلضه
نهلواوالناشةابعدو

مانظالربناهو

نظالمشالتزوظلعصوق

وليناتاهذينفالأى
افصصلىمحفيوها

فاذمفعوالهاالن
كاهـالالاالفأ



منىلغاالصربهؤاف6يباااللثخأدالالألالضعألانعوهمألكلباددفأالئهمكقئمأاتمقنااللئ
يأنولىالدباصرلكالدنم3ألئاإلسفربكيؤمنقدنبفولهضبؤاظلىالدندثاللالكوواف

أوصمأليىبخلدولمنماماوطعمايريدىصواكوقيئحلاآدقبلفهفليأعهمواأبعلكبموا
الضايومالىأولؤمنايونالمؤمناتالكفروإلىصؤمنالبيعهثخلنانعلماللهمؤمنااعمفينقأ

االتبارافريئالاىالمياالتزأووالمؤمهاتالمومنيعمثموأصبكاأولىمبهشصلنأوالخص
وأضىحداهالمحؤمفاببالمغفرةابفعونبنالسالمعكللههالتمنههمادعاابخكباهـدرضىفالكلفأهلمنهواألهم
صقفيعونهلىألشالاىالنتبارظايهفارباافقدحوت3ال7جييتوقدااتباافرلاملى

فيواخعلىينالمؤمن

هاحأوهعوللدلىالىلكالصغنرىفيوضرابملكمإلإلىوتنمثتأئالحدربباوالىنااكامعإلابانصرأأاحدأغوفواينعمصبيا
منسائاموأرأصالجمهممنمؤمىكلاللهجأضحينهذادؤحاقالااالفابراكفاراامأراللهأعقملفقي

عهنهباراهذاباترولقبلالثوارصالبأصوأببسلمسااأرصامذلكبعلىقمواالطومانقبلنسانهم
اللهفاجمابيئذدعاعلهمععؤمنالنوشواليادودالانهمالؤوأخبراللهصغةبسبيموتيلطىفلمسنةباربعبن

العذابقبلتعاداغمهماللهالنابلعذاوقتصبىعمولمجميعااهثهمدعوتأغرقواحينهصي
االففلتركمنرمضملمىيعنىاغعرلىربلمرظلالدكةدعاعلىأانهوذأأثاغفرلىربامبرااللهعوفيل

مءعاالىذكمتأديمنهمبممبباغادعاعلبهمماراتهايمادعاعلىصلهيصنللوقعذابصردكوافا

صكلوالد7ىأالماقيىجهـالنهسزأالععمينحغإنبمىهنعواسملماأقيمموأكملمدنكاصأعلموالله
أىمؤمهأبيتىخلدولمنال7بينهياعشرهدنآبائهكثروكطلىاماعلبونوحومكيةافيسورة
بالته7منمؤمكلطوهداعاموالمؤمناتأولؤنمبنىوقدىحمهوفلأرىدوعشرونآيةكان

111مالطالمالوألليىالدلمممثإلىيصالكوداببعلىلمحماباأمعيانعاكالئمبدلبدطدئهقمرإسارحيمارحناللهبمأ
أعمجععاواللهأهلكهمهءدطتعالىاللهسنابهالكاودماراأىاالتباراالىالوقاعدقل

ناتقسميرسورهامأدلفوااالصانت3
النهأنهلىاجمعواهـ

4وصعورصمانمانةؤثغافرنممةحمسومائناديةوعثصرن7نغطوهىوانأوصدهـن

أبواحوحدفمهاالفيطإنسحفدمئنالىندفانإالنفرمىو11اليععطمأأوحىلأطبفأليللهاسهماانهلىسللعطف رووممارجمارحمناللهمبىالمساحدأاناشفاموا وجونوجوأفقملىسىنحفصةتأن

فلهةالىءالجرأكلىكصرمابعدالبهافدأبفوالععدمحيموا
جدتعالىألهكسرهامنالهمزةفغواختدفوافيانقولبعدمبتألعكلاناحمهنااللهلواوقانيتاردهنلواقووبعلى
اذصدهلمتقدبه7مضاالطواروالمجرامحللىأوءاشعابهرعطفماعلىكوكنيرأبشاىإفعالوناناساواالىنجار

ياتضاال3طلىيقفوناوهمأالصعطعاعلىيرهمءخرهاكممرها3الىبهنابقواجدربناوالهكانانعالىذاوصد
لصيبيجقفياهنشرهالهلىالتألثةهنجاعةنفواتهعأ



امابهورلربابأضضرأخهمااالفلعكيةدوأحااجابفصأسرعاثممجمواتلسفتقتة
يلاهيغمفيأختفوالكنافيبرجوداعثرنجوافقهثعلثراواسلافىقباعامالملل

اعراضوالعاجسامولجواهراضهالوفىباشكلنلفةبفحكلهوأفىحيوأنالنا
بضهاثنيهةالصافعوعبهقيكوفيهفاضرالهيةالتلضقباأهرأاهنثم

أجساممانعالمحوقيلاللهألآزاعهمةملىموالبعمفانورواالمحبفللمثربرةخسيسقنيرإ
بالطولىكفموصوفونمماطشفصصاهىكوفهمموحدصفقوااممتجهعهمهمهلماانحعلفه

االجسامبعققوالجممععهفلىيخلىوأطيالىنصووالععقوالعرض
3طوخاالالماهيقوانثطاالجالسازأدؤاحمخالغةتكونانالهوإثيةمةاللىا

وقديشاثكلونميلهالبشرعنأاوئمافةلمجيبةأصالىنحصورهوقدوصمخ
كامفىبةمتساواالجعامانوقبسلللذكلإلهماخالىادافتهقدوذلئمبامخعلغةكالال

المعتز4بلوشذتأووبههويرانباعهاالشععرىافولوهلىياهللينرطالبنيةوليسثألماهية
تىالبنبةألبةبدمندانهةللهطئرطالبنيةأوقالنابواوجطفأناالمهمشهزه
وؤاتالعادضقيهكياقولهذامنكردصاحبقولوهذاالشاقةالىااللىءدرافايهون

والسنةلتىاص5مأللجشوجود

نجاابخعسعودفائبقابئاوسمكلمأصلىالنبىدأىلمواالىاختلفصلفع
نصرذلمحواإتفولهجفيصفافاالتفمبرشيرةصديثعفىوقدتقدمصصمكنهوار
مافرأابخلظرصومسفياحنهالجارواعباسابنوأنكركالاجالىمننغراليكا

ةفليمومممالتمالتمميلىرسولانطلقوالر3هماضلىءوسمكلليهالىالترسول
عليهمخبرالمحاعوأرمعلوبينصيايئالىبمينوفدحعلظءسوقالىكامدينابأمى

عطهاخبرابىبينناوجلملأمالواموالىبامثسياافرجعتثمهباا
اومنارضافاضربوامشارققدحدثاالسشئماذاكقالوالمئهبلميناءوأرسلت
بهاومغاراالرضبخشارقفالطلقوايضرضرألمحلببينناومالالذىاهذواثنظر

المحسوفديئعالةوهووسلملمعهاللهصلىكوثامشالفبىأخذواكرالنفرالذيئ
بينناالالذىلوأهذاووالهاشالقرتمنحمعوالمازافاصالهاببآثصلىوهوكاظ

عنالهكاارةالىنالمجباييلى3راناحمعناقؤنافمالىاالمقوالىفرجعوألمحاضرابو
نانفرمناخحانهاكأوصفلوسلماليهصلىنبيهكلىافأنزلاأحدبربفانثركلن
فيمسلملمحرحسطبىلةاقاليىاافىحاهاضالجنولليهاأوصواغايةروأفىدزا

لبرالذكلطاخلىالبودأينفرلىبليعصدههبالفرأعةلمالههذامخاعباابئصدبث
بموعلىبأصايصلىوعابهاللهلىالتألولالنفررهؤالادلمحعااسزاقبولمهم
لعهاحىأجماوجلاتمكلزاأعلهوانمابممومولمهمباشاتبلملموسماشكبهلىوهذا
وجنأضهفسيةصعودابئوأماصديثالجننفرمنئمعانهالىأوسفلقولهمن

وشمتعبدونموجوابدوالشاطلىالقطلمنهااضهاباامىاملاط2ضونكل
رسولوسملميهءاللهصلىاينبئوانبخلقتهاوصحالهميافوالذالىءيةاهئضاكامداال

سكفرلجنةواضنياواالدفىوسعهمالمؤمحنفثوسلمحدينهلتفىوالجلىاسااللىأ
ارجمانبصضىرريثاطوهذالنارمستقرهفيهاواالمعلببعدينالشمماطبناومنليمافع

زدحظ8



اظهههوشال
سلياميايغاالئرالكئ

ولمحألصوابأابدعوارنمدالى
فاداالنمركهنوبرأمة
1أصدبنابرفيأوألنش

ةاطونكمازانخلقهمق
نلىتطقهبهفيالفبم
اتعالىفأولمعرهبربنابقوله

بفالقهعظمجتربنا

اذاعظمعيىفيجتفألن

محرأوانسكنفولومنه
ل7وسةالعةاذافرألار

أمحكظماجؤفيهاهرا
ااخكنصاحبةانيوتاأ

بفولكااوالولدذوجة
انهوانسالوارالفا

هلنايفولسفهنايباكن
فوفهازليساوابليص

اكوألتضططاعلىسعيه
صوالمجعناعنلععده
أأوتبالدارأىفهطت
الحقنءمجورفيهفو

اوالولالالعاحبهبهوهون
زمجاوؤاطامنطواانبه

فاناظهواوغيرهألظمافي
ناواالنسثقوللنان

أوكنباكدباكوافتهعلى

ألىءأونبهكنوبافيه
ءذاذالكمندالمصد

بيحايماباانلقرادمبرأأالةميعملكالىفبىمقرامةطاحهمذأام
يبأمهلطاموضعوةخوهوهعمللىةأبعلدعندصايماجمولنضاوانمهاطمهنس
نبتهابرحدواجمثمابالقبهطنلابهثإفرآنموالكفالمنانوصلويأللةالىواطأ

زادأممنكانانهافىونض7مبعتهكاشقبلانهلىافوآالمبعوذهبنجلطنلماللمحوم
اعمجماواللهطالمهذاضكلدبثيناطئنالتطوضيرتفعالفولبهذاالمبعثبهذا
7مليهاالهاقةميسنةكلاقفصمدولعرباكامكةبقوبوفةهـيقةممعكظ

مةامنةاوما3لتنرهوامةتجاذحميهشهاابألدمنعكبماؤلكلامةواالسالم
اكأوفللىونعاصانهولهلعفسيرامفاوأمابماكةثىبةأودمنواضذوودمعد9

فهمابفااالنسالىعبعوثانوكااةوااالبظرالصابوسلمالشليهملىاتمنبيهاأمي
فاتنوابهاجمازهعرفوالغو3ناععواهصهالكزمعالجنانئىبقرلملتالجنالىبوث
نصايينجنعنزائسعةقيلكاالعشرهالىالتعالتةالنفرهاببننارعناخعوفوله
اناحمنافوعهالىلمارجعوااىلواقاوسمالتحليهصلىاننبىهءحمعوافراصبعةوقيل
يهدىحتهؤظنبألتخهصهحنهاجمبدأىالتمكلنهاباهفاعباعرفابنظلناجمباقر3

نهئهركنغرآشاولنأصبامنابهاواالجمايدلتوايعنىوابلايدعوالىأىارشدلىا
لؤأكاالنفرأوائكانعلىايلدوفيهركالئمنعلعهماادمانعوأمحولنابربنااصي

جدتعالىوانهيهوفعلكاؤامجوهماومئموقيلكانرانمارىاكازابهؤقيليهىمثع
جدفيفامرانوآللبقرهااذافرألارأنسكانقولومنهمحجالربهاوعظمنه1ربنا

غنالغنى11ذسفعالالجدأىشكالجداذعرريواليناطومنهلتىالجداوفبلفدرهعظمأى
خلهعلىوئعاؤهالوة2لوقىالهأصيرنجاوفيلبناوقيلرقلؤعظمتععاصابنوفالا

جمذانبناوعظمتمكندجالللىماؤالهأىاوالولدحبةصفصااماشاعالمحمروقبل
مصعنكالمنؤلىذاواوالولداإدسمئناكهحاجهنصد4امماصباألتاولدأوصاصبة
اوهوىكذباوعصدوانا1التفهططاعلىبليسهـاهقيلصاهلنايعنىيهنايفولكانإوانه

تقولنناناوانانمنشىكلتفياطةوجماولدأوالشططسوالمبالثسرتعالىفهوا

صاصةلتانفولهمفيعادقونحبنوااالنساننظىأىكنالتهكفبااعلىنوابإالنس
النعالىافتهعلىبراكذقةانهملناقرآنافالحمعناذالثالتمفيكللىطذبرالموااولدو

هلعةاافيهـبلهاهنالركلانوذلىالجنمئبرصالونبعوذاالنسمنرصالكاننهوا
يبيفيقومهءرسفهاهنىداواهذاأعوذبسيلىلرأرضفيمحماصافراذكان

ىاالنصاهـبنسااأببئمسلفعإلعناالممنادالبغوروىيصصنىأموجوارفهم
سممجةوالتمكيهسلىالترسولماذكرأولوذلالصاجةينةالمدالىأبجشعضوقال
ضالاىالىفوثباضنماألهنفاخلىذئبءصاالبلاانتصفظاغغداالىالمبثناوافا

ولمنمالخدصتىتديممىلاطيأأرصلنالسرطادالنراهمةفنادثطماركالواباعامي
اونبعوفىاالنسعنرصالوانهكانوسمجمهعليهصلىآدتهرسولهالتمكلىأترلبهدمتهنص

ادمةاالمعضدصضلغتفسؤءاالحه5100ذههمرهقا4ادأفئابوصال



الجنالموثيأكالفيأاشالكماليدقالقمجمأهلهظننبئمالمجاظنوااهآلأوارمظوفسشمياقأمل
ثلبنابلىغلمحمامثاأو6يالمواعأفمأنئدتمفألواوأقروااللبتأهقألن3رلمحاساحبدثمنبعثكانكاوقؤابهكركا
المجعاصساثمديدعتفوجعفاهامستعرلحلبلمأكطااالنصتعبرللطلبالمسإلساواأهأخاعكلرمدىلمحعلا

آاظداثفسىالحراسكخلدمعنىفيمغعمأرساوقيلقمبزاصادكونصبعلىجعمجرسونةثالممنياهأفو
عنههناناكعاقعدمضبهقاوكواكبأ2ال9ضهابوثهبائجعاأادشدلعيلنحديدولونظرالصععناهولذاوصصب

دمضااأهةفبلمطلىا
لععاأامسالناافيعظعايملونيقووالتعوذطغياناوعظمةبهذاادونئمكافصافياىظمفوفء

لماعكابناكأبهراظهنوالمحارماقثوءالعوساالثممكلهلىوالىواالنساب
هصلئوأطربعممنمابعنىيعنىوانابعدالموتيعثىاأحدااللهيبعثلنأنااالنساكفارمنإلمعشراأىنملنفتم
فوجدناهاأهاالمموماشاعناوالمحلهاغللىطلبناثاىمه11نالموانالبنيفول

عدأاألأعشاقعهاواناوماأمحعنثساليدأوشهباالمألفكةمنيعنىحرسااملفت
أأتانسهجأكأأفدنهبواالاثاالحرسمومقاكاعلماليةضأنجدههايعنىكةعمقاعدابا ضهاالهنلوليردبهدلأرأىابارملىشهايبهدلهفياالجمعفاعدالمفاملهف

ئهابارصالمميعمهاالبئيسمات11الىونالتابكانقالىجمطصابنعنئكةالمالمنارصفولكواكبا
مجلشهابااراصدأىجمعنىالطألكونوأماماؤادحظمكرنادكلمةماواعديهاتسعازاداعسةااحمعوافادلوا

أوهووالجمهداارااقومتتهنولمالبليسفذكرواذلىهمولءاصهعوامقوسلمعلبهاللهصلىالت4البعشرسول
معقاهماصجعئمفوجلواجنؤهنبعثاالدضقىنلحيثأصاالمنماهذاايسلهملقالذلىبانبلير

ديخاشهابردوىالشواالصذاألخروهظلبهكةأداهببجبلبنبصلىفاكوعدباللهصلىاللهدشول
الذبئثكالموهمرجممبعثلقهجمكاناانقتيبهابنوقالمبمنديثالولزمذىاأضباالدض

بإللفيرجونهموكالؤايسؤونالحراسةشدهبعئبعفماكانلطنلمواعئلموالتمكليهصلىياك

أاالالثاعلىنموأانضربعلىناطحلانغولاألفعدهألأدللثوامنمنالبعثاالحوالضبافي
حلىصكدلرعبثقىبهنطراأوأالاكليةبااالسترعنمنعهمارجملكئرةكانالسببطلباالدضافي

لكانوقىوس4كذآصالندربةاالىوربههرشداادبهمأامالثمهببراىاالرضفىجمنهاشرأريد1
ممنوةاافىالىجموانامناروخألحوربهمأرأماالدضوربأهلهوشرأراالسنرامنالمنعمىاللمفصو

تسزكانتجالشعاطنالمرادفيلىتبةماصالحيناناىيونوعناالمحلصونالمؤنونأىالحونا
اأىقددااطرانقكنهبرهالكافوفيميدخلونالمفنعلموانصألحنكبرانكملبثت
االوفلبضفىمهينوكافرلعونمجاهقالالشىعنالقطةهفواوأصمافامخمافةجاعاشمتضرقين

أصاالسضاتفنعواهنفهمابئانوذللثالغأسءاهواهوىفرفةلكلوشيعامثفوفهشلمعةالالوف
بلىساىآاعلههمبعثالتفسيريهودهذاءااالهواأهلمنغيرذوافلواروارافضةالمرجتةالقالريه
درورجمنللبأمذأوىأىصةكوالمذةبلاوهوقددأصسنصرطائقفدداطرائقسى
اههتراقلغالاهناناااناطنناالختلفةوائقالأحوالنآضلىاخعألفمعنايهآقيلمعفوقةنحتلفة مرصاودناأهادبناأاننفوتهأكلناالرضداتفزاأددنهنالمهاوأأىوايفيناهالع

بماناإالضرأاراربهيمهمإاااالعر7نلماعناأىأ7منابهالهموانالماحمعمااأيخاكةفزاشطلبنافلنأىهرباامز
أونجهمليىغرالنمألحاالمقنعطوشوهموفالمولحفدللثونفىقوماودبرارالمتقوناالوناطاا
ثبمسادمخعلعفوالقلىأاهبتفرقةعذوىكنازرالمذكوةياناقددطكناطرالصاطغباوااد
فؤلناهالاالذضنفونماقلنأىدتهزانلنابفنناطنناواالسيرأكطفطعتهافيوتقصالقعلهوهىلة

ضغة5وهنااالىمهانهاربيمؤولنأالحالصوضعرصدبامؤهرولنفهاايخاكنااالرضفىالشين
يهأودالقرآنايآمناالفر17لهداحمعنائلهبماوانالمالههوكاأصوأوهاههكلليهعنلجن



إإأبكلف
لوسجلىهيهثزهداللهو

دنعئطوبألاالكفروق
الولىأإلحمكهطلب
1وافاسطوناوأما

حطباأهنماقه
انعلىليلد4رذاوقئ

سفييعذكنرااالجنى
كيفبةفىبنووافارا

51فصنوأنزايهم
لممنوهىانالثفيآيع

اكأعأوالموسبهلة
01مواكاصعفالهنمأناان

اأعلىافاسطوناأى
االسالميقةفىرشةا

اممعبركمأماسايلهم
اارزلوسعناعليهموالمعى

نهالندفوكرالما

ننفنهمارزقصببسع

افيهكيفهمققفبه
ورامنهماونيضكر

11ذسعنيعرضومن
االتوجدالقر3دأربه
لعاهبابساممهةاهباوا

بدخلطوغبرأسافي

معلرأيثظباصعداعأأ
عحداجممالصعدسعد

انعذاببوممؤأفوس

أالمعنبتجصعدالت

قوفئوهغفهفلهكلفعطفىطهفييهذطيموفماطروامئياثاوخصيلعمإلفي
افاصطونامفالمزبنون1لونائامنااواجماايسصلعملاأنعلىلبلىوفيمدوالفة
لمحوىليواثلموااثددواولثلتأأسنعنبارواقطقممط083يالحغ

بهولؤاامنمحسهنغطأىنجمابفألجكنافبرلؤمنأثنيموماوصعلى7منابه
التهملىلنىنواالذين7هملمونلمممهانامناواصشاهوهامكلوقبلظلىإمنىوالرهفا

للهلواكلطاكطمابقالىاطتلوشعنادامرونأأافاسطوناوساالومناعلعه
هىماصطونااأوأمأولؤخوهالحقيواطرقمدأىاإواوشدرنئئنأفىأسفىلداندا

بظاهرهدهفاشفلقدنجكلعياههاماللنارعوقوأيصطباهنيزافواالذيئك
منههوابذبئفرلابهرضقابتعالىاطهالنزاباوزلىلجىاالبرعلؤمنىبفعفىالا

لثوابافذكرسبباشدتحروافأولئكبقولهكنىفيمتهسئهيسيعاقكفممالمؤمنينزاب
بانماالجنهألب6قاثيهعفنارأشدوالينجطلقاسطاقبيعامنأقكرموأوالدأعدل

واللهض7ومارواخلقاةاثتعنوالنادقدتغيرامناخقوقلضوانمنهالمقواوقدت
اخئلغرافاطربقةاواسنفامواعلىأوأنوجلعزؤالناربالمادلعفبدرادنعالى
ابالنلواسقاملمعنىواومفهمكرههونتفمالذينناالىجعهوراصلفياتبهايرجح
فحالمناحمرةلعيمثاطببعنبةوأغاذكرالمابههانعمناعليهملحسنىالىاكبفهالطوعلى
ن3رفااشاحهاقبلعاكانراالتىالطريفةالقر7شكحمعواالذينئاببتصناهوقيل
االىافعيرراجعالوففيهانععهمعلهيزقالىلوسعناىكداالسقيناهممالواولم

صوايعىكعارلواستقاوأقالىصيلنصاابالمحرجعثمالجنشدبرعناوتماالنمر
اهمالصقتينطبعمؤمنينلؤاوكاوالهدىالحوااليمانطريقةعلىقيعنىالطرمكفك

ليهملوسنالوآمنوافىواصنخالمطوعنهمخمابعاللعىكضراوذلثكيما
زفاممهوارشاليراالالنمفاشدقااوانمككرالمالوعبياهـغدعطيناههمماجمبراالدنياوآل

معنىفيوفيطفعهخولواابهرهمئكيلمحترهماىفيهلنفمعهموقولهالمطرعناصال
ماالكثراولوسناالعطيناهمضأللةااننهفرواطريقهثبتواعلىأىلىاستقاهوايةاال

النأصعالولانقولوايفتنوالبفنعنبهمحىلهمهدراحاواعوبقالم4فبيصهمعليهم
اأودالنساالفىيةاالبأدوالعولالهطؤشةىوواللدممعرفقباثلبقةاطوا

اعنوفبسلولةدعبادءأىبهكردذعنبعرضإومنينهفعوسبالمطوالذينهماالنس
اوفبلحيهعذاباالرايلوةشاعباابئلااباصعدعذخلدأنسلكهمواعظه

وذسلعبادهواهالةبنبشالنىالمواضعبعنىالمساجعدتهوأننعافاؤلىاالشدةادؤدا
امءدعالة1اصااهأالتالئصهافيالمجالمصاحف4ذفدخاتعالىالله



اولعملىملماالهلىاوأدحمطعدوالمحمالةاليأالسالمحدعليههبدالتهلملفامهل6وأأفنمالئة فمولممالهوممالؤكدعأضهلىانىالىءحمااأبقاللهافهسولأواقهنيبقلالفر6دنمولم
ئراطوطيسشجتبعلحتىالمبد5مبادأوالنلمحوافع41يعصماعلىجمسهئعنوسب
بابلالادابهبهاأاقئدوادئعباامملرأواصنةلبلىخططثيبماكايطهدنونطولجنأ

ثافممادةلهافىاأصلىبهشرلي4أواوحمغصمفاييرط5يوحدبكواأاكافلشلىيروالم
اوالأبنيةقرا183بدليلبالضرالنىأوأراقعاوالرشداضرهاضرايماملىالافىدتط

اأن

الوالىفألدتهألمجورومحرتجةيععلبهاالضاالعضااشهذهىواماناقمواواركبئان
العمداصداذبغولالتمكلليعولىاينىحمعانهبهنمبدالمطالعباساعنمكلهافييره
13ابنافايثىعصاارأباالماوقداهوكبأهواسوجههاةسبجمدمعسه

أحاأعضاعوانبةملىصدأنوسمتمكلمعهاصاةاناأمىفالماكغالترضىعبلس
عكلعالىبىالاالوالةوقىدميناواليدبخوالىكبتينواالجمهةباوالشعراالئك
واركبتينيناملىواالىآنفهوأشاربيدبهةالىأعضاسبعةأجمدعلىاقتأمىقالوسلم

31لصفيرهاأعلىفيوغرزطرفهعبهفشحرهنعئعانتياسوالاكعفوالميننقداوأطراف
بدعوهسوساالتمطمسلىافيانيداللهعبدفاملمماوالهعزوجلصدسوفلنهى

الجنيعىواكالةبطراهـصلىصإلبهنودالثاقر7ناويقرألعبداللهيعنى
ثلهالغر7لطاشاعماعلىصعامهاالزدصامبعضامىمصهوبيركيعنىاجمداعليهنطوإ

ااالطاتعنوهمفاخبرفوبهمالىالذيخرجعواافيفرمنلهاقوليسانهااي4ومعباسافي
بداللهيقالقاماالمعنىفىوقهلالصالهفيبهوامتدائهلهوسلمكليهاعلىاننبىابا

ؤفؤازراللهإطوبهندصاعهماقاطانيبطلىوتظاهرواعلسهوالجناالنيتلبالتاللدعوة
االلبدالجاعوأص15وعاد5ناوادمىءينصرهاالمىاذويظهرصزدهيخأناالاللهقماب

عواربدأاظاالميعلىقلوقرئوهسمالتمكلبصلىانبىايعنىلظفوقبفبعضيم
مىجيركنعنهةارصععظيمبأمىجئتنعدوسمآككليهااصلىفيقالوادكفادمكةوذلك
ماأملديمالافىأصدافلبهرك7والأدعوارباغاوصلملميهعاللهلىانالهمفقال

األاانصارشداوانمالامحماأسوقضسراوالبهمادفعأنلىأقالوالى11ضراوالرضلى
لحنعضلهـأىأصدالتمنمجرذلنافىفلهوالتمتعالىوالمغوىوالمرثمدلنافعوا
أأأحفززاصوقيلانيهالجأقبأأىاماضلىونهدأجدمنولناسكمبداحىمه

أىورساالةالتاالبالعاعنفههلأدالهمربمتلاالرصمدخألفيوفيلله
التيخيعنىاللهعذابمىالدىجميرقذلكمعناهوقيلوالمحاةواالمنالجوارضهه
اوضحراواللمأملىعناوقيلبعهوتواللهبعونثهأالذىفطلثالتالنكامىاالوقبل

اللهىصلاومرعاملكتاالالثثألأذامرافاوحالصاللهوالخكاأللكلدبماضالو

قراوثعبالهبمكوهاول
الهمصلىكللىفياانمو

دسواافىاعلبملبال
وأداالنن7رفامنال

بوشوترخوخإ
أستطبحالبعنىاأوالرثهد

النأقعموانبمشاضا
هواللهافيفسارواله11
للهامنلىبهبماشلنفل

اعذعضيدفعلنحالأ
اعكفولبتاشكأحد

ينصرقىفنعليمالسأل

وانعصيتهأاناللهمن
1موقهدصناب

اللهأمنبألطاالأ
ىامدثستشاععنا

ادفوالضرالممأال
اشلنوقلالتمنالبألظا

كيدلتأاعئراضبكبرفي
نفسهعنعهالسعطاانفى

بدلبالفاوفعلزهلياو
أجدمناكللنطفدامى

عفغاأناالمئىونهد
صيإليعنىرصلتىأما

اقمماارمملتعنبلغأأنالا
فالجمعنىخفبه

فيلهوشرطاهألافرا

وأنلجستثناوليس
يرءوتفدالمنهنفعآل

اظأدألعطاللكلالان



ةاؤوأئيعامإلكخ
رة13ماىلىأان

ونماؤىببأفر
لمحبىأممحبهلىذابلها
11وأجكالباهفو
بعيدةمداثاثيمر

قطتعذبرنانلعنى
الأهورىثاولنكن
لمالغيبلمعاجلم

هوطأخبرصبتدا

فايظأسفألالغيب

اأحدضهعلىيطا
ازفمالمنالغعمن

رسوالالارسولهن

الغيىبعضلممازفساه
اخيىاعناخعارهليكون
عايطلمعنهلهمعزة

ومرسواهثمماغيب

والوىأرلمنطن

افئفظأخبربمثىأدا
أتولكنهعلمههازمغير

لفرايباأوتاهرؤبناعر
فهـأللولىكلكاقةاقعلى

ونرأيرصولجمزة

مألبعضظللألتالنأو
اللةلكذيبدبةاالذهلم
أزوليسكذافمةا

كنماشغبرهيصدمنمهم
طبائثعرفونآلمتطببه
ءدذااليعرشبالتأنبات

علهعلىاوقوخباف
قطعاجهقرسولامى
اظلقفيلهبنىولألوه

أمنخلوليسمثنها
هـلايرىبهبديهأايبن

خلفهإوهن

اهمإعدداثاصراوأفلهنافعضابالعنتروليامحكلظقسيعأالقماهقلوآامذاائلو
الضلضمليموفيلالعذاببعنىآفريسمالؤمألونامكطعاأدداكاقلكلرالمفاميىكا3
هالعذابمكعبآليروتتانمتهادالمعنىتطوئكالةأجالوأى11أمهربلهلهـأمذأن

أغيبهعلىطدطفالأكألأفاليظهدباالهعطأماضكابكأىلغيبالمماجلوالقمالادإا
منىاهـاألمنثعالىاللسقثماةأسامناىأحداوانفردبهلهالذىأصالعيصبردو
5لعحد

صكليعليسالعيإتنماشمافيظهؤعلينبونهوسالتبملمطغيهأالمنبعىرسولما

مالىفاقدهنصيىإنحشرفللمأونئأصىلىاأتالتهراماقإلاقكنئضافعكوائعغذيبامىنبرتنحاموبطالهألنصاممال
بمواانةانكاطالأيصاوفيالغيصلىءعجمطالالطالمزةبشمنارسلاللهوقدخصهو
منأنلىءذادبلوفىىقاذالواحهاسطلىلىوأدتءالزضااهنأبعنثئابهممااالقلمدط
فأهاالغر7نفقةجمرجمافيوشومخوذلىأوحهاةمنونهاحلىءتدلهأخومااقىافال
لميوغيرلواافقواوعترالافىمذهبهةعدفاإلعلىبواالواياماتفأنكرياالىنحشمرا
العورتينالىاالتةبهوذحرالدبئاالمامظلمواالكهانةابطالالمفسريخقمنإقى
هنالمغكلىاامجعاهادانفىفهنبالمحومماصمنالمنععلىدالةيةاالشجعلواحدوالول
اقوكافألانندلكديهوالذىدلكعنشئفهاكلالداللهيةاالانوعىقالايهراملتالغيب
خلغهتعالىالبظهراللهأننضاهانعملئفكنىعومميغةفيدالبعأغيبهيظهرعلياخيب
11تعالىانهلةاالالمرادمنبئفياكالقياعةوقوحوقتعلىملذوبهواحدمنكيبعلىلى
انهثمحدالغهوبهـشيأمنالطهـانهلىءداللةبةاالفىررفاليمتىآلانغعبهرهذاالييمول

صةلىءمابلكروذوئرهمايههنةلكاالمغيباشفيرالرمىئىعلىاللهيطلعزانمجولو01
وانيوزانغزلةاالواماخألفالهئباكراهاتاالسنةمذهأهلانينبنىوالذىقولهوافى

لىءاإلهافتهاطألعوهوعنيفبربهالمسضقبلفى2الوقابعضوقوحأولعاثهبعضاقهبلهمأخبر4ا
اآلمكديهالتمصلىفالرسولقالعنهادتهدفىهريرةأبشماروىزللثهلىءبدلوفلكفىاسة

أهتىفيانيهنانبعاعرغرانيهوؤامىناسكتزنمامئقبلمفنكانلقايهنوسمفهط
عنولمسملهمونتفسبرمحرؤنوهبابنفالاصااجهأضاظطابعربنفالهلىأسفى
فبل3االمدكانبهونيغولانهممنوسمالتصيهصلىالعنهاعناللهرضىمكاثشةكق
االواياانباتكراماتاهدفئالخطابعهمبنممرأحدفانمغهمامىفانيهعذؤنارزيب

غبرهاوالنصذعنوسلمكلعهاآللىصلنبىاجمزةنمبزتلىللولىمةلماكراازتحالواليقالنث
الممزةانالولىوكرأمهاياصزهنالفرفأفنقولضبرهسلينالىمعوفةالىيقسالط

زوالمقروعدألمعادضةمعاهرفارشللعادةخلى طرأمةضوقلددعاثظفرعمااوأزةالمجبمفرأتمانساعفرهنالولىهاذدوادطلحدىانتأمد
كراتالالنافياوشنبؤهثألضابدلكلىوهذاواهيرغمنالعادةضارفأمىلىيدالوعلى

متلملىرأالتسلعهقاننىنبونفبهعهحعاثتكىالكلمدبئالهنهممعهقمللرللرسولطمحابعهنهوااخاألطصاانمانطهقطغ
أعمتعالىوالتهاهفحمالمأن3رقانهوجماحاكلبهقغيبعلىاطألطمنهمادىكنأمن

ودكرخلعهوصارسولبيدىصعن1خلفهومنيديبيمعنيسفانهعالىتىوهـل4

البق



حثىليالهموعهموصافىساصوشاهشيالحطياوفعنالمالطمنضظةادم
هنافبعمأكلبهماالمرسللىافوالنفصانبادهلىنألزكسالشربهم9رسافوالمأىأ
أوأأباخوالمتاهلى33خوسفظيديمبينمنفىياوصديوصدانه5وجؤفبلفللثأ

أقلشيطاالامنظونهالمألثأمححفظقعنادرصهاثاجيحعلىالدلبعق
برواهة11الىالوحمفبلفوههوايمأنالجنعنجمظونوالمالثاكةمناحمعايسؤ

نجبرملىدهصوقابلبسأناهابعئرصوالاذاننعالىاللهانوفهلارسولفبلبه
كاذاعنثبطالنااويطؤوقالمألئكمفيهرسونهامنمرصدخلةومنيهينالتممنبعثف

بكهذادسرلملىلهواخحاععواحنرنسطاننبأأضبوهرهنشنصوبطا5صاه

معناهوقيلليمرساالشربهأقدبلخمببرللاآأىأنألمعوسامحدملىيعلمأىاليعم
الععلممعناهوقيلعهمفعوفظيمقداللههوأتربلغوارساالاقهفبلهلارأنمحدأ
الثرابافيهفيوجباموجودظالهواذللثأدتهفيعلمأقدأبلغوارحماالقربهمالرصلنيا

شئوأحصىرهمأموهنئعليهقنالهلارندمااللهأمحملمأعطلديهموأصاط
والخردلالنرلمثاثحثىئئيفنهلملمقماوعرهاخلأحمىعباسابنفال11دد
بهوأسراركنا5دبراعمألىوفعاانساللهر

معدوممئومحم
معنىفىصدأومحصووا

علمأللهواحصلما
داللهالمزلسورة

سكيةموهع

7يقبصرىعشرهـئسعو
يثالىفصرهءوكاد

الىحيمارحمىاللهأبسم
المتزملأىالمزمألاأبا

أىإبهفىؤملىلذوهوا

فىأالتبادنمامنففابها

اللهصلىلياوكلناىلىا
طبالليلءناوسمليهء
آنقهاالفأصبهثيانىمألمت

اناليلىقمبقولهااصألة
شلجلنصفهاالفايال

ءاستثنافليالالواالليل

قمنغدبرهنصفهقولهمن
المنلباالالليلنصف
نغصأوالانصف

بضيمالنصمىصنه

ثفأىأليعم5
الحويركل

داعنديهمقه
صاحماسل

هـحمافينه
صالق

مجيطرالكيبد
حيهىنحدس

عدىمه

المزلتفصرصوره

وهىةي7ربغمالفولوقيلوامبرعلىفولهغير7يحيمئهاوهاقعليئمكهى

وخسومانتانونآتعروهىبةاالتفومأنلتبمشربكا
وثأللؤشحرفانيوغطنهاثفوثماوكازنعة

الىصمارحمناللهأبسم
انوهواملالمقروأصلىلموعاليهللهاصلىاخطاسلنبىلمهلىالمزملادإاوجلؤالعز

اءماحاأولثعابهفىيقزملوسمعليهاللهملىلغبىاونكانالمضرلتلففأىئبابهفيلتر
لبعروفدبيتاالوعامنخرجوقيلبهأنسحتىزملىقىزمالىفىيقولفكانفرقامنهجبريل
هذزملتاوالمعنىضاملهـأانبؤةمترملمعناهلوبالمزملاأياجبهيلل15فنادشابه

االمماولفىاليهكاوالىسولبالنىاغالميخاطبويمعأمىفالهواصلبهمفةآلميا
ؤوهومرملفدناموسملجهالدملىوقبلكانيثزبعداوسولوببالنبىخوثمثهوعبال
نصالةالواشتغلالحالةهحرهذه1بادةوالةأمحاصالاليلافمالمزمليهاالفنودىبهلو

فيهاالقلبألتناماامل1ل1ألاالقاالسألم15تدافىريضهةيلافياموكانيةوالعبود
أىأقليألضهأوانقضالليلنصفقمأىهتعالمحانصقالاملقهقددابثماثكوهوا
التهلىالنذكانالمنازلهنهبالينخبرهلثاههبئاادالنصفصك1زدعاليهأوثاصااافى
أومتىلايبثلثمنهماالجمرمحمتىجلاوكانالمقادير5هذيوموشكوأصابهوسلمعليه
ئهـضدا5هـاالهأقداظالأوةكالصحتممهاللماءلقهنثلنادفص14نصفه
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لبهيلامئضالىبقولهسمعليهافهصلىافبىكلوئهتعفريفظمىااتأصبا
ضلفاعنأنبغبنىبالمؤمنميافقدتعأللضةالىنطدقتاطفالعسعدبهنهمثماممألىنافل

اآلكصلىرسولخلقفانلتبلىقلتالقر7رأألمممضقالتوسلملبهحالافدرسول
الستكالتالمؤمنينلملاآلككليموسمافآكصلىرسفصاهفلتن7رفالمكاناللمكليه
افدهتملىارسولاالسورهأواطهذهقانفبامضاأدتهفانقالتبلىقلتالمفىسلتفرأ

ثمطاافيمعنرنههوأثعاغثهاسئيلئدأمأقدااضمحوالضىواصابهعليعوس
ورتلئعالمحوقولهفريععةتطوعابعديلارفيامنمالسودبئهآضفيياأنزل

سابعاوأتاي7ثألنههنعكلىقراهأبضاناوعنهبيا4بيهعباسبنالئرتبأللقر7نا
ائربععائرمفىصكاصفاالقهـاكهبنوئبيماماالللاوالنرصلواهوالضوفالنرتبلوقيل

تعالىالقهانوقيلمنهالبمالغارئبهـوانهاالصوترتيألتأكيدفىيقلواواالشبابالم
والبهرلتاملىوالقلبحضودامىالمصلىتجكنحئىلقر7نايلأتجعبضيلابفيامأصلما

المذكورةبستشعربقلبحلىتعادكراللهالىولعاذثافعندالوياتواالحقاثقفينمفاكرعنوللىثأ
واالضالىافصصذكاوعمدواظوفءالىامجصللؤيالواصوآلؤذنهلهوجأليالفرآناشاورثلاال
لمثفيهافىصحصلةالقرافىواالصراحرفةينوراذلكندلهنيرالقلاالضبارفييحعلالتغرالمزلمنصلوة
ةنداقراءيباةودااغاهولألزمناقمواأنبندثسهـظاالصناشوكلوملفعاأى
وسلملمهاعلىاللهدصولةءقراأسكيفكانتأمثلقالادةزممنخصحلفذلصأىيكبالضررتل

سيهعىآمالىصيمجموبالىحمرطلىواللهمميمدببارحيمنراللهنرابممئمامذالكاتناذاايعماثغررتل
مادآالتوصعألنهلموعلمبلتهلىتالر5قرإعنماللضبنلىسألهااوتيعغالقرةأوافرأالبنياناسضوى

وللزمنطانافىأضجهحرفاحرفامفسرةة6قرأتتفاداهىتءفئاتتةتموصألتهروفأطبنمنؤدةلى
الىحمنقفثملمنالهالحددتاربيقولقاعخيةعسملمعهءاللهلىالتهىولاتكادراواضباعالوفوفيهفظ
اللهدسولةقرافالتاوددأبروابةويقفثمالديئيوممافىوكاديقوليففثماوصمهوالئرتتهـاط

مطعالديالشبومالرحيمارصاساالهربطددتاالرحيمالىحمىاللهبممملمولههالتفملىاالصابامجانأكيدفى
ءمخلوموعلاللهالتممسولأيررفالعللتدبنبدعقايةنهآلةنمءألرللعائالبلهلها

ابنلىارجلضاهقالطهبنشقبقئلواأبعىفقراتىرجعلفغاورةيقرأقتهنا
لقر7نؤرامايقردأقوالشعرادهذاكهـعبدافتهقالكعهفىالمفصلرأالافىقالصعو

اقوالمحؤالىكوعصالةالهلأاننهحؤحباقالااوقعادواحماتىزنراوالمجا
ىوة3رسورنيريهبفرنلموسىليهالتملىالتألوصوللىكاراننظائراالعرف

لةواهلغرااهاصرعةبهوالمرادإفطعاةمرحالهذالمعصلصرةيسوفذكرعثريةروا
توعندامطفروااثغرهبيالدىظمالونرفوةجعفالرالمقبم1المجاوزوفولهلبها

اننىقامقالتعهااللهرفىعاثشةوالمثلبهلثوهوالظبرلنظائرجعوااصوامحرج
يةواال1زاوفرمخوهأبوللدساشكالترمذىأضجهلقر3نايقحىباوسلميهالتصلى
جضلسعدبنلسمكنلحكمميراالعزأنتلكفاتغفرلهموانادكمفانمبهمذاالت

حمروفهماالوفيمحدوااناكآبللهالحنقرألقالوشكنسمكلمبااآلكصلىيينارسولى
تءاقرالينالهميقامونهيأثوامبقرأهانقبلالقر3نفرؤااش4االوديمصفاال

فالنحهاللهبررضىصامكىقيهمزتراوالمجايةرواموثنهزاوداأبردجهأضالوأليهأ
نض
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ؤاقراالمىلمجوالعرالفر7محوفيهاقرنوسممملسهالىايخادشولض
كيت5ألىداوأضجهجالرنهأوالبعنهصهـالضدحكالغامتهلمجتواماوسصحسنفكل

أواللقألباوصكوابئمندباثبهلمئمعوفواهذاوآلكلوهفلنئرالدآلثنثيوهلعممعودابه
11يدشدبخمبافالفقوعليكاتاصنلتىلىتعالسورهضاممم7أهمبهن

خطرلئهثوصالعالمينبلهمملىالاخيطروعظمهإلذاجلعسماطدئعيالبعنىوفيل

انشافثقيلاالعظماقولهذالغبولععالةممسكفمرالمعنىارفهوثقيلومقد
ئقيألوقيلاآلفغعىعلىفةوفيصشقهنوالنواهىاالواممثقهأللمافيععنهحمطلو

اعلىنغعالوثيلمحواافوائعقودواالحدأللوالحراواددوالوعبثامنلمانيه

المرالطفىالمساخالقالدةيعبلهوخفيملىوقيلقهمزلفابوثربهمءيبينيرالنهإلمنا
وثعالىريناتباركككلدمالاسضمافاواليفباليسأىثقهألوقلقعاهة11لثوابدومل

اذاوزنوهذافواللهرصطلىهذامولكاونفوبعانهتهفىمبىقولانهمعهاهلوقي
والمتشابهالمحملمافمصئفيالماهوقيصلأبيمانواةالحدقطانوعالتممصدتها
القر7نليهنزلاذالمكنوسهعافدهعلىأنأاوزلوساثقيالفىوقبلخفواإلناغاو
اللهممألرسولهشامبنرثاانعنهالىنعاالتهرضىصهنعائثءمشققاقلهصبهدلوسوا

ناأحياوسمليهاالتصيلىخالرسوليأتيالوكيفاللهاليارسولسمعليهاللهلى
لىللواحيألتايماوعبتوفدعنىفيفممعلىالشدهوهدرساآصلعمتلفييأتمىا

يدثسداااليومالوسفييهعيرليرأينهولقعائضلتظمايقولأنىفيكلرجألالملى

التممسلىشرسولفالصلصاعضابئبادةثنليضصدعوظامجبينهواقعنهنبرديخفصما
الوسعليهاترلاديةكانرواوفيوجههلهوؤبدلذالوسكربعليهذانرلاوصلماشكللبه

بدالشدالصوتاملصآلاالجرسصلصلةهتللىهوجدونرعبنبوعضففيههـفنافء

وقدوبفارفىعنىلنفصلأىإلفعفعموهومخرسالصلبةاالشبهامنبابساالصلب
بدالترافاصداعنالدمرقهكاببهرىطبجرمحمركاأليتفصهحفظشوقولهاأىلماوعيت

ساعهانهعهاوصأمحساالليلناشثةاقتعالىوقولهسوادمعااللواخكرهفىبدهالىهـهو
االيرعنهابالىوابئاسابخعبسألتأبطبكةابئوقالقباالالتىنمأعنتنطالنمناشثةمنه

القهامانناشعةثشهطوفالتالليلفيوشثمأتدترالتىاالموسعهارىونافمئةاايلكله1
نشأروىضدلامناالنسانماعأكوفيلأولهوقيلالليلقحام3ضهىقلننوابعد
وقعللاناشثه5فويقولوالعشابيرالمغربلىبكلانهسبناطبئلىءالعابديزين

فرئءوطاشأهىقامهبلانانهنةوقبلالليلناشئةدهـاالضةامشاابعدصألةفى

هعاواسانواانقلبتامواطأوذااثغهوالمواالمواطأهمنيعنىالمدجمهصرالواومح
علىأشدأىءايطاكونوواالوصبالنهاورفرئحوطاناكودثرهىأأيلباتاكونلبحروا
أشدوأثقلنفس11علىقيامهنفحةاواالنوجعلاللبللنهارالناةصالمنوأثقللمصلىا

اللهمامرصمجصوارأنأجدوطأيقولهىأشههياليلأولعباسكانشصألتهمبناوقال
أصطالقرارللأئبتفبغظوقسليسمتىليدالانامذانساناالانوداقياامنلمهم

اداافلقصهخلملناوالنهاساعاتمىرلىاعلىصثا43ءطأيضااهصقاانهارر

خاذن4

عترلعلهكناهدنا11

ى1قيألدقومليئا
داهيامنلمافبهلغر7ن
هالئىاننواهىو

علىةقيففشاتكلف
أونفبدالعلىفبنالم

وزنلهأوكومبنالمنا
نييابالسفسافوربكان

الليلناثتةانيفا

آرغيقياسوموتالهضة
وضىابخعسعونءفيل
نشأفهومحمرمنلششه

فاعألعلىوفهضماذا
الادةاوايهامافيعة

أوأىنصثيلباتنشأ
اتنشأالالليلتساط

ننريئفساعقوكاعةصا

يلىالشنهرضىالعابد

ويفولهذهعبهلعشاابين

اشدأهىالليلنافسئة
لومروسوأفاشاوفاءوطا

ئمانفاقلبفيهاطئيواأى
افمدالحسنوعنلساله

نيهاهألاانسربلفةلوا

انالئقبةدوقطاعال
عدأثقدأىوطأغيرها
الفلرألهمنالمعملى

لمحوننععنطردالنوم

وسعلبهاللهعملىقوله

علىوطأنكاشددمال
ضر



ولعلماىضرهاطوبالمكعمشأأامئحمملىثعصلىأىجمهـتطع

هذككلدمبدثلسمككحتلمدالنومئلىيطلىاشاابلئمردلعبايلدفغنفئلئحاثئؤفموا
لىاحفاالعهأوتبفلالعلممةؤواالغر3ندقالوةألةااوالئاكبيرئسبهوانئهليلاالثخاواالللمروبهرأدتهاليلما
النباحفيهاأدفضوفيسلغبرهدقدفيمنهابهأهيلاشتماقالىاالقطاع683وائتبمللدفنىعبا

لاللمىلهالعهارواللعرضللقدمنافوغلأوالناسمادرراواظلموةدةعالواندالتاالتبئيمااسعاوال
الأ5دزالالمعالراخنالفؤ

القبإلأجمقهتهاللىكبلهوهمالوطلقأشاسالإلهديطاامنهنعنهافواجمنبماووالصيفتنتلاللهبفثيدأى
ةاطهيبهأوعنشبأل
برجمفوابلغوأكئرارياأبعدعيطاضألصااشدنشاطاوأتمملاازيكبادةاصوابالقرآنربالفواصلحق

وتقلباواقباالوادبارالىنصهرأىيألالنهاذماطوادفناانفبوفاطاشعانجبلأأمحاافىبالىفحالمئرشوالمرب
واذكراليلأمنأفضللنوملشوتصرنجدلمححواصبهكسعةفرأعلووحوؤأوممهدأتورأى
عباسابئلنتبتيألاليهوتبتلوالتسمبجفقديسوايمالهأكابانترجمدربكاصمروبااالهوالهال

االيمضسدوافلىبتلانقطاعاوالمعنىاليهوانعادتاحهتغرغلاخالصاوقيايهاطأحزصغكوفيشاى
عليهولؤكلمعناهلاللهبىءقاكماواالدنياومافيهارشالقبتلوقيلمواهئئعنصأكوعنربكمنلجل

انقطعأىقالتبهلانعبادهعلىواقبلشكلاثركيقااللعابداذلوقيبمادةاواجقالفىؤكلفاعاللهرفىعبأس
مصالؤعلىمجئلمتبغألقنجيألملفككبففانالتموطاعةعبادةاالهنضكلعنالضكالرصفمانفلى7

المقدطونوالمعقمقادنهالمعلرموفعفوفعتبنبالاليهنفسكقبتيألعدبتلقإالفعلناللهئحوالفسم
تبتلخصنيوقيلنباتااالرضمنأنبتموالتهفهوكقولهتبفياليهشبضألنضكوبتلهوكعولهاالهال4وبرا
بتلتيعالانتبنلفىاالصوقيلافوأصالحقاعاةصمعناهلىءضبمابئنفسدبهلالداراالحمفىيغوالله
العبارةهذهعندلءاغالوقتبتياليهبتلمعنىيخألفمبتيألعوالكوتبتلتتبتبالونياصإلفائخذهزلج

بانتعرفوالمعئشنلفيوتصرالتبتيلفاماوالنبقلالمقصودانمانولطعفةقيقةلدمناوعدكال

التبتيلالبدمنأنهاالاليهمنقطعاالبهونبغيرالتالمشهغلالنالتنعالىالىمتبنالطونالماكانهابنصرأواداعلت
ربالبدععهاشعارابأنهالمقصودودكرالتبعيالثانيااللهالنبقلفدكرأواللتبتلاصكصلحىالهالالمغرسوأنالمئمرق

مرقالمهورتعالهالذااللتهاليلعقاحواالنفطالتنلانيعنىوالمغربالمشرفصافيااالهوفاتخذه

اغنياعدمعناهوفبلعلعهوزفىاليهكاميفوضأىومميمااالهوفاتخدهالهالوالمغرالأنءافاارئوفاثدةالمي
التكديبلثمنأىمايقولونلىواصبرءاالعدارهاهنكالكويألبرلدفىأخكدتدظبشب
منسوخة7يةاالوهنهفيهالحناالبرماعترامواعفرأىرابحالواهرهمواألذاراتاالمورالىئضربعق

أىمةافوديأكفعكهفاقبهتمالومنكذبكسى1والمكذبينرفىوالغتالمبةالقذرللثادادالسانها
ماومهابمدالمطميننزلعضفىوقيلفئينادبمئىرفئصنحإقروالرفهالغابأاالقراراالننظاربعد

فوئمنياالديامالغلهلأرادالروقيلفقلىاسدلرحتىااللسرنمممنبدرومالىسنىذلالمايقورنكلواصبر
15تانالتامنفىمابفولونعسلى

التمفدلثزلعاالبيوالحدىعظاالغرشاإلعئاأجةاغماهاالأوىمحيقتاوفىأإلىمحرإاحدلدلدإاغأللمعدأيداوفيكوالولدالصلحهة
عراشااواساصامن

ووهـصنصعبقابلئوضالفهممصراجيأللمعانبرهمأوا
مفعولقويشءرؤساطذبروافبهمفاناءالىأىممومالقتاالوذرنى7بئداهومنسوخوفيلفأهالمونركادةالى
يوملى1فليألامهاالوههاهمالمسرةلمحمباونعامالكسراوبالعنمانعمةأ11قأاياهمأمحثكوفىفىأوعطفعكلىمعه

اغصةأوطعاماذمحرقةناراوصحبمانائقاالجعقيودالأناالضةفىينفىلللديضااافياهةايوملجراوالى
دايئتوماضرخابعنىغلحلوشفألينساينشيفىالذىأى



ئنصعااالإهنتثعمعالهاللهانحلىافلبودوىاالىوصهيخدأعمداالاالمأ هاددلرفهـضيلىآلتافهةاعئدهوضعوادمهصالتاهأهفعرفضلهشبطفام4
83ألصنصووبمآقماسويشرجمعننمتىشردايزالؤانمفيإوغبرهانبنائاتج

وصركلىلأكطلجبالواالرضاترجصموجيماأىلمجاأبااوعذجماراوقوموهوا
شمنمثمحأأخذااذوهكاللذىرعألسائأليعنىألمالجبالكئيانتكالقيامةأاوهولوم

اشاهدوسلمألقممليهاسلىأمحدأيعثىسوالمكمةأهلتإيعنىلبماأرمطمانأاماشبعالئلبعد
بعنى3وروفرلىاأدسلناكغرمىبهفرمنم7منايماشعزولنبليعباعليم
سائرثنبالذكومنفرعوشوموىخانافملسألموالهمالةالعلعهمرانفيمعى

فرعونانولدفالبمالنبهشواوامكةأهلداآذماكليمواتاصلىادكدوارسلىاالم
أىالاوتذأتونفرى53فاخذناارسلفرعوقارباهالن5ذا7ورعجوساز

تعالىقالقياعةايومخوفهمثمغوفبنلىممارمثةبقنهيعغو5قبناطثقياليعنىاشديد
المعىنياالدأكلطتانكفرتملقياصهايومكطاخمبالمأىكيفانكفرئمقونتهفكيف
يومصذابالتهغونفاكيفيةاالمعنىوكعللقيااذاوايخخاالغعوىالىلمالسبيل

يوماالدنعاأفيانكفوتممنهونكيفاليولىعدابمنصنونئمأوبالقيامةا
كلههالمالليهفىوذشدتهوفيومالىزهولمنوضاهـعطااييعنىشصاناكلدمجعل
قالضارضىاشارررألمجسعيديمنأفذريئكاالرمنئبثفاقماسألمواةالصأل

وسعايدابعدصفبفول7دملمةلفياايرملوالتممزيقولوسعديهالتهاتمصلىاللرفا
النارذربعدبعثمننخرجأنكيأمىاللهىاصإوتدفينالكبدفىوأظبربةروازادا

حملهامالكلاوتعمسعوخفينذتضحصعمائقوتتلفأكلمنلغارفآلاومابعثربلقال
علىذيدفئأللمثمدابصأءرمحولكنبوماهمىساناساالوليدوترىشيبو
لبموسلماللهلىمىالنبىالارجلذلدأفيافتهقالواإلرصولتغرتجوجوههمصىائاصا

لناسافيأنعتمفالثمصهواومنوتسعاوتسعينتسعماثةومأجوجيأجوجمنفانواأبشر
وفيالخوراالسوجنبفىءببضا11أضرةاوكاضراالاثواجضبفيءانسودااشعره

أصتلثفالثمكبزاللجةاأهلتكولؤأدخالرجوانالحارواقاحرؤفيفةبةوار
مننخرجانولهديىاطعنىأمماماينعدقفكبزالالجنةطرأهلقالئثمفكبزاللجمةا

امافاكانوااراعالىكةلناروأهااأهلمنالجنسةميزأهلعهاهمادايهدبعثذر
أهلوثلثالجنةأهلؤاربمكوالرجوأدتافىاطلروفولهدعباطىفىاالؤهفهى

ثمأونهاأهلهربموجعااالمةذهةنعظاأبثسارةايخهابخةوئمطوأهلبخها
ءعطاافانمهـاكوافىنفوصههوأبلغفيأوعفدثانوهىصسغة5ئداشطرافطاثملثكا
يعدةمرةاولداخومالحظمامودواالعنماعلهعلىلسادهلعالمىةمىالنسانا

اكهاصاللاعن
نيممبرههاأييلىألثابهن
لغعلامعذلمحلديناهنجما

بهاللكمعلرلسعفوأمحا
أترصلوموكداكذا

أكالىباوارضا

بدةضدكأكنض
اادإبالكثنتو

الثىمنكتباصألبئ
عنىفهيللهمهكااذا

اثيالثأمغعود
ارساماناااعابعد

اعيعنىدمهوالالهأ
ثماهداألبااعليه

يبمستهبلىمميكعوإلثمبهدجمجمليا
فرعرنالىأدسلناكا

هلبىمويعنىرسوال

فرعونصىامألما

الىسوليلدمحؤ1لىسولا
اعيداذاالنكرةاد

عينالتانىمعرفةكن
اأخت5خنماأولالا

غيظايدانممهوبيأل
وفرعونموسىخصطوا

رامنثثكلنخبرهمطالن

وانهمالهكةمسلأببن
يفلهواجييران

هولوهاانكقرتمتنقون
أىكيفثنقونمفعول



صنسسسبمبمسسسعوبيكهعيضملعكلثيثملفاأيئميفطبييرم
قهففانهألشفطرالغيمفييومقوالبلمئفطراشئعاماوابالمشلايلئاووالتلكيرملىاشاللق

وجماكزعواعلافاالىأواليرموهوالميالمفعوللىملمعمر1صهممربهأهطرجمالثمئيئفلراكاوهو4بيماال
ىثنرجمشكذاائملثومففافئلىهتذميلخعالناطعقباال3ولاتمذهاتماأضوالا

وافافهاشبىلبمهافيدمةاالنمجازاطوخذممافهثميبامهاقيامةافىانهااناواشنلسععألافشه
االصاالطظلكلنراعىفيههتهنميبطشمدبدالداليوموهوكهتالعيهوفيميمةعىاافنممالالى
المتنبىلالشيفههوواالناشاسربمائعاقبتاديالصأنوالهان4اتكقوممبكأثيرأ
يهرمونعىانامممةثشيبونحافةالمجمنجرموالهمفىظفعراالقلافىأ

والهولكلليسالئيلةكايخنىداالصاشحالهمومصثرةلوامنيبكاظنرقلاالقربوهو
أنمجللوهـالغيعزلهالطفلالنقةفاكلداششيهامجعلفالمأليومهولأداااذاالنمبيينافثينالم

ءالياشيباواوخهاعنيهلغواالطغالوانانيوكبالطولفغالمرادولكلوننمابينهملفدتت
فاظنكوننمفطربهاعدلمحعألمحيوبهالشدغيضاواناوصفتنفطريه5يهردلالصيازواذاب

نرجعءالهاشوفيلأكابنصالمبهكقبلالمألنكةصلتتشفلنهولوئقاظلامنجمراللوممااللىمنثلئى
والخاىكائناالعالتيهفعو3وعمهكنموهيبئهبأصأىونعالىصصألاربالىونصوئاةسومهمنمابه
ألبانخذاأفئهابئألبهربهاسياتأثذكزأنالغر3أى7الث5اشهذلىععطفمنعودإن
لننلضمنأمحأفللاللبنلىشمنأدنفومأككبعماخربكالنعالمحاوالطالالجملنوصكوفىصرأثق
ونإؤأيقوالمؤمنيعنىمعكالذينمنوطالفهصثلثههوكنصةاىعمنهلنهأوثلىعطقعكلىبرهما

ااعلهوماوثبوأوالنهايراملجمادالعالمانبعقارلنوااليلبقدالولطهالليلمعهبراثطفعلىوطاضةي
عمءباموواكاللبلبغوموشعنرالذىالعدممعكيمابفعلىالبفوقعالىتههواليدقىوصازبالقتقوم
مأفدامانتخصتىظعوابغفميلالىءتطحوامعرفعهلنأنيعنىمخعوأشلمنافاصلوجودا
اللهأهيالصماانمحافةطهالليليعلىجلىالىلىكنتطجقوهلىأىلىضونعحوبفومكلمعكاألبن
فعالأفتابطيمذللثتطيقواهعرفةلأىصصعرهلىأندعمنعاقالالقيامبهنمىةءرجاالمعهفمث

قرؤاماديعرالمثمققنموريعلهايخطوهامفاعهمبزوالمعضفووابالمرليماليلفلواأواشأصابك
العراالدودالصألةتىءافوااةءالفراأدبهدااانقوالدأحدهـفبهأالعرآنمىرهوأللفدالوالمهاد
اإمنىصناطوقالىامألليسرعليملهوالمهالكلالجزعكلىابمناطلمئىالهالءانجااصوانهاروااليلانقدير
أدالأدقرهامقلجضرالديىلحدألإأطهابافىثمفيسعهالبعرةرولبرإدعمالمكعهصألطاالقاالادبرساطممشا

النهىذللثنوقعلىالقرؤاهائمسرممهلقولاشثعالىاحهمقالملنآأتاعؤاسوتقديمهو
برلبللعهرمبندامبنبدلمهوجل

امإافباغوآياثيتقنىبثلةبذايخهبالعبملىلىبضلجيعغفمهثماقةالهيهمىملىانهرهوالدالكللىم
قراماثآ3لةففقيلضيدفسلصضظموادالصعلاستهدميما010اكمبالقعديرثممخنص
لبهرسلروافداهاشفىأمواصى
فءاللهضىأفهعن5باسناالبغيروىهيةبرهصالفصاسورةاةغاافبلموهاعصولنأنعم
4اكليماركادووممتمقةالبيدهديرالمغااهدهصكلىفيالتطموا
ثاليمباماقبهللهدكبرهاولأوجوبللوواالصالصألهإفيؤافراللبلفيامفرضعنمولمحعطكع

سنىواةايئاامىلنبلمبلةآيهفرأهاثةأففالمنللمكلنهدضىعنأبهريرةصيفةوومحااقر3من
ذاهالليلهصلىيععنرمنولمرمجليمفملىاماتبمأىاكلهافاللهالصالةارادبالقرآنوقيللفثدمبناآيهيرسعن

قاللمجامدبئوالمرضوالمسافربنكللىاقياراةنهوهؤ11تالحكمةبينئماظسايإلصالتنحيهدوولئامكل



اشباالبلوذاعلعهلتهثوإذنيعشلاافقأامحعرحماحملطلرلثعيإلألىيبسايخمعإئعماابهلماكصتئفرل
صعيفىابنظلجفادإللاظ983انجاهلوالمكلسابآلنكسهتينلسوكلاقهآبفألميئنوسببلونسو

الأاللدلنةسعلخلاالظبنحيسأوليآلمجميومثىيةمقزاخسعنبفوامعممليهالتالتمصلىوسولعمأيه
قرأالععامقوعنمنلعااجه3نمسىومنفرامانتمنلفاامققرأماثا7لةدمن

يزبرامحيعمباالممبإلحرمدأجمقروأيضشهاكابةالدبخمحيئاذكرهاإلبرنفثطاله7بةكهتةخث
الهثهداعرقالمنداللهممهـدبردايقكنوعفصرينوؤدوابةخيناربعبن7ثلفرأعنوظالرقىا

اافمرضىهمرابنالفافلعنقرأعئسر7ياإلتمكليصعمامنالتصملىفالرسولفالنهالتهرضى
أمعهاعوتةأماخلقالموهالتهكلمهأشعلىلمحرمحمولقاللافحفمارفىامامحروبئبنمبماقهعنق لرابندصاالأردماإرسولقمبلىليلهفرآنصاوتعرأهيالدثصومأخبرأنك

اللههـسبعلابعنلبعاطهقافىاللهبىةتملىئمهربرةطفىانقر7نصالشأعبدالناسوافراذضمصو
ثأأنهنآاأحمبقرافدثمنأفضلأطيقاقاللهفيظألتضضيمفىفرأاقاذللثمناففل
تعلضقأدننىتبميمهعمضأسيكونأعملىلتمطايالظنهوزكراقععكمقاصثمفلىالكرسبع
فافرواهاتشرتالتمضعضجمزهالجلعنهاللسزوصفبللديلايضمفمكنالمريعانبعنىضىصى
سرلئمدههـااالءصأىاللهففليبنغونحئرهللقالمسلفريصنىرضاقبونصرمنض3وعهه

ايعلىةأوأجمااحمتياطهمانزاةنىافقهؤسهبهلبقالألذوقض7والمحادـهفىبمهوارأدتهعرزفطلمونت
اربرةا7والمفروفهبالليلبئللىلمالشاقةالنهارباالمحالفىوالممافرمهئمتغلالمجاهدالنؤينصا

اللهأأدأفرالواجبةبألجئأجمدجلقلىابخعسرىوصلذافقخهفالمضأصبابعليهلنوالت
لغهوالقرضفىافواةترأثماالمنيبةافدجمننيندكاهـبو4ءاجمامحئسهانبامايىااشمدمنسههـمنةا

يقطعكالقرضىالقطعاللهبليغانلىلفوسعب7حووناللهفصسلىمنلبنفوناالرضيضربرشفين7ضصدالت
المدفانقعراذكالمغروضةيعنىالملىهقيا2والتايدهأطوانماالقر7نهنأىنهفافرةاماتيصر

المتعتدقوكذاالمنهيرالىبهقعنبرجمعموىابخكإسلأكلمقرفاحسناوافرصوأالواحبأىهآالىتوا7وأ
ملهربئالقدذيقطحعنأحسوجلىءيخرجهابألبدمائرالعدقاترزالهيضرفيلارصالقرىمأل

واكاتعادلتهعالاللهضاهمحألصيوابنغاواالاننيةهأطالفقراعرميتفعامصراالحمالألجبومىكسب
جمنقهالىاأءيلواومكنداللهيخبرتجدشوماتقدمواالقسمناالىلعسفوايخرجقعالجال
شددقايرباةعداؤأضغؤولمالدىخبرمنالضكممتمتالنىايعئهوخبراوأعظهابراوأبره

الفقيمآلناوهأليهباليممنأصبمالهجممهمعدماللهالتمصلىظليرهمولاشظلعإورومالبغوصبسنممص
قربالتفيلهمعاوننلواهاتفولماالالواهـنهمعالأيااحبهالهااحدالتثمامنافالواالرسولاوارفا
بلعليسنةلهفألكوناكبفمالهمناليهأحباالمالوأررجلظداهنماللهاركعولإالثآلإهانعمقا

اقرضاالمفللففرعديأكلهلذزجمماللها2وواصنأضماومالوارتهأحدكهعاقدمالأنمأفالاللهإرسل
الحأللمنحسسناأعتعالىوالتهالذؤببعحدحيهأوداانالليلفيامبمونق

ماننمعواخألكلألاللزاءسونعسبر
خيرتجلوهأمنقسما

شلقعلموحاصوانوفصلادوصرلثانىولماونرغخدعتمممااافتمهويخعندلثرطاءهوحراوورأبأى
المنمياشقهاللهثنوأسعفعرواأصاألفيلئأالوأعظمبفاتعراصفمنالصتهاعهامرفةاأشبهمنلأالنبىمعر
بتوفريهوعالاالحيوأهلجمفمئئرحلتشبمنبوااداهلمجلىيسنرقورااانلحسناثماققصايقاوا
خسوشعمتآلخعيقر3رأفقمكللميثهـبلىاهـعمورهيرواشأبشامندما



لفوخسهودطممفوأاوماشاشوخهمشخسودنابةألبئعنماضهاوهىغبرنيمميه
وفحهـضعشرهأ

حيملىارحمنااللهم

اولعنعبدالىحمنبئلتأبددةكاديفيعناجمقؤاولأيهاأياليمامزوجد
ذلىبراعنشحااسأسهألدبكمافرأاللغولونالمدؤلمتظلييايهاالفر7ننزلمنما

فالوصلملتمكلاملىاقرسوذالناحدنفابابرآلأحدنكمافلشفغالىالامتللهوقلتارجماارحمنللهابمعم
دتطرتسيأأرفلمفنظرشنهافيفنؤيتجوارمحهعطتيتادالفضكارحاوعسلنبىاأنمابرور

فقلتجمةفرأيضشيأفأتترأسىأرشيأفربعتفلمفلفىظرنمأرشيأونشمالىءلكنثوصمماقسليه
هكتروثيابفطهربكمأظوورالملثؤتماأالماجماددافزلتوصبواعلىفالؤودئرويتفنوءصاجبلعلى

ظسذطنضطضوارىوالفضيتولمحروايةصالةاتفرضانقبلبروذأكؤواراللهدسلفكإلحمد
قرجغضديدةشعدتىيلجبرالهواجمعنىعرضفىعلىةاذاهوظعوذسنيوالوادومنجمعنىعنفنظرت
كلبهاالتمصلىممعشرسولفالعنهلمةأبكلنارهركفمعروابةانترضىلمعاعنأرئمتيأففظوتيسارعن

المحاعالرفعتحمعشصؤقامئأمئمىأنافبيناتهقدلمحقحدالوقرةعنثوسمدعلىفاذاهوظفوقى
رعبافغلتمعهنجثثتاعواالرضابىعلىكرلسالحاعفبحراعاالذالمافاذراسىواالدضمحللىاببنعرش
لحئثتلةواروفىالمدئرادوارحزفاهراأاالتمكزوصفدئروشفأنرلزملىفىرهألفيفرعبت15نادالذىالملىيعفى

وفلتعلحةلىاورحعت
حمىئمفالاالوثانالىفيةأبرسقالوفيهوذصهأهلىلىائتلثاالرضابتكأهومنم

اقر3نامنمماقىللنرأاولاشسورةدثاهذافاشقلشدلوتتابعالوعأ4رلالينىسثلريىد
وسعأقالوصءمدألضاينافيافئجالتسنهارضىثمأللثمهصدثعارفوآورونجرجبرلجاتأررصبهه لمنلفأىالمدثرأيها

ظهتلمثافئلتىفؤاأجصبدسمثممنىولللهصنىلىبغمالتاولابلغتعاإيهدلمئرصحفغطاإثظىأالدثاروهوكلمنابهب
اذىربكافيماياسمطألاعلىالعرثمنعننزلماأولانلملراوع4فيعاأاافولغعاامنكانما
دلقر3شافىهاقىلالمدثرأولاشسورةقالوقولصنآللشةصديشقىكأآئعارالتوبئسعاروالا

عنىاكةرواقبهالوحىكاصرحفرةبعلىطنزوهنوانمااليعتالبهصرضعحفالاالواصألالجسعديلىالذى
وأنزلفالاناذفنرهنلوصعنوهومحدثديثافيولهأيضاةلميهءصابروبدلعنسلأبالمتدثرفأثنهم

تعالىاللهوأترلقالثمءمجيأصاعقالملدالذىفاذاأثضاتولىلعهيدالمدثروايهاافتقعالمحيا
كلالقرآمانزيعنأولانلصوابفاعلوتتابعاتوحمحمعىثمولهالمدثروأيضاايا

اكسبعدفرةأولعانزلوأنخدقالذىربكافرأباممسورة3وليهالتملىصاللهرسول
عريقكثلىفاذاهولى3أواللهشينالحدببنالجعيناههـلمالىافيبالمدئرغصلرةسو
كأفنرفالوحامنمجدثوقولهعايهمجلسالممريرأاابحبهبررضعرااابين

رهئمخومةطببهدومنهنجهنىلىولالزفيولوالعهبعهشاوعدمسهاحعبا
فرعبىوهعناهمتثتببعداتجيمينبناروىوافيءنانمفساكنةئمقاععتاةهكسوره

حميتقولهمعنفتزلبعدادازدوولهنزاىكثمالوحمبعدوتتابموحمىوقولهيفزعتنهء
حتىءبصبكلليععاافلنينبانهماكفعهبواعلىووقولهأدصهاازدااناالزواا

يتدوهوالذىالمتدنرالمدئرأصطهابهاياوجلعزنتفسبرفقولهاوأهاوالتمأعمفزعهبكن

ق
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نفسكلمكفارعناىذا

لالنذارلفاشتةمتالدئااقمدثراهاصعطوا3ولفمكديالتصلىاانمرسولوأجعواعافامتدلبابئئي
وردكالرأفياذاكأن7التهألبسهفوالممنألىصابدنادالهبوةالمدثرأيهاتا5معناوقللىدئراقمكايهوسمملى
كوواختصفكرربكنامننرهمأىفأننرقمالنبوةضاللدئادوأالبرسبهازالصالتقولباص

وهوالئطماللتنههرباالنذأدالنكيخملتهاشمغلوكزمآقياقموفعلئاركوكمفمنقمأيؤضواواما 0005أأيبهأربعةفيهفطهياأوننابلاالؤالنهبدبمايقولهأمحطمأوربدفكبر
يخلغيؤالجمبرىقةاورابطاطيخزلاآنافاجمقةاوالتالهبرعلىالثيابافظيترلانأحدها

غيرمنمايعروكوالله6عوارابعةالىمرواطزابيلىااطيخزلىوالتالشانالمجاروالتطهبرعلى
اباالىألتهبرولللساثفاابلئطهرمحنوثيالفعناهاالولاتوجهأماالمجازعوانتطيرالثيابفظينزلاق
أكرلحكرآدهـعلمهنيابهبصونوسمالتمكليصلىنافأميبمجمدوايخزونشيركاانالثوالستفذهـاثوا
لدهسيلمنثووثيابئفغصسسناهذااالوجههتفاللممصرالوىيرهاتتاسلامن

ادأمجهحىفريخموعملمنيلالطوالئوبوفىاهماثاعداأذإللهمونويبهرثيابهمكالؤايطزلوتالممشرت
ودخلتالصالةتكمبيرلذلكبتعصيرهأميالثوبتطويلعنالقعيرففىاثوبافيالجسرمااوالكبراظيأل
قعلممهاليرطايفاعجعنىبحأللوصهتكوقلةأوعرمةبةمغصوكرنأنهـعنهفوثيابلثععناهوقيل
تكمرفالندعوماكانشفالالنفسعلىالتوبمعنامحللتالتاجهالوطيب

ألبرمضاااعلىرمالكنشبهثياصمالاكههإرمحعوشكم
ألالناانعطاآلالجسدالنهاعنالخابايخابوغرببالذنوسواروقسففطهرعنوالمعنىهيرورن
االولىاالبهاوهىالقعوظبئغطيرعىمعناهالمجازفقيلالشاسوالتطهيرعلىوهوحمملارابمالوجهمليهقشيل

مرأوفقصالةلىصايارقالفطونيابكقولهعنماسالمثعخلقدمعناوقيلالمذمومةماتلها
تطولدهمربمحالفظدهقنىاةسبنقولنهيألنرأماحمعتوالغهعصيةالتدبسهاعلى

ولأزيولاوصهمااأتقغغعرهابسشوالمنفاصاللؤبمدالذوا
اااصالدنسانغلىلمنونفولهوطاهرالئيابءوالوفااصدقالالىجلفونفولهـبوال

ممنالسنقددآلوطهرئفمكاالنمانكاادقنرطواطانسانلللىإلمازالشئالثوبكأنذللئاسسالئيسوا
والندقآللاالفىمنجزوالىتعالىوفولهرظاهرهطهرإلطنهمنانوقيلازارهضفىوانلؤبقىالكرميقال

وهاو10اباهراكاؤكوالمعنىانشركوقيلثمالمااؤكلمصابخاوقالاالوثاشوالتقوانركبعىفاهمر
وفألندبالمعامناال4نهمصاأماالتعطلميعنىتستكزنآلقواالوالغاالمالوانعذاسمناأوجلكمافى

للغادروالنامياانسدءواومهمعلياللهصلهبىبامختصىنناوهذابنسرالأكثراقولاهذكزفنهأاتعطى
لطءالهبدوانعلعهإدهاكيطلبمنهشيألغيرهاعطىمننالنبوهلمنصبذلئغزبهاعننهى

أوازصظافابىهرهاالمةحقفيوهذاغيرموجودلىعنمجلإنبوهابشوأعطاهالذكطلذللثبتوأفح
01لغيرهالىجليهربهاالهديةلحأللفاموالل7نارالقيلكاذاالمةمنزلغيؤو

ليععوبالو3رابصحمالديخاشيألمجازاةالتعطناهوقلإثرعابنصالمحرمفارالأماطوأماكئرمنهاأعطيا
ىلبووألمراواصبهمكءفيوالبهزدعلفتسةيهرهبعملىاللهعلىمعنامالكقالتموتجهلوصهبهوأدللهأط
اثبتأىفاهبرليهاالديئأميمنمبمانمكطأعلىالنمقمعناهلوقيقيلطاكءوأكليكاأنميخافانه
ممتكراداثيالمانعطيهطنهالىلطأطعلىلءاوهومنصويارعتشكثروالغننبريأمنهكلنهرمالنهعلى
صناطوقرأنمعليه11اذعلبهمنوهوعنابأوأئعرفاالخألقجلفانئمأمورباأعليتمماأكرلباأطكمبرا
جوإدإلنهىلكونيارنسفع
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مندههبلللىأبمنيوشذثيأالنضؤهوهبثمهالمحواشارهثننبالئثليةأوثيبهوليااأا
أذاههقبمقاباقيلىةءآئالعزافنوئصببىفاذافافهفيوبهالمقركىككلسعيركاميألفلخبثحعبز

ظذاأىالجرلعليعمهاذامارلقلعاملواملستلتىمافبضبركهماميفضمكافبهونعسميربوبمقيهمأ
سرأالمؤمنينمرعلىيانميسغيدسيرليئذنبغولهكال3ويسيريرفربخي931علىصلناقورعهصرأا

يراعببرجناليربىأ

ثدعلىمنهمقعآخبنبوتكعلهمءشاللوالوسكالمستكثهرنجالحليهمتكئرآلعصيوعيىئ الناصلىءثنناهلوقيتكئربفهاخلبرتمكالتمعغننعناهوقهلهـأجروعندقدجأمورا
ىفاصبرأبكوألالعيبهبعاالمنناانتالثاسقكمارامنكموتعماملححهىمتعنىالىطهأأخلقت

الدقيلوماأهوانقرفهتمكالمعمبرأكطقورإألقولىإرأناالعفااهبهأالجظألقامحملعنكطاصلينوضةالمغباديالبئ 85يدمعهدووسءللهديبرعلىمالريىمابالوجمقوعهبئ
0005ءاالااااللىااأدأافمعطوفخلفتومن

الهمىيرآيعىمديولدوهوعيهيلومهفوهىيلانقطفيهدخاوصيالأومفعولمعه
االميايوماذكيعسرعليهميعنىفريئايمايدشأسيرإبومةوموهوأىذتقالمامنصال
غهرفولهأئدةماقلتفانهبناىيرغجذجوهومموتسودثلطبسمبهموقبمفيعطفنمههىوذرفى
كلنلماقعلبغعقيرأنامحببهفولهاقأيمالتكرارانائدهفلتعنهوسبرخنبءالتاأومنهأهيكفيكأ
مرعسيرلميماناكفارفانهبألفينالمؤمنعلىيهوندانهلغيريسيرفىالريناللىءروووخلقتهأىخلقتفى
أمحخدفت1وصدخدفتأذرشومنليمانعيدقالمؤنبنبشارةوفرينادحادغيلىلؤدفبأحلىخدفهقيهىيمثلم

ملخان41لخوجمىىفيحالمفلمجمرألولععديدوآيعماقوتلاالفوأببمإرنىبطىاأومنالمحذوفةءهاالأوعق
مابونجلغبرمضطعبعفاداغااىثهيراجمذبضهوداماالمد4لمكورمةررفيالوهنفودابالضافتهامن
آالف4أرةاروقهلريهاأفصلكانبلغهواخهلفوافيارةوالرحوارعرجمدالخهمكاليهأنعهءوإلماللأ

اطاثوامكةليرلهكنهكاقفضةمثغالىآالف4تعاساوقالألف110ودداماالممدلهلمتو
لبرهماوأوممهطاصثرالم

ةعفىالاللغيهوطحللالأبهممتانسادثوقهاصهوبيدبتهرقبنلكاغمنمكصبروينهاحويلكرعاكلهوكالنبأفا
رضاأللعثهدونأىشعهودامعنىلوانتهطاالغسةالىمحناصاعأاكاالوناتجارةحسوالض بىجرعهمافأمالةلهمجاهدكان

وهثمامومحادلالحابعوالواالوليدبئوهمسبعةوفيلفيلكؤاعشرةمعوالمجافللداهأرضالهأن4ديناروكأ

مرألهتثمدلياصاووعأسهرئماوقومهمئعامالعريصاصلنجفإلطامخمغلمطالكلممئقافاسلهوفىأواكرهطينقطفبالطا
انةءلدنسأبالمحضورامعهشهووبنبن

اولدماالأزيدهأىيدإأزأنيرجوأىطمحثمبشفررريممؤافراالمعنلغناهمجمكة
نصادهالهقبةاالهودهنزصاولبدةزالفالوافأزيدهوالعأالأىرعايدونماموهثالدفهمأسممثمسة
دالئلجيعفيمعاندانانهوالمعنىمانداأكطياتنانحيداالنانههالثئ5ورراءءلهتولأومهـومارة
الوصدلمماهواواتهاعهالإواالجاهنعمنىعليمتاللمةوارياالجالهتوسط

وقالشكونيصنوولدمالهيدقأزفيرجوأنهوص4رلطمواستشداسشابدأذأنيماحئمناالدورأهلعف
يومابعاللهصبهيعالأىثهرجاو9طحلهكلرإرثعاوتيهطعاالوولدالقالاالوولدمااوتيهةةالجةلادتيدأىازأنصناط
1عنيدللقر7نالتماالالهكندصىوالجاهلاطامننقمانبهتىاالبعدتروليزلنمالنميدمقلزانكفروابين
نعمعهنجللثوكفراتمعاندآباتنهايلالفيادللمقانخائالاالسنذافكاوجهعلىيردعاوهوتعليلحالاصاندصا
باكفرالبسىابرا



ول

مهيخثمبميأيعماصيرفنجمنادوهوانهلكنكفوبهةومفكراللكلوالنبوةوالبثوالغالرهائرصا
ر

محوأاالثيثمدوفىأدقةمئكلفهصأدامود4هسأركغروأخشهااهوأخبدإنهيشكوهوابقلبهه
صعحفيهنامنجملافتههـلىاتامولرلكاعفهاللهألمجصعيداشددرمحرالكنءفهالهالراحةابالعأمن
4وىبفاوينيفاضفهاكطبخثميفابهضفرالفيهمالماديقصعهاعقبقفىهؤالهسمعلمه

كصالفما3أأبداكألأبعنالثعايطباسنادالبغورركطيصغوصديثلوتذىالتره4أضاأبدفهوكفللث
اقهللوعيدكلييكلفنارمنهوجبلفالادعأرهمهقوفىوسمالتطيهعلىاكنتاظدرسيدا

فروالذللادعاجلهتوفالعاوتذارفعهـذابمتضرجلواذاوادتافاذارفهذابتبدهضحاةاذهعلىيأن
ؤالعزلعنادهررالغنىةصعودهفييهـقفسيمسعدهااليفركفرأق6الفإفارياسطنىاصعودصفرهاجماال

االضخاشدقلعافبهوئأرمدهافيحالبدمنخلفمبهفاىلمجعنوبهصداطهلبسألأماعهمنيبهفب
اللعنادلبلىتذابانعىخلفهعربسوامامهررهامجاللمجمننصانفخمثم9إأسفارالىأصدازروابلغفازعامما

نائؤءوئسر4عمايتوتدبرهوتطرفيهيريدهالذاالهيقكرفىأفكروقترانهعزوجدؤلهأبدافدددابه
انه10ءذفلبمهماللكوفدروفترأوهوالمرادبغولهاالصلدللثوهياهقلبهممرماوتقو

11ماداش3القيغوللميمامزيزالهاتهاسمالاتنزيلمولمياللهءدنبيءأنرلتعادلمصااللهأنوذالث
وههاهولمانففىعيمممنهقريبالمغيرةوالولبالبنالممحاليصلىفيوسمعلماللهصلىيالةيرمامالمهدقولها

لقالولدحتىفانطلقيةاالهءامادفرا4ءصقاالوسلىثليهالتلىالنبىطننرالثهءقرا

بإبهياميطصملإياالنسماماهومنممذمنفاكل7محدمىهضلقدمواللهالقاومحترومبقمن4فؤمجلس
ت4وااسفحلغدقوانفر5أعألواقلطالوةعليعهواالوهلهاذواللهالجنموالمنكل

بابهرنلىترثمبتآكيفقالمتريشوانعسبونلوليداباواللهشثقياتفقامزلهادنعرفاثمومايعيعلى
لالولمقأللغفىالتالالدعلمالىالوليدلهفقاليناالونيدصجنبالىجلسىصتفانطلقجمموهءأأناصلتجه12 كليشنفقةمجيعونالكربمئىوهدهأصالانوماجمنعىثقالأابنالبناصأراك

لناساوجوهلىنصمأدواإشهألى3ابئصلثنفنكوامحمكلينتنئزافيممونولمثهعلىكهرس
قطعبساثملحاقدأومنأكنرههعاالأقرلشتعلمالموفالالولصفغضب3طحامطفمنلتنال14فا
ثم1أواءااتجهلأفمحقاثممامطحسللهمحتىكونالضعاممندوأصابهشبعولداوهلو وتعبضالالمهمافاؤاظيخنقوهرأشصلفهـداجموقاشتزعونلهمفقالقومهكللسأحتى

واستكبمالحعنأدبرصلعؤهطأالسثتزمرالالمهىافالوادتتطرأجموهلفهىهلىانهؤمونفال
وفي4مقاهـأوعنعنهامنلميهدجربنمفوأفكدابقادتزعونالاألافابئسهزظطقيرأغوه
كللىنظرعطوثممقاله4دصوهانيقهلاالمينجمىوسميهءالنالىالئلرنوأهماقالواالكذب

اكاضوالدعاكيوتذرلالىفرقساصأممارأجموهماهواقالصمانغعهالواحطفاهوففكوبشقرلتلقا
3المعنلوفايرادثموا01جمغعدوأهيلمحكمرأالهلعزوؤكىلهريؤثرفذاإثصصقولهوساصوهاتهة4لهومحواولدهولهوأ

االفعالبينأنائانلمويىهالىصدصقبعولأنمماذاجممهنصهوقدرفيوالغر7رلموسعليهاللهص
دقالتراتوفةطارواالنالنعبطريقلىروهوءقنكبفلهلوبذأمحقترفقتلكيفوايقران

االدحرماهذااهلىانماصكارمىحادتأئادمعناهوقااخأكيدكررهندردبهفثمتاخصوا
المصهعنيروىيؤكوجوصهوقطبأىوبعصربسءثمويردهن7ـهالفبهيدخماطلمبأصظرثم

لبنىكالالوليدانروىاجهادحينأىثرواتجمماالجمانمحكلن1برادثمبدبرهالمتفكرؤفئلمهتما
لقدسثعتواللهمحزومااعىصوبروىصريؤنراالوقرئرهعدبقولهىاالأىهذاانفقالىأ

حذنظ05



3ىسهـلنلفووينالوالططألدهوانوةانافيموإلمنفسيماماهومنكلفاح3نعال
لهجمااهلناأيعؤفمدأناأكفيكموهؤبخاحهأبوجهلالالوليطصياوانههبشترصاقهومالعلىلعلووات
64يتنههـوتئموتظدأجموهفهلكاهنوئعمولونثالهنقرأنجوفهلىمحدامجنوأنتزعىنالىفاناهمالوليدفقام

لوافاالثمماللذلىفىطالكذلمجقالوأاعلبممعيأمنبربعتمكذاسفهلأنهوترمحونفاشرأيخاطىوهرأشاعرفهل
وأهلةيؤوعنرالمولهبكطالىومانيثا5والدوأهلىارجلببنيفرقالساصأمارأجموهماهاليه

أنغيرتلبثامننطقببالهلماخطرالكلمةهفهعلىدليلافامماوذمرقواتجبيعنهاونرالنادىظرخبابل
لصأدخحطصأصليهولىلئوكيمالراتجوشكرىالثاالنينلحلتاكفهاتينبدكالعاطفولمالبشرثول11هأ

التبقىليأكاليلاثوهاصقرأدراكومالتأنيعوابالتعر493ينعرفولملجهئميكسقراودصهمسأرهقه
والططالثبقىك

أىأسأميهتعالىاللهقالعنهعابأؤهفوجبرأيسارانىلبشراالفولاهذاانشيأاوإلتبقىثظماتض
أعوماماسفرأدواكومااركانص7لفجغطأصمنهواسمكرإسلحإدوالأهأكنهالفيهاب

يبلبظرلواألتااكآقالسبيلللتهوالئيلىءانحاوأكرهأىكأجمأهىصذكأىيعوبمبلايمهائنره
تهواهلطتهأاشأدتأووومتذرمنثمأحدنهايعداىالمسحرالىجمعىامبتديواصيلطمم منبلىلواحةهىأىمحدوف

لهادتتماالخىآةالكاجمامالفيهإظتاوقعددكلمىوالبقمحهقلمألحاالالقبيئرميطدذجموتدإيراوهىلشؤبعالبشر
نىالمجذفبرةءأىبمشرةجعللمئراحلىاوالننوهملمهمءكاالنبنىفودالفرةمأللؤةأىظاهرالجلد

الجلدرفهعهاابئلوالبلأشدسوأدامنكهتدفالجدحتلىبقالأسولهفيعليالهاومحزلى
المألنكةعمصرمنمةادتهالهلىءأىئحرمةافلمءانااعهورحثىحهعنملهمحتلىلوقأىرعئتسةفرسلى ثصرماءهانسعةاهييلى

اصىلصهأنياجهمكاالخاطنألييهأاالثرأالءيرصاثمايةمهوالثماضنقاوهمنفمالوثود8عدا

ديدفعنةلئارإرجيضصدمنهمهمافيكروسلهيمنمجامباكىمنأجثإفومهمافاأرلهمبصأهملهصأنجمفالوقبالمألئديةمن
لةألوقاليةاالذهداقىلتسءاوفالسومضرىنئزاغبئدهـاوماجعلنانغيباوقيعل

الدهممحمئمروأشتمعةالناؤؤلةجمبرأنةكبشىأباهنسع41أمهامئلقريشضتمهاأىالنارابا
االضدبنأبهـقالخزلقجهغيعنىنهمحدبواتبطشأنضرمشمءتعزكلأنطاشادهىالفهم4االمألثصأ

ئطعدةوسبعةرىلىءرعثمصةبعفضضهممماكهاناالمجخلفبنممدةآسهدبنفالالمعذفيخألشنجس
كبىجمفعرهفادفعالصراطعلىيمأببأمعىأناقالأنه4ءوىلروائنلأنغواكفوفىاالفةوالىارأفةتأخألهم
ابأآكنعالمحاوماجعلنااالأالقدىاننارواآليصرفىوشعنجكبىاالبمنابأممافيواحداطقأشد
لعكموؤايكهعألمواغاجعلالمألمخهذايغلبفنمجين7دالرصااليكأاراالمالاكأوطالئعيينفوهمنهم
أىملفاوماحمواارأفهمطنةالجنسبةالنوأشدمنهمالمعذبجنسغيرمنئممرسهأجعفاعد
لمقولهمهىفننقملوأوفيلماقالواقاصىلهممحأللةأىواكعرللذفياالفتنةلقآلالىهمرردزابنالأىصةاالت

لمكلعشرمايعمتطعلمانزاضكلليهاتسعةجهلأكأقالىللالينكعرواواختحارا
اثنينأنتمآسبقضرفاكفوفى35أانابطشايدشفوكاندالثأبرافقالالدهموأختمامنهمحدألخذواواأقضمعشره
عدلىا11هذلخزاغصيصفيوقالواونيطاممجنحالمحنرماهمجعلهإدماأىاراالمألكةاكآصابوماجعانالتفتر
رلحديدواالاامعبونهمبضريسؤوضههوستهانناروستةداالكمفرهولهيقوهمهنخستةادادالعللاالفىاليطلمبانه

لؤالشرءيعأللمجفايهابتصعةملدوقلدرككلعلىلطوفدؤكاتحرفىسقرتسعةقبروقيلوهواالوهومالكجغضاذن
وانعئرمةذوهالجبالمىرصدبهتحفظجمططغانلوقيىعوكلالونلوعلىابادعذمن
لهاأكن



اركمئثمب6لئمد11اأوللذينيستتوألبايئهعدثالنعااهيئوئسعين
المجانيثمنيفلكلىوهوعطعدبن7منواائأداكبزدالتنمفىانمعترل4أيقنوأالقر7ق
1المفىضوقبموئااوقواالذينيرتاثاوأداكتابهمكنابقيقيعالمواالى18يزدأوميانزل

االديخاد593اننفلهعلىاآلدإداالجملنواؤتيفاساذااإلجمانةإوفىعهنيمان

يفدرهـذاقوهىتهمفمنالعددوقيلاهلىتخصعصكمةابخومالؤاعثمسبهوي
الأفبأنععممرينلمجموؤالمفولهمعناناروأجيبافىمىسعجيحقعذعلىلعيلادالعد
وجهوقيلمهيماطتهاقعفالصلعدد11نيهذبااراوعصيصقآذفهاوالالتعللكلعالىالله

أنذللثووجهاممهراوأقلكثرالعايلأدمجبمالعههذاقكممرأئسعمكوفىثمةا
أقلجمعمصدتصارعلىاالةفوفعشرهءالكثيروأفلاإلعدادوأكثرهانسعأفلحاداال
عراتحتخلكئيرالبادفاالعدمندوماسوىالحكمةذهوأكرالقيلايهثيرا
اللهبأنلنادوذالثاأهلضعنعذبعلىاقليلاالعددحعرصذاقولهمكممنجبوا
رةقدلبماعزفذفغنمابقلروشهـبكلىاقعرهواالفموهمنلقليلاهدالعطىجاللىجل

اهذقلبهعنالدنيازالأحوالخالفلغيامقكلىاأحوالقديروانئئثصلىاالله
ةاننودامكمتوبددالهأهذأنإمفبالأوتواالذيئنيستيقنلكليةباداالمهتبعا

تاباالامنن7منيعنىتاطا3صواالذيئادفيدوتصعصشرأخهمالمخبيسلوا
بهوأخبرافيممابهمخموجودالعدبمأنوذلىوسلمالتمكاليهدملىعىنمسديقاوناريزد

لك41لانماصعىعلموئدراسةبقةغيرسامنماعذهموفقلىءوسمعليهاللهمسلىلنىا
والأىابوالقيولبهءاللهصلىعمديقااجماناونيصالبذلثواادزدلمحاوىابالوص
انواشوالقيالقالاوامدهـنكلديعنىلمؤضونوابلاأوتواالذيئيشك
كدالدوآأداشاضودلثاوننىرإهقياانباتسلهملمحاخاالرتيابننىيدلماناالسذ
افوادكفراأهلمنلمزالدسالفاصااللهممااولفالنهمكاغيرلضامجالنعرنهه

لمقلصانيهومكمةمحثأىفرودلواامحفمدوضصبهمقلىفىالذينوليقوذ
مكيهدةنسواوهذقوالمناوهممرضبهمقلىالذيخيقولواقاليكنفاقبمكيهن
االالصمحاسيكموشوهوكسائرااللهألخبرهثلىننفاقاانتحالىالتعمفىدكاال4فلت

اوفدغيسسيفعخبارعناالنهوسلمعلباللهصسلىبىرةيةتصيراالاهدلىفبيولةبا
هوشاكمنبهمالنمكةأهلضميلوبهمفىبالذيئبراانهللوساقوفىلىءوةح
يباالمنلابهذالتأرادأصئئأبعىالتبهذاصالأداداساماذاممذالهوقاطعمنمهمو

استغرابابدعوملكافىامماغرلمجمنلهالمضروبالمشلمنمارةاتضالالنهواضاسره
ينعمثرالعشيتسعةالمألبخةلجصفصدقنهرضأوالمجنىاقدواشبعاداافذامنهم

اصعوافيلمهائذفابل

ائرأفكاصدنجيغهمد
فيعزكيدأيضاهدا

أيصااليمتيغنحكلىلهكطغ

قلىبهمالذجمنفىلى

انفاثااليافللطقاتمليفولمسراا
رورةاواالمدينةسفىنله

ولبفولهفلشعناهعكيه

يظهـرونالذيهقودالمنا
بعلىبالمدينةبلتالى

بهاكةفرووالهمرها
بهذامتالالماأرادامماذ
كونطسخبابىاوهذا

لععوببانضبارااثرساع
لسورةالفكونااليخاوذ
المراداللمرضويخلكيةم
نواالرتعألشكا

ثرهمآكانةمأهلى
أوومثألتمييزلهذاشعاكل
نافةهذهكقولهعنهمال

كرعم7بقولمطكاخؤالته
وأنبةالغراشكابةفيدداله

مميربهتبانحقبقمثله
متالالشسيرهابالركباا

أصئئمتألوالمعىصهـحا
اهيبابعدداهذاالتاراد
جعلىأنأرادفىمعىأى

عاثعرزسعهالمالناكه



حعلهاذصرىصسمعبرانانالميخافهاظرمهبرصكمهئهثأثياالفإيابالثأىكملمرأغو
صهايص

يععوبوحمؤةحفص2ثابرأازلاوامنافعلعظمبهمحم16وافمردنصرلمدممىذكرالمثكلظ
أسفراذاأمغلهاصاواابرجاعبعدودولمحومضىأدفيلهاولمحوذطهبوصعنابرأبرجمضلىأدبرذاضفوغير

كوثاععنىكبنلاهىواالدأالعألالالخلأىالكمبرجعانكمبرإهىلهاالاخسفوامهاأملغابماوأضل
ؤننذبرابمذافساعاحدىاوقىالالىهوأحدلهاكاتفولاللظيرةم64العظمفيواحعةلينهنامنااصاهن

نودمنوحأعوانولهمشعكئيفىنةاظانروالمعنىفاالثهمأمالمحمدأعوانكالررىالااأىدا
ءااندواحمعرلداهىاد
اللهالتمغدانكااروقيلالأهـدخلقوالتعديبتعااأهمعدداليسلمةلمألبرفاااألساكلصدىاثه
1بثرشعظولناكرممراالأاطهأراموالمحرهىاهاليةامتعاوقملنوماهىيخاكالسوفؤفااألايطكطرلمشابثمابدلوا

أنلجاراةاداامهم
نىانهزعممنولكااالميايسمعناهلطؤتاليتذكرناليشظونافاىإعالوعيردا1لتفدنم

دبرهباوقيلذادلىأىأدبراذلىالقحروالأحقاهناجمنىيلىوقيلدصالزصاجوعنعنهويتأ
ئةفرملواأواننهارلمفت4خدألفالإلديأقىصااؤإلنبرنىداسبتقودإلياىاضعافيكلىهيومحااد
عروصفواوالحملولحطهإلتطىانماكبرلىاالتهىاأروحوأهممأوالبىللروىةرهتعاكسبتنفس 031ردلبوهنبتأنيثليستهى
الارنذيرللبشرالتانالمعىلناراصفهنذوناأريمأفعلأإماإظراللبمئمرابةالملهاسببئبامىقوالصئ

اناوالمعنىتعالىدتهنذيراصفةمجوزأنجمىنلرحامندىوصناالنهالنفسلتأنيثره
بمفرنذبراالمدئرفمأيهاياهاومعاإلوسلماللهلىمللنيفةلجاهونهالذبرفاتقوهاوبمفيرللفالصفةررتلوة

عااللئمهآوقدتأغسصدمجنباامطىاصداأحنذازتجأضممااتههاةيخلمععأاألبلىمفعولالجمنينبالن
ألبموواذواسالمذكروالمؤنثثسومحفعه
أصرأكغأيد3ااصإلمىأطالىاكللىإرمجبوارربنيركطمنارهنكلعنىاواغاهى

نفسلكللى01زالىلهشأضأوينقدمأنمنماللهءشالمندالمعنىليتعأذاامعدثمميئاوقعلالشتمكانهجمعنىتيهاشكا
غيرفاكمالبهنأصاباألبعمقاالهاربهباومأخوذهفىةغمأىفيكبشرضغكسبتجماننسقبل
باعالهماقسهـمفكولرقابصناهوقيللهمايففراللهرواكىانقىمنرنإلبئمىورتفسوالمصنىرهن

فقسلهممىاليينأصابوأضدعحهالذىقاطءبادارضهاراهنكايفكنةاطاتهبردهئجمسحبهاعندا
جميينتىلؤاالذينكاهموقعلباجماضهمتبهميعطونغالذيئهملوهتونالخلنونلمؤاهمطأصاالمفثوك

زاكاالذينهملولىأباوالةالجففيهؤاللهملىإشااقالوحينالمعتاقخدايوم7ئملينايأعأطفالالمحين
المسلأطعالمامكنالبرضىأباالبنععنورومأنفسعمباكينأىميايرهنونلهملالسالخهم
المألئنهةفالهمعباسبئاوعىبرضهمواثمالميهطسبوااالطفالالتدالصواب4وهوأفبفاعلمساليناواال11بم

طةطنونابريتساعلونأىنالمجرلوشكلنءيتساجمأبساهمأىأجناتفيكا4ابالطفاكوأرقا
االطفالىهمايينأصابانقالىمنقولوهذايغوىفيلصففىلهماهااليقولونءبادادهنهارأهنيكلص
النهملوداعننسايهاوصسهالبمتههجهاتفىهمأجضاتققاط

ماسكمقولهطابقالاواليقالهيمخلمد1سقرفيماسلكممعفهالوشفيرهميتساأوعنهمبعضامبعضيسألالمجرعين
النهاساكمالمحرميلونيتسالذللوقيواغايطابقوهوسؤالنههمنالمجرعنلونيتسافولهمبرعينؤالوهو
وسبنهممابرىالسمائلينالىيلقونشليىالرالىمءسؤلىاقوليةوانماهوصممءالشاؤلبببمانليسماهلك

ةئدزاعنوقيللقرآناجت3وهضعرانهاالاالمصلينمننكلملواسقرطفىامممماقلنالهمريقولونالمجرم



انثوفىأدفعطألممهلىغوكناصرفييايملبملمممكينأانالنكولمهلفئعطنملمأكطيالممننلطلمظلىا
الموثاأليعينألأتطزاماحئىالمجوالحاايئالدمومنكفبداأوالتهللوو3ارو9طللباانغولأىطللطايطيهيالنر

اعةتبوشاللحلبخوفيفرلادونطنبنإلآلنهامميناهراوألنيييالمالئكةمنطألثمافهاة2ثسفاثماننفمي
نأدرةانتأفطتممنصرأوربيةمنالأسدثرتنصشغاايدخمتأمىاشعنالحاليثالؤمععيهأ

أكطظناوهولمذكيرا

سضنإموللأكلالعرتمناهنعلىنابضبعضاعنمبهضهـبسألصناالنادوفيلصالتىبالدلىفوالميكم
الىوالفصغمنصالاىهاسلكممألمبرفكللساظينكنالمصأكليايفوللنهغاعضتفعسيريهون11
صرىحمرمعفاالمصليننئحنالهالممجيبيهقالواوتغرئملؤجمؤالقروهدانماحلسموقبلأد يراامنصاالوحشفىأىالخاثضسمحكنامخوضلميهءقنتلم1المسكينمنطنكلمأالدنياصمقأ

أهسقمفرةثنهعرفىالأتصى4أاضامىايومهوداالمطلاصبرابهومأالدبئبيومكنانماكذبالباطلما
اتاللبكااذدنعنمفعمسعؤابنفالفعينك41ءشفاتنفعهمالىطتاللهقالاوتايعنىليغنا

نفؤثاوبآلنفابددمنتألئمبعةاداناراالافيفيفألثالمؤمنينجيعاصالحونهسدأعواالثوالنبعونالمألشكة
ألمحاوشاىمدفااالالذكهؤالدنأحدحكلانافعةغفافالبخصيحمانقاليةاالالمالإلهنئكفالوالم

4عداللهالترسوللقالعنهدتعااللهرضىأنعن5تلعمفوىااروىلحعوق
رثهاعرهااسقنه

سإفألنمنهمفيقولللرجلالجنةأهالميالرجلصهمفيهرلارفمعذبرنالليصفاوسلم
أوولالسورمىهوالنتوانكبمولفالحمرلبمالوكذاكذاآهاثذكررجالسغاكلفيفيقولحاؤيد

الىماهورو11لدفيقوومألالنافعقولافيلأمىلالىيربهمثمالفيخدثفلهنمفيشفعفيقول
ثمبهوااالغلبةالقثرووتهفثمنهوفيغولآلنتوانلثيقولوضوأيوثذاوكذابلكأماثذكررجالوفيقول
انقرآنعناضهمافيحماححمرنهمن7سالةظمواعئأىسضينكرهااعنالمفافيهفيعئمفع

رلنفااعلىمحولةعورةمذصهمفأوقرثحالناثرةأىيصابافئئسمتنفرهآ
تجلىالذكرمجحرواصقإخ41وعباسابئعنروايةوهىظهلةمنلهدإلواالىماهةءطبحورةلفالفبودةىمن
ووكلبرألأطىاهيضفماشدورأفوإلعركلرصالرشمنمعنالوهأدبئالصبحبالهىقالفوءاقناصااضها
فابؤدمنهمسواددةثسورةالةوقبلملحاضموأالقوممالةسورةاةالورؤوفىقسوربسالنهء

تنمئريسفراطحرهمنمالثفبتررهراالاداىادزتاطرالوضاللكاالصدهىألوهريرهوقاللإاظلى
فالوايمانمثدذإوتفرأبالحرفىشههمهربرأصةالقرآلنيقرأمومماهاللصلىبالهأسكلعوااذركونااال5

اللمكلليهصلىاللهولرثحعغيدكألصبرلئخامناداضافثنعارحمرالوصمصلاليرانهوذوابلهالبألده
مىممتصلطتيوانيصجوسلمالتمكلمبهداللهارسولقاانكفادفريشىالمضمروفاللصرهمفايؤقىان

المثركانوقهلكءمإتبانجنؤعىرصولهانكاللهثحالمجمنشورمىنارجليعندرأص
نمعة5 أبىفألالىلمالاكذلىدأتخاجمثلكفارتهدنبهفدرأسهوءعاسرائبلكانبنيصنجلالىانلغنالواالمحلى

أىاالضهفونكطالاالقراصاشابلهدهعنلهمردعوهوااأليؤلونأىكلوآ
محوهبامكفيهاباتنؤهاالدلةئامبسالتاشحواهذهاإخارالمااوالوضاانهموالمعنيضةاالابعالاليكافون

صتئرفيكنؤمنلنقولهمنبهونالدهافطلفالنبوهصةكليالداللةلىكفتانكتيرةالمعؤاتصلتاطالله
وقيلىالنقرؤههاعلمعناتنزلفادتعاأفيهشاعلىفقةعظعظة14يعنىثذكرةنهاقاأىكلتعنشاااباب

ظاتادبمندراكأكااامبفينذكروالهدىالقمالمءيشاأناالأىاللهءيشاأنالومايذكرونعليهذللثيعوثةع
افوداالضةالايابلثمالتاالافراحزبرعنوتلداالرادهعلهمردعكلوإضارامنواشهتههابرايفةطم

رقر7نانمقالاتذسضعىاعرافقمعنمدكرهتذنهاطوفاكاابتالمتناعذكرهالكرضواعنفلذ
2نالحاباوونكريئومااليهدالفماثدعظنلفىواليشايذصهأنءشايفناكرهأشافىكاديهبليغةثذكره

للهاأواالجمشبفةاللهمشيئةاالوفتاللهءبمنماأناالموباوو



مثوقاللهل

بنوهألطأأ
بهافوابكثقبعكلبثهوبأىكأبرالملعضرككألهلاهوأهلىيئطمواأاندأطلقىانلهـ3
اقعسلصلىعولائؤآآبلفضلهمعنوأهوصيىلقعرلملىآلقاهـايعوهغاتنتىبوهلمفبماددآمأتمانفاينفي

وتهادأناتباركاقهظصغرةاكلهـواالحوىيقطوأهلاالهذهفيقالوهمعليافتهمكيعةامةالىسو
صديثلنرمذمحوقالأضجعاأغفرلهانلأالهاألنامعلىمجىفلماتفاذهنأطقانأهلادبعونآيةوها

ئاتهكنزوقالاطديثبالعوعوليسيىالهألنبخعبممهيلحناداوثفببغرالىصغنأراللهممب
دهجمرأ3ألىاللشعااومهلقيااببوآأقمممأ

اقامةورةأتفسروالابخكلهامنأفممم
وفولهلثاليعمكضلهملةا

صخسوقاثقواثنانوستسعونعةوتسحومائة7يةموأبىهىوماضعرذيرالحورسرى
ارحمحمنالىللهابسبموكقوله

لبالتاتبفودقبسأاأامجلىنموأشعاائعنىإلأقوالاثذتاللعزأدهفىأيصصدعلىدفظةذلهاةباعفاعئرتىنيلىاممرت قالفومةوهـاليعفطعمرانغلبحلى
لملخلكنزحذفهاويدواللهتراككأنقولاذالواذالقمنئمقوللثنهاتأكيلىقالواوفائدالفرأالجهوووعنوعليه
االؤندالضفيهبالأهللناللعملىطتهاللهكفولاصلةااوقيلااشدمعالىفيالبعثالنكرالمضكينر
علبعضصةاوأورةانىحمفىلقرثمناعنمأنوأجيبأولهالالىكلدمطواالفياالصليسفيلكان

الأيهااخرىكقولهورةصفهـحوابهيذصوسررةفيكرالثعئعذبهىداعلبهيدليعضسومأفممقلثمفئعون
واذآكانشنربدعيدعمةأنتمانسورةفىالهوجيفينالذساهليءنزلالذىالقسبمأصوقيلالقيامة
3قىالقر7نالنأيصطضفويخهالوطجارمامجرىالسررهأولهنهكلنكنلكانلىابنمحميرهحموا
الردوقيلصائزيرمرشسورفبهابعدهافلانالادمماضمفىالواصدهادورهخبرمبفداعرأقللاليلى
اقعامةاجوماقسمفقالابتدأثمكازعوااالمليسأىلبعثالمنكرالمئمسكبنلكلدمأفمالناأىوففىاصبتد
فالكلةدلىقوالمعىللننىالانلقالانفيهالوجهبلوالوإهةاالننفسوافىيربغاالهامفيانهيهويقو

يمو4المقمهمتعالغرضفبكوناعظاهاقحااالوالبنلدالففممىالليومأخمنمالفظهرمنأمبمثمألضا
يقممماآظهرهنائباتنانالمطاوبااثباشهلىعلىاالئهياءبهنهأفمهمالمعناهوقيلشأنالرآاوهلىأأاالضهباع

وقيامةالصاعةيقولونلظبخشعبهيرةالمةعناقهامةاتفسرلىالبذوىوروىعليهعدفىافأؤنبعها
ضضالتعافوفيهقياهنهدفامتاماهذافالفنثالدجحازةكللفحةوفموتهماصواليفارقعوفدأالغلب

الننفسأقممموالشوقولهدفىإثآاالكاللهسعاقاكالقياهةابهالمرادانعلىريناأصةالللنفسبافهعما
وافةاوقملوالضراالسراوالتصبرعلىوالعرراظعلىتاومالتىهىإتياللواتضانتممم7الجيورعلى

االيصحرهوآلفابرهنفسمىليسوقيلتفعلولولملوفعلتتفولمافاتعلىفدمالىأفمصيومسئاعئ4
وقاللأفلمالعتنىشراتقولعلتشوانازالخبراتقولهمحلتكانتاافنلىمبالنفسيقميمولملقيامة11
ىممدأرتماذىبأرما4نفاالياومماؤاهالمؤمانالمؤمننفسهىهسناعلىذضهفمىالوامةا

النغوستلىماكةاثصاننفسهىلوفواليعاتهاحاسبغفسهوالفىرأنوانالنفسأىررحصفةمايع
نضعهاتاومالفىالالتىمنرلفةاالنفسهىؤملاننفوىنركدسمصامةاايومالعاصةعلىتلىمالىالمتقية

ااأالتغومحوفلاققصيرق

لريرلىلدقياتجمعمببإلحمالوتماهوالفسطدنممغيةإلجاالسقمةتألمالهةدجنمفىتزدناوتملمم3قسهى سكهوضجبهاللهاد

لعلهليلعبمثدمحدوفملدماوجوابنهامن



ثما

بححضمةالواالنفسلبنلفبطعفوهـمببىأكامفاسبةقلثظنافثهجعبنىماث
اللهامفمنالنفوحطتطهرأحوالأتقيامةيومفيانالمهاسعبةفلشوجهالقسمببغماق
اللواهةبالنفسالقهماغاوقعوفيلصعماببنهحافىالجحاحسنذفلهـأوالسعادهأنشفاوة

وقيلالىااالعةواجقادهاقزفياأبداتسااحيثلهامنالععظبممعنىعلى
االعهاصةومباشمظلنهفوامةيالنغسيقسمدلمالقيامةبثىملمحافمممانهـتعا
تقلنبهامالبقمبوةفاأوافرهلالنفسالهأآلنيراالوأضإلنفسبافسملها

اقيامهايومفسم641مللفيامففيصعيرطاهـمهوعليهمملمعبقعاصقواايومهوبهالمقمعم
بركاقىفعماالشيابهشالعمممقالواقينآانفلتلاثيمهوالقيامةورفثح
خلقععبوابايشاعندضممأنلتمتعاقوفهلالضاعةبربافههملمظلفيفةا
نجحلنأننساناالأمجسبثحاذفولهالكاليهياسبنثملنبعقبرهنقدلقمممحذوفا

نصاناالسبامجوصهىبنالهنسوىأنعلىرينفاأدلىفولهمنغماجوأبقيلىعظامه
بعدبالزابمواريهاودفاتامختلطةبعدتغرقهاودجوبعظاماداكافرااهذاايظن

وىأهالجمطنناجعهاميأىمهحظمانجيمعاىأناالرضأالعداقفطبرارعنسضقاما
بزلتاالمادفادرعلىااإلبدالقاددعلىانوماعمافالسدأطراااهأخطوببالهيو

وصقفىاكيقشسربنخنساشوهوخزهرهبنىلعفبخربهععةكخطمهـاهذه

أقىكلدلاوذلىخنعىالعدياوالسوئمنىاادىاكفنىماكليعيممايقولاصلىالني
ألخبرهالهاوهاأميكعفلغياههاتكونمتىئنىإمحمحلىقالالتمكليحسلىلنبىا
اوبكاومنولمقكأصدلمليومايثينشذلوطرئعهنلكلطفقاوسعليهاللهعلىلنيا

مظامهنجدعفراشليل11هألكأاالنعمانأمجسصوجلعزاللهيأنزللعظامامجعالله
هيعهاالراثبهانوأدظالهكرادوقيلةأدذميكلنحبيهكاانفرتحوانبالبعاليعئى

الممكراهذقولوفقعلىاغاضجاوفيلستوأالبااظلقثسهوىننفوكوالاقابىالعظام
االولالشكعبالىهاايعهـاواعاوتأامهءجعلىءيهنىقئرينبلىظامأااللهأويبهمع

أعابملناملىأيعنىنهبهانسوىألمئوهوأندصعطمهوأهاوعلىولىالالهبئةوالةاوأ
لبسوالغبضمبهايثرانيقدففرأطارالبعيرأوحماجمفاورجلبضيأواحلىبدي

لىرنفلناكافرأناأظىناهوقيلوغيرطاواظياطةبةلتىكااللطيفةواالعال
لعاكنهاولؤلفالىصغرهاعلىاتطالىنعيدخىمهطإءجعنقالرعلىبلىمظامهجع

وهذارأفد3خكبارهاوعليالصغاؤظامااجعدرعلىبضغنالبناتسعوىلينهاحتى
تعالىلىالحلقبهلنمخرمابالذكرالته3البناناغاخصلواصوابالىاأفربأبغول
زعاليلمكاشارممانمنجمايفبلهورهلىءيمومأىرأمامهيريدااللهسادبل
ويقولسودأتوببةيؤخرالنوالذيببقدميرجبسبدبنوقالوالجموبالمعامىعن

يعولاالملهوطولوقيلوشرأمالهسوضعالهلىهوءالموتألتيهصتىأمحلسوف
بهاثمامصنابخكلباسيهدلوقالواليذكرالموتكداوكظاللنعافأصصأعيش

بسملالحقعنلميألهفابراافاسقوادرانوصعىرالميلوالوأصمابابعضواطا

مستجعدصعنتدكالحصئمألمهوالاانوالمعضالععامةبومأهعىجمونلقيامةالومأيان
ممايرىفأليطرفلمواالصرجمندأىالبصسقافاذفىخااللهقالعةلسابفهامآ

أىنسلناامجمبي
تفرالمنكرللالكاا

يبعدمهعظالنجحع
دفاناادجوواغرت

لىببالزابأمحنهلطا
أىلهفىاجبشعابعدأو
يماليئدأفادعهامخبلى
أكانجمعفىافهيرامن
بععهاعلىرينقادامنجى

علىنتكاكااعادوا

أمابعهكالهبناىنسرن

قصالنبالالدنيالىنض

صغرهافكيفمعتفاوثا
بريدأبلظامانهر

علىعطفألنسان
جموالزأفيوصحمسبا

بصراسنفهامامتله

زعدمحووملبهما
اوممانمننجايستغبله

أبوممنىبانأ1بعسثل
ضعنتسؤالمةقباا

أعةالىلقيامستبعال

نحيرالبعربرقافاذا

ررفىمىااوولهفغنىما



القعأضسفمض

11منانطلىحفيببفحاجع
بوهمذفركا11االنساق

رأىوصصهاكرأين
لمؤمنواار3اارمنلفرا

وقمرأالهولمنأيععا
وهوطسرافاالحسن

مسالروانالممجنل

المفوطلمبعنددحكلرأ
الطربكأالراالوز
1يوصتذالمستضرةءظ

أوموفعدامسنهقرا
أوئارجنةهنسارهمة

منضالهثيئتهذمفوض

منامبنةادخلهءشا

بنبأاننارلىأدتشا
جماكميومذيصإننىا

وأضمحلهعلمنقالم

أاالنسانبللىأيمالم
شاهدمىةب4نفيصكلى

أوأمةكعللغةلبالهاوا
جوأرحهبهأرادالنهنثهأ

أوتنمهدعليهجوارحهذا
أوالبمنفسهلىءهومحة

لمعافالىتافتهقاللمجةا
مولوربمئرمنبصط
مكنفعلىجمةأنتلغيرك

براعوتررالثبارخبصبرة4
الوالميهءنثالمهسهنةكل

زيدكقوللثإنرخر
ابصرةاوعامةعدرأصه
صأاهةء

أكألفصراالثعمىاجحلخاتاصمةيأوفسفنابموقرأقوابيمعنأو5هبخؤأكلز
يقولىالكبركلأنارافئهرفيكونائيبهحعاشفيغنفاتأونضكلاابلمحنحمعاأوب

لرقوقعليخهنمروأبصاراالكفارعندتبرقنهاوقيلالىيهذلمجبهالىنلىيماثبااهن
لؤلوهوالمضأللبرياهاعنوعينهأمحشقبرقوقيلائصلامنومخيرلماسزذاا

ماكورشيناصوثعىوالقمرنفمممىاجعووةوذهمأظلمأىالقهووضف
لمحرائفانرفذثممجمعانوقيلىانعهوهابذبينهمافيمجبعلوفيعقبرانالؤرانأكا

أبنالفياههلومأىلومضذأفرالمثنبلابعىالنساققولىالكبركداللهناناكف
أىزرولهوقوهـانيهمهربوقطألهمالأىإأرسأالةضحوهومالمهربىرا

آيومتذاالجبللهمفقيلصنوابهلابالىرالجؤاشءذاةاؤاوعلزوالطأوالجهالص
قولزوومنهووفهبهوتحصنتاليهأتاماوفىخالمالوزرالجبللوأبهخصنون

رالفناوذوأطرافاصميوفااالالهلبسعلينافكالبالناسمالثبئكعب
اليهيستندونلصامةايوموالجبلالحعناآلكتعالىأضمنمجمهـئالئانهيةاالومعنى
المصيراليهعسعودافتهعإوقالمستقرالخلقلعنىدومثذالمعستفرربكالىالنلىمن

أوناجنةمنقرارهمموضعأتقرهممطهلدرالىلوقيقرااالستمنىوهولمرجعوا
اأيذمدلهرنااأدخلهءومثابرجتهانجنةلىأدفءثافنئيئتهمالىمفوضوذفى
افىملمعنموقبلفدمعباجماوأفيمسمعوبئاكالواضفيوصهفجانساناال

منأيضاعافدمعباساوعنثايعيلأوسلتةنةحعسنهمنموثبأضاواوسئ
محدباولوفيلففميعهألتهقوأضومناللهطاغهمنبمافدموفيلالطاعةواضومىالمعضية
أضمنوماموتهلقهننفسههالهمنقدمودطاجماوهوفيآممرهأولفىوهوماعلهوآخره
رقهونهءرقحاسنفهمنعلىاالنسانبلأىبصبرةهنفععلىاالنسانللورشاله
انرادالنابصيرةاالهاعفىوانمادخلتجوارحهبحرهوحمهوهىملىةيشهدوشكلليهو

اسعهابئعنيةولمحروابصيرةعين4نةعلىصاناالبلمعناهلوقىجوارحهاناالتمن

ولواعتنويعنىمهاذيرولوألقىاكةكعألمةالباءالهاددتاكونشانضسهعلىاالنسانبل
عتذاولومعهاهوذلسهنعدمنثعايهقدضهدالنهالينفعهفانهنفسهلكقروحادألءبكل
معاذيرفعلىبععهعذاراوانرجموننالأهلانوتيلماجمفبكلذرههنمنليه
هعلهدةئهانمسفانلمالهيخقواباالروأغلقاستواولوأرخى5معناونيصاذ
شءلالدنيافىعلساجوارحهعاليهنمهداقيامةاملنعاكرفرالنهالحقذافىوهه
التحركعزوصلفولهعفمافىاللهرضعبلمسبهامنتافبهقعليكسابهاالمخركوحل

ممايحركوكانثمدةبللتترامنيعلبموسمعليهاللهلىصالنبىقالكانبهلنبمنلثاصابه
01يحركوسمعليهاللهالتمصلىرسولكانأصكهأداابخكهاسىقالجببرابئفالشفته
فجهقالهن7رقوعايفماجمعهانلهلندلتصابهالنحركعزوحلاللههانزلتبهةهـك

دفلتقراهأنعلناانغوأنصتماشفالنهنر7فاتبسمفراناهذاتقرأهغصدرك



هخأل15ثهلضرأبلبباثاالوللئبقراكلةلسفييلهفيلخيمظش

اكازإهوصصددكلبهعفىأاخكللعناثرآنثظلىمانعلشاجعهلانلسلنكعرك

61الهاذنفهللسانئظلآخنبيههغالنهنابباصكاممأكحيؤلفااذفات7رفتعحقرأئاه
انرإليخمثىايهمجرنئمروابةكنتعالمحوأللكمهكافيأذهبافازأطربنجبريل

ركنصمدمههشأنهلناجعموفر7اشبهلبطسانكالثحركلهضسللشعنهان
مجرلهاالضارواخمالسانئوانماجازهذبالقرنمنالتحركيهاالومعنىتقرأى3وفرأنه

هاوصفظكثنعمئركجعهأعليماجعهاانباخذهأبهلعليهالحالىاللةكرلدذ
أفرآنهيبعفرأناهازفاعاهكأسنقرثئعإكلبيثئصرلىمليناوائأكلكلفراإأوتر7
11ظذاليكمايىسجريلبخاممكضحتىبلعلميكيلضبرلفرلتئحقارنةءقواممنالةأى
الرسترلهباصالئهقرأجبريلةقراوجعلففذأنشفيهالقراهامنيلجبرفرغ
ؤانعولىوحمرامحهمسأللهلبحوابهامحل15زوقسلاللهأطاعلىالىسوللهطحمنونظره

بالشاعحماهوموفحاعماواموحأللهبألجمااالميموضحلبساألشهذولىأذالا
جبربلطيهقىلذااذلىبعدوصلمعليهاللهلىيالففكنتءقهـامنللجبريضرغحى
اشكاللهنابيانهأثموضظهسمكايالتعلىالنبىوماهئهءفراهنافوغذالهةأصنىصيالى
نبينهنمعانيهمنعضأشكلاذالوقببريلجكقرفتقماجمهانكبلنبينهأنأى

اذانوسيهكلليهآإاملىبنياانوذلكالحراماللىواطماالصفهمعقماليانيةوعلهها تعالىلىنفينحنلهلفلعلمالىحرصورننانيهساعنبلجبرستألثئعيأشتى
وتعماونلعقبىالىءصاالدتختارونى1خراالوطرونةالعاجتحبونأبلصقاأىكل
لسناوهىلنضلرةامئناضرةلغيامقاايومأىئذوجوسيهاطبكفارماكةا
لؤريعاوهابعضوفبلمسمفزتعيثةوقيلنامةوقيلالنعمورصروفيلصمنهباسءابن
ربهاعياناتنظرالىكزالمفسريئوأاسابنقالربهاناطرةانيإبالنهمئعروقيلبهاو

وأبمجاهدرومحكوتعالمحوسصانهاقضالاالىتنظروهىتهضرنيسناقالبألمحاب
أبووقاللهابهأصماربهاهدتفتظرمنمجالنغظاربااللة01هدلنظراشأفىأثماصاغ
منتظرةربهاناظرقبهعنىالىفولهاشمعنىفارومناالزهرقالارلتواسمنبتظراع

انعظرتهفألناأىفظرتغاتقولاانعطزلهنىئلئاالىدظرتالتغولالعربأخطأالاله

وتنساصىلوردطالهاحورى5اعشاعمادرةوقدنظزتمطيثةاطمولوصه
بروتدتضكردعيهونأقحملااالميلظرشفيفدتذاوااالبالعننلمبمهالنطرتاقلتفاد
ولميراالنتظاكثجمعنىالتنزيلفىلواردلنظااانهذاةويهمهدمهآخركلىااقلبوهدبا
هليلاالتأولنظرونصرآوفولهؤمنمتبحهانظروناعولهاللىموضعقللو

وأمافولهويهعبرالىللممحبالىوعدبالنظراذاووالوجهاللهيأتبهمأناالينظرون
سنظلمجلمالوجهالضظرالىيكوالفضلىثماللهلففتوعاصنىلى6العدثمافلهألظرالى

والنطرالقلبلبلمجهلواأسندالنظرااذفاالوجهالىيععندالماذزهذااغامجولفلبا
ةايثادلميههواالذفاششقممويةؤالىءلبقايبئلمالمعنيانأبطلاالننظارواذ
تعالىاللهءاشاسنذكرهالةبالرؤاالته5دفسرالنظرفىمننعضدفول
السنةالعأهللتؤةالافىوتعالىنهصخامدالمؤمضننيةاثباشرؤفطفصل

ضةاالوقؤهافىورأعلىهوأعقالضبرةلرصغتعةمملىواجانهاللهؤيهد
بهمرعناكمكلتعالىقولهليليخبدفرالدونلىوتعاشانهاللهيرونالمؤعنينوان

االلهأالمرجههبععووالخوارجالبةعكالمهتزلةأهلمنطوائفضوزبرنويومتذ

ئماهأوالهألينفلنك5
لىقيلىاعنالفىطلا

ئركؤلممليناجعهاأا
ته8ئبالققرالموانهوقرآإأ

افياعةالفر3نالنائعا

ىنإغوالتعلونحو
اليكيقمىأنقبلمن

بمأكطنافرأاذناوحيع
علببربلعلبكقرأه

تهءقراجبرلفواكة

نهقراأىانهفر3ةلبح
طعهاجلنهانمعليك

أمنفعليكأشكلذاا

عنددحأكاومعانبه
لىصولدعأولبعثانكرا

عئوسلمليهاللهملىالله
عليهرلهاوانلةلا
نحبوىبلبفولهكئهوأ

بللقبكاهجزالعا

ظقثمالنممبنى7الأن
عيهوطبععتملمنئي
صمدمنشىفىفىنقلى
الدنياالعاجآلتحبون

ونظروشهواثاو
التؤاراالدوهاال
لهافألئعملىنهاونع

دفىءلتامابافيمةاكاهوا
وجرههىوجوهكوفي

يومئذنفرةيىالمؤهن
ارلى11نامحهصنة

ةجبألكعفصوالظرةيا
وخطهمسافةوالنبوت

االنضظارالميلىالنظر

نهصسالبهأولئواكار
أكفيهنظمرتيقال

انتظرثهتفكرشوتطزله

االجمعقدالبعدمبالى
لزأراادتمظادفالبلباالنامعبةؤابرازن15



زباصرةبؤووجوه
بوسةالرربدة4كاط

اتظنراممفااوجوو
علجهابفعلأنتنوقع
9هـةفاررتهشهو

لظهرفقارانقعحماهيةد

ايمخطأعرلىهافالوهذايلةهبنهرؤواقخدفعأحدمنءرأالنعالى
المةاسافمندهملبمافنااااعوالسةواتاباأثوقدتطاهرتلو
وسلمليهاالتصلىرسولصالياعىبنشمءواهامخومنقللىتعالىابةاثبأشرؤمد

تكلمينالمكتببششهورففىجواالمبتحغكليهالهأاضاتفيهامثعهورفواعكلاقر7دو3تإت
اهألليسالكلوكتصفىصشفافةبقامئمهوبىةوأجوباكأشبههموكفلسنةاأهلمى

لاتطفيهاوألسثمترطخلقهالتمفىمجعلهاقوةيهؤالىانقاأهلمذهىثمذكرهاموفح
ارؤبقفنهاماروساثباتةالوارداالصاديتوأماذلكوالغيرالمرفىبلةوالمعااالشعة

ظرلمنمفزلةةالأفىأدانقالمايمعليهالتهالتمصلىاشرسولعنهماالتهمحروضىابن
ينظرألىألتممنعلىواكرمهمألفمسنةمسيرةرهوسروخدمهجمهوتوأجوأزنهجنطالى

االظرةرالىرةضئذنافيوجوهيمبهاتسااصلىاتاقرأدسولثموعشجةوهغهوبهه
ههفيغماولملاعررضىابئسندووقلىوقاليششرحداهلىدفالالؤتأصوجه
بالراانغمرنيلةدافاتإوسلمهاملىالقرسلقالكناعنالاللهببربربنعنقا
أنصتطعثمفانمارؤينهفىمونتطرالاف11هذونياناربضونسنماوقال
عطقبدصحمالدبكفرأوجثمفافعلىابهاوقبدغرولمحساطالىعقبدألةتابواعنال
التشدورمعياانفمووربمابدملىلتاعوخابفغوىامرشراللىوبكر11وقللثميصا
ومعناهالميمفعفواوىايهالنظراوقتوالئرخونبعضالىضمالبنضم5ومعنالطأ

العمرترونعياناربونسقرنكماوقولهبعضوندفيرامبعضمويتهرىضماعآلبنا
عنبالمرقالمرئىلمشغقالتشبيهوالشكاوزوال3الوفمؤيقالىلللىؤيةاربعهتهمدمبأ
اللهقالرسوللقيامةابنايومنرمحرهلاللهإلرسولقالواأالمماانعههتعألىاللهدضىهريرةأب
تضارونهلالالتصولرفالواالالالبالفىلقمرلياوولنضادهلعلمهوسلماللهلىهـ

سفونهفانموسمكلممهاضلىاللهرسولفالاللهالرسولفالواالدونهاصابنسمعلثا
االتمصلىناصاسآلوارسولانأولهمعنولبسآلترمنىوأضباوأبردأضوجهكنلك

ألمجصعيدعناهذايضلووقهالزمفاسقالوخهادليمموالفولهوسلملميهءالله
تضاروروحعنىكطوصمململمحااأخرجهقلىبلديطومىطرفرريثاطاوهدوهوصج

يومبهبحلياأكابركدراللهالرسولقلتقالصلىلهازبئرأبىعنحهواهـنونما
رمخلالبلىنقمرليلىايرىأليشمممابارذبنلباعلقهفىديثآيةوماقلتغمفالالقيامة

آبوأخرجهولمحظمأجلالقموفالتهكأبهدتهخلقعنانماهوخلأعظمفالتهقالبلىظتبه
تابأهلادحلادفالوسلمطحايمسلىالترسولانالتمطنهرضىصعههبعنأماودد

ئدخلناالموجوهنانبيضالممقولونأزبدعشيأونبدزوتعالىئباركاللهيغولالجنه
دكشطربهملغظرالىامنلهمااحبأعطواشيأخالجاباياكشفاركالالفاصوالجنة

يومئذووجوهعزوجللى3أواللهلقدكااوهذاهالمابصضحاديشدوالىوتعا
لسرورنهاواعمةائاراآتوعداألواقدأطتةمسوفىمتغيره4كاطعابسةأىباصرهآ

أىتظىافاروالجنةاأهللبنيهصلكودداللهرحمةمنليأامنادكهالما

العذابمنلمجمأمىهابفعلانقرهفاهاليفهالنينالبقهفاجمعنىوانظنقئتسذ
خولالفافروقيلهويقصسلطاراالذىبهسريداضداواالصةااهيةالدقرةنفاوا



اسجهطعللذللؤثممىعمأهأوثفرابرسكوأمناآلضجمهمائيلاعلىنهانجلرلىافنحىب
طهايةتملااذكرالنلهاجمومازوأناروءأكلابلفتاذأيهمدينئبقوشفالثىجلةاالىوثنثقلىنعنم

طضرظلأىةموفعحيقريقمنقيلأجحقىفوةجمظشيالافزننفظثغرةاالعظامالرالى
ئكةاطوحمهبربرقايملمألثماكةاآأوهومزجملىحدضربتيقعىالىبمنممابرقيهأيملبععىبعضهمويلتضر

اهفاباعألئلةامةارااذأللغىحغاأكليعالىاقهدؤبةعرالوجوهندثشكحباهمافهلتينار
أأفرافأتةعإلمحتضنرآأيغنلغووالعائقاثغرةبينالنىظامالهاونرقوةجعاقى1ايرمذكودعنالقسكناية

وفافابؤلانىاهذاانةالعيدبندقولومفهالمولىءاالشرأفعاننراقىالنفسببألعىو
أوالتفتوبةافيااالغاقىهمووقدبلغثعنهادافتةلخورب

التوتبالساقااساقايشفبهممانزليهايدوعهبرقطبيبمنهلىأرافامنرهصوفاليعنىوفيل
وسعندسف5مألايخاالطبامفلمابوااللصاقىلمانرلمجمنلملوفيودواثيتبهردمنويخلصه

هماهاالمىدسعورضهممولكندالموتويحفعالذالهألثكةفولهداصئوقيلشعأادتءقضامنعنه

أكفافوقيملثقنففانصاىوظنالعذابأومالئكةارتههعيبهإمألشثةفياضجضاذبروحهيرقىمننبعض
فرافمالدنبابشدهشدةايواالهلاإقاوالدمنجاظسفيافرافااتالزاقىوحبلغهرانىأيغق
أنلىهـضاإلاقهالدنيامعفارقةنمذهبعنىاشدقبالشتةاأىالسافابالساقأأأمحاجتهعتتواوالولد
وعنالشدةفىعثلالساقهنائدالنجالمنسعليهنتابعتلوفياالضهبشدالموتشقوفيلوكرلهالوائذه
الثمكفماابخكلباسرضىمىمض7كاناالضةالدنيابأصأهىباصءابئوفالعنهماهوأاالحاسب
والولدهلاهممانهامجهزوشروحهوالمألنكةصمدهزونالناكببهوفهلاالضهاالممنبوموأولالدنباأيام

5جمفصضرأالنرأالموتععدههاساوفللكفناالتفغاثأذآاالميتاساقاوقسل
االحدعلىامددماو

بومئذاليربكااللعدباالضىماصداأهفتفايمسشمهساقاهاذاماتوفبنحدانزعاالضىجليهباحد
هومصلرساتالمساقبينهمينعكالقيامةيومانيهيعافونتعافىاللهادالعبادبمميأىئذالمهاقيوربكا

حيثالىالعبادعسافاأاكىكذبانعابصدلتهلمدشبالفر7نثأباجهدلمبنىصذضالمنعادىله
أدالىنهاالىامااللهأميفىقرنحهاليثأىطىبلهألىاذهصثملتمديقشوااالبعناعرضأىوتولى
الرصولدقؤلألننارالىاولىيهيلى4وهوالظيرالالمطالمنلؤتالمطكددمنأىيقطأصليلوفمشيته
صدالوارفر3نيطومعاهللنهديدوالوءموضووهىعةالبجهلالتنعالىوعيلعنعلىهذاويةأولى

أيكسبقولهفىاالنسانابالعمأربهذاأجلىانكصناهلومايكرههكلههلكوهودعاعكلليهةبعدميةاشصلو
نجمعلنأناالنساناللهصلىالنبىانذكرلناةفتادقالصموجهب5يصيبمفكرلمندالمثيعالوأولمحهوأحق
لكئكنبعظاعهثمأولىالثأولىلهامرفالبالجهلابزبرريرابمأتيةااللمانزلشهذهوسلمعليه

نلثىقءاوزد2التفألبانأنوالرلكمهطيحماتميامحدواللهلأتنودالقادأبوجهـقاأولمحلفاود لهروكلنقتلةأشدوقتلهلتضرصرعةارعهربديومجبليهاىالكانبينممثىالعؤمنفىواشيما
لهأالىهصأللأمجبأبرحهلاالمههلىونفرلرعوناوانأمهادلكليقولوكليهالىافي

رضةاالاللنياوالمجاشعفيواليكلفواليخهىهألاليؤصأىسلقيكأناالنمحان
تهطالهفوأيعطىتعىخكبهفطييفارحهوألمعقيصبأىاىصنىمنالماعردأىنطفهيكالم
المتصؤديخدالنأىلعدعلقهطنأمحعاداآلف4علةكانثمالطاعهبقزنلتهروصتقنرانفنرت

ءياالطافأبدنتاهعط

فيكررللتألىألىأميليممابألمادأولىلمجبأنءوهوكاابلكأولكأوأتهانلةأحرفثألنةاحالج
لئئابعشوويلالجناضيوويلافىدبلوالموتيرماليلووقبللكفوليلوئملىبلللعانووبللكانه

فةالمهاايبعوواليؤعوالينهىمهطقيكانالاجمسىمععيقركاناالنسانمجبااظرا
شمإلاصهـارالمىاكلشطقنمالصقالىبعونتاهرباارلمابراقاىوضصبخدطصالياهبابئمىمن



محأذفيوعيكسمثةثالةبللجسالوبثهلخاللفصفهفوالماباجمإلي

ألحعل5اأعضوكللهحارهفنوعلهـوذلوسواهرخلغهكلطقه2فوىغلقفةلثامشفبماليسالملحن
أىانرعلىشمقاف

فماهيثانىااالدكرافسرطالغامالصنفينأىإوصاكنسائمافيأكطمنهافعالفذهاالبسالموقأ
أرسوداللهقاطدمنعنمألمىآلتهيامئههىمبىلعلحاألمو3ألةىشهاأأأللفالإلالرإأوالاكأئهدهاالطإقادرعلىءيااال
أدىءعليحمملماقهصلىكل

افياحمهاللهألبسضها7الىفانتهىبتونواكاتينواقرلعهممنكلبمهحالتلىصدك4فولاذاةساها
لالذليسألىانعهىنقياهةابيومممأققرأالانشاهديخومنذللمحنوأناعلىبلىفليقلى

يؤمحئونبعدهحديثفبأىفبلغكرأوالمرسألثومنبلىلليفلالمهلىحكىأنلىءبقادرلمالدالىة
بيتهفوقيمسلىلرقالكانالمحعمائهبنوسىعنولهاودأبودوجهافليقآلماباللهمكيةناناهـسوده

حمهتهذالضفعالعىألوهفعانئبلىسذالموقىيرانبقالرعلىفلىابسأفرأاذافكلنيةؤالزد7ىاصوهما

اعلىوتعالهشاواللهمهلمأدتعكليهلىاللهسولمنارجمالىحناللهبعممم
أيمانساناةسورىوأفهلرةتضميرسوعلىقلحاقاهل

وعطاعبئابخكباسذلئحنمجمكيةوقيلوالجههرمجاهدوقنادهلكناظمدنيةوهىالمال4عله3دماالفسان
أوكفوراوالفبهامدنىئمامفم3تطعوالمنهاقولهفالمنىومدفهامكلوقيلأتللساروونأرالدهرإمئحين
تفزيألالقرنمننزلناعليلىانانضهالىتولهالىأولهاسالملنىانوفضلمهوعاسقالهوحالىقفغصوراقبلسنة
حعيونالرون7يقوهاسساشواربعوناوىالماوردهلىآخرهاصرايةاالهذيمن1تيأمذكورابكئلمافيه
وفاوخهممولواربعهاواكةوررمايرادلمووليذسالم

ارحيمالرحمناللهمثبارمالىشلمجاجمربهيهب
نحيرموجولموكص

امنيىاددسألعنمكعاالتاصيمقيعىغنآانملقىاشدطإآردبليينآفئآهودملىلههوإواىحليقداشبأنهفيو
ابلبسعليتركاانللهاءمافماؤكا4فاق7ئماطصوراللهلصلمالتمكليلىعىالتشبهنلمومحلالدهرمن

بدورحولهأىبهبطبلىاليخاكخلقانهكلرفاجواالر7هثطيغبوبنطرالبهالاطلىالنصبرا
ايثاليئخالقالهعوفوقولهخالاخلهدياهواقيلبهجوفماأوفاذيار53كلبهااىاالنسانمن

ففسهبملىوفيلعنهالوسواسلدخالوتيلالمتسهواتعنمهاومجبماليمعنفسهأكرغيرمذكوالدهيخيمن
امسنوناةةسوأرلعنطههةارلعنهيتلتىمان7قةلراالتفسروىولغضىاداىناناناناخا

مولد7االولوفيلمولد7

أولمكوفيوجمناضميأومدصسنهلنفحامجمعيرلذخلعهوامعهفتمىوالاللجرىلكمنهثعردبعيهطاللىالدهزمنايفاوحين
عرشيأمذممررافقالوفمممناالرجألبقرأهذهحمعانهءمنيماولسروبمابطننبتعفىاملةهأ
المرادقيلفىمسعودبئوابهراعىنحوهويروىشكللبهماكاعلىفينيتهنىوايتهاكتمعأتصرابلىثانالى

الموضعنقفاالنساندالنهااناخلغناقولهلبدلهمث7ونبوهماناالحفسنباالزامشاجنطفةمنالناممي
شيألميمنالدهرغيرمحقدرةمنالدهرطائفةمنحينقولهمعنىهذاممونواحالفعلىمناانبدلاوتن

اناخلعناوابئمىيذساالرصاعاقاومصخافىثماالصالبكازالطعالىمامنىمذصدافياامتزجقدنطغه
قالاضالطأىأمشاجالمرأةومىارصلمىمنأظفهمنآمولديعنىانالاتوصوشصآناطا

اربئالولعفطهمماكمونارحمفىالمرأفيهتلطاقءاوارجلءادكأوغيرهابنظخكبرمهافةعوذ
ءمحنوماكنلهصهكادالثالصاهاحفآأصنرزقالمرأةءوهاغلمظاسعكميرارفهومفطاعي
05الفرصشةوضاولذجع

وعظم



ااحمعذاأبماصلناهانهمهـاميواايهفابتألياكدمعتلينفناهأىلىالنالتلعه
منلطفركاامثفووأثؤمنالرأأشااأمغواالفلالهلدبأدلةبقطرفاي

احتالف3ئسااالوفبل5المراءماوشهرولحممنماكنارجل4نطوعظهغن
الخطافهوأمشابملونينموكلسفراهالمرطفسةافدارجلنطفةةفلنعااألوان

خلطتأىصثصةنعهىوقعلانطفةافيطونتلضاالعروقهىسعوبخالو
نطفعةاطوارالخلقأالممشلجوفيلالحيعقدمعادالمرأهحبلتاكاذالحيضوهومبدم
فيجعلنعالىاللهانوقيلىض3خلعابنشتهطغطبحسوهثمعظمائمضغةئمعلفهثم
واوطول5ودوالبرالحوارةنحسانعناتحوشفىااالطبإلحطامحنأخلفطغةا
لنهىواإلاللمحعبرهىنبتليهأمشإجاتذنطفةيرمندلتفاايهونهذفعلىايبوسةوا

ءاالبتألالنننإلمبهبصيراجمعاعلمناخيرتفديرهوتأتعدبمفيهفيلجىاحميعاب5الجعلنا
اناعللوبتألكواالصثاهذهمننانااناخلقنامعناهوقبللقةابعدكامااليقح

يزواقيملفامحنتانوهاكناابصرواسمعاوهوا6االبتألمايصهمصه5أعطاكواتهدثم
واساأعظممابالذكرالوانماحمهحاودتان11اسهاقلبصراطوالمحعالموادباوقل

وعرذاهاضأللةواوالهدىلباطلواقاسبضل4أبيألسببلاائاهديناهوأئرفها

دوالمراهاالعليىلسبهلااصمطلقالالنهدىالىاأرشدتاه5مناوانثصروتجللخرايقطر
بعنىفوراماشاكواوامااالتهتبواؤالالىصسلبعثةوالدالئلنصببيللىاايةهدمن
ايفبييشكيتوحيداسبيلببرهادالتنىانلثاآلكودلمءفيركابالتهواهاشالطائعالتهواما

يائهـاماهؤمفاسعيداواماايةاالمعنىفيوقعلعصبتهمنوطاتاالنسالهعنكعره

اشاكرالدىيهونانالمرادوقيكفراشئمكرأيقاطرانالهبأىءلجزاامعناهوفعل
بىجوباليقرالكفورالذىمنراداواعليهلىوتعاصالهقهاثكرخاوجوصرامعزفا

صههآنافىاناأعتدناالمحاتفرففالالوأوعدلضاكراقيفوعلىماللفربينثمنشكرعلها
فهمأعناالىانغليهمأيدفىأىالواظطبشلوشبمأىلسألسينفرالاج

أعدذكرهاثميفووالالرهببأؤاعظمءأناوهدت4االلوصصىوقوديعنىراوسع
المطيعبنلهمابنالصادفمنابعنىاالبرارأنلملطنهفالالموصدينبئكرمنما

يعىصشمىبميشراطاعهافيخقويلبراافعنياتوسعالبروأوبارهموأصبهملر
فلتنإلمسكيختمفورونباشرابهملهمجمزجلفاكافوراجهامقكاناهسرابالا
ورلبمأراانىاأهلقالتلمتبهئرابهمجمق4وافربيذوشرفورغيرلذناان
الجنةفيعصمهواأبخكلباصوقاللوراليمثسبااالن5فيورمجهوطبب4ياففي

طوشفرلىوالىكالوراالىالعينهسذهءماشمرابجمازجهالشراباشذكوالمعنى
الطذطعصرلذكافهههقعادندثمصهناألممهفالعسصخاطأهاالال

مللسطةبص

شتكرلهألهد
لمممبييلىلهكعرقلعدي
لسليلمىلحالل

عرساليل

سبيألكرسله

فكعو

لكفرمحالشكر
تهعهمابضى

ندااهدله

حعسلللكمري
ىلعبرتنويسسلى

زلهحر

سعبرغأللباسب
يرلمنصرصرف

عألعبرب

يريمء



وابرالمعنىلاايستوجبوشبهاهذنيالدفامحاأصمفضةاليرالماأىاب
فيمهفيعخلعلهماللهجمافرضيوفونلمكجمبمابوالننرااللقرالدنمايوفونؤائكا

جباتاامىلعمرقعنهيرذالئوااوالععوةاربموةاصالوااألجمانئلطاعاثجيعا
وذلكعليهبواجباثيأليسمهنغعلىارجللوجبأنويغالشرحعرفالنذروفي

فسهتذللئمباهيعدقأوعرةأوجومأأوصألهصدفةالكذاكذاعنيقولدتهبأدطاللهكانجهلوهسهملى
عهممماقممكدعهمععصلىدلهدرشوكلحمتكالثءصعنمهايهلىاللهيفحإنثثفيإضىعنأأخعبةالومالءإقهاواقمكديهوحههلج
فليطهروايةوفيبهفألياللهيعصىنذرأنومنبننرهلهالتعظرانمنيقولشهماكانيخافيقاو

جمينكفارةوكفادتهالتصعصيةفىالقالوسالتليهصالتأدنرسولوعنهاواللعصهمستطيراايددا
التهبادفرسولمدعففامفالمبااعنفاوالفسافىاودالزمفكهوأوجهأاسعطادافبرمننشرامن

اخرجهقعمعكنهاأنفاميتقضهأنقبلتوفيتأههعلىنذوكنالفصليمالشعلىعلىالطعامنوير
الواجاتبآداعصفيمافقنروهذامباالوفاعباكببمعلىهدليلاالوفيالجاتالطعامصبأىجمه
ئرهلوماكانويخانونطأوالتمكلععهاوجبهلمنفسهكانعلىأيببهاومنالنابهاالثمقاعوالحاجةح
االرضيوفىلمحواترأهلاأهلاسهطارخوثهاوذلفاثمياكدأعمنئمنراراليناالتمءحىعلىأ

المألثكةوفزعتالكموكىوتناثرتفانشغتواتافىفعئمائرهوملةالتمواعداهأولىاالكتسابعنقيراعاصوا
ضاالعلىشئكسرفيالمعاوغارتبالابدتشقعتاالرضوالفمروفيالمحعىكورتلهأبصغيراالاو

لىنهائدوهولهاليومشرذلكمنضائفوننننروهميوفوشباافهمكأوبناعوالىجبلمئممالىكاامأممودوأسيراا
العهاجةوالهموئهووقلقهاطعاماحبأىحبهعلىالطعاميطعمونوعزوجألاطعاحممعالوأثمكيرهنأ

ودللثجهااأهلبهلواسونونطعامباأنضمهمعلىغيرهمبوثرونمبأنلىتعااللهفهمفولوبمانمانطالا
كزاحبعلىأشوفيلاآلبدقوأمبهنالطعامبراطعاموالاالصمانأؤاحأثرفالنأوهواطلبزأبهلىاللها

أىجماونكسصاوالبقدرعلىلهالمالفقيراوهوالذىيعنىماللهأىصالبحلوجلعزافتهعنا

القبلةأهلعنهوالمجوفيلوأسيراطعهمفوهطلهأبالوهوالذىعيرااللهالنئرهمطضيفيط
واناليهمنانجالتمباالمرىأصاثصركاأهليرهومىاألصوقيلينامنلعىعلهمفأثثىضهمهعالى

يؤينناوانهخؤاعلىكاواناالسرىمجوزأطعامالوجههذالىالثصركيوصثفاهلهمآصرايفووائايأيالنريدلموانا
االسرالمماوكوقيالاممفارةقواكاركالواجبةاالصدقةيعطوأهنوالمجوزانزأبهيردلىنجههأفيااه
اجعنىععندعنلنساضااالتاتقواسوالتسلميهصلىالننرلاالسبرالهراوفيلهوثناههـممشكودإأ

قىلتدضليةاالترولسببوافواختلةاسيركالىدظنأسركعرجمكوشلىاسرلثمسالب

يقيمومسكينامهااللطاروفىلماكانبوماماماحصدأبرالدلهآلاالنصارربئهن
ورومحكلىيتيهاهفهوالهلريخواحممنزلتلهبنوةأدىثألنةميرفأطععوأس
صبثعئىنهوعلانهوذلثكلنهعاااجرضىأبطاعلىفيأكانرلتاسءابئ

فسألمسكمينأتللماطعنهألمنعئمأواثلثموأصلىمنهننشعيرفطىاذلكشعيرفعبعق
الاتجاالثدالئمنلكأعطوأذهأذجميمطافرغطدالةالنلثمحلنمدلكفأعطوه

تة51لزاضهدونيلفمموطووايومالثدأعطوهفسألالمشركيأميرمأاتىءنضتم
3افانطنغسهثوعلىقعادو3واالسرلتهالمكبهنوالنمأطمسكليقماضاالوفيل
لفكئمواللماخهميخلبرامرالشكورايدضمنراشنعالىوجالجلأىاللهلوب

وقيلاةامأستاجينالوادلئتإلوبكلمهمثنىبهمفلولئحنالتالعمن2
اخاله



بعاكهئحلغئخلىاشالعيقاالمكمطالملىالبماكهالمكفأفالونمانالفأنناافكلىن
يرلفهطرواسلئمنهاركاالثمعيامنهنصفقاههـبلليممغطوافطريرأملصظرفاالثزمىنالنحضجي

اههملثمبومعندماولغاهم1اثصانعنبيومأامرفاسثفوظهممابييمينيهأمجهحىلذابوسالشملبةا
الههوعلىفىشلؤنرلنلالعلىبعبرهموبفاههباصبرواالغبلىالمفرماىىومللىجرهامحسنافىيرأنضرةلفا

ىيهومكناوضىعلىفغرفىظأتاماصوآثألثةننىاشكنهعالحسيهرفماواالحسنشلماولايةادموفف

مسكيناانضههمعشاالعلىالثتفالثاثرفآوخبزيوثصاطكلعنهااللهظطهقرفىنتانعمعبرمنماصتةم
حمبنلمطلأمملبعتاجماوصبرادهذهكلأبستااللعاجنةفطارأالوقشافيلملاالايئفواولمواسبراوجما

فييإثوألىهنجهبهفىاهطلىاالجلالغيرتادةبهونالىاتاالصعانوذؤلثكفييرثبهمليفتدىاذ
زراعاالسرةالطأالهاسأونطدأطدمنفأةألهاطلبوتادهكوناهواالخالصفالاليراثعنهيره

براسياليرونالحالىلهمعفمذالفنفورالالشفهماشلىتعااافبلالانوددمرانالقعانوهذ
المرفوعاننااأنيعىربنآيومابرمنانانخافياموالشعاكوبراالنريدمنغاللهجلواكانطعمم

ةمكايكركاااأفياراثنمجاؤاوسبايعبانيومذالثأوصفأعبهسافأتمهمنطلبالالعومذلىالخوقحشدةايما
صالنهدارواللزالموموعوقبلوئهدتههولهمناوجيليهقعبسنىواأهلهوالموادصاثميعالهاره

00001اللتعببس5باواالوجوهيهايقبضأكربدشدبعنىكطريراةساللثابالعبوسالفيعس

رالهرمعتذيرذطاضنثمممثهواوأطولهإنماالمنمايونهوأمإلوقبلايرامطراوافيهأدإسااالالذىانعبيسوقيل
يؤدوالئهدهترمحمىمجوهأمسنافينضرةولغاهملبهالؤلهالذكىاليوملكالتمشرفوقاهم2البالق

الجغهءهوأدثاطوفيعلىقيلواجتهاسمعصيعهاللهغمالكروافياههبوقلىجهمكطفى1وئرورا
إكالالويراهموألبمالجنةعأدخلهـأىراوحرجنةالننروااليثاالوفاعخوالجوعالفقر

الععروقيلاإألشديداآلكلةأيىوالتالاالسررفىوهىأربمةخساالرانكعلىةافىأىفيهامينضاا
الصكتجمصيفهابخهأىوالبردارمهـربركاكانصالمثصميماليؤيعىفهاشمساوالزمهريراااليروناجزااذا

اذهةودوكرئهسالىثماثعلبلقعروعنارمهريرهواانقوالارمخهئروخلبراريرأشدوالىنياالدفيلؤذيهم
رمارهورقطعقاوالىظألمهاقداععكروليلةوأنشدطئلغةفىآله

حمماللحايمريبه
طفحلىءسصارهااطألعلهممنهمقأظأللهاعليهمدانيةفرسمسالىالمجاصآفيهاءضياةاانوالمعنى
دانيةاضىوجنةأىجنةامنيأعالودأىتذليألصارهاأكيهاقطوباضرشوقىأىوذللتارهاأشاالل

واوظأللهاكاخهملمهمءملطافأدىلرادواأمححالاكصمئاؤاوعلىلنناولونيوبئصاوكإرهاتاماددعو
اقواركانتونحوهعرالهاكالغدحالتىلزاننكاهىفبلأوأكوابفصحةعننيةبا

عواالثمنخاوففسصأالإأىالواصاجوهوالعولريراءضاقىاففةاالففسمبرأرادباضأهلقالفضةقوأريرمن
صافحغاموننلحبمأفالاظاهرباكانهاسمافىىلمكألمهواصاجارفآفىيضطفصةمىالجنةأهلنيةأن3

ففهمنمهاأرضأرضههوانقىابمنقوميرفىقوأرجالوتعالىتباركاللهانيالا

اسركئالتاولةلقفأائمدآأقوادبراواالىملالدنيامىاكأماريراالهادلفيهاوفبررقواربربثضهالفيااا
نماونهاظأللهاومذللةنيخلبهمأمحودابهاأومعطوهاعلهمتطوتذلللميههفحالءااللؤطألندأىانةدملىهوصال
المااناعهووعلعشالثصراسواألؤسبهخهبدوعلهمأىدضهمننبةنذليالويطافمكلمبههمطفالرهاجع

للهابتكوبئقوأريرنتأىكونتتدتاهكاريرقوااكاخنتوةالعرقبروهواففمقجحكوبأكشكرابأوأ
الفواهـيروئمفيفهاءسنهاومصاالفصةلبياضجامعةفهىفضةمنأمنهىفةففسهيرمنقوارالاصبلى

قراففهالجنةؤبقاوأرضمنأرضفواريركلالتعكفصاعباسرضىابئقالضارجهالهترالمجمنامافامئيرىجمثا
بتنريئايبهئبروفهمايئجمىتنوصفصأبرمحرووبخمكاحكلداةوحمانجنيلضيقأببرباوافصملكسوعاوافعنا
والبوثباالؤلفدفيلكلىلواإلولوا4ءتباالالئافىوقثهأضهقوالمتقداىاسلتناوللافييئلوابتنا



اال

ةاأمهالعكربةظو
فىافبهالبراااأأويسقون

لهايتصلمممبيالايخأأت
أفالاكولهشاغهـاللوأ

نعارالتبهمكغرةالعالظوأ

مههالؤلؤامجالىهقوانبثال
لمضثوايصكىوامنئو

ويمظومنالأذيخثطالله
1ثمترأثاذوالمنظوما

لىوليسالجنةامحفىظرف
صسظاهروالولصرأبت
فىمصفيرلبشبعصهـ

أاالاكتسبتواذاتقسدير
دأبتلجنفافىبهالىو
فبلىؤاكاكنصيرايخا

أأانىإواسعايربيرا3
افيمترلةالجةأهلأدفى

الدالفصسيرةملكهسظرفى

ابتاهأدأفصاهكابرىيرىعام
جةهلداليعقبمالثوفيلى

نبأوشؤنأهابمفنبهاأولهم
تتأذزشفىوبلةالمألشعليم

مضالماسصمحا1دلمالدت

فعنهمألفؤكللنالةاإففسفاكالققعكللريزمفةزفياأا
يعقوالفوضكدمههمكلنجماهمدوأخصلذلهتدبهافهطريركماعلىجياةإا

أئهىلجنةافيفيهابيألزشكمنجمفاثبدلافيثحبياممشعقإخراسالأكانةافي

هافىكداااسألسةوساسبيأليبهتوتس5تستلفاهرباوااطماكنجبيلالعايلىنجببأل المؤمنينمةنالهاللهمنمئشهمكااثولديطوفطيهموكلجمبمماعمسممبيلعبيدة
ألواثمءوعفالحئهمحسبتهمارأيقمذاإالجموقىلناالمجقامخلدوناإلهلخلى4ءمالى

رفلىلكؤححاأمحتدرواأ6لقديراقدروهاكصاجمنأصفىولكفاالفضهمنشا
ونهالهميغعرعابهميطوفونالذبنمواظفاسقاةااقوالمعنيلجوالتنقعالنزكفايقمديهم

هوارئبهعهلاقلقباحهازمجبهألمقساكانفاكااأهـلمفىاويسقوخذثسقهنهمثم
جمزجوصريشربهأالمقرونلاكصجبمنهاطمبراريوبنهآلالاكأيشربانأا

اللهبهمشرافىيللىضكامجعاونلؤاامربكاواولمعرالنبتهواوفهناطلساثرأهل
همىاالظلضمرسعنآلمذعفبهمجصل

إمشوراوأردانافيهالتواكنيللقراكان
بخكلللمسيبوقاذالاسيىتمنبمروالمشوراسلالهاالرى

انبرالفةوصهاذذفئبهاكصبهيلىشطمف
مرابانوقيلقبنلداأهلتعادئعراباقهوصفسبلهاباعنمصمتطاادنبهبعلظاكان

عالىلرالماذابخكباصكالالمسكورجاكصبهبيلفوروطمنابردعلىالجنةأهل
زعالبعلهمسهالالجنةشزنجسلالدنياوذلكفىمثللهلعسويهاهالجنهبافىن7رقافي

ووصواوقهلحهششالعرفونقالهم5أصسلسألننقادسلسبعآلىعيمافهايخاالد
ثححنآمراأصمنتنبعوقنازلهمطرقهمقعلميهمتسيلسيهألالكاحميشسلوقلىيةالجر

ومعنىلحلافىتشالسلصسالسة11يهالمحنكاالسيخصذلثوفيلانئراسالىاجنقحن

اقولدملمويطوفاصمالفةالسلسببانعلىءالثراأالالفأىتص
لؤلؤاصسمهمارأبفمادوشومقرطونودمسرمخلدونوقيلعهاطدالتأمخادون
أصكأالبساطانتنؤلىذاللؤنؤاواوضيهدوصمنهلؤارطباالبعاضفييعنىمنتعورا
نيلارأيتذواعزوصلولىرمةاضلقئارهمورالاكاشهواباخطوماوقيلمنه
صركادارأيتوالمعىالجنةليدفواحدممنلكلونيلوسمكيهاصلىللنبىابالخط

هوأدلفيكبيراوعل4عظهصاليوأىنعبهادأيتالجنةالىيعنىتمابوتطرت
هواشرسوللوفناهأدكايرىأفصارىألفمكاممسسرهطكهلنطرفىمنمنزلةأدناهم
كاماهعناهوقيلالمألئكخليهمتئذانوهوانهاالباذلميهءاليدخل5كهالمآلمنامؤةارب
الديباجمنوهومارقخضياسندسنيامحمرفوم1ثماانعاالعااللهلواالؤ

وسقاهمفضةأساورمنلواوالحربراصمتخلاهادوكلسهوهوماغالظأواستبرق
جمصاالرجلتدنسهيدمحولماالكممهلمدرانوارااالفذمىطاهرابعنىشراباطيوراربهم

نعالقىانعذصقاله

أمعلمييعلوفقير11
لبادطولدمطوشملميم
بطفعلمهمتطوف

وحمزهفىإلىممون
تداخبرهمهقهالىء

مايهأىسصظ
لساثعابصهممالعن



نهأالهلالىثسعهفىامألفموسهاالطيالوضؤهبحعرثلماواليهنممفالن
ليذواسكينظثمندناصهثياشبوالمااعوفىمشمكوداحيمسوكللمفيائمألكا

كلىثأكيداحمماالنعهعاابعدلضعيرا3سالثاثنرالفر3دسلمثترلهاعلانامخنداأكوثو
تش9طنلمكلشهوالمنزلىاذاانهوسم4عااللهلىاكقسليسحتفردلتترللىبا

يؤلؤناثمودفىالمسكاثمكرصأبدفىاابلواممنهبرالجيلاةوفبلنبااله
واأبصيرعاوبطوخهمتطهرمنهبرناطهودفيشرااضرأبؤتوخالي5تجدمىثمآاطعبابا
صركوذوفودشهوامبطوضراالذفروكامنبأجالىدهمسجارش
وئحهىغلمنظبهقماكااللهنزحهمصربنقعنابابماككلىكينورهعاطارابا

اهذاننجعهاخهمصئماههفهاخولهمددالجنةهلبقالأىءفيااماكللناهذانسال
نعالىاللهخعبارمنهواغوفبلاماألولمفلؤت11ذالىاعاللهررهأتفياكشنم

اتينموعلههائمكرئمامضمكررادنسعبمزواالخرةالهفيأعذقلىانهالمؤمنينبادهله
ءواعطاواعهامنبالغليلنهم5هورضادهلعبابتهشكمرلوشوابوهوالةمنهأفمسل

فالألدنردن7رماامحلدأىعلهلتنزلناانعىشوجلع4ايراتاكثبرعنااالاهم
كمةمحتفولقر7قاآنرالعاحتثوالمعنىةحلىآلوابكز4ولم7يةصه7قيمعغرقاباسا
اللهالتمصلىرسولتلبثميتردءوالمقصودبنمبوتشىصنميصصنضفىاكةبا
الوصشةتلىوالصرلرلاليسبههانةمنهوصالههأنزلهاألىواقرهصوشرحوسلمء

منفهىدتهلعباأىبدرمفاصبرانةرأو3ارانهاممضاقولمىملتائأ
ثجيعهوعاوقيلالقضالتأخبراالذشثربكعقاصبرطهمعموقيل4المحةتالح

اتلعبادامماكافكايفاانصواعصبهاللهماحمبقىصرمرفاهأىايفإتا
منهمطحوالزوغيرذلكاالوتحىالةرسااوادلميغتلغيركابالمقامماوعا3اطاعات11

صصسلىاننبىلىءاصألةافرفتلمطأنهوفدثلأالجبهأرادكفوراقبليعنىفورا3أكا

ةعهصمأرادبالوقعلشهقهالطألىايعداثطرأدتعفاوفالجهلأ5وسلىضهالمهلتم صنعتاالبهتلموعليتهالىأفبىفاالاأنثودالمضيىةرالوليدبنواوباعةربببن

اوأبؤابنىأزوجكأناخبةءوقالاالمرهذاعنفارجعاليواابنباليالجإمنعض

كلخلمافعيماأنمذاالنئ

اممامنأضتعثممثعىامتي
صرلبااالحكمهعفوبلتش

هياةاطومن

مفالصبرهبالمصابا
بتبلعخعليكدبك

االذبةالواالىسالة

علىوثأخيرنصرتلث
عكةمنأصكاأعلى

زلامنامهمواللطع
تاخرالظضرءللضص

راكباتاههـىاثمصاءآ
أكنوراليهاعيالهطاد

ثاعاإرعأللماهوكة

كوهاناماماليها

لعليتهمكدصطعلى

نمافراوغبرأوكوانممما
همكلىيساأنكفرنفىل

ثاكاونداالولينعلى

النهعتبةثماالويخل
وقلضواتمباالحكاط
نالبمدممفورالولىوا

صطرلكمفرواافىأهكا

دكللمرااانلطاهروا



فلىبؤدئالبماالبدمطفألطيالنلمفيؤؤههالعهتمأويورأظموكطلىوصرقالااملىويخرجلىلعادبون
كهعليإفىابنعنمأأىسنمرهمااأصكمناخلصاهالنهثدنائحنالىكفارلىهقلشةائثسةالقانضامبوم

انأبطحنأظلعقفىأمنالهمههوطلناأهلاثثنالهألكهماذأىاتميألأميالهمالتانمئحابدزوالفراماواأعنهصا
اتخاذاومانشاؤنواتباءسوعفبالطااليهانقربباسببالائحغذالمحربهكشاظةتذكرةالسودةفه

فملهافاافكلعئشةاإلوفتأىانظرفالنمبحلىأاللهءيشاأناالكلوروثيموأبولطصيباالتموألىبيليمما
لناعلىندجةكوالمانهرواالجمانامععباؤواعهالطاقالممتميئةهولعموموقلثنختمارهامنعهتكنثفالثه
يمثملمنلجحلفعالواالفوالاصيبافىءلمجاواالاالهننهطونبما014الاقهعناناشلةأ

لهعنىوراعهمرونفيوالدنهاوهىإماجلالدارابعنىالعاجلىأمجبونيهةاكةأفأفىإومنونهما
والبهفأليؤفونيتركونهمانوالمعىامةالقهلوميدلوهودثيعشالبوماثعبمهاممكلتنالىحمتعهالكاجنته

أوصالهموقهلظقيمىصرهمكمناناواحقوى1ناوشطلىخلقناهمأغنلهئملىنالكمالمعظلىدهوجمة
بدنلنءطصابقولون
اادنهوذاثالطاخاواالبوداالسرمجرىوقيلابءواالبالعرضبادشددنابعفهاداءالمثاحمتهطونمثر
أتيناباشباههمههالمأنااذاشأكايالقبهأمثالهمبدلناواذاشثبضاةااالذىجنيانلىنعاودتهالكل

هلنفسأىتخذءشافىوعظقلمحقذكرأئذكرةالسورةاىذاشمدالمنهمعلناه
رختهيمساعونخمليد

القدويهكإلحثأهوهذهالياالتقربةبالطاتأجمهيلىالمحربمبهألالدنجافيارفينه1لمءوهوالذى
نمممتمآىمتهأدابرشالعمبمال11الطأتمثومااللقإلنهاأعىإلمعراعرغليهمهوعلبواثخامهااأموصيئلظالىولهدىا
مايصدرخبالعبهافعلسنلىاومشبفهالهاالميالننعالىااالجمثمبئةتشاوفىحااومالنمكافرينا

ومايخودعلقهوالأمحتاعإلطاللهكانانآيهضاوإللهاتمعياالعهلكشلنةءبرمومعهدالعباده
فىلودينهأىلمحرحمفهلشالهمنيدخلبهملمهبممعإقهمنمدسزربهبفعلونحب
كاشالخودآفينةبافمعستوانتعالىاللههنديثدديكاالالىضسلرىفانئجنتهصحوطأداباذ4أ
جناطاواقافاالالبسببمعالهواوفصلتأنهوإلىجأللهألدجلبسببمشيمةفأوى

أعمبصانمرتعالىمؤلماواللهأىأالعذاالتالمءأيهاامكيةالموصألتسورة
التالمرسوردتفممميمىخممونآبفهـوهى
هثسرحءوستةئةوئماغزنكاةوثماثةوماكأون7بةومحيةارحبمارحمناللهبسم

ارحيمارحناقهبسمسفاالتالمرس
عصفااتفالع

فالمدقياتفرقاامارفاتفاشرااتالشرواصفاءاهاضاثفاعرنأوالمرسالتلوعزلهفافادقاساتثاوالنائصرات اإمابطللىهاإنلبسالفرووالعاثديأالإثبئهـئألمآلسأأأراإاحاالمثأوعذذراأءكرارفافالمقبات ودسسعاتممأقىأونذدا
ئعرافىنصةف5ميوابأأرسلهىكهالمالمىضوابوتعالى

نفوصاأونثمرقالرضافىلثراغاأونشرنلوسالن9طاطانحىلجوعةافىأجفضلشرنمنهموبطوائفن
اوظراصقنراالملىاامكابهمأاالالىدكرايناقأللباطواداطبيىنقئفةشأوبمالوابسبالكةالموقى

فالقينبهلهكحظوكقوبيةورؤنرقىابفىابأانشرنرحمةبرباحفعصفولمهىابتارممدبرياحاوأقسحمإلبطلين
اهـاللدينالذماروخهاوايانجاشوافىاللهارأوانعيذاامواصقغفاربتهمبقوافتهاديعشددونذدالذينءاطذص
يتلىالفرسمرفمضنمالعةأىعرنأصالئمةلىتبارءالرركرباحعلقباتوجعانوااالالىلكدينسمبونووركراليش

دوخطجرأببهروكوفيأوعرنراو3صعاونشرامعالرانءووفوالمعرمماناإأرسلأىلهأوهفعولظبعضه
منالباللماسلىطرواينصاوالضرلكالكؤءوفاتندراد3نوةءااالامحاذرادءنراروانذرممألراوا



لىا11لفبمامةامجهئيشونثؤعأنربونألكا11لمكلنعوهرأوغلى

ينفويلاارالحشرايعىانائرانمأالهبولمجواالشديدةارياحافيفافصلطممنيزآ
وتأتجأاحمابتنثراالضرإلحهىوقيسلتليانهثحراجمكرعأالىاولمحهى
اادإلحللىانذطصنىلملقياثوتبمدهاباةالضتفاريإحبعىوظفوظلف

بنعخوسللعبادصلئاداالتغيالالىبتاألمصارفلعتهادشحكاعمففيد
فيووالمعرفةافالىاارالحكاثاتفصاثولريذوتمالىالذالىفبالؤنوبال

ممضالتمثعالىالذيخاهرسلهمالمالمدبأسرهاالمرانالئاقاوصه5االفلىبمكندههو
أييكنوار11ذيعهاللهوهيأرسدابالمعروفيمنألذكالمألثكةاالمرسالنمكر

لمالسرعةفيالىتإحرترولهابهصمفطبرأنعمالمألذكةفالعاضانحعفايعنىهودص
ونصطالذينهمخلوهمقمجفاوانمثراالدضيالىاذاترلوامأنمثسابعنىلنهسراتوا

نأتجاالمألئكةيعنىعباسابنلشفرفاظلفارلفيامةالبىمألمحاواوينولكعب
وزأنهنايلاالذكرالىلئالمألئيعنيلملفماشؤكراخوابماطلالحقلينضرتط
زاالجعبلفظواغابهزوحدههوجبريلالملقطوناهلىهلقر3شضامةلرهألذطون
عرشألتوالماقر7خوععالت7المرادباصرهااناثايثاالوجهءاتعظمبلسعلى
وخبرفالعامعائحصغاعرفكلومغلبهاقممحمدصلىعلىوللنزابعةلمتقاالعرآدأإئآ

رإلبنمالمتكوهأهاكالحضلوعيهبذكراالقلىبنعملفر3ايلييعنى3
قلىسالموضننفيلمعرفةوايةاتفثمرازارالهدنالقو7تات12أديعنيوالتائهمرأتغهثسا

بهرأيعنى3الشدغدبتلملباطلاواذاطنتفيتفلنر3نالعنىآباتظنزاالفا
المرأدليسنةابمارالوجهالمؤهنبناقلنورؤواجملوبلفىالذىمكمالذكراطو

كروالمرسألتلىخاالمرادبفولههذايهوقفعلىابعينهممبأواحالاظالكلماتمنهزه
لمكراطالقباتافارظشفربقولهالمرادويموقارياعنعثراسراتفالعامفائمكصفاوالمي

المالئكةهافمممفلثحضجعيبنهماوالمالئماارالمجانمسشينماسقكلمألئلةا
هدالحصلشالمجانسقيفمامنارياههثماثوالطافهوصزضكابسببفهمعانموندا

اللهعذرامىوقيلالتارواالنذارمادوعدأأونذعذراالغسمجمنهماقحيوجسئ
لميهنأىائرعيشعااتعالىقولهلضعماابكوجواافعبمهاوهدظقهالىمنهوئذرا

لهصربرافداثتوعاليناشعاسعهاوقيلالمحطلةنافبممحدفعلوالمااسدعفومجبثما
ادمحقشاوانررهاونيلعىألمجوآطمست11ظؤايتعالىفعمثىذكرثمبمقعلوا
اوادنياعنأماظعىأىصنتبالااذأوافحثونجلشفتأاجتاعنر11

أاقعامةاهويوممعلىشبىمحدأكصبالواوومعناهمطواوشثحوقشعأقتتلىسل
لععادبنعالىلجبعهمممهجلالاضندوضرب3أىاجلتمالاالمواعلىدايفع
مننممنملذبهموخمنقعذيباليومذفيأرسلعتالمعنىاليودللثجممن
فيبيىارحىصلبخكبيمالالفصلأليمئعادفالاليومذيىبثمبهم
لدأأعومعلالمايرماكومالددلىنعاقالبالواورانهعثمثقكاظ
والبثالمعادلعبومونوالنويامحبابينوكديومئدبلوعمدنهوهولمافملاليوه
بنكنوادنبااامذباالماضعةاالمبعاالولينكالتالمدنعاؤلىلحسابوا

افيوآتثثنبينبىمتذلمظربمعليمؤسألملدعوعليهوامهوالهألكثتاث
المكبةعةانال

بايرلصفاذلداقط
انعماجواوفيه
دلىالمحههفوال

أاذبالفلجوابا
هبدذاثكبتطمست
انالوبهامببهودها

فعهاوالعاهلمحنوف

الفعلىوفوبهاوهوحما
فلظملوموالخوه

اذالمحستبضصره
تفرجتالمحله

لجبالاذاابابرأأنتف
لطكهالمنلعشعنسفت
كال1أفتسلاراذأوا

حرابوقعتكعريع
الوأومىلهعزةابدلتوأ

نوقيشيلىكلتبيينومعى
وشفبرالذىوتها

يالىمأعلى5للثعهاد
ميلتيأضنموأجكأوم

يبللبوتعظبموفبه
هنننأجيلواهوفىمن

هناالبلىكالنوتيت

أالفصلألبومالوقث
هوتطبمالميآضي
جيللنأاليومسبانوهو

بفصالالذوهوالبوم

ألادلخألئقاببنلبه

ضيبلفعلامايرلم

ابندايلومماالونعفم
لهالمنانكرهانكان

مسددصطرئصوبسماء

يبالىوالكنمصلمله

صنىعلىالللفألىة

االولينالاثااكلثخبر



اماظظباليخايالهئمكئفيضهنبامفالهمضعلىثمأىمكوهووميدالهلفونقبعاهععتابنضاالعمالثبعهم
المررفماجمافبينثفدووبلأبرمهنبكلبنبالمجزنفعللمنمنبااصلافللثمنل3ذلىمبذئل

ضالىملوهوارحمفيهمغرتجتهقرأريهبنقلمىاأىغعلمناةلنواوةينهومامنضكلقم
درتاإفترنااوأوماداومافوفهاأئهرونسعهوهـباالتميمقدعلهلمومالؤتارمفالالىامؤضممالحالم
واالودأحقنشلمبهالقادروذؤملكرناكهأونشكلهدرونافنمداعاقاددونابم9أيرا4ئةذللث
وردالللىوةالخلفرا

أىشكفارقروبوالتكمذثالكفرفىالمبياصدحينانسايعنيخربئاالمنتبعهثمةخدةفةمئظدقوله

ؤقرابألجعلهبععبماأنلفةالعنىيبهمولمىميطئائداللتذبيهالمصببمايوومحدلبتامىيبم8لاذفيويلدهفلي
كبرأداليمتعمالىدتهوهرضلىمدةالووقتيعئىرمعلومقدالىآارصمملعنىماكرطمالهةثةأحذ
لهروذالمغهـىوقامادرائمفىراشقدقدرناذلثواىلىنالدورماسرررنآفاالرضكعانحبعلالم

اناأادااذأصهاكهوسبهص

حسىاقاالنراثجسئماإالمنىعواىلينحلفالكدددلىوةيئةرةورأيفمقلىبالمقمأجمهعتمماهوبهعهو
اأصباعوماالهوأوطفيفاتااآلرضنبهعللمةاالعادوادرءيقدالالمطاصاممقوع
قافىواأوكهنموعنازلهمورهمفيآصظوهـهالىأصمامقمتكهلعىاتاوأتاوأصوألبأفاو

ءموءاأح4ت8لكاقيىكانه
أىانيهااوجعلةادلدممتضالمأساااتضمأماالاالرضعىزدأللكهمقبوبطهامضضلفعلأواناووأ
أويلهثبتاماعفوأسقيناماتكأجباالمالبلشامخاترواسالكداالفىفتهوخهاتا13ورل لالىذد4قالفادرعلمىامعثامنأعىكههذاانكأو يهإثينيرمفلىلىساعأكتفأى

أإالشعىإاالياى4ثألآلىمزطاقياابعنىولعدتإلثمببمااإظبملمتيارلىوماكاذهاخمنتمابطفىوأمواثااسه
هـيقالىألعظيمنالدفشأنفرشكألىنألثودفرقصعىثحوارورعاادغجضانداىمنيمفهمانكوأنئنكر

خرجوفهلعرنللتعاذاللهءلطأكابهودامامنفغاند41كوؤافئوناليعالاأصةكنضت
وقيكصرتاأوأمو

انالمااللمعىظلبغلمكاائمىاألطونمعااؤمنألبفثفلترثكارالفيقامنائقبأسىواديهاروجعلنا
وهىارةصهحبثصررأزىجهـخيسئااصاللهبنهماليدفعلااايتظلىابذااثثكاياتزابشاشامخات

اضحروافئالأوفيلونحوهالعطيمءيعنىكالبفالقصصاالرناماتطباافراناماقينالمأوأ
العظاماشاشبهىالبشرركالقعرنرهـقولهعنباءابنوسثلرةئهاواصلادظاتمدةحللصديويلو

كهاارهارزرودونهدللثوفوأددعاثألثةقطههةمئاظررالىةاوءامةقاادااأاةانعمه

حصبهالسفنجالسعبابئالوفالاطجحاجاالةالشرلمفئكانهمالنسثيهاأىجذبرربهتمما دلئالثرراعفرادلونأممفريعىجععفرأالجالنكاوساطففبعفالىضيابهاالةمفرينللبقالى
وأنشطبعصهمكتماالناراالىواصبر
نطلمقوااندكذلىنبهط

اشوىاالصفرتراعالجالكلاورمحقمألىء11ظلالىنوكيألوجصر
سباسودكالقيروالهغشررنارانرريثاقىجاالنهواالةصفرلوقبدإلثسغخالطث
تعمعىأىظلىتنهالظايلثرئالثلمفرقظمالهانالدخوكدابنألث4صاهظمجمتعب
لماهـاأىانهااشيأبأحرامىالمهـبانلهموغيرمغنتجرأىامحلفىكأوالتيمارونبومصبثالمظل

كوفيلةبمايهاكاقعشةاصرالواحالامنليظنواوقيلظملهافياعتعصرااالمنايرتطهوسابمثرراتر
مظلهمعهـاليرربانةوثمبهفغااالىودوفمرب3ضوابمسعراررععبمغيرالتطبمأجمه11



يومظوشلعةأويماناهأأكلليومادفىلمحبنمبأنطغوقاليرهأهلجفمصفهابحكذمئئوبل
اليرآمواففالمحفىففالعمصموقعندرجمملغيامةالومانمثمقولهدقوعىاهذهثماعنهارضىابخكبا
أتذافىلهميؤنونطقنطغهممملىجعلهمجمأتأوالينطغونفورفيبضياوونبعضهايختعؤ
بينوكذتاليو19كتذاوموااذنلهمالجمونأىالففىسلىفىرطيؤدفيكلىمينيعنذرودطأ

الناوالمعنياساليفطعهىوفلفرهالىصلمثمئسوادوبفراالنهبلاالمودصمىز
بومهذاوجلعزالبينئذالكدلوللأصفرغلبعناجموحشئكللهبرنغدالمثمراق
فىالنثدقهاوعوااقيامةامواطنضبهافىهذفيلمتنخجمةيينطقوقال
وفأليغطغونمأفواهعلىبعضهاصكتموفىقعسحونفهايسوفىكلمونايتشم

فيعتنروافاوفاللنوزعبااهـؤسنرفلثختنرايؤذلىءعطفودفيعهنرلهمويئذن

علىترللقر7نواىلغوااوفاقابالفواصلكافاقشصبهـبلهوااتاالفقألم
لمنعدأىفيلىابادقالواضذاذقالجمونوالمعنىاطحاموألعةسمنسلايفما

ذكرهقدمنعوامنونحكنذداءلهمانلؤهمقالفلتنونعمهبإلدكفرامفعمعنأعرض

عذرفىلهميمقفلمالدنياواالنذارلىأرذءاقدتغدمالنهقيقةاطنرفىءلهمليسقات
يلاسدأواةراذانهثشالهقيؤذللملههمذراانفاسداتخيلىاخيااللىلكناالضقو
والفدرهالسيئاالمحالمنأتوابهيخاوالجمةصفرلهمالانهلماتبرانهيعضبلومثفاالكذ

اينكأصلالةهذايومهذللىكذبينبوبلىحقيهوفىقالالبرمعغمابذااذحدلىءقم
واالولينهنامبمتوالمحاالحقوقفىلعبادابافحلواافاروتيالوأنهاأهل
1لىأكيدفكيدوردكننجةالمطحمامنهمءانبياوالذبنكذبوااالمةهذهكنبىكأه
4مثفمنقطعىالمجلأقيعالونمواكاحالة6االورصيلى3انكانتآى

لوممزامئدركنبيلوولهبةعقهاذفلهيموالحربجنتواابةوهذافىالتنفح
فىامحيوناالشحاوهوظلظرعظأللىالثصركانغواالذيئأىالمنقبنان
وامالةوى1واكلوأواثسروشبهايتلذزأىممالشتهونوفوءماهوقءمظل
نعمهأعظههاسوماتعلدبألواسطةالذ4جومنانيهونمجنهلوهذالقولىبواثسروا

تنغيصالبشوةالللىلصأمححاهنيعااالكرامسبيللىءكةالمألئمةمنأويهوذ

شهالمفعودلبالمحسنبننجزىكنلكاناأطاعاتانهامنلداقأكطأقعمألنكنخأجما
ذلثجمظ1نفازالمحسهيالمحينلوامنلوكاانهملواةاانمامنمفالمرماتذكبرالكة

تعواكلوابمالعزوكؤببنيومفذويلفولهوافىوذللثعاللمطاانعظميرظا
ظاهرقوهذاوانكانلمصامنفى7الىنياالدفىممواوتمشوافليكفارملةيقوذاقايأل

ونبهونبالتهمثأونمجرانمزبمعظمبايغثىالمعىفيانهاالاأميظا
فيلاوادأىكعوناكعواللهمانجلدوابىبومنالركوبلبقولهأتبعهالبرمعقاب

بناوفالأركهامىكنالنهكوحإلمفظالصالةفعبرعننيصبهعلوأحاأمعملهم
يومئديلوونأليعشلمجواإلىعونحبنلقيامةاايومهذلهمانمايعالعباص

يومهذاايبومذاب
لوالمبطألمحقبجنلفصلا

ءلجزاوالمسىوالمحسن

دحقايكنلىآمناصم

بنوالمكذىرلمأ نخكلنفاتة
ابلعدافدحيلىكبد
لوافاصكيدونفأ

محنانفسمتخيصعلى
كيلمتعدواالعذاب

ادافألالتتقول

بوممذبلوحنلكلبما
انعثباليينالكأ
التدمنعذابانقين

الشمابرعاللفىأفى
الجنفييةصاروعيولق

أىممايشحقوناو

راممشعتهاةبذهلذ

لحالاموفىواثسربوا
طرفافىقهيئاكصيرعن

همىأاللفاهوفىالذى
عقوالظأللفىونمستعر

اعطكنتمهميماهلكدلهم
انانباالدلموننه

إلمحسضننالئبزى
اذجصفوانجزومفأ

كذبيىيرجمثدليلو
مواوتكوانةباط

ماللبستأممرم
نياعلىالدفييىكذببن

أإلماطنحولمجرمكلعانفروقمجرصيانمابلالدنياهتاعالرقيالماشفخعلىااكيدافا4و

ءالأيمبقبولاوترأضعوااركعوالماخشعااللممقيلاواد3لىبابإلمننالكدلوائمادالهالكفيفىتئمقألئل
عالالهملقيارهمأوادصهاعلىبممونودواليقبلىنالمجشعونكوناللصاهذااوفيدثاعوا
يومئذبلبصلىناوال



اانه6لثمهـبعرهثرمينءخعر3بؤمنوأالنأىاأبؤمنودنفىأقدي5هدشتىألهاوآلنهإبنأفع
قهابسمأربعون7بوهىةاعاكيلنباسودةأعمأفهبؤمئوقبعدهفهأكماكناباحماوبةالماكهصابينمفىاهز
كئرفقمخمنيغاالنفطحذممامفصلىعاوقرثميبهائمافيلنوقاتأدغبهائمماوعنءي3أحململطاأل

فيةضاعليهالئحتىخالىالفعنهمهشفهميمآاهتفمااوهأالكتيرالاالثيهءاالسنعماذلمحاالسفغها
جمابيفملوايتساهلونمكهكايرالهلالفعوالمؤضيرمنشكرهمأويسألو81بعضابعفهميممألنيقسام

بؤهنونمطفبأىيؤمنوااذالمن7سالةبعدنزولأىلؤمحنوقأدهبحدثفمأىاالكدرشيسألونالبعثعن
أالقهطربقعلىعنهالمقمنبن
نعظجماالنبأعناالسقزاع

المساؤلهـوالونءبنساعمسورةىهاوالهصورةسحهـيسانوهوالبعثكلعاأ
سؤسعميهلفوسهعونبعوقعةوإئقوئالثوربعيآيةىالمكيةوتقديرهمالمفالشأن

الىارحمناللهلسملونءيتساستسلمونعم
همىالذبمظباألعن
هولبهبنالمئمسلوليعنياينشئاىعنينساعالىنماممتهأعموتجلعزلهمنثنهممخفلفودفيه
وسمعلياللهلىاساانوذشأنهاذاعظمتزورأىتضالهفجئمكقوللثاهةهواماستةمنامؤوبانج
افلونشاجعلواناقراوتألعليهمالموتررربالبعثوأخبرهمالتوحبألالىهمدطلمطللالفييرلليسوقيليثمك
لىيعطففالاذانصاولهمذكرءثمويسمالتحليهعدعلىاجاجمهابعضدهادمبعضهـولفيةيبهممعالؤااالربنوالى

الحطمإالمأفمكلىفرآنامحهحواهوابهرهمأالمحالابمحاالعئمأالمحةالعطمسملماحمظهأمحلىأهؤسوانفتلمفالى4عتلونءيقصا 04ضايزاسأل

الغر7نفىماقالوهأومخوذالثنةشعماكهـاراماتهوقولهمفيهماختألفقال3نباءاسعهزاألاكافرتصدا
لمكغبومناومنوناموشبهمصدفيعغنفهماصتألفاليابعثبالعظيمابأهمعرالةةومنلالخةاعنردغكا
أاحمالصيعالودقاكاخةاالميكلأللالنئاوالميبماإقهتهىصلىىبممردبلبوئهدضكديغرداسيعلىناهزودأوأدتسا صرآبأمبدوء
اثروعيدوعيدعلىلونهصانفيامقاثمكللىفىلعىاالصينكشفحينمتكذياهماقبةلوناهادتنلهطون
يعنىسيعلونهلىتمكفرهمنكذبحهمفبةابرفربعنىإلغتقماسبعلوقصعناهلوقبسجلووثمكلخعنه ملىتدلواطلنائعهعائىمناكرأشثمموقهم15001 طابهبومسصمادبدومألسىكرراردص

والحسابللبعثأضحفةهيءأمجادبعدأمجادهوفمائهابجادالعالملىقادرانلمواولوحيدهعنأبلغالتاقيمثمعرا
االفدايملتسنقرعلهالأكطفراشاوباالمدماالرضنحبعللميلىتافعالالعقابوانتوابلنصالموأضعاالول

واوصهأالمعمحهـحمهنائيأاثفتااآفااصؤيدانمأمحرأللساإلهالؤأمكماوحعالإالبثأنكووالماالدضا وواهحنخلقالمصل الغومانهعفشحملدللثومعبلهفيوبتايقطعوماانورههدكثانههأضف

شئيستشكلءغشاءظاأىباساالليلكإواالسسكأوالتصردفىطعىعطتناكرودفببةاالئقاظ
االفمانهواندلكفيالنعمالمجازووجهوجهلىءاباساااليلىاذولىيوناممتوماهواالالههفطرنكلى

سبباأالنهارمعاشاعلنودؤونحوذلكباسهرأرادذاالعهودعنالليللةةترأبماتتراالفراحكهدةإ
معاشثابراوانعبثااليفعدلحكيمواءشيمايال5هذدلمفيدأو
لمألكيدبمللررضاتادأوباووابكأصيكتهوهاايمرشناهافراشاادمهإلمايعكلعابفنىالهالىىبو

اللعلاناوصافطحالسبتواالبدانمحةراوجممالمافطعاسباتامملمماووأشذكرااازو3بروخلفنال
فىتمغلبوناشوقتانهارمعاشااوجعلناعلميهاالطألعكمورعماالاخعاأردغاادااعلمسضاسمثرلباسا

بموسكعحبمائحم



هواحهألظاظظأومانوريكاللؤنرفبهدبةثوأكلممةشسميثحمعأداأشدحمواثصمبععاأبنينافوهـمو
اتألمهصاوأترلنامنلخاوالمرادفىاليهمعطيزرواعماافاورمفبااوهاماهاصرابرهخسعافهاكاوممم
االعأوألىخيضانضاداذيةالجارأصرثمنهطراوياحتهصرهانارفثأأدرتأاذاإئالمىأ

الىطهالمئمئالملةملىالحاريبعثئعالىاللهانءحاوقدمبدأللألقىالببلبعافاشوئمداصحالائنشى
بسماتينجناتالو514أونبائالمئسعيابرواصباءبالمابهاصرجنصجاجمرفاصاالغاصاساماا

اعاآالأدعاهالمكلعآوايدزفمنعوماشداللهنفيكوقذعباسابنوفادالمعاعفىواننحراش
سافواشرفيأوروالفطورعلىلبهائهقوقيتطرفأبسمحكمهةحمواتسبعيعقادادسمعا3افوةبنبةأو

أاحدلهالألىنعؤوفمنعيالمحسيعىوجلفاصراحاوهاصاتعالىاللهصنجأقأنالىمانرالى
حاولزاحفىاوووانزلنامنرارةالنودوامجمحوؤداوالوهغموارةالمثمسفيجعلوفيلدالوالوهاج

احمعلجعسفأذواتأرياحهىيلوةابخبهاصروانجكناسوهىتعصراالضارياحيعنىالمعصرات برصتحرفارعالنأمحوأنزلنابالمعصراشوذلكءانبابمعنيتكوسعنالمعىهذااالعامميروعلى
بوالواامرهبةطااالمععراتانجكلباصاالضمحعنية41اروفياباهىلوقاباالمطرمئ

لفاهالىصلأمنصراثاهاوذلفيثرهواوادطاتالمغبالمصراتولمتطروفلغطراقلهاصانإئا
علىرىراوالويرارامتتابعاأمححسباباعدثحامامااانسالىاسيطىانالمطربزلالنالثالسراشو

إسىإنماأشاالالاةاالهدطءدمابوبالتلبيةالصوتأمحرفحوالهجامجاابمأفضلالحديثشوبعضاضهبتلى
لوالمهطوالمحقءوالممىفيماينبتاىونبانااونوكالحنطةااليساكلهأصعايأاحهاالمابفيثأىبهلمحرج

تابينهااللشجرليسفةماةأىألفافاوصناتاالنعاممشهمماألكلشبعمامنضاال
داامحلىةميعانساباطأىأالفضليومانتعالىبقولهأخبرععهثمالحلقءاابثبذكرابعةالىءفدلخالل

لوإحاأيعإلااطبليقضىثقاظفيهميقاتاببهغعوقيلىالنوالمجوالعقابمىاللهدهءلماوى1كانميقاتا
دلدنفخألوماسقاأنمامنكلازميرمىيعنىأفواصاؤنجمزآفنأاالتانففاعنىرانقدثجينههايوما

أوتصلوقبلالمألكةلزولأوابذواتنتفهىاأبراالنتلمحاعفاؤضتابلى
ثقأصوورابعصألصابومنسراباالرضاوجسأالجبالرتأوصرقاسوأبوفهايصحنىئرأوثت
أفواجافنأدؤقناةأبقاوممرافألسيلامحطرادامىجهنيكانتانالطظرعبنفينثاكالسرابءهباأى
مختلفةعاأىالمللمحابشعغجرجلىءانسانجكلبالانارورومحكلنايقطعانجنقحتىالىالح

رسولهاحأمةاصأوأاصلواتاعنلفبنىثمااداصاعهاناضىافاناقهاالالهالأن5درئعهاط4أوعنلىاهبدا
الضيتالياوفضتعنلثراصازالىصالجهاتامةفانهارنءنبسهلاتالثاحازادبانافاسما
قولفتاىفى3سلفبازاداسادصتاهابهصافاناعىلفدساتاماصازاداظبهجافانلموم

أواألنتذيمةالمألئنفالهىانظروامالمهاواالثحمفانالظالمانءلفثابمصازادالالمةاعبفانةل
طرفأوااتارتروفيللهمةعأىامادحيكانتهلوةالجنهادبهانطلمقذافوغأعالهشبه31أطوعز وحاووةاصدا11صمدالذىنصادالماادتاادصدهأوثفااصدت5



نالئواصاالليلىثعلينئقةلتايألاأذباافىامةبكالائعملوالدايةالسر
بثبمبرالشكالفبنفيأااوالشراافينجويممشثفهاأضالشنألبرصتةبععدعاثرفاصاةضانه

البهيوهصأصقالببعضابتمأضفهأعذأبىابأوالشرأببدلبرافئهاعذىأفابصدمأالضمت11دن
أحعابحمعوفهوحقبذقارأضطأهذافألنثاخيرصوحفمىهطرهفلاداضااحقبهومنللهاانعطل
االسيموقولهيراوالشراباتفىبردفيهاقيلطوديخوأليئذقجفيها61نبةأكطالطألعنهملينعصب

الواحلىصاوفيلاطاأفىلىفمئكىوىنةألفلوميوماصرثالؤبئثكلأستئناكعنعطعيوغافا
نمتقونيذوالأى
جيبمؤاالىأبيكلىمتناهمةفهىاتطواقاالحغابفاكعفرألفء4وداروحابقاباأوفي

خقلتنالحهميانهاوكهألحدلوهأماأظفمهاسلويامبيهستابارااألاللهافيكأللمذمآحماتنارأوزماعهمصيت
ااوالالؤالبردمنعهاو

اثبمآانجنةافرصواىطوعلمعمدفاللياااابعلىالناإلولطحالىايامراضصفللوحعفالفمهمعطصنمراباب
ثالهعلىاللدلاالحغانفظانالتافىالوحه5ؤافىالدضماطصىررء4الحفنللهطيهاييمةوقوفيولكن

موعلمهألهـماارايحرقهما

احقافمتلدلىمعأتواآلذىولبدلؤقألالألايهااللتثوإنيملوقبفآؤلحاهناووااالماالبادمنيعمسيلءماقاوغمم
لمودواظددقدارتفحاابعنئادالعذابانزيايمفلنلهلةةموتمنيةاداالثل413ألوامشديدكودوبابدهمصمه

وقيلأصروصاوواحةبردالفاخوابؤاااسابنقألبردااوفوقااليئلقدؤواإجوأببهرأصؤالرث
بشربوناممنأىكاأاالجماوكأإأشعطعىيفنهمأىوالئراباهماينفبردوفونيئالافقاسوفا6فيا
الضاقابخكلباسوغسماكافالحمرانهىالذىالحارءهوالماوفبلابهوالمفرالمدفيلبماررجمعنىلهمطال

أمالهمصأعوافقامححزكاهماعوفافاالناصالدأهلهوصطوقيللؤهمزهررالىةااغدماوأوث4لها
اضهمحمالوعالاللىمه

اونمممعظمنوميطإلبهاذأالالخأناالثناطمبوااشبءأاليخأفونآإالافقلىلالهـاليخافوؤصعماباإياليرجون
اكصخيوالنبوةاحذبرابدالفيقيلءيااالاعالىاات3االاألزعآوسجوديؤمنواأولماياهماللهتماسبع
ألرءفىقكللونالصصهيمانيةتلهىافراااقالدتخأىاكذاأاواوالبساباجواليرابعثبا

مدالنقصرامضاريرأأمكالهاصألحلقلسنفتلىعراسعفمالنئقاؤوقالنعالتغعيلاااباياتناصباإلمذبرا مىلوفهثدلعا

للومحأوالمعىكتااناعااأباوالإبمإىقليناوالولتغرالبناصااأعكئأالبموكلىللمحفوفاىوإمأوصفاشىدلكه رهلضجمرنصب

فانزوقهالهميقالى1وقرظفياعوفاقارأعالهمقرلىأجازييمواناؤئرخيرمنمافعاوهالقكواباصيناهأ
تبصنابؤحمآأنحرأأىأتر3مفألاقأللعيشأثبصيةشدهباإوأالتررممإأغبألىأوصاذعمابإطألموحافى
أصاانمااصععاموضعرثطأوم
صبهوافادوابمعىميعاالينلفوزباالميمسرثنللعيممنبوهرافونافيمعنىيناقأوأ
تانساادتققوهىجعصدانقفقالفسرهثممالنمنالملوفازواجماحالعذابمنوندءأاالالن

صحمحخبءواونبالدلكدتعظيماليهراتنكاناباأعمايةيورالبتكلالمحوطباتاالاباوهذهغابةبال
يعنىأالتااليهديبهماسكباعىبهفرهممعببفذوقواولهالنقاضات

أهلىلعد3رغلاأشذصافىبةاالهذهالحديثقاباذءااليدلمنزفلىبلغةشذهلىءهدثلتفاواالوقوافيثمور

وهون5لويمبوبءسابكلوفلهمكروهفىملىأصتبهاةراصصزيالمومنولةعازايرفبانارالت وماكيناالاوطحديقةخاصرافراأدفلفيهابساتبرقاةحهفعاللكلامىابعضابدلعفأبدلثم4تاب
ؤاهدائاوكواعبحلىلمىءمطف



كللعكو

جملكو



مألالالزكال
لسمابعدابللم

أصابراتىلملسبها
كآهنالمحهناا

يرمدطلهوصلةال

انغفبراشوفدالمدظرت
ليرمالىزلمألئتهنىطييرا

بطوائفانهسمسأل
رداحالاتشحالتىلماللكةا

أىغردصااالبمن
تشعهاأىالترحفىنااكا
منجساداعىمنأ

دهااظفاومواضعاأنا
انضطتلتىالطوأثباو
الدلونشطمناجءا

اأضذااالبشمن
آصسجالقئفنطواباو
بقلتنمصرعىأفهافي
افتدبراهىوابهماأميالى

مدممالعباهنأمورأ

نياهمكادسماومدثقى
ائااخمزاةاأوبحيللهم
تعرقنزعاأعنفالطتنزع
فهاعناااطولةاالجفيه

تخرحوالنىابالنها

اردلىاداالسالبمادمن
قوللشردنائمطمنلحوبا

لتىوالجدبلدالىمنناضاز

الىمنسبقبهابرفيج

لغلبةابرأميدتدانغاية

بيرالبهاننداأداظفرواسةوا
لمحومأوباسبابهاالحهامفى

الىاضرقاامنتنزعائا
الترافىغرافهـلمغرسراا

حىلفلىكلهاتقطعأن
واافرباأقىفىاتف
اوجوابالحسابمن

اشتاشاالوألنوالئازفائهكرارصبهأنلئعاوأببمهـ7بفعيهااوكدىئ

يعهصصقابهائمالينلصاللثمحشواابهائماوابالىوحهثراالدعمقمداال4بعاا
ندفمثزااللهاكوفىطإقحماصامنأفرغظداطفاءالفزالناثما01لاللشاهص سهمالم

اايخلقناإلبهفىأبعدفينفحاافاجلحماللبسئمأتآوصلهممعيىكنثقاللئىيبتؤفئميت
نراباالمبومكنتبهائماهؤهبعضالديخلفعورهطتإللبتىوفالالكردالئتهنىدأىالو

لسائراالممالضاروذلاخارالىاوأهلنةاالىالجمثأهلوأميالهاسبينالداذافضىوقيلمء15 ل

براباؤاكيللعىىيتنىمفينهدهنأظيراوأكافرممنالىءآىوإإنمدطاراثعغاإلهاادراح
وذللثرقهناهوأبلسىئاانوقلنكبراجبادااكنالديخاولمفياللهطاعةمتواضحاقأىا

راىالقيآمهيومذاكاننارسبافخلقلميهزاترابمىصلقلونبآدمطانهطتئ
اللهتنىقالوالعدابالشدةوماهوذممئوالىتالغوابالمؤمنونثمىمنوومهافيمن
اةتوالهجعلئمثلىعنوأضالوالاالتابيقولكنهايرقرضاذابوهوثراباكنضدهانا
واسرادحمعالهبهراأعونعالىمالط
لمازعاشعكياسيرسورةالى

حمرنوخسونالئةووصبعياثةوتسعوقعةوماثقوسبموأربعون7بةخسلسشووهياج
يماررحمنأبتهبمممبج
هىله

يعتإخنحلعهيمبعئمعأحدثاالأنشطاصفاإابافمطاهـالإبخافىزهدحلنعمءألهااهى وواعبار

اإلوللوجهاهئلةالموهمدوانئمئوصاأصاتفالمدالمرادبقولهإانعلىواتفقوا
عامأجسامهـأفامىالكعارمنأرواحتزعئكةالملتعالمحوانناذعاشرقالقولهلىادسم

وفالاكرافاكوافازعلتلمحغراقامىوالغرفيالمدجمهاغايةفيهفخالقوسفيزحانايغرقائا
مىاشعباالكيرااصفوابنزعدرانروحلزعونوأعوانهالموتملىانابخمسعودس
تنشطة3المألفنشطاتطشطالوالهءالمافىلغريققرالنفسرجالصودالمبتلفهاظ

الزعوانحاخبدالبعيرمنقالالمطينثءتسلهاسألرفيقافقبفهاأىالمؤمنصةشح
جذسبردقوالنمئمطةجذلمجبشدببنهعافركافاننرعالنالمؤمنبنفسانشمافرواانبنفسيرار
اصىيدعوخمثمرفيقا16ايسلىالمؤمنينواحأيغبفعونكةالمألسصايعنىوالمابحاتيائمط
يزلونالمألئكةهموفيلبرفونطافةفيهيخركءالماقالعارحوسبثمتمريموالنى

كأسبقايهفاالبقاتساعلىيغالبهحمرفىاسرعاذاالجوادلفرسسرعإلصالمحلمنالىق
الىالمؤمفىتبباصواعلةالمألفهمؤتللحالصيروالعملباظمابنآىسبقتالمألئكةظبة
فىفنغرقسطابمنتزعصىسالنهكأكرقابهازعاتوالهقولهفىخماااوحهنةاارا

عندللروجننشطيالمؤمننفوسسءإاقالنشطاوالناشطاتتخرجثم لصلر001

علىوقالكلوتأندهلمةاررعليسقهلعرضاليهثودالكرامةعنلماقىالموتم ءالىال

اقهانغشئمااكلسهةأبالظفالمايهوتخرأمألخاتمهمبهحكهلىالمولبمممطحهىصلىبوأدطا إحئ

ادارربرأميلةآلصبقاصمادةاسدالفلىتممجوالىأدبرجبرحىحموالنىب
اههبهوامن4مما5مابعدنبعئهنداللةاوهومحذوفنضماواب



بهيئهألفىثضطربجماعدفتنيلىاالنعاانجهالحركتهلىدةوارخاثكئيلبدةصركأئرضبوم
لينهعاولراائرالىالمافبه914ةاأرادفةاضفالىصالكننتبعهالمبهاءعنجموثةضابها

ولىواولفععهةأدبه

نحببهمالخكألفائيةهىستألحصوماكىفايعنىىعالناائعالىفولهالتالئنىالوبعمعسةاؤاطالى
الوعئذاقلىباهـيمذهبأفقاأفقهننلعنمطالمحومبعنىنمثماالاماشطاتواشيبئمثطعافقالىافق
واضةصئالكرىملفالسابقانسبغابعنىثالفجوونالقعربوالمحسافوميعنىاسحاثاوا

لىخبيعلنارظتمكرظاتعالىفوابحارالوجهلسيرااقىبعفهلبععلسبقالبمم

نشثأاأعنضطرحاميداغالىبهمضتحاالنشطاطاتاناثاوهىلمحكلرقياقاوتغرقأخهفيلغزاخرعا
هقولهقىانالعسالىجهةانناالىاممبفاالممتباانمابعاتيهاوهىدصكااسااوهى

يهرجعبادبرمطاتاواكروهوفويخالمهظفشلغارفعيهالىترعحبنالغزاةبمنيوالنازعاتمكر
أىبومئنواجغةبفهاجزحبنورواالدلاظاظلسانجاتشبقالعنىساسلبحاتواللىىفيانسهاأىنعئمطا
الغلىبوجتنرجبوماظرعاتواولهفميأواحدااععاابهنهالمراداالدطيسالوجهانغزافىااأ

15الالبتدوارنفاكلىبدذطفسمنىلشطااوالعاشطالغايةبهالغحتىالنفوسكرقاالموتيترعملىيعى
أبصادهاأضقااجفةوفوسمسابغةبقايعىوالسابقاشعالسفنحالشسصالعنىلساوابمجلىالفديخبعنىمن

ااشعةاابهاأبصارأأىأبنالكةالمألانهمأجعواعلىأدأميبراتقالمالأمافولهلطاطتمراشوااظالىالمؤمنين
هايخدنيأللهولماتررلجبخسابطارحنلبجهاظالعملكزوجلارجمرفيموكلواألكةالمألئهمعاس

منهردلىأيقورقفأفااثبلحكزعدالموشواواصرافيللوعييلجصامألكأربعةيخاالىفيمرا
اصتهزدهالدنياابعضفىافوصأوتأممامائماافطروالنباتالفويلثوامامحيوالجنودالحبالىلحوكلجبريل
6شابمثداوانءاالشيااقمبهذهافمعمتعالىاللهشباالضعلهمفهوقيلعرافيلاترأمااالنفسبعبعى
اطافرةقونولمزالقهموجوابءاالثسباهأوكودالتقديرورلمجهلىحلقهنجمالشابقهمماناولتهبشز

االنجمعنىاصتفهامقوئرلهوقيلنجشىلحبربنذلكفىانجوابهوقلبناسانبعوتقدمحذوف
أولالىدموتجأأرأىصذوجموشعهاكللهاركورلماالولىةايعمنىاراجفةتربوميرمئنوأجفة

كنااحياكافنعؤصاوفالفضادةأربعولنععنهببفماواآلولىردتلئانجةاهاففأيعنىارادفةماجعاظالطب
لىاالالحالهوالحافئالتىاراصةوتحلعزوحلاللهالذنشئضلمحينىصواثىكلهاالولخمتانمصط

أعتفيكلناللنيومانبعثفةادلى91نقبامةاجفةأالىوقعلءالمطلعئهقافافةادوالىوالجباذضاالؤلىل
ادابعرجحعادائممنهااذوسلممملهاللهعلىاللهرسولقالكنبئكعبأبعنانتعلبىابخوصنجطروىلقعاتا

االولىالتالىاىدرتهالموتجاطءصاارادفةتنبعهااراجغةتءجااللهاذكرواانصاسىالبهماوقامااليلرحذهب
الرةالحاددةالدمالوفيأهاعىرأئلوجلرنجرلبلمهمهزيأمحماوفهواجفةبوملىللىبوجلؤإلعرفبه

يويالولهلحاااىبفولوننعالمحنجولهبلبداممعارادبهاوالمرأعفدببلةاخانأبصاراهلاىمائهعةأبمارها
البعثوا3انالصضةدأيعنىالرهاشاونأئنالمردوأودونبعدالموتمبهانملهماذافيلالمنكربخالبعثيع
لوااضااسقبعادوازادفألننقويرجعامربواةمادلكهالموتكابعداحعاضيرداالهي10وابدلاادالا

ءورامامخنؤايدايالرجعصامئاواولافئءاالبقلىاصمخدهمءفالحالرةءاصشمنأهرجعرنهصافي
كركوناصيالةمحنورةىفرلهـبائرقدمعهصلشيعهمنميهفرءالذمحابهأعفطرافرتفيإلن
الحاالسقعرعلهاالنفرهصنجطرفهافىهمانىاالرضرهالحاوقبلقمغةاط

فهوشنهرعراإلىبلعصعآأزراصالهازلحآاعالهاوفعلاششظقاجدورنبهالرضاالىودونلمزلمعأشاوا
لحياةالىاأووالمعىونآراىاريخايمرفيمالىآلمجولةلعاضهاوقيلاجمعنىوناضهوقرئامةألمحيباعالهاشحره
ةمرناعظاماباابرجعةأضاصهوهاادنالفعامةأهمالفيااداطالمنبهركأأأقاضوت

اصراوضرأطداترجةمعاسرهاداأرجعنهاتلىمث011اىلوامثواذامهصوبحوفهوهؤه
اسفزاكعفمفافاثاولتكديحرونلنماذافعنبعتنامواننهاالمعقواااأ



للىأهيالغبئاببئكلههالمحبهـعلىالبأهواتالثيىوهئلاهنأأيئلد
اإلكفىكيوجهياأهمهئمالذههمالسلادلبمااسابؤيقولمهزصألبصعنلثعاياةيريدا5صدعقواإلص

اثلىهلفماعاوألمفيدسبشأابعيئهابالئمامأدفالهزاوقعلبرماتكاموراكزإ
أنايعىامربهاذنادبشعوالتثصريخدمخالمججممماجمبعلنهفااننبيمكللىآبمفصدمممنغهماصمبشعرصى

افسادروأالمالزأطغطئىإائهالفطةلرادعلىبئالمحفرذهبااحمماطوىطهطالبارك1اثعمعىبلىاد
اراووبتهئمهجمالتهلىااطاعةوالعصيلناباركافلتطيرمندأالىعيلهلئزكلانلىاالثهلفقلأ

رققالليالباكونالئلخميةاالناىثأكفتعوفهفالابذاقسرفةلى0341دأرشلكبكلميرايدأوأه
أاالضؤالهفةلعنىطهىالغصيمنالعدالموتشقسعررالموترددنالهانلشكادنةتهافبممىخالىالله
ءااأىالعيه5مبادمن

نىثامهرجهآالااهزتملولافئلمإانهوجمعوهمبهاتيليمطاعلهاألزصهشاهئهالحبعضوبه
العقأكيقبلأرضوفيلهاوصادواعلىةاالصثعوااالرقىلطنائكااالتلنعرفاقهاصف

ررأتاكلعنىعمومييالأتاكهلىعزوجلىلهقيادضوذدهاأدضامهبماطرفهسيهيهانفدرلم رصاالمىالكمةفاناش
ىقمصوفذكرلهفوهعإبهذيهئمقوساللمكلههعلىانوذللثيامحدوعىصديث

بللىادالمقدسر15ادناابيتأمىفومهمنالمشاقليكلنواللهالموآلالهانعلبصلىضأأفتهخمثىمن
أكطكاذأافمفىفزدنافىاذهىانطورغالشأمواد3طوىثواالمطهراىتأعلىاأمنومنخبر
ررلصاطومنهشركل

علكلمالىغثالذافبواإلبمأكطارأهدأيدالىاسيمااىإلهاأفىبرالظاعؤفهوإآلاادتجومنأدبمضافمن
001مخاطبنهبدلمالمنزليبلغ

مرصىضاولتجبععوهدنتلذكروانفرعونصكعابهيعنىشدلوحميدهالذكيععنالالصتفهام
أروهوصىاى5امأراقوملجععدعوهوننتفأعظميمصاننالشفزنوههلالىألرضكايقول

جمىضلهفأاناالففرعىمليهتىألالإطصمنلىصاضإليدإببهأإكزإإظفرألىجمبرأفرتترلانللتهللضصه
ارقعقمفىالبناواؤفه

أنانغومهفرعونيعنىالواأاجاصالدفناجمؤقومهأكلثغعحلحثمأنغتولافىطدالخحهل

نآالماحدنخواورربهيمجباماألفةنواموأفيتغصقيلعافوقىأىأداالساالإالجميمعتوهعنبألمداداةستنزتهو
تعالىقولهبنللئفىأم

1االنعإلأنإبوفوصاحبىنجميطببملمتالذمائفىفرعوألىهافيأآلبعوئابرسهاالمجنهفابايلولأراهفواللينافغوالله
أئدخداأنغأتعالىفقاللبعثافىىمشتبطثموجلزالتمافسساىيخثمىألمعظههـتأىىالكبهيئال
يناالصنكلتفاليرمفىعند3ءاسيااحلقأئهدأمالوتبعدأخلعمععناهاشأالمحطهامافىصنموسيفأد

ماءطالادخلقتأاادفودمغرهءسانةالمقتالنرراآكوااةأدنالراللنسحةاالءايدالببضا
أمكنبواحيةعمآ
اعظيمومىكلننوأدبرثمنعالىاللهوعصىأالكبرجموحماهاصاصاوحمراواالبهوسىفرعو

جندهصؤلىاعلحثصريمحاثاخفيغاوكلنهمشينفىسعرعباعوأدبرصالنبانراىأولميمنهمفىبنهدبسىي
نكلافتهفأخذهيعبيوضهائامألهمنتوالرسفوقىاالبمانارفقالمعهفيهأجزاالدىالمقامفىأفنادى

نكلأخذجمعنىالمصدرالنعلىونابهالتسلبمحىلعألالننبهلجمنىلىوالناالصبةكعوافبهطنرةاال
االولىيالعلىجممأتارهىخرهالكهيهأونالغراقااىواالولىاقاالاىصالشانكليل
ألنتهاافدمنجنىألمنلعرةاالمذكولىشفذاوشاكنأأوثألؤنأدبعونعنةنهمابونجرلهامنلمحملمطكص

خالقهابينكيفئمضنفا1لمحااأمففبراىثبتعامحنهاللمحاالظعاوانشاأصعبشمخلقاابعشاإمنكرى
لبناعقالابينئماللهلهاقاالة



فسراهاحمهالتمامساطرظعامحمتالىلباادبهنديهايصلواأعيسارفع

ابهلىأالدئمممسىوبئصهكلىصذضوحمعيهاأشتحطحماطضضىلياأللعحاأجمألإإواألطمعوالسرسقاكنث
العاطغلبالمهاولذالماهاوحمبراليربئمغاماعهاخجاليلبسطشراثم

ضريءع13وأدسياكوالجبالبفلراالرنهصاببقاواأأرسدهالجعالدرقدأواباض

ظغمنكنالثكلنطمواذأالمحياخلقانصراظيتعالىكلمنيأحوالهاعظمياوطم
حأفيوألواالواثلساخلقبثلهلمخذنناكرونقكأالتنعاكلىأهوبعدالموت
اأعلىينىحمكهاادختعالفالالمحاعواالرضخلقيذكركنعالىانهثمذتنكيررن
لماىوأغطشوالفطوفيهاشقوقبناعهافلبسأتقناىإفسواهاددفعهابغرلحمهادتي

اأنم وأتحاأالمحاعيرلهانهارال1اإهااليلفهضوظهرراكابرأأىأنوعافاأرافىالامىاالعطاالام
أاأهتعإلىفقالاالرضخلقكعفيةفوالمحامثمفىاووطدالمحسوبمجرفبسببك

اكالصلىأبينهألبعمطهاومدهاأىأهادصاثبعدنداالدض
دفاداطعلىوآنتبتهاوالبألدحوتد

أاالألبعدتعالىولهةايلبدطةلعدالمخلقتاالدضىانلقتضىيةاالظئظاهرهذهظن
بومامعناهمافلتاالتنببنالجحماعفنهبفاالىاستوثمالمجدهنعاررحموفدظل
01نئاحصاماثامدهاريكلعالوضااثضنائاالمجاحمكسجمتأراالدضاللهخلة

المسثويثمليع
ظفيااهلنلمحاهمأط

مامبألئالمحلهنلقبهد
عالوأكاكللىأحمف

لمتاطسيرألايطة
ذالثنعلفعاهبموال
اذفاوالنمامملمكفبها
الثبىىأمةالطاصاكى
الخهالعظمىهالداهي

امحثعاوهىواالدعلىئطم
فانهةلصةابوهىوتغا

فايهابمساقلىاأواباعة
أهاالحنفهالالحنةءأها

كرشدلنارادالنارأ

تءمااذابدلعنألنسان
ةرودصلهءاراىاذأىم

ثذكروكنخمنسمكتمابه



عمفاهاثحي

3ضاالةثس6وئهمعااى
ةاللهؤابامعمملهاكيرا
نشعننرأغاانفاها

سالئدمامقمرمنوت

ومكلنهمطهاباحأأبر
ألمتلمممااأكطبروكها
نميةاالمحالدنجيلفيلمبنوي
ىضأهاعاأو

لبمهمةاحمحنفاوامدضعةاا
منلماعابغوامطالدق

للمبثوالمكقولهالهول
لوافااروقولهسساعه

كااوولعضبثنايرها
الىالفضغاصاتعه

بينهمابسهألالعمنمهة

واحدنهارفيماالخاع
يطغلماهغيعةانوالمراد

أحدوبريىيرماكاهال
هاوضطأرضبثهاالمرفى
أالله

وهىهكيهعبسهـعموؤ
بعون7مةواونمتانا

لىحيماارحناللهبم

لىننبىاأىكععبس
وتولىوسممليهلتا

هخحالمالاخخألأعر
لهعفعولنهنصبلمجد
وتولىاجمسفبهاملوا

المذهبيىتألفافعلى

امبئافتهعبالاالعى
ببهاامهكتوموامجموم

ألرةتطمامبأهدااككيممألانكطرلممؤهبمطيمخبؤابعئععامحهمثى
منفموفيللعلىهديركحلىناببعدمنهلومالمؤالدسىهافألماطمفعىالعا

المحرلكضفغألاسفثمكراهافىافخسأينلقكللوقاعيسالبانالسدةبهعألوفلئمص
صكأالهالناهولفابعخاتنفرمنةءالساهرفضلتبعثماثحساها3من

االهوالساثموممتىااليعسمعاأمعننيىبلشمهفلهأالىاوتذكروفقاثتمصنى
أصعلىذكراهاعنمإعدشأفالثملمؤالاهنافيمأىلهمرلسؤاانفيم5هعهاوفيل

لهااداالسحعلىؤهاووجوبدفدصدابالعلىهمكفافاالنبعاتموخا3ضارصلعالمنهاالن
مأالىممغارلمبعنىأكميخلمفهامنانذاركاكاينفعأىيخشاهامننومتنتاكي
هاأأوصاالعيمتميةاتجورهألفىلوقىلدنااأكطفييلبثواالماقياهةالعاينوسيومأكليروكا

والمعنىاسيلةرااللهااانقيلفافكفهأوفولهفامعنىىلهلبصالعمثميةفاتنط
عشهةاقال4اكالومالىافمافةنععئميةاالىلفصاامالةوفيلىأواالعشيةوأيللم

بهوأصاكعا5دجمراأممواللهبومهاأوضص

مكيةعلستفسيرسوبىه

سثرنثقونألوثألثةوضكزنعةثقوثألومايةبعون7موأرحداوهى

صبمالىرحنااللهمب

اال51ءااالبوصأعرضوتودأىوجههأىعوفطبوفىدعبسدزوىله
قيسبنعرووتجلهعةزدمالكشربمفيعبداللهمرووقبلواحمهكنومأمايعى

ثعكةطمهاواسمىابئكاهىمىافهرىاالقرضىواتجمبخزهرةاالصمبئالنزانده
لنبىاأنهاوذللثلفعيهابلدأسخودمجقبنتوهوايخألةافزوميةاطبتتعبد

المطلببدءبنوالعباسهثامبئوأباجهلعةلبخروهوبناجمكلنبةوسممليهاللهسلى

مكومأماالممهوجواسالافئهالىبدعوهموخلفبئةءأوأخاهخبئوأب
علىقبلأنوهواليمرىءصدالهبهرراودينعلواللهلكمماقنىوقرنىااللهيارسول

نفسهقوقالمهكللىلقطوصمعليهاللهلىالذرسولوجهفىلكراهةاظهرتحىغيره
هعةوأعرضوجههسؤملةاسجدوااصبيادوالىااتهعهاغاصادباءهؤاللقول
اعالهاللهصطاللهرصولعاتبةالاالههلىاللهفأنرلاينهمهمدالذينالقومعلىوانجل
اطهتبىطحباعىصيعولو5اوذابهرمةذللبعدوسالتسليهملىاللهدرسوللحوسم
ينلمبمالمهعىوكنوتينغزفىتىميمنةالمدعلىشفهواجةصاشالهللهلقولوفعه
امسودراومعهرعدوعاببةيقادايرمأبتهدأنسقالعيةلغاابائثبدتلنيوقيلءاآل
اللهأشرصولىالاعكنومأمايفىولولىأفىاضبهسقانتعنهاتعالىاللهعائمثقرضىعن
عطماوسالتحليهصلىاللهوعندرسولأرشدفىاللهبغولبارسولعلوصمعايهاللهصلى

بئاالتعرعلىبقبلوعنلىيعرصوسعبهاللهلىاللهرسولنجسلبهينالمنسمىفويئى
ها4سالشضحدوقاللترمدىاأحرتلتأنرهداالفزعقرلألسالأقىا7لغرلو



الىكركلميمذكياوئيرمرجوأبعثكلغيراأنصمعكاعمثعنفيتطكربذو
اصنغىامامنعنكأزولردربشعافرطاوتذككنميعاهؤكىفسمعمعىانكاى

علومادحمافثالصالتالحلطامباثظمههجماصاعلىيهبالاللحرفيباذئصدىاألنظ
ءوهولمجأطلبفىيسيسىجاعكئخاوأمامنب11الماملئاانالمبهطداالأنفىس

اددوى33هىتتدلهوائفشاغلتدهىفانشنههاممماخااةدكطاوألكبوةنمانكااههدطذا

خبلصأبنقالاضعنىمامنالمرعظةأىالذكرىفمفعهيثعظأىايذسألوك
الالىصىوتعلميهونقبللهتنعرأىتصثلهفأنثالمالمنجمالهمافىاالنوحالثهعن
ىيكءجاوأمامنلبالغاوانماعليكبهئدواليؤعنأىإااليزوماعيلمأمهكل

الثشاغلأىتلهعنهأنتأوجلزالاإوهومجهثىمكنومأمابنيعنىبعيهمثى
كوةتذرآشلةاوقعآلالتالمؤظهبعنىانهاهابعدهامالتفعلأىإممنتعرض
االفجأللةوثمن7رقاثنيبهتعظاأكأذكزعبادالتهمحعن1ءئعافئاشامحعوعط
وظااللوحفيالقرآنيعىفسكرمةفىفقالكزوجلىهعههلوالقر7ن

اابعنىأمطهرهالسابعةءافىفيكمىرعندالتموقبلاتدارفعةأفوتهي
111المألئلةوهميعنىكنبةممباسابئقالبأبدكدسفرةالمألثكوهموقالمطهراها

الىالماللكةمنلىالىهموقهلبمفرللنىقبنهوفرصاواحدهملبوقالكرام11
ااأوؤاللهكلىراهمأكرامهولهعلمهممأخمقثمرسفحدهمنجياعواالا

اشذأمحماأكزمااروطرالكهلمنأىاالنسانلأعزوجلالدؤجحلهينمطب
الةوقيلاجمبوامنكفزأىالموهذاعطسليلادمكلندهوأايهااحسالهيخئرةاللهكفره

افبهأميةئوفيسللهبأببئممتبهفىيةاههلىالكغرنزآتلىءحملىضئأئهام
ابذكأمعهماكانهأميمنبينثمكاشفىمامةةاالوقيلوآلجرملىاالذبئقؤيل
5اوتفهامانفظهامهئىأىأمننعادلعالمنهاندنادخانفهاافىلمأنلىت
ثمعلقةثماطوارانطفةظقهفيلغترهخلعهنطفةسعالىللشقاللفريرثمنقر
ثمأدادهرماقهعلىورجليهلبووعينيهسهخلرأفدريعوقيلاد2ضخلعهمضغة
اطلقبطراحمالهل3لوفأمبطنمنضوجهطربقلسأىبسرهلسلبل

أاقبزايوارىلهأعجللمحأفبرهاثجأماترعلميوقلىماخللهأحلىلىكليسزوئللابماطوا
صصؤاللهمعماهرهرأوأفاعاهكلواوالوحوإاصهامملةلىععراولممضوحعلىلومه

لعوعظثكأكلساذكل

لماالكلكنبلأكلملىأ
ملمبليسيويزىاعيك

اىالىكفااواللهصكشو
وجهذبمدهاماعبعنهاى

قلغثىوالتسشقيؤظ
وامنكللسأاانودوى

صاهأميزاملشورىا

ثالالىالقمدأىحك
إللماالأواورةاله1ا

مجبموعلهتذكرة

جموجبهالعيلواانعاظالا
ءخافنمذكرهشافن

هـوعذكرهذكزان
فىالتدكرةالنافقبرا

المعضعظوكرواالىمعنى

اللهلذكرألهمهاشطى

عفةفايامافىتعالى

انهامتبنةأىلندكرةا
أسامنةمنذ

ىاعنوفاأوخبرمبند

عند4اممزصلى5
طىالمملىفوعةهيالله

لمنزلةروانقلىاوعهةاومى



عا01لمافيبرئينلىؤجمغبمبهف 3ا
بمفبهاخنبعناألئقابمالنبالألدفالدأاليالثمثمضنيا1المليمنيينىلماتحعاأا3

هماكلبداليئعيوف
أبنموعنباثرهكاتهن

أدأكهةاأالحآلكااللط
اةينبمعلرحمىطبةأوقفهماي

اجهيةالنهأنحقطىصمب

ادىأوزينوناهبعدميةهي
جمابسااثقلىونخألو

ارحمعاالغألظغلبا

لماتوافمهكاوفاكغلبا
أئىأمتاعاطمألدوام

لكممعدرامحمنفعة
برتةاذاطوالنعامحم

افلالغبامةةمالصات
أوأضهأكطاالذانلمتمخل

وؤبعذكلظووجوا

تماأفالمزمىأخسهلفلوم
نهيدبعاتلعهوأدوأمه

االبغفسهأوالشتغالهوببهم
وزوجتهوماحبنه

اباالبرينثمبدأباالخ4أوبد
ممثممنهاترباالضه

كاالخهموالبنينبالصاحبة
اآليفزنمنأولذلأحب
أبوومنهابملأخيه

وفحبعامنهيمبراا
يلكلفابنهوولو

عمعفهميومفنثهأناهي
ثجمفيهأبغنيهنفسهئ
أويشغلهباماالفي

مثذوجوهغبرهنس

افعامقمضيثمسغرة
لوضؤثاراأوعنآلليلا

ةأمستبفعهـضاحكة
الوصؤهفهابأأى

طرةاأمهطعانهلدنارافلينتعالمافالريألععباموفحنهضليخبرفأررذبنآئم
ثمونحرحهطعامهملخلىوئلسببالحيافوجلىلهسمودبروبقرمرأىكيفىفيهب
فبخافأألنالتاأركثصاأشففنانمالمطرباييعنىلماأنمبابأاالتعافللظقالجمأ
نهذأموجهاصنىوعنباانالناينغنكهاالتىوبانىحبايالملنجدثأىيها
هضباللهبفلكحمىاقشوهياوطبابعمباوالحبأأتبعهذافلوجههنكهةفا

وهومازيتؤالولوابابهئعلالذىطهلعلضهولعضباوقهلاالالمكلفىيقطىا

صراكلظباادوفيلاالظكأظغلباحديقةثجعائقونخالوحديتاررصرمنه
وأتالفاكهةاألوانجععيعنىاكهةوابخكبأسالواالوظلبضعلىبعضهآلملتف
هايأكهيةالةاوقعلنعاموابواالدممايأكللناسايزرعهلمالنوالمأدكافىاحنى

روىنناكواالنعااقيممايأاالدضعباكماانبتتابئلوابرللدكلهألماآلناسواالب
ااذتقلنىوأىكرفثظلنىحملاىالوأباكهةوقولهعناباجمرشثلاننيابراهيما

كلفنامالظبئاالفاكهفوأباومحرفرأانعنأنسخعمافلشثطكتلجالتمماال
عؤعاالثدالىكبهذالياتبمواهاببمفالثمزادغبرهركيوالبظلفظهذانامااصأوفال
انيامةاذكرأهوألثممنعاهواكهااشمبضغعةلجمواوابوأكاابىلماكمتاعا

أىشاللقاأحماحالنهاتعغحةحميصالعيامةاكأصهلهخهالصااحاتفاذلىتعاالف
أىونجيهحبتهبيموما3وأيخعهأمهرالمرعمنلومهأتكلدحقعيماأمفىلمتبا
ذفىوالسببالفرأرالعباعدنوالمرادبنفسهلىلمفءهؤالواحدمنالىالبلتفتانه

برنافيرتيغوالنانبوواالبمالكقولماواسيتىفاإلخوقبالبةالمطاترأزعناال
يفوهدلأولعنوقيدومارشدتناماعلتنايقودونلبنونصوالؤفىلمتضولحبةوالصا

أبيصلوطعنلصالفوالسألاعليههيمبراوايمهمنوسمعليهاللهصلىلنىواكابيلأسبمن
لذيئاهؤالانلمعقوامرهؤإلعونع5مواالمنلمؤمنيفرأبنعويلاونيهمنحبعهصامن

ـوفانداراالضةالدمههفيلفرونززوخبهميتقووشبههوتنياوالدبرضههلىكاؤايقر
الحاحبةمناالخوقبلرجعنائمااليهابوبلأخيههنرالمزيومقهلالزليبكانه

يشغلأىيضيهيومثنمثمأننهممميدالكلبرينالالتعلقمنأشعدتعدهعاالنلولدوا
عراةضاهونععرئحفالوسعليهاللهعلىالنبىعنعبفسابئعنغرهثأنشأشضسصكن

ئحمنهيوممذمىالكلإلفألنةلظبعضعودةبرمحبعضعناأوأيبصرأحدناةاطلتفقاغرال
أهوالهااتافاالليطلزلتهدكاولماجحديشحسئمرمنيوظللاأضجهيغنيهشأن
الىتقرلهأعالععدفائوالسعداعراالشهنهمنعلىالمحلفإلواثممالبين

قعاممنسفرةوقيلءأضااداسجاأسفرامنمفهيئةأمححيرفةثفعسفرهيجوه
ساباطمىلفراغاثكندأضاحثةاللهإسببلالغبارصنالوضوعرقيل7مهلوالميل

تعالىمالءاالشقيافوثمالتمهرفوإنههنكرامةاتنالأمحبالصروؤنىحمستبمصرة
هماوتغشاقعلىهاأفرهؤهقهابههانزلىلذاللرمبةأمحعوادئذعليهاغبرةووجؤ
فىأسفلماكنلغبرةاانوالعترةرةانغببنوالفرقنغشاهاذلةلمسجابنوقالوفظه

امبربعلىافترةانرهقهاغبارغهؤلهالومووجؤونرعسروصكفالمؤمفرناوهم
افىحهدئطلبؤقالسوأابهاعامناوحيثيىخاشوالنرىدكللدمموأ

الرضىا



1لماجعواالعبادكوفيلمحأةفااطهصفوفاقىالكافرةهمادالألهذهلأولئك
اوالتهأببم4أدالتكولرمكفوهاتحؤسولمأوالتبرةاموجوهسواد
انبسا38ثمااليلقحواأىنفق11أذمدةالهفيبفموئهامنكهـولهىذدثكي

اافاكفرةهمابهماهذاالذيخمغاىأولتكءاماخباامنارتفعماوالعئرةفقألأل
وأسهراكتادهجمراأعملىنعوئعاواآلكشابميروفارهثجعكاا

يرمكيةلهكوارتفعميرصو

فتهاالرسولهرظلبئاعنلناصفاثلقوثألبمكطشوضون3يقوصائقوأروعنمتسحوهى
11ىكودتااذافليقرأالعبنرأىانقياعةكميوميطرالىنسزأهنلموسكليهاصلى
رمنطاثأضجهاصطدانضقتاواذاانفطرتءكاللىاواذا

ارحيمالىحمناللهبسم

افتوتبللتاضعلرشوقبوفوكأابخكلباسفالانثمصكورتااذزوجلءإل
الىبعضهامجمحلثماابعضيومعناالىلئمابمضكووتهحلتالوأاممامةاتلف6

خومالقمرواواألمحسابخكلهاسجموراللهقالضؤهاذهباذأصلاذتافثمبعفى
ابنبىتءيرةهرأبعنخيرنارامرافهضربهادلومجاعلميهاريبعثالمحرثمفىالقيامةيوم
حمادانوالقمرسايماانلفهلفيامةايومدانوالغحرغلثباظلوكداصلى

اثرشعنتهأىكدرثانوماواذاجيمنمأاتدهـلطادؤسبباطولاخارافالقاوهمآفى
االوقعنجمنبهومافأليبتىذيوهثءلمحاتهطرااوالتكلىفالرضاالعلىلمحاعوسفطتا

يعنىلعشادعطلتاواذامشوداءهبافصارتاألدضوجهأعكلنسيرتالجبالاواد
حىحمهااذلكاليزالثمءثاعشراحملهاواصأشهرمنعابهاعنئأفىالنىالحوامللنوقا

ىمىهمألهؤالردواعحادبركاليومهاابمألأنجىللثايعرلمحمككاآإإماكشاوفاكاحأ
انبضايقعصاهةيتىايومتجعتأىحشرتلبراوابدحنعنىاوحوشاذعيامقاواا

هبنسنهرالجواالموئئئقالوحشرفىاصشرهاموغبخكباساوقالبعضمن
وفعلنضطرمناهـافصادتاوقدتمىانجكباقالرتالصارذاواالقعامةيوميوضانأ

حميمههامنارتمععالواحداركلهابحراوالاارتواألحىبذابعفنلعضهاف يبهعبست7إلتأبفالقطرةفهازبقللممماؤهابوذيبستىرتيلىواخااأهل
الجبالادوقعتهبهذالثفبيغإشأنمئضؤذهباذقهمأسواثقهااابيعهالقيادوهفبل
نواالنساوفزعتطربتوافىركتلمحومادرتشاازكذلىهمطبيغاالرصعلى

المحسكورثاذالىتعاولىةفنلىضبعضههقىوماجوالوصئيرالدواسوألطواختلطت
لمحارأواذاضرتالوصوشاواذعطلتضاالواذاسبرتبالاباذوارتاشكلىبخوم11واذ

اهؤالرتأشنجفادرااالىبردينطلغونبافانأتيمتحننسالالجنينثذتقولرت
مثلاالىواالسفلىعةطمههارصاالىحدةوادعةاالرضتلىااذثكلدإجماهمف
فىخحهاثفتاعثصرهذهىقاعباسكطاوسماتنههـدأربممحااداهمكذلثفامإااصابعةا

حلمكمرب
كسحببمصش
قالثسماطه

لعاعلبةى

بعممرراصل

بطلبنت
معىمنمعهلحل

لصمر
تمساطتثمملى

جهدالعدبرتبا
تسبعلتكه

لجونسبرلطى

ىرعوعنحمعلعمف
حللهافة

اهوسسهرعنمر
لدتفاف

طلهاملتطلض

صشانفسهم
للعت

لعزعه

عطلت

بدىنبرسثى

حشرتحوكي

حيةمن

كأصنجى
صىص

صهايهتىث
مرلمى

س

مؤه

صلصة

سهشص



ألىلةئاأئمط1ىميعكمثاييمنمرأفاأقمويحلىعماابكلالئيئاابنايمحشعبالألألكههقللىجموبإإؤأاثنع
آالذوابألذنبأالجمصنالتعذيبانألبحرلعهببونبهالخطقللاالعلىلبلديالوكليهثمثياليزايونفتفتلحني

ئهدنساشاصعفةتطواالعالفالىاديقوبروصهلصمعطاك634يفحلثاوباتيثصرث
حكلسبااذثنشثمعوثه

اننالهمنواتلحاإإلمعأاارحلمحرظقواأصيرعىبناماالصاآلنهنشرثجمادمجوؤأنو بىانفياصاععلرجلؤتأىأصابهابين
سضرارحإلمعلوقيبالنصادىارايهودباليهودواكافثحبضاصكلأطلوبطتالمطبرواذام
قررداباسةءااننوستزؤفيلالهالنفوكبازلمثفيلوأمابغلعفلعتاشارفال أببوأأفعوإإحاعلهااإلجساالنهارزأتلمااإلبرطكعتىيلهىدقنتالتئربالهاطلثعنىمعئلتآاببمواذاالسضف اايقادأوفدتسعرت

اجاالعامخافهصالبناثالجاهليصدفىقىؤزفعلاهرباإنتاقىتشقلهاحئمالىاويالتشديدهروث
فرهشوالدكاحفرتأوانناداحلتالجاهليةفيالمرأةةالكانتعبالسأبئوروصكلنادغيرمكاوصدق
غالماصتجهاذاوددتالحغيرهشهافىربةارفاشودتالحفمرةرأسعلىحضت4الجةواذاأاللغةوجمى

أوشعروفألبهاصفجمةاوأرادبقطيفتلهذاولدتااهليةافيارألل3لالنوجمنامنأدنيتأضأزل
بهمااالقالفاذابلغتتشبحاتركهـاأرادقيواذايةانبافىاكنموايلانرنرافيتوأزرقولهص

لمعممطلطرجهارفىلبنربيقوالصرإفيبلغانرآافىااحساألصكلفاممالىإهبكاباجىميهإلهآذهفهديرنجهفالنق
بئصعةنوكأبودوادالنارأضجةاودهأأمرالوائدؤاوسمعديهاللهتمصارسولقألستلىخصلةعمثسةاننها

فقالافرزدتحفشعرها4رفافالوأدولمحمننافيوالبافبةالدنعامنهافى
توأدالؤسدفلموأصا5الوأثداثمنعالذىومنامطلفادآلورا الىالسودةلأمن

نأتلهاصتوسؤالهامعنىقتلتذنىابأىفيقاؤدةالموتمبمثلناهمفنلتبأىقثلتماصالضرتأما
11د11إالنمثيرلىأزللتشلفإالدطدعىكأيهقامنىاااأبيرعتبطاتكمفالئمساذأفىفصب11

ءااجواعليهؤيخاععاف

اأاأوأطىاقولهتريتواللكاطضرانالفلصرأ11قممرأإللهكلكاءررأكأفدتصيعرلتماأىشعكوهو
قولهذانقلموقدممألوالمعنىالزائدهأفيممففيعزولهاالىصرتلمنااعاندضرورهففسفى

رالالضامسثاصز2لةكلعلىالقس بالنهارسوشخنستظهـيلتبدوباالمحوميعنىالكنسوااظشرمةأمممماضرتأالرف
لزالخسةاخماقيلطابىأبىبئعلىعىروتالسىاوهذاومخخسفراسكتأقمعموثمرخيرمن
أرامبمكناالتإامىألهافيجمارتاىامهانرجتخنسغقوعطاردرهرةوابمأاوالمهئمركلطاروابمإباورفمراثدة
بانم51وضعنىاتخنصالاقبألوقتششوالبرج7النينالرى

هأالإفيدثممالىاآإالرلالوفهئقالىإائذإئألومموولطلأولهالىراجااذكز لمووالىوى
بائىم1رلجواا

لأقاىساداتعةالعجلابىطرفكطوذالمثحونألماا4صسأدبروالهلوقىمنالعيهباممنسا
وبداشبهرىوالمشرىاردواكهرهوعطلوزواماطسةالدرارىهىقللكناسهاذادئىالوحكنس
هىهلوةالمحسفوكتاخفاؤهاوكنودثااظحوعهارجولمحستحضولحئشحىوترجعوالقمرالمحماهع

كانولماهتدضشأاشفساذاصجوااداالضلىهومنبرأوأدبظألمهأقبلاذاعسعسوالليلالماكواكبجيع
اقماوحرابمجافياتضحالهذلىجعلبمواارمهالنثفالىافبالا



اضط331وثااضيألمامليهلطبعنريلولرسوالنلثاالاثه
8الرشطذممنألفعفاوالإلعزعشهماجمفملىفدؤكوةذبهرعند

نللشنعسالمجلوحاوجمابهااالافىأنهفىهماأحدثفسمفولعمفروفىوقللولهبدو
اطفىنمنكلصئفراوجدلنفسظؤكرولمجمزوقدالمالليلبهااذالتاقاعلى

اخالىالعلعهمأتبعممالمضالمغعهكرولمللطيفةفهواستعارةإخهفسفبرمنمدا
ترلبببرلانفىاوأفساللصالهاعلبهججيللنىبملرثوكرلقيفقرنمانى
االسودوحلهاءالمامناالرخلوطفولمقرىفنلعاانهونهفؤنوكلخمنذىمزوجلاللهعن
علىوافمممالملعألةايهميكلهكيهمىابليسفلبهاوافابصرصيطعنمااالىافرجناحهعلى
ةاحوابالهندجهلأفىالىلفاهاضهفنعصمبناحهالمفلصةالرضضابصق

عنالالطرفرمنأصرعيصعدفيثماالرضالىهملامنوانيهبطاكبفأصواك
طاتومنالمألئةتيعهواتااتكهطاح5ألجالمنزقواالقأكلافعرئيعكىىؤ

وفغالتمكليموسألتحلىسولإبغويماليألةلمحواتاكالمجافضوااثملهالمألئكه
صلىعدآيعنىبموماماأنبيائهالىلىنعااللهوسعلىهـعنىاهبنأأبراثابقولهالجنةضنة

ن3رفاانعلىأمااجوابأيعمامنالموهدجمنونمكةبهفلرمجاطسالمكاليها
انهاظلوابهثمكةأهلجمنونكايقولليسوسالتهكدياملىعدوأنيلبجبرترل
كضدالقرآشعنكونالجنونعنهافدفننىنشمهعندهنهوانيسمالضولهوشوانجمه

رئهعلىسوسألماواالصألةعليهجبرملليموصالتمصلىالنبىرألمبعنىيخهموقل
صوىساحيشطلحالمشرقناحبةمنالعلىاباالفقجمنىلمببنابالفقاأخلفيملتىا
ةالر41ربلبروسلمملمااصلىالتلرصولفالفاابخعباحطعنائعدبىالبغوكليبامشادا

ظلفنفومحكلىلنظلمميطافهالىنكونالىادتكصوفيأراكانأافىوالسالم
قالى3للناذاليسعىلنجنىلللثفىالبنىظطعةظالملكانخيلاءفشابنفأقالبلى

فىفلقيوساميالنبملخرجمدفوايسعنىانفالقالبرأثذاليسعنىقالفبعرظ
هابينفدمألةعفشةحمالمرظشبكنمىأفبلفالللاهومجعبرظؤرقثاذ
مسلموعلياللهلىابغبىدللى7هاالرضلىودجألءالمحاقرفلوالمغربوراصهافا

لورأيتغيهفالياعالل4رهماوضهصوتعنولجبرملعليهمعشيا
دوالىكهلعرضيلهاوانبعةالماإلرشومالعرضيورجالهوراسعتتميلامعرا

صفولهاصعوكابعحتىثانهوؤهعالوعالجاللهلتابلانحافةأحيانامىليتضالعل
أىلغيباعلىويمالالتمكلليهاصعدفدهوماهوتماالعظعرنحربئامامجعلحتى
درئبظنيناواالالعصصهنلهئماسظمماكاعلبهاطلعوماءوخبرالمحاالو
سالضعسأتههالهلقولكلجمضادومعفاهبابنوقرئحةالهمنةوالمظجمعقموممناابالط

بهأثلهوالط4
محمإهألتهأمكإلأحنأل

سحانتولماومأللها

صسبكلالمطل
ممندلظالمكينلط

لبدالكلالعوفف

تهومعنزبههظم

لمعواثاأتثمامطاعأ
أوضسدفهامنبطيعه
أكلثكنهالعرشذى

نكفيطيمعمألللها

بخضصلالمضر

الىويرجونهأمى
اياعبنرأيه

يعىوماساحبم
الكللضهلىاعد

كلفيوهوعطالمكفر
70رولالفجواب

عايهجمذلر7مكد
بالفقمصوعلىالملى

وطلمحكلاطلعيلمجا
لمكدولغيباعلىهو

صبلبضنبنلوسأاالى
لاصوهواالعمىمن

بالوصكالاى
قاخرعبةااللضل

كاعميبلالحكان
بظنينعمثميامماطثموال



جماللممائطكلمئدهنبحأالهفالريوءهينهداكوئمريقباثممندملىاللىكإلجالآعئبهعادهفىطاصدىعنهألىأفئم
شافلؤآاالعظةلعر7ناماالميقوألذكرأثأعندنااثعىمنعمايمان38ونهبطنهالفأيناوظل

بقأكاطرمعناهديلىوالبيانتىشغاعداله11وفيهالفر7نعنتللونفأيئانفههونفأيئأىاإلعالغرلمىتييلأثبملسعع
لرفى11الغر7نمافيلعنىههأاقلمفدبينتالضالطريقةهذمنألبتسلكونقاههأالصرآدشتهفى
عليهصموايتبعألىيسنفبمأأنمنمشاهلمنععنأبااهخلقأمعوطهمنإمالمئماؤاالذيننكأث

ألتجشديهثباقنإالعالطثثانعاوالممكااجمشيععهسنقاأتودغوفوفبقمعثيههنمضليعهانسثمبهفعبنغوفىبالدخودآإلستقامة
االنحذالنهوآلشراالىزالثهااللتوالهقراتصلصداالأاننأامفهآأطعهتهلليناالمنعفعوقهماالسألم
مووبهبرعظلم4بالذكرف

وأسرادكتمابه5براأعالتمتعالىتهومشهؤاموعوظينوانهممر
االنفطارمكيةرةيرسوئمثماؤنوماخيعا

صكاوثحرونوسبعةودفاثةوكازنممةية3ععنرهتسعوهىءثايأناالأالضقاهف
لىاهاالعالمنربا حيمارحمناللهبممبنأاظلق

طتثساأاننفوتكواكبالاذاانثقشأىتانفطاحماااذاجلعزىلهاالقطارمكيةسيور

آممالىصدمبهاوربهتثلعدبؤااأاضتيططبنأبعضهابهفبمربعانجريخبضمعية3عثرةحوهى
أومميئصاعصمنفلعضماايواذكفىعالتوتايعنىأماقدمتسكياأارحارحناللهبممم
شوهنهالىكوامنوأشوتالصدظتعنماقدمثوقيلأوسيئةصشهبعمهامنوأضتاذةطرتاهمالهاااد

لثدمااىبربالكرمماغركاالنساناالإلغزوجلالفيامهيومأحوالكبالكافشاوازانئ
عضابهامنئحنماذانىوااوجبكليكوضيعشعانعتضهعاحتىالباطلوسوللكوادااقساظتانفشت

خلمفبن5طدوقمعلاسيدبنعدهاحمهيقكلالفسابفىوقعلالمغيرهليدبنىاقىثمفىقهلعفهاالمحادنجرت
مااالتلويةاالهذهأدتهقىل3واللهبعاتبهفلمالتمكلليموسلملىافيىأفربنكاوارابعهحارتالى

وقبللهاناثمميعاايلتووقيلفىوجهفمقيالغرانينهركامايغولكلفروعاصفىاقبوراوأذاجحراواص
الهواوزعنكالماىماابلثبرهميأولفىبالعقودماجلهصبلمضالتمطنهغرمجوأضمجثتبعئرت
أحدمنمامنممسعودابنكالبةالنوءجالىةالملىلكبسطبلبتهبعغوجلديهلملىطرمهعلتااءاباومؤال
كباماداعلتمد7ئباإلبماغركمد7يفاإالضامصيقولبيوماالشلىالشكلزوجلؤىكلاىش
فقولاميامةاالتيوممكلوأبخكلعاعىلالعفبوقيلينالمرسلاجبتماذاابن3قماعكهتهاقهلموفابر
بنجمبىوفالالمرصاةغرفعشوركأفولقالولكلنتماذابمحابربكغركطمد7ئباياتوأضعةالطامى

الوراقابربمروقالنعاالغاو7كطوكغرقأفولبساغركلويدبهبمعاذلوأفامنىاوعهلولموؤكأ
فالاغاارةاالثأصلضوفالممرماغرصماكرملفلتكرجماكبلوفالدماغركفاتالعلىمنمتمانلى
شغرفىولدءفحتىااألفى4لعنمله6وصفأللهسافئاحمالدوالكربمكبرالميراثمناضتوما
ياسالمسثىعاأىضاالوجودادانعالممنأوصدكاكىالألكططقكبمننهرافيلمعاناالأبهاال
ءضااالتمشاوخبعتصىحثكلثشئى1خقلثانمالكريمبربكابعشاماغركالنكرىطابا

اللهرفىممروءجهألنألهاغرحينالمالميهءوعنهبللنعلىوابةنللوالفسوعلبدنمأربدحيثعامئعكر
معاذأقولرقبنمجيىالمرصاموعنستوركىغزلأقيوخوطبتالعضيلوعننهثيبطاضمالحعمنوعنتغرت
ءاالصماسافىاظلفالممعسنرىثلماكلسهآنفاسسالدالرك



والأطلىوبناليهأحلطفلىجملئعانغيهغيعالحلقررالمننابميربئمطفثأص
كويفوباظئاالكالهآغثاناللئتدلوجععأمودإهفهالمأءاالعفابعض
أفىإكطصودهتاشاعلىاطققعنناسبامعتعلاععدلعتفكنثأمكفائئببعضبعضعدل

اقصواوالطوللقبم1نممافيلمفهالمضالصورةمنقتفمتهاعشيتطاورةأعبمفىاك
أوأيهاومكهكلصووابعضقوضعكمعىجمهئحكلىبتعلئادشوااملثابانفبلهماعطف

934وأصألأإلدينثبمتيبلتعالىدتهعنملالضعنردعآلطوالصويبعضفي

منأطولضهامجعلالعضامفماناسبةخلفدفيعاللاىافعلكوتبصحعصاا
ئحأىنهة4اةمثولمالصووةجعقاغامعتدالصنممنالوفببععى
اذاانطفهاانالحليثفىءاو3أالأوأوأمأبمنشبهائفىأىمافهاعركبلىةمو

معناهبلشوقيلرامائهوصأئئرأئثممد7نلوعرفابينهأصضركلاوحمفيستقرتا
هاشاهة8صءأذقمااتحعهأهدالةةصهؤانماانسانالصهئؤكانلشاا

ومعأوأهبنينماي
ألمحاالمهثسندفنوهوب

جمفللنوكيدمامزكهك
اطلكأهطفيضرولى

اصالكبهلثلىنوفو

فالأصألم11ودينزاا
تصدالعقا

طععليم
ص

شيهـس

تاكدنبى



ديلىبمالهـحمنامبم
بمىنىفوىألنلىاكل

بعاكلصرههواحمعيا

ألختصحىإلظدهلاسكال
نهلئفكظكللهاقال

لو5االتاسالىراجح

ارانلهمزلؤااولهم
بقلواكطمنفعلاوأوصل

زهمأووزفيللؤاتزواا
انتىويكءتفاا

نراالئأخفونينلمطغفا
لمبهبلىالباازندومماكالو

منباالكتيالقكهم
الخهممرفةلىالسئيفاعواا

فيمجنالونوبدعون
ادراكاااعطواعوادالمل

بخسامنفنههموززا
ئهصروننالنوعفي

لمنراناخمعرقالينقصون
يظنأوتثكاخسؤ

عظطليوممبوزنمأ
خلاداصسامةابرميعنى
عدالاالسمتهامهؤة

االصاوليستتولفافيةا
رانوفيهالتنبعههأل

لهمصامنيخميب
تطفيفااجراعكلىاالفى

لهمبباالبنماسوناممهنهم
ماتخمعناواليخمنو

ومحاسبونمبعونرن

اممعالوأافىاإلبنآوالوذلنهائاعفئالفاقضوبئااللفيىأيلىانجبرإلمه1إأيل
اناساعنكتعالهماولماكانفامةةموافسأخنوشحغوالنيممنلأخفرامالكاذااى

المفعوليبيقوفوندويغعمعلىيتعلقفيأنبهوذعلىالكةمكلشعكلىأبدذعليهمفيه
اذديظخإلتالموالمحهديعنقيدنلىعنااوظلماظصةلنااكلىيسنوفرىاى

منوالفثيرالةصوباصتعوفيىظلدهفمنكاكهلتقألذاأخفشماعليلئوا03

اوصبساثةوستونعهومالوتحوئألزن7بةتوهرةاوالمدينفذمنئائ1أ
ار3حنالىاللهبسم

وقيلعليهيلوولهبلوبقالنبألاوفوعئذكرعفألبهةوهخايلووجلعز
المطفمىكادنهوالميزانلالمبنقصونالذفييعنىففينجهنموادفىمأيلو
اللهلىاللهرسوذلماقدعباسليقاللطفيفاليسبراالئمئاالزنوالوكيلانشفيبس
ألحسنواالطصينيلووجلشاللهمأنزلالناصكيأخبثكلنوامنالمدبنمةوسمعد

ومعهأبرجيينةلهيقالجلوبهاالمدينةوسملميهاللهلىاللهرسواللماقدموقيلاآلكي
بثمالطفغينيلالووجسلبةاهذهاللهصفأنزللبايئوطبأحلىاعانكيل

الناسكغالوامن11اذمأيعىبهعتوفونلناساعلىاكهللوااذالذيئتعاولصالهممن
عليهسماستوفوااشرواشيأأىالناسمناكعالوااذامعناوقيليتعافبانوعلىومن

والههللعاسوزنأولهموااكاذوايعىأووزؤهملوهماكاذوازنوالوالكللالنعسهم
قالوعيدالوزشوهذواامميلاينعصوناىونيخصرشلكتئموئشلكا

بتبالماددال3واناكئيراقايلاالوعيديتناولوناظالمحكراويدفعذائدياخذننفسهم
راكلنعلعهوأصرداللومبتهتوقبلت1أهاالىوقاوزغهتابظنمنه

علىمبنيةالمعامألشوهىالىتحاجونالخلقالشكالمةوذلىئرالهنعلىجميره

ابئدنافقالوالوزنيلااهالتماظماسبذافلوالذرعزنوالوهلاأمي
لغيامةاوموشدوفينالمطهفانزنلوواإيخلااوفاللهتقاالفيقولبائعاعرتإعر
صدلأننحبواعلىذلكيودنىانابن7دمكاتحصلأوفسادةهوقالأمرقامهمبالحى
آواهكقايسذواالبعلمى1األيظنقيامةاسوادلومزانانجسلفضيلالوللث
اتافادلومةعطيمليوممبعوؤقمأونالمطوهمافعلايفعلوشهذاالذيناى
تاخءقوحصابهوفياث5الصاىلمسااربفبورهمنبعنىلناسابقومإبوم
يفوملالميننهاربلماسايقوميومعظليوممبعودؤنأضهمونمكأأاليظىمحزلألابنان
اللهرسولحمعتالمقدادتالعنمفوعاإميوصوىأذنيهنصافاالىفالشحههملىا

اركقدتكونحغتىامافابومالثقلىاوشرصلشهستدؤابقولوسعلبهاللهملى



يتابممامجبالنانهولبهههصاثلىالبهضواشلةوالالنيلعيفزامليصماهمأحيلىدلمحوئنبيهكلولمر
أدراكومانلنىاهالهمصاادااككئاتضالىالعهومرمملىلاوعيداثبعهثمكللييندرعنسه
يلنقوكفصابتهبنصرصيوففىارالالنيكثايناخبرفدفلتفانقوكأكنابعيينجم

شياطااهللفعهأدتدؤن13ائرهوثوانحاهعكتابهصيننلتفاهعناهألكتابصوتومانكنابهح
الجهنواحمفرة

تابهوواالئسمنجمهـبئفنهمالرققدرأعالهمافامحكلفيهونلامبنابهمااوالميل
ينمسطوربفوممىلمجهمنومنهمالمححفوبهمنذكلوقونهم4كبالالىمنبئنهموكعبههاق

منبهماومعمبةلكاا6قيدكلرمزوجدلفبهالىسديهوسميهالتلىأدتهوأشاردسوداماارفا
مدعنيخرفهرآإظهذااعنهفلبرندعبموالميزانيلانخنجسمنعلبهماهمعلىصالبسأىونلبيهر
المتقاوالمعنىءاماباالذأىاالبالىبانىخاأمنىعلىررهجمابهصلابتداهكلوقعلهنامكلاانم

طلءامنأنتاكصالكمنارأرواحوفيهاالسفلىبعةالسااالرضمحرهىابنلمألجمنلقأعالهم4قيكتبث
فلكفيثبتافحااضليىوسمافتمكلباقمصلىقالرسولفالءالبراعنافعلبىالبغومحباسناداوروى
جمناوسأنالدهـابخثمبدءاطهةءشكلوبنلورشاالسابعقتكتاءالمحاوعليوشفيأرفبنسبح
وهوالمبمفععألمنانوحلننمافعارلنىاكتابانوجلشالتقولعنأضرنىعالاالحباركعباذ

فيعقفواكالحبستغبلياأنركفتأباالىثاطتقبلهاالمحامأنقأباااافىاانفابربصه
عغوالمميسأسابتلهطعنجفيئللسانجوهوموفعمصلالىبنغهاصىارضبنضشعخلد
مطروحأوالشخوفهللقبامةايومصابالهالكجممرفقاابليعىتجفتحتضحونجتمقهوفيررقجمع
ةالسابهقاالرتحتبلصنهافتقلبوالمحلهضرةضراانسغلىالسابعهاالرضتحتمضرةهى
ظهوحئىنمفىضطىلمجدجهنمالفلقديثاطوصاالجيصسلطانضقالوهبص3ارمحنهاانعى

ابليسمسكنوهومشتصانهوتهلضالروضاللصيلنىائمعنالوفيتوعجهخفىجبوصببن
عءاوهوينهوذرتعلهكتهذيثنبسأىنهاسادراكاودبدوضجثصبسلنيومحعناهلمجا

تمعفومنلمقوينهذاتفهمميرانيسقومكعابعيصيمالمىتعظيمالالللثاقاايلوالفوهدوأنت
سابلوجودمرفمنهأقومارميلفمماسااندالمعتىاجماداانكنابفولهالمدكوربللتىبياواغاهو
لحسب4املىواطالوهواومجازواطعمبرابهبكحتىواليهمىإلياالثوبفيقمكللىمفبعشلمأمحالهمفعهكوب

صخرجلوميومئذلوتومإأفومميوقيلانهكغربايعربعألمةكلملبئمعررقهكلهمفومصوقلعليه
اكذبسبنكهوباافيالاحارباةابعوميومبعولهعصلانلوفدومثتلماكدبينويليربوه

الداطذوبخيومالدينيومتذلويلئماشقاوهباومعيمعناهقومصقعلانهوبهذالمىبهنبيلواالتةومعى
وطابواااببيومبرنالذيئيهلىبالشقاوهعاثاهـقومابالتىلمحلالمنانيومةدلىأكنبنل

ابومنجيهفببأىمعتداالكلالعيامةبيومأىطذببهوماشااطيوماللهامةاايومأىالدين
زالوععتدأباالكلعليهانتلىادصىوالمعااالثموهوالمرتكبثماالافةهومبائأقاطخضاوزعن

1101ئمالاالثبماسنأنفئمالبؤنى1ممرعزوجللىاالولبنإديبأأىاععاطراالواثيناللنط6ال
اىلم4يالمه42سلىانفالوسلمالتمءاثلىفبىاعىهريرةأبعنلؤايههسبونماهمتاوبرإسكلىلقاالبل



أبهد2الااللزفياعفئ
صهمميعضاال

قيلورمنىولباله

ثمألبهممفرانع

نععهوااكريشملمالشاا
عنةاالتمفيفعئمثوا

وإالولاةلوامعمكالس

اافنهلمحتباواالناألكا
ثمغبرهاممطلجبادليلا

بعدثمعاالصاكانهم
رنىبمحبمم

بقالثمالنادنلداخال
ىنتكذبهتمالذىفىمذا

هوالذكطابرزنهاكطهذاا

الدنيافيبهبودنكمذكنخ
لىهوفوكوونونن

انأايرلذيىاعنر
كهبماالبراراكهابا

واالبرارممحسالىامن

ورةاليطهكنىلذالمطبعونإ

4الابعثالودلؤنو

ادافاالةمفأذخر

يأنهمرطافاثنو
الدينبيومالىكذبون

البرتلذصضاطدعن

علبينافىالذرالبؤزى

برالذىشلىايوانلههوعلم
مامحلكلفبهدؤن

ممكلالغمئلىبنينمامئياخكلاضميعىأداياليهوقجمميرؤلنمفهأنأن
لىوهثفلىااعدبهاللمأدانمبنمالطويتهعدةأدعضى133

اكادزيوافلبههمفلواستغفرؤالبترعفاذأحممهقلبمنتكثىأخطأظييئةاكالعب
رمثىالبابونأمعكلفاقاوبههماعلىراقراتلاظلالنوهوارانقلبهقعفهاص
علىغلبتعامىالذوسوانيةاالوععنىالغلبهارانوأصصجيضنصوطل

علىانعبأميلىابئلوالقلجمرثالذنبالجلىةهوالدوقيسلفكجههواصالخمها
افلبوهواافتهكلىبحيأنلمابعالذنرلمجوامنالطبيسؤأنيئاروفيلعلهاثطبفاوبهم
اليئئكاالقلبىبةانهوالمالتغطيةبئالىوفيلاطبعامناشدلىواالالىشأشدهن
االميليسشاهوقيللحدةسنيريدباسابئفاليلىالمبماجموتذظيخغطيه

فويومئذببهمعرماقاتعااسعتأنشقالثمضيراضةااللههانيقولون
يرفيهلهفسااليربهيههوهذاليهمالينظرالهالانوقيلنحوعونورحمتهعنكرامتهقيل
افافىالوحهوكذابغردليلاهراعنوعالولوالرحمةالكامنععلىلىاماضعف
أايهاوالذكللذهبزكيهوالنظردحهيهالينظااللهفانللهعناخبمنكاذ

بةاروانبتهنيةاالذهواجاهواوهداللهبةرويكنبرنوانهمبنالمفسر
معرضلحابيقكاذتعالىوهوإنهض7بوفائدةللضصيصلميهنللثقالوالوالدالؤمنين
مشااحىزحصولهاللكعادالصيهويددواوعبدوهابهونلهديدثكارواالوعيد

مانموالعابدوناهدونالىلوعلمصناطفالالمؤمنىصققلمجااهذالمجصلأنلمحوجب
فىجمه5تويداشنبالدفىجبهموقسلنياالددنىمالمعادلىهقضآنضممفيمرونالير
واياثهصبهلىوهيرلمهءأعدااللهداحمصفقالاالهذهممرماللثوسهئلويتهرعىرةاال

اللهأولياادعلىاللةدبرنوفئذيومبعنبمءاقولهعلىفىلشافىاوقالرأوهحتى
لىممعاراأحبرأنئمضابالىقوهايرونهارعلىدلطوماباةمحىوعضهجأللهلاللهيرون

اخاوأىلدلجمالصالواماثمقائلعزمنالنارلمحغالخلىبداللهعندسوعكوكم
افىكأةتكقونبهالذىكفماباهذاهذاأىاررشنةلالهمتفولأىيغالثملنارا

االيؤمنوقأىكلصلابعشوهاانمنلفجاسابموطهاالميليساىكلالدنيا
أعلىيبهعكلبراالبرارلفىانكعمابتعالىاالبراروفالمحلكتاببثمالذىسيصألنهلعذاببا

ءالبرايثحدمنوتفدملةطهمنلهالواحهـالحعفهعلىهوموضوحوقبلالعدومن
قخضراهجدلمزمنهولوحابخكلباسأنعرشيوقالتتحةالساالىافياالعاليالمرفوع
يةروالمجاسبئاوفاللىالعرشاوفاغةلثوهفيبةيهنولهمأمحاامرشاعتمعاق
هىوفيلبعدشرفرفبعدعكعلومعناودلصىالممغرةسدهىلوفيابئهىعنه

عليلهتنبيهااليودماأدراكوهاالهاإوأاللهاوقدعلىبالجأللةوفةةاتبحكالبمياكقاشااوصلىالمألئكة

ئحكلليينفومصاالبراركعابانكهابوالمعنىتفسيرالعليينليسفومميكابشأنهعظمةيئعلىخوامنةامض
المألئكةوعامحلوعلالمأمحايهنولجبهععلكلرامةالىضفمىاطلهمالقأعذبصاالنهبهلموساهـايعن

علعيفىهمالدينالمالئكةيعىالمقربودنايشهدهوجموهابليسوهومحلنصوضدهلىءأالىماعاالرببىا
كدونيومالهطتثرالكروبيونمحنحيثالسابعةءطالممموحعأواللالجنهقترالى

بشهافبلالمألئكةفحضزبونالمقريشهدهقومميكعابهوئئاىونليءمالمئابامحلىءاالذىأدراك
ذارفعاحمافىبرصراالبرالء



دانهمايمولىاثألىممىأتأأأبنظرلدافئز1ألدائألأصاحإنانفىتغنعبمابرادلثىاشا
نئاههنرايأيبدصبئثمرنبسفوبخغطرألتغاثةلنعبمفيوحرهيهغضرئائرنجيطونكي

أوضمنامهاكرامالاكابعهتقمالئنمابىأهيئماثرافيالبههمالئالطنبهلاوائيبسثخثمحسك
أطيقنافميملةبواصبقامفنللثأكلىشرضاكةمضاةمسئمأمحتوطللىحةداسلخفطعه

فلصفيلممنلفسون01أ
دنافاتجورابوىالراادااعبابضهدذفالمحدلابانهسهالومنالمكمنوبذللثوقريىهلونب

اظيىاتالىدءةإالبسئاإلبراراانتعالىألمالمؤمنكرامةاالمألثكةمئبرتالمفرعيينالىصعلبه
اسبثاثاعتاالنقطهالجمالئئاالسروهىأدجمال4بئاالرائدلىالمجةنعبميعىنعملنىالمطيعبهظته

ارايوكجهكيفسذبوشفيئااعدالىيطردنوفيلجفةانعمعنالملئاأعدلمحعاأكالأوقيهظرأ أماانداذمضحمالتمرةنحوجوهيمثعرفانموتعالمالمحربهمينظرونفيلونار
الذال01قيلواتبياصسنالنوصوامنموجوهطكللىالنعمقالترأهلهناكمتعرفبقموا

ىبدمبيىحمبعبءايضااة11فرالصافيةيعنىرحيقالقلبإيسعوخعنجموالسرولذيفىالنضسة

لجهمهألفعثابراركااالنههبفكأنالىىاالولكسهأنساشراسمافلىعلىخيئدمحهويم لوى7ءاداأويأفكيفطريقعليهضمخروالنهرلوانهارمنوسمهعاللهمحدصلىلمحسورهقدكالقلت
عيناأوانهمفىوتنهعاغيرعليهاتومالائيةاالهذالمدكورفىأنبهونلىبكقلتناالالجمابين

لمهحاأونصتكلىاللىاأمحطعننهضاصصكلنرفهاونفاسنهاأعلهاواكاختماداالئرالتىانلدة
فأارلنممزوجأؤنخومصسهابئظلهاطبناخنالخرالدنياثامسئنعالفعاههختم

إذللثوفيلههبالمسككتموروبمبالهمزبموقيلصسكوعاظتهأىآضطعختامه
مجمبااعىضلمعرممعواملىللمحوجلزالطاعهلىادرةانجرشبالمباالىفليرغبأىونالمتناسلليتنا
اةالناسنفوسالذكطرككليهانفيااشئامناصلوفعليالمسكالخعومالشرابهذا

المعرابردصبهابمحرأىزشممناجهومقلوييحمنأىغبرلىدفسواحدننفسهصلويريده
اكوإالمحابأسواجلأأواقيخمبصمطءالهوامجرسوقيلازلهمومةغرفمنعلمبينئصراب

151سنامالعلووضهالكلثصنهذوأصسلسكءأتالاهـفاذاااتدعلىشةا

اوللدئعاالدقأكوابنوفالالجضهأهلئرابأشروهومنتسنيمأصيهرابهووملأعالهنهابعبرا
01اءباسابنوضلفهااممائراهلصرفاوجمزجلهريثفوببنهوفالصعباسمسعؤوأبن

اسومصهبمانحاأعنكرةعنالمأحنىماسفألتصلملعادافلههذامماقالصالمشنيمهنفولهعن
آبهمبرفاصماصواآسمإديئادالوفىءوشلهصرفاأىوبونايهصربهطامنهاوفيلأشلمجبها

قملوعيبافمفهمطعنامهماوأواثلبئلعاصواالمغيرهبئلوليدواأباجهليشلوايعنىكفارةأأى
قاتثكلنهارضىامسبهماباللوأوهيبوعاروحبابعنا2منواالذيئهنكازامكةأهلفي
شربنامننةالمؤمهونميبعىمواذامزوابمنهوبستهزؤلنبهمإأىصاكونفشالمؤءمرا

ثموافنالمناذقيوالحاجباللجفنوالعمزاالئارهقتغامزالكغابعنىاونيتنامقءاعفالارااكهباالعقرا
أترونوفالواميبمهزواهبنملهواةافارأايعنىمأهاهـالىانقلبوااوادبهماصقفاباالعينهمااودبشهرأى
لقىخمأتاالصهذائةاادارأوهمجديثهميعفكهونضهمكابذكرينقلبونوقيلفيهلهمجمبينأى
اللهرسرلافيءسلانعدايأقىنضأللأصههفيلضالونهوالانأقالواصلموسالتمليصكاأرأوا

العلبوااؤلهماممغلراادارجعىاهلهالىقلبوااوادا3وعليهاللهصتازنع55
فرونالاداىذواارأوهمدوافرحينأىفاكهينحفصغيمفهوقرألةصصراوبذكرهممتلفذبنف
اماتالؤتنالىوجونهلمالللداثوؤكودوامحدهؤالعفصخدآىلملونطلءاخهؤاقالوامنشاةا



ليإللهمالسععابمأبرلعممهمعلالألمو
كيواولنايثممممالكغي
ضاررالهلهوائامن4ذ

ظذاالجةالىمهلوا

ضامثوكلفىأاليهاثصلىا
األفمالمؤضونكفم

11الداكفارماكافىاالوبأهل
االجوذواصلىيفعلىن

قبالمؤمنينحربثهمبم
هنهماذكرلىاذاالديخا
وهالموالله

هاالفشقاشعكيةعور

7مىوعشرودآيفخسوهمه

سسفتنالم
تفمضاتل

متملت

أدابراطاعشوأوأ

غتنعولمتأبولمقمانشفاا
انألطووحفت

اذاللهونطعحالميحن
إللتهبومىمصنؤةى
متاالرضاذاواتعا

باندكاكبتبهطشوسو

فتوأفيهاأمتلهاوكلجبا
اجومارهتمافيهايو

والموقكفوزامن

اظاووخلشفايةأوتخك

وابألمألهممآفوألالعأليرأصوأطهمبفظوفىثطمبنأماننلموالىأعلهميمأ أمنذم7يذاقيامةاامأمأيعهممأههوثسفبهغيركتثبعالئبهالظ
هموالمحمإليهمناظرينونمعنالمأكلللظروتئلث11ملىهغامجازافملواهغ
سقيلنةاالىكابابطيفغوئلاظأ7صهسنالعلىبهروهممستوياهزا183

المؤمنبعلىيعىعليهمركينالمنلعنىاأدصمأوماكزوجلاأظلئعلىما4نير

ئسنىوملمحاعزوجلقالهمأظطواجملولمكألخهموالمةالعالهماىا6بظين الكأؤأفيالكفارداتاهذاوسبكلونكفارناالذبنآمنوامنضه
ذالثانعكسهاالضالىأففواالءوالبألالشمدةصنئهالهمالمؤمحنمىكوتالدنيا

ونلمؤاكفهـابألانعذابهوالكفالوعماراروالنعموصراوولفصالرالمؤاالمي
لهمالاوةوهملنااأبواببنللكفرتفغأبوصآعوظاللهملمطرأواطينفرداهن

اليمونينظرنونوالمفئاهـاصمدللشبفيفعلدونهمأغلقتابيهأانتهوااظذضجوا
يخاافىفىعيؤسالىيهأنالمؤمىدأرافاذاياركوىوافهاهبايألكيهوونصو

الدبئفاليوآتهالىقولهفنالثمنهفيضصكلعدباالكوكطوهونياعنعليهاكفاراطماهن
وهىلمجلةاذفىنسصوواوهواريكةجمعأاالدائلثعلىطونصالكمفاراهى6مني

أفارفىموهـلهماهـعنىلنظرونوانيافوتالدد4الجبئدوادانبيتابجهايزنكلةا
نمحبالمؤاممعلىتالؤآماكاالكقارأهـزىاىكفارالىلمحاهلزهااللهكالودررب

أدسقالئبوأثببروثربالتفرشستفهاماوهذاصكأنالسغزاعواس
لمبلشوتحمدىءبننىانوحعممبدمثوببئكلنىمجزأوفيسأ

أعملىولعاصابانهوالله

مكيهوهىاالنشقاقرسورهتفس

سماوئالؤنبعمائةشوأرعاوسميقومائة3ودهثرءوخمى



امغإللمجونئرأفرالكدءفيانهلوللرللؤنوالكالليدمئالعمهوجماللفنمربلريلمألصه
ايااصحبئكلسدياىكتدجميغةطبأوقأظعد4شهللكدحابمإطمىمابهعاالكدفهوثبل

قوألظنلجمالعبحثمقمنسنافىلساتاصاوذشالحمئاتمومممجاتهيناوهوانيسمبرأا
وميىأهللمأدمشكلثننكقابنغلسالذوالمجخبفىةقثىالركعنلؤظلبسبراصاسبحساظوفي
تلراعظيؤيخعلوأوفىكهاب435أوأماهنافررأ1صسيولالحكلرامناهلهأواالمومنىيقأوااللر
كاوتجعلنحقهلىجمناهأوالوفيامحضراصيأالمهالالبل4برثعكلنياكفرلداندنمعند

انركلأظهرمنبيلمثبفمموفدصاشسابإثسبراىأشملىدلمبعقجميههثعاأوقأهامنأفألفادبكقبلئرا
ثورأأوادأفسوفئموالمعصعةاعةفمعرفباأمحالهعليهثعوضهوأناليسبروالحسابالتمرأجبسوفخا لعاحفيمعلىشلةايصرآللهاثذاهوالحصابالمعةكلناوزلهواطاعةبئاسكللى

افئرلغأاعملىسكالآهـبوايعوبنبىطوهعىظفمليه1نجبهلبمبالعنأليطاواهذفعكلملهالبغالواقثإلت اترفهنميأعكانتئمةئانيابخابدعلهكهنقيصفعةعنراواليرجدلم
سيرلىلىعيرلسىأكظلمحنحوسقالعنومكلتالىالنوكهرفهصىراجشفه

اتصأجهنمورخيوزتشمنالعرصيولمحكنظانشفاليهحبصالبايصيراظفسوثوجلممزاللهقول

صكالجلكعوأرطافىسرورااواناصرثاالفيرالحواسلجنهافىبمنىأهلهلىاوبنفلبعنبسلا
نعورل0153ورنعلالهبعنىرلنهؤوثحابأوقوأمامنمةراوالاظبرمنوفىأصبيا

اضميوفئهضهمنمتابعابعلعفيلفىاعظمهوثهالهتفيعطىكتابهسهوراكظانبهرىهلومخادعنقه
لنأظناهوامواقعاأعنداعطاثهيعنىيدعوانبوراوفبهاكآبمليعطىاظزومنرجالمحال لألهاوهفيلةألكوايلموبالوالمارفبدأهلمنانهيعظيرهموراالهبهئكمابه

اظلىالراللعغثجحتكذاالذنعاتمحنىأق4أكفىاتهاالندروالهابيقامىوألمحويسيسعبرايالبوداه

نامارفنىعاممطالماودىيرجحننأدالمجدأنظنانهشهو36دوبوهواهباباعيعنىمرورا رامجاسبيبمشولبنلورارجمبلصكاطامحلبس1بلىدارجوعلحوواث
صصحثىسيرااشثفدمفقاالأفممملألزوجللىببضهأنالىخلصهعيإلمأبصصاكلخب

لبنقاحودطشواببه13فىوحمعهاركلههواننانفقالبهاهداورهآلفيامفوأماأفمنفسبرالكلركقى11
امجاسالإبلىرجىنجوقيوجههذايعلىانهارالمدكورأؤالهواأنجمونبدلاللبأنطفعليهدالث

شعورأىرردالىابخكلىلاروااهىهومابفىونجلاوسكونهالعااأكاراللذيخفعهياواباللبلافهما
كاأنرلمحردلىةءالطامهوهومنهطالمحسنهروبدااللقفيتبئالئهوالحربنصروأكرا
صيرابأبأمحاوألأىوهاوسقلىيوأسنجفةوهومنهبتعالحرةانميعقباابالفىهواوقيل فالبدنعلميهئيياوىأقبلاأذاللعلاروآوالهوأوالدوابقاانهادمنمقئراباماكانضمجع
فألعلهاأمجازيهويرجعهعوراالعبادلىدأنممويهقوفيهومحلوقيل5مأوافىاضكل
ممأقأاقإبالمنممعىاررلساأذهيمواصهوكيويعسارمعداوفلالبععالباماوؤدهوتمجزحاأىصقاالغمراذازبه اةث2ءاةت4عاءالاانمحهدهالفذ



يطبتاطعطممحألمأالبماترمزكلغثلىالهصيوهءالمحكلكألاكيلكماعشرجمن

صلىئهألآناتغطيهمفيافأواروامدنيفماللممهفىاينوبئيلهملمعرأشماثااياكلمالطلمحالبثعفطبوامفىطباق
بخيعىروبفهملهفجمامجمعونعوقجما7لماوأاللفاإبعهئو4ثمأقاألئكعوابكةابلالجمئضعو

وئيلتعالىاللهعنالقرلبةعالكةتبةورسجقبعلالرجةثوقيلىدحمللهحمامأالنبىوكلكذيبالكفر
اهلىاإلبالعاللنركبهأطبفاعنطبقلباصابنكنخصالبعالصالكبنفعنابوصمأدجماعليهاللهلى

بكبمبلمجنتمتهرفيالمئاخلبغكللىالظفرواهذابكوناععىوممليهدالىمنيمدجممعوق
ئسبهاباسهواابفمئلزكوقرئرهمصموغألمبئماكلىمجؤكولآفةونبدضالسؤوأمال
موفئفيودبعدأصاوأعىلحالالناكماالأيهاثربهنوايعحأابنوجمابةالأفمنالقمهم

الدنيعاالنىكانراعلهافيالغيراعلىنراالفىونصفالصوالصمهماقماتبعذابأيمارهمفبث
سأوهأيظخأخبرهم

صاالاالنساناللوبالعرضئمالبعثنمالموتوأهوالالمندائدهنىعباساذوثالالذبن3منوأالمبشر
قبدآنيفعنلركينمعناوجملمثميئثمئمصثابئمغألمثمفليثميعلىدءلحثااالحاتاووهدا
قبناعىآنجعنوصضىلحالىعليهخإنااغائعداثاصلىراالعلثعرثصبفمأإخوادقعاالهمأكاالهمأبرغبرممنوننفط

000005الكيرأمعطوحأمنهي

الهئماللولوشودتهماأأأبةةنمقليلمقدلىبيهوئيننصاهالىوفااللىدهكىحااللدةاشوقنأعلموافدهنغمص
مكهةالبروجصور

ضصنهبذبإلتألنآلثسصألاقيفرلئمرالميهملبمأإدالصسعفهاالمانءأهخطسبراالبالموباملشرون3يةءواثنعانوهى
يرهأبهوخلحضهلىقيكلنرانعوانصهومنالشااقرآدعندااتصداارحيمالىحمناطهبممم
اللهصلىالقاسمأدصمشهاخلفقالماهذهفمحدلعلتانشقتءاادأاذفغرأة1البروبمذاتالموا

وسمكلياتاضلىالترسولجمدنامعاللنحدولممقاها6احىدأأزالألليموسمثناعشراابروجا
ابعاواللهوأيانفر7نيعنىوايهذبرنالذبنكفربلقثار4اصطاواداردكاصماقرالىاوعظامفوماويخل

علىألهأيعنىنابفبثصرهمانخكديبمنورهمهدفىوصيأدشيؤرونطءلماواليومأال
والخبرتقطوع7أبرغصيرممنونأبنطمالصاطاينآئواوملىالى3فوهماألعنادهمعامةالقيرمالموعود

عراذكتابهوأبرادهأعلموتعادبصالهواللهضاالمنقوصأىوشاهالوماثهؤ
ايوماذلكفىوضاهد
وجالبرةبويرتفوالمرإداللشذهالكميهؤفي

حرفاوسثونوأربعمائفوخسةاتصوماطعثمرنآيهوانننانحأليههىالحإلئقمنييهدئهمن
بهالمافهاالعمممنإعشرواغاحمأئراحنوايعالموبااتدوالمحاوجلصؤلهجماسهمنانعومذاله
مالىيهبالمهنهوومممالهـ

الىألعىمعلىماو7ليوفهاكلظهوإلوهمميرالمثىغاماولهالنهواكصوحكيهإواجإلنحتلفامافولهكبرهماوطردق
ءلميهاطهلىاللهلسرلقالفالتاللهروةأدهرعنرودوشاهدومشةإءالقيايه3أحضرتمانفسلت5 منماافرطتكثزقبل

والالمعثسهاطدتالجعةديوماشاهـوأعرفهالمشهودبومأتالفبومالموشاليوموسمواماثودوهثاهدض
خابااالالتبخيرعهاعبدموميئالجماعمانعيهافييىمشضل18يومعقيللهاوصفلىامإ

اللهأوعيىالعيامهعدوبومالقيلالمعسريئأماويلوسفهماووركشتجمتنهوضاهدومشهو
بثالوبنوآئمالميالىأواالبالمججوافىمحلوصائراآلمأوالجراالمهاوافهمامادمتضهبدلنشكللهموبقولهوأشه
أبنو7دطقوأوالقيامةايومالىربرتدلمحمىولرشكابتنءيدفيتمانجعلىجيموعلىانايوميناداالوبرممامى

عليهبدلمحفوفلقمموجواباالملىالميهمءوعدنليا141بالشهبداوكفىتعالقولهواطقالتمتعالى2



4

اظهقهلمنروائهمأكلطوفضاحدالئأضجههنهاللهأماذهععفعئئعراواليلهلقه
بمثاالمنويخلكلوتثمهوئيوالماطعهالناهدبرمأنيئلثابخكباسواالقولىإهذا
فبماواكالصنسفةهوبووالمشبةوأاهـمثناهلىااوثضلفراوالممشهؤيوماطعة
ئهدبومادلمثماهدهواقيناافهالوقيلمألسلمهانهاحمهاوصرهاواعآالبا1بهأ
ودلمثالشاهدهوالمهـئواوقيلالاهمسثلهمأاالفبياموالممنهولشاهدهمافعلمةالفي
همعلوالمنعهولموساتميالمياوفببهاملىمةاالمنماهلهذهلوتيوفريقهمد7وقعليهأى
االنبهانوسلميهالتدهومحمصلىلهنبهامرالممثهوااشاهداوقيلالمتغدثاالمهم
ؤوصثمهوشساهدالموعودواليوموجالبربهاعذاتوالقولهاصوةباشمهدوالهقبله

ابأفلصادفولهعملفااوجواباوعظلمصرةتعدبهطاللهأقعمأشام
المعمتطيللشقودايعواالخهربئلشدبطشاقجوابهوقيلوفتلاصأىودأأالخأل

فالكانحواتمميهاالتمعسلىاشرسوليبمسفووىموأختلفوافماالرضفى

غألماالىبثفاثقدكافىلقالةلماكبرالمهاهمالهوكانفبدمةبمنكااثما
مهطىومبهعلبهاعدهىراانيلىااذطريقهوكاشقىمالجهظانيهرفبدثاأطه

اساصاعىجعذاوالساصضرباأقانأديهاوثعدصباراالساصميأثىااذؤبهالنأجمبه
خمئيثااددقالاراهبالىذلىشبوهضرأهلهىاقافاذطومهخجواراالىصالت
علىتى3ذاكطندثمساصجما11حبسنىفقلاأهتخمنباوادأهلىحإشللساصا

اللهمفالثمخنحراأصالصااأمأمضلاراهىأعليوماالأكاسحبستعظهمةبةاد
فرماهاانناصىبقمداالد5هأالساصكاقتلىأميمنليكاأباهبالىأنكنآمى

كأمهنبلخقدمنيأفضلنىأفيأىهباارلهالخبرهفاهبالىافأفىاناسااففىففنل
ويداوىواالبرصكهاالببرئالغالمكءطلفألابشليتالنوانئسعتبعلىأرىما
خأماههناقالإلكتصهأجهدفأتاهفالسكانلجديسعفمءوادصائرامنماساا

زاكوت3منشبافاوبلفىءاللهانمايشنىأشنىأصداانىقالفيتىأنشعثان
الملىلهدعاللسكشايهكااعلىالملثفافىالتمثزوجلفشفاهبهشطئسفاكفوجل

يعنععىبزللم5الدكاخذلمجودبكرفالىأوالوسنهففاللربابصرككهرف
واالبرصثهاالتبرئماركمنبلغفلىانهبىأىالملىقاللهالمبزمبالالغالعلىلهد

علىدلحىبهيعلىيرلممدهأوجلذالتمانمايشمنىاأحالأشنىاققالوتصلوتغعل
رأسهمؤقطالمبعئاربالمبشارفوضعلطألمجيندعندارجعالفقيلهببارابئهبراا

عابالميشارفوضحدفألبفئدادعنحارلهفقيلالملىعبهيىثم5اشةوخحىبهمشقه

ديعلئمأبنءارجعنهلماكسباجىبم5شعاعوحتىبهعهئرلهيفرقالميهئمار

ط13وداالخهاابأقلأ
ذهفمأقيلنفنكا

لؤنطاكمثسعااال
نلجمئكأكفارترل
وهواالخدولمبآ

أكلشكلظيمخدجع
ياكدومحمناالرض

نانهيعلملميه3اللهصلى
صاصلمحاالماوكلبعض

ابعالهغألماابهاكبرضم
يقطووكنلعصا

منهىفعهراهبالغالم
لومذاثلفطرفيفراى

اهتثاادصبستفدابة
انالهمافقالجمركاخلى
البدابهباراص
اضلهامالرلساص

يرئلىبعددكشالغالم
اوواالبرصاثح

بعرهأبرأهئأالجلبس
مردعليلثلهظلما

فنضبربففالبعرك

فعذبهالغألملىءلفلىبئ

برللماراهبلىءلط
لفددينهعنالىاهب



فذالغالموأبالمنشلى
منبلابه

فلمافرخابالفومسوئهذ
بهفؤهباوفيفطاحوا

ليرقؤحوابهرقرفوالى

لسفبنةابهمفكعأتافل
الوصجاففوقوا

نجيصبفانلىت
تصلبنىوناسؤصعهداا

صهماضذوتأصأععد
اللهبموتعوللناننىمز
بهىؤمنمالمالةوب
صدغهفوهفوط

خاثعلبهبدفوفع
آمنابرررانماسفعطلى

بكنزلاللىالالملةا

داماكنبحفرمقداخد
برتجرلم4هاالراومال

حضفيهاطرحهدفيعن
ىمدماةاهيجات

فيهانفعانفتقاعهست

اصعبرإلاهاهالعمبىففال
الصبىالحمالفىعدافانك
فها4أت

3ه1

خذثمفلجذحلىسيلبنىحمدوتاقممعطالننجمعهوظلفغالهطلئبهثهىطثفعلى
نئالنبهارمئثمآلطالاالئمرببسمفليلقومماثمالمسههلطكبلىفمعصمصهحامىبهنا

وضعبماخنسهعامنكلنافتهبمجذحعلىانيفصعيدواحدوطبهالجمعئالتىثثفعلض
لىيدهفوفلمحصدفالسهمفوغدثاهئمالغالمبأهكلقالبسمثمالضوسفيكبدهمالهه
محنتأدأبتلهاطئقيلثألئادافىالغالمبربافص7صافاقالاتاممههانحوفعصد

ثموأضرملع51أفواثقودالخدباافاسفأميافد3هينؤلبئحفركواتحنلىقد
لهاومعهاصبىأةامىاتصتىفمدافبهافؤالحمينهدعىبرلممنوظلىلنبرانا

حديثهذاقاطلىنعىبرجموالتفااصأماهكمالفالالهالىافبهاتقعانفمعادسث
ةفيطفباجوازااعرفيهاالولبماتاثباتكرايثاطهولمحهذاصجهأج

اربانباوالميهثأمىلخقهوالذثهواالالهألكهننعاثالنفساوفعهالدينالىقىجع4
طربواورصخوكوالكسرأعألهمبابملأوذلنونومحياوالهعزةخفيو
االرفىهمدهالىواأنقلبتواذكفأترهالصغالسفينةالولىااقادابفملقرفعركا
فيهاادبوهأىموهوأاالدفىفياهظيماشقاانودواالخافطوقوالهكأةبارذاإ

ملىكىممشصرانعباسكانابئوظلاناراخولالدكرهتتآضثأىصتونقط

ممليهاللهصلىالنبىمولدفبلافرةافياحيليخئسربخشرجيلونراسسفاللهبقالحمبر

لهعهالىلهأبوهوكانناميبنعبدافتهلهبعالدبالدمكألمنوإسبإلسنة

يقهخثنطروالمعمالىيختافلهابيطاتامنبدبهدلملظاذلىرمبأ
بئونالوهببضصهببذائوذكرنحوحثنأجمبهلصوتاصسضالفرأمةحسئرأهب

ىاليهؤوؤاسزفساراليهفأحبوهكرانالمحفوغعبىدينعلىبئقدناشرجالمنبه
ثمعشرأنفااثئىودوصقالطدافأبواعليهيهوديهلواالناراليأوخبرهمحميرمن5جمنو
عئقابئمحلىلوفغرقبفرسهالمجرصمهارباماذولؤانرجالىعلىارباطكلب
واضعاتامربنافتهحبدوالوجدلخطابابنعرزصأحتفوتئبةضألمجكانيناللهعد
اولمحبدهمارثدتماواذاترصتدانبثتعنهااعيطيدهاذارأسهلىبةضرعلىياله

عليهصوجدنمالذواعلههاعيدانعرفكهبذللدبغاقهربصاحمعوبفيهصدبدنمضا
أىاظطاببنمحرفألاسفندهارأهلاثرملأنروابئجضيربنلسععثوظ
فدكانبلىبىطاأيىفيعلىكتاسفالبأملسواثمتماالخمنلمجوساعلىيبهرىئئ

تههعلىفو2علهعلىفغلبتملىكهممىفتناولهامالثلهمدأحملتالخزنتولهمكتاب
منهالخرجقالتضهالخرجومماأتيتالذىامجئعاهدوقاالالوالممكرندمعضههبفىالد
وئاصمؤناساااذهبلىذخوانظاالاحفالتشدأصلانونعولنناصتخبماأنك

اصنةاالاالخواتيمح4لمقدأحلاللهانففالبنلكخطيبافقاممحرععهحطبتهم
فيهمفبعلينافىكتابأنزلوالفيأونقربصاجاعنامعنابهذفومىأناللهصادههمبأ
انننافبهاوأوقالوداالخديقروابمقدلهمانفابراالميفميهمسيقرواأنأبرالسوطا

أصابألكانعلىوومحكلنوأطلقهابألمرومنالظنممأبايهافىءوعرضهم
صفبععنهمأرسذارسالهنولقالقوأعلىثمفومهالىالحبشةشعنصبشىنببموداالخلى

نات



الهاالالطأبدالكثيرالههالنبهنغعفياهالمهلهلالىفوريمصفازاالخلوثعناحمألبللدلناا
هووداظتمطزمنهاولماملىلثهفااأىأممليهافمحولهاينلنارظأصقواياصلمفواأىدلقهلظرفاذأ

اننحدالمئهوئميئهدبعضههلبضحوافاأعنبالمؤمنينقمايفعلعلىأونحفااأىهملكراولاملىجلىس
وهاقموانهمكفأهلىأذملمخهشيراعالتعذيبوفيسثالزبينينساليهفوضأميبجمابفرطلمهنهماأحد
اأعههبنىقصوامنماووبهمعشمفيياكبراعيبوالكفوالجمانااوانرأومامفمومامالىايؤمنواأن

قالغالوصافأذكراالعزفياطيذأبالتهد9تمهرافغافصوامموابالكونرئنخفمبواجموكاثم

كلىإضئمىمنابرأالثفارفقعلقاللهمأنافتابعهفدماهمآالليدنقصصلممنونهمفقضنآعيك
4ييهبحميدامععىقالهقوكبهالةذللثنبحافلؤهانادافنوداخهضتوالهثمتقوهفأهنهماقكوأضنصىابهأ

دسونعمتهلىءاتضاليااماهالصبىقالنجزعترضيعمعهاماهنجاراباهينركوهمتابعالناروهن
اتالهترملىاألولالهىضابالمثأواالضبالينئيانةحوانالنةوداالتافتويخلىعهتقا

فهماشكلمنأالرمغوفيمونعنصروادسبةيىاوأماارولىفوابطاصبالشأمالىبفادسصفوابالنارفأما
حكىواشالثنهعلعمصادنهماللهنجندلشامباتافأماممزاسوولبئبالىاأمانيالاأصابثما

ماألناعممبفذكركةعأهلشدكانشممثهورةافصةهاخهلىاعوذلثارانألىفىتاوأنزلقر7
لعيمولعرلهادعرهاصبروتحملالىبفاوسإلصلهمالتمكباتصلىارسولابالذلللىنعاالله
آواكااهومهطامنألتهفيانسىبنيعاوالنارقالنالثالمىيعمهوقعظالوقواالرذاتمعادوفولهبئالى

اللهآفاإلتل15فناذاكلهنارااركأاهـاتمهماقتجلواصهـمأبغبضامارااقوافىأالذينالمومنين
05يعنىمواالخمودندجألأىؤلميهاهمادههمحرأاالتفارمنالضدودراشف
والكماببعلىنهماراد4النارعلىمعرمنأىمايصلودبالمؤمنءااوأررواالفغالذثالم
ععدثيهكلفثئعنركواحالمؤصبمشأللأنواليشههأصحفوروفبلثهثصاددبنهمموايران
ماحملىا3اتشدبراماعاوفبلااللتهيؤنوأقاالمنههاامأكرعباسبنالهنهمومانفموااصهاةدععا
ابنىاالمعالالهومجافتنوأامزفيانعانباهوأدهالمعادةقيسالذىانيعنىفيفىالبالتهاعاخهماالعيعالوافيهموال

15ألالثعلوهوأهللثنىأشيهالوصفقالذئثعضالحعدوالبداخااللغاالقاهرالذى
يريهمجادرأنتالبوظكلعلىواللهللعبادهإنهواأىواالرضالمحوآتمددلهالذىتجأللهجلوهواقه

عبواوصابخاال01ؤلىفرينيووععدعفلؤعنبنوعدعظبموفيهبدضهاشمنبنباالهمأفهأمحعقضى
ىتوالمطر3مفواأىبرايمولمثمالرامحبابهوالمؤمغاتالمؤمنلوأصفواعدبراى1شواالذبئانعزوجل

فتنوهمحنىدواالخدبكرجونومنهملىصفوااداتاواو7ماعلىدلبلالكفروفيهعنليهميرجعواعالم
اللفاروأصقوعأوبنوبرلمانصموامهغبولةاقاتلالؤبةواالنوبةهميغبللىالتمتهاواناوعيةهذاعن
مبمايقاطوابجهغبهفرههولهمكعذابلهمبعنىريقاعدابولهماسجهختللهم

اصلمآفىأمالمفنمبمكعرأحىقواثاإلنارالتىأصقهماللهانالدنياودللثيلقالحرعذابلهملوقيالمؤمنساصنئا
أعذماذساالضهثمفيهمنماتءوالمأصقهمسدوددامنالهمارتفعتالمؤمنين
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ئريثؤثؤكالمبخطقب
ىأنمرقوبالحويهيمأ

اأأالباإضنميهمصالءلماتر
المؤضالجنؤلضهلأ

ابشدأتاثتبرالجوحأكل
اأالىبةانطيالملىالطفية
الجامئبدلكؤأنىعوئيو

هعهايإهالجنؤوأرادبنرعوبئ
فويقدعرفتوالمعنىله2و

اليرسلالجنولحتكذببفيت
فهـكاللنمبهألبلومثيزلهم

للىفومكالذيئكفرواثئ
االنايابمإونكنيبفي
مثمبرونوالاالعأ

كلالجنؤظفافحالنوبئبا
4اعإلنئكلفاداممنبهنملمهم
ةشمحيطمعوراوا

بارروظصم4بأصواأكهمالم
الجمزونههمعلهم

مراومىاطفبهمالوا
ورواليفوتونهكاالكمضل

للىأثمافحيمئبملعبلمعوأأدأيالهئمبنماهوانجلرطئر3نياعططنهـفجمعلثصكمألضأدهيالهمو
م

فأمحنببنتثفظوغممثثلىالعوجمداقمثظعث4جمدضفهـهرشان

بعدأءصاهماذاأليعيااصالفيهميكأأئويعبههانهااشالبداخذابخالاذأ طورولالمؤمنينزبجيعلذبعوروهواافيامقاالمالههملمجازالموت
دهوالمنودوملرينويودانضروفعملمجيبوةأواياذمو5ؤبوبماىالمجالهوفملا

دئعلئهاثحبارفعلىالمجبمدثرلقموهادكهآذوافعرشياكيعامإلمضزأوايائالى
اتجملىالمجيلمإلكسنعلدوقرئالالبليقإللموفكواطالتعاثالشالمجيرمنعنات

صنهوقيألراهـالتمتعالىالوعظمههالعرضةاذالبعيرالصمالسراعرشف
نهابديصثىلمايرالبدنالثماالجصاماحمعنهـشلهااشلخدفنوصفعبالمجعد

يغلبمنهالبمعترصوعلبهاليعشضىلمايريهمالنيلطلبهشئمنهواليمنعثعأمزهال
منهاهارالينصرهماهءأاعالخلومانعفدالجمنعمعنبرصتنةاليلمهأضلفهـويد
كلتجندواالذيئفزالصضبرالجوأالجنوأحديثقدأناكأ6الكهلنمعر

مكهنألهلوكفشفعفموئموديعضوفوعمفرعونألىقعاههضالعنبينئمنبياالا
كنبعنءللئوللفر7نبعنىتكذببفيقوملدالذبنكضروالمأهعىمثمهودفابل

القيابهمأصمحيطمراواشعوأهلكعنهموافيضبرولماالمستجليمكلن
بمكرأىدبجش7رفوهبلكقبلماأرلجنكانبهمبزليبععرأنلهماحاتءئئعيه
ثرئعوظلمحلىحنةوكهاعرأبهونالممئعزعمهويرليسخدوالنيهبىاكيشر
نجوقرئقرلهغييرواواالتبديلمنوظالعإلنانيعىن7رشدانهعلىحبار

ئنكبوضهااوهوأمالمحوظبعرفاباللعالنهنعتانهباصصرعلىوظ
العرشجمبنوهوعنوالنفصإدهارومىالشياطبنمنمحوظاالنمضظوصىالكعب
هوصدهااالاالصلراالوحفىانبنكلعاسظانلئعلبىاالبنومحيإشادىورو

عدييهتهاصسلىالنأقىانهثوطالفأىفىنرلتقعلقوالطاءلمحاأواوحللهعنارطجاطننمفإ ءعرهـمنأكلففالثر7نص

سمثؤخهماهوهناقرضىوعندابخمبافيقرولاليلىحالحسئئئنالتغييرواننبدبيواللو
لعرشانهوعلىنلدمفامطوصذئئنرروكلفلىهـبوالمةلمشرقابنمارضهواالرمقلمحااماببنيضاطوله

بقهـ3رةشعوافطارقطعكبةهموقىواشأعمبئكريمجمفيواسغلمقودبالعرشأعألهوقبل
والسثلهرالطالتااقمارحارصيمأبهمم



نلورقمالعسكناسداغللمكأعينا3فطاتظمطراالثثبفماالطااماداكمأد
اللفمعرئمبهبهللعالهمنحثهيرالئىالشهبوجنصالمحرمنجالالرشوالمرادببهلمفسمفأ

أبطرقاأوألااللققطلمألااللواليلىباويبدالئهاطادقاوضمموفبهففيخهيتقيالظالم
أماصواوحمزةصمطةاإلعراءبئدةممنمشدانئمالفظالماعليهمانفمسانالععه
انأكطاليغيآأشنانفنكوقغبرهمةكعرافموانكانقاالعلهاطافظنغس

لبأبرطازحناداثم8ماالفامفصحياعطاذكلبأىلماعنجبروبأجماهولمحأمخكس
ابالىنأدتثاي7نعفبوهو3جهرعبهناوسلمكليهاملىبىالالهذامئأىوالل

ءوالقهوطايلباماأناكوكلطيلريظااطاسبعنىواطااقمواأبرطالسنأترلى
ضهند1بالملليطرفافهطاوظاوسنفئالنهادي

فارفاعلىفمنىطالضمابناتنحن

يوسمالىالنبىلميهىمللطارقاماونرفعاوماأدداكلىالجهاعمبدأنؤ
لمامالىاالمزلنعوفبلالمموهجألمنيهعفبلالمضىالنافياصمابغولهالتملهجمنهصىيعرفه
ربالهدالنلشهوافيالئافماوفيلنجعذهأىهانمئمميطانفيربىهلىافيوفيل
بتفبهالثميطاتااللهبهبرنجمهوكلوفيلرتاعهنجلكثهوزحلافوقبلاها
تعالىفولهانقسموجوابيافاذهوربصتفدبرههلاشهالوأقسماما5وهذفينفذ
عليهاكعىعلهاومربهامجضظصافظعليهانفسكلاندعىاظلماعليهاقسكلطان

لتعالىالتعنصاظوفيلالمالئكةهىظةاسافاذافيحيراوشرماتكسبعن
اعهامنوفبلنهاصلالمقاديرثمالىاهايدفعهاوصىقولهاوفعطظهاومج

ةآواعتبادأنظرتفئيهانفدينظراالنععزوجلؤلههاقمرولاوالمعاطبالىا
أىفقادمنىعنعئدءمائنصلمقلىنعاالبيؤنمخلقعربهأمحئئمنأىخلق

صاجلهواغالولدمحلىومهماالنالمرأةءومماصالىءارحالارادبثمامدفودمصمولمج
لبيعنىائباالصلبوابنبهىالمىالماعوهودلكثنىيخرجاجهماأالصنراحدوا

ةانددرمنالدااموفحهىباسبخافرقاللصدرواامظآموهىأةالميوترانبارجل
مناجخرجكزالنسلشوأ1أعضاحميعمننجرجالمانلفالمرأةئلبابيناوعنه

وهىالمرأهبدنمشدمؤفننيعروشينزلثتوظهرارجلشعرقفيفينصبماغا

ليانلقادرإبعىدجهانمبمإبالذكرالعفيبريهذفياآلكقعاليخصانهعببفلهذاالنراثب

لجئداخليقموقيهااللكل
فهباافىلثاالعبم

وجوابيعمكهلمجنىأ
كلمماتهـكنانانكوبطانع
ظهااطهاطتظقمىل

ظياوثأامنى
أظقهأوأجعلها

هووقعلهاتذاهشوئ

ةئداالعطللغازاكاب
النفيلىببنفارقةومدا
افظعبتدأوفديخةوا

خبزلةواالخوعليها
ممافهىنثكاهماكالوأي

فليطرالذكبمبنلقى
لماذكرظقمنافالا

حمافطانضىعلىاق

اهىوللنظرفيباامي

رعلىظد5أنمئأشعنالبعلم
ليوآفيعحلوصائنداط
طهططلىءشاعوالجملىا

مماقبتهابسزا
أكلعناىستفهاماخلق
ماظقجوابمظقثئ

صبوالدفقفقادمل

اتحيقةفيولدفقخيخه
المدالىسناداهحعهلعا

حمطمي



ألمركرئاشثمااتأ
ذكالدشواحشكللهود
نفرظ4هلىشالىابهاوا
لفلائددبعظىأاسهيهبباذ

اأفىبالمأمملونلهدا
أازدوأطناالتتصلابط

وبلالبدأواكبدالحق
بعدآمجزابهيممؤبأ

أجتمناشلراصيالم

رولكيد1فياشثىأليعلىدط
شهءأاالعتالءافيسكيدا

فىوانوسبنةاعتداوالمحيخة
واوالوسبثهدااعةلمجمن
اطمفسكللىالاالفأهذاموذأ

لغءشاابوجهاالملىالىلها
آوأسسمهمةةالقنواكقوله

لدموضادواللهفيادعون
عمالبههافيسنهزئالله

أالندحأىاكافريا
بهتستعلوبهألبههم
كررفانطرهمالمهلهم
باهفظيعكابينوضالف
وهوبداأنصببرواالنساكبهت

ممهالسبراواليشكامبها
رادتمنىومصغرهاال

واكؤكتدرؤانربمللى
ةضيفصحم

المطوبةحلىءثعوزاال
امسةآيةعنين
صيمالىالىصناللهبسم

ذأنزاالعلىبئمااح

مصلمالواأىجهااثلمحاملىأوايخوينهأيوالناصسبهاكلبعلى4ألنف
نلأظعيافعلليفطل3رخلاأنإنهانباث11مناالدضكنائضدهالصهعذك
طؤنأننجياللهروقدوسفهحقمنجدكلهأنبمنىوالماطلبهـعببالمزلىوماهون
يلرنمكةمعثركىيعىثممااجمزأوبنفكهلىجيمأالماسهو3أرئهببرثغب

امبدابينصرأفىهذهكلةلجحابةامنلغسالواواوضوالصالهالمواالمطلكافرائض

واكنسلشولممولىوصيصلولمصلهتقدبفولىلهبدااللطوذعؤوجلبهرطنو
يعالىعربناللهعهدلافيعهـاهاومنآدلظهرعىيخترجتىاتامةايوماكنفاذيعثسل

كاالفرائضأبرمنىأوجوهاويةووجولنالىسرفىكودزافياعةابوآلىاالله
غبرا4وجاالقهااوأنتفصضيعياوعنلغيامةالوممشركاصسقنتراوبههأميكان
أىوالناصراللهابسمناجحرعأمقومنصاالمغئهراالنسلن11ريأمحأللحاله
اللهلهلطريهىااتذيأىوجعااتذبااأوالىتعاالذكرشاآضثماللهمنينصر
صرواكالنباتسوتنثسقدعئتااصداذاتواالرضكرربتويرجعوجم
بنصلدوجدقطانهى1فصللقرللقر7ناييعنىانهالتعافولهالضماروجوابالوا
ونكيذابههألعكةمثصركىيعىفهماطلاباواالعبأيدبالهزلوماهوإللباطوااط
فيهواوتشاوروهنداارادوافيجقارذللشعوسمعلميهاللهصلىبالنبىبادكرضالونيعني

فىنهمننعمفااليعلونصيثمنرجهمأشدبأنعلىكيدهمزيهمأصاكأيهاكيدواص
المإلكهـعوالتعلالتممأىكافرين11لفهـاالضهتإفيراسيصوفىإالدنه

تعاذفقالقليلاالمهالذلثأبهينممهاباأمىلماثملعزواللهمناوعيدلهمهالععاس
شالهواللهاسيايةاالميالبابدرونمغيوماللهفديألفاخذهمفبايدمرولمأم
دهبمراأعلمالىونه

االعديمسورهعتف

صفالوقسمعونوائتانوماونكلوصب7يقواننتانعشرةوشحمكيو

ارحيمارحمنالتهممب
ابةاامنعهطصيوهوفولاالعلىربدافلأىاالعلىبكراسمسجلعزوله
االعلىبكراصمقرأشوسلم4عالالقلىصلنبىاانعباسابئعلمبمعاروىيدلبئاتاوا

لصفهعااالكلبكرقىههعناهوقيلالتعلبىدناباسلبغوىاذكزاالعلىسصادربقال
لهأثدتذكرهبأأالعلىبكرتحيةترهععناهبلوةآلاالممايهوهذلىفونالمالد
صطبئعفبةءلىءاالدبكبأصلأمحمىسجبطسءافيوفالمحنهىمبذكرهفيمعظم

ولمانزلتكومممفياجعلىاوسلمعلعهاللهياكفالانعظيمربلثمبافسجلماقىاتأط
فىخلقى1هـىفخلقالذىوداألوداخرجهودلمهافىجعاقالاالعلىكلسماشى
اقامةاهويامضدلمعىاناالنخفقلوفببنينوالهجلينوالىبناباوىدىوحدذى



حومحدففلغثافاأسوضاالحوىأبسميغياثماطعدبواالداممالمراجألذوا
الوسىعلهعهأولكمظفبيهااللهادئنإصاومذهاذاللهماشألاطساهالىنحش7رقلاكس

3هيدائنهومحاااقلياشألوئثووتالصكههبرفعضظهنءإلههببهههأنافتهاالماشا
قراتغفلعفااسبيالابهقولالفاميدمقاواالنهىاعلياىفألتنقولهيعلروشلالمثيئ

ةقراهع34لعر3نباتجهرانكأىصبهوومايخنىايعلمانهاتتالبرفعيشمميكهأدطاللهماشاءا
افأو

سبيللسلىكاطائفنيناصنبقفعهالىصثمفواموالشغاوةالفوامأدةاساقدفيل

افينابمماحبواقاعطىكلقدرأكطلوأالبههوالنروهدىقدداظبروقعللميهوعرلهماقد
نحاانبتأىالمرسجهافىوالىتعطوساؤاطيوانأشالراعهاوهوفولهاالنعاموهدالب

هابعدالمرلعنىلىفيوغيرذإروأحروأبضوأأخضمننعاماالوهارماهالعمئمب
101صداسودأىأصوىاسبلائوقزاهالدىءاإللياكالغثااالثمأىإءفذاظ

لوالفر7نظكأىسنفوئدعزوجلاةاسوويبمىاداصكافىااداوذلكافدضرة
دوهمعاياللهصسلىاننبىأقوذالثمالثرأعلبكلعىىالتأههعديكلججيةبقراا

إولهالمويهعاللهسلىالتمرسولميضضىبةواالمننمبضرغلمبالوجبريلاذانزل
اكأاللهءاالماشاثشيأبعدذيشرمفلفألتنممىسنقرئكتعالىاللهانزلينسعاهاةأنمخافة
وفىاقهاالماشامعناهالصدوروفيلمنورفعهاقر7ناعنشادتألوئاقهوهوممانهمغ5ادتشا
ااتمعلياولرخءالتمكناقالترضىعاثشةدتمىكاصعبعدذثملذكزتاهأن
يتهاأزكنت7مةكرفىكذاكذااقدأذاللهيرحمهآلبايبلسورةرجاليعرأوسلملمهالله
اووقيعلحينافىباهأضكذاصررهمناسقطتهنكتوايةركذاوكفاوؤسوهن

وقيوالفعلالقوذمنبعنىهراطيعمانهشيأ4أصاناللهثشاولميغلمءأاالستنتاذه
هىعيكنأكلالاليرىجركوالعألنيفاونمرالىبمتعالىانهمنهماوالمعنىبعشخقماوم
حةالحميفيةأوهىاليصروفريعةكدفوفيللتعحئىصلكلخيراونسلتهان

اأواتألامنافرغذالجبهعلىهةاسممانغيادعلمانهئوالىاالولمبالسمتصللوفا
عليكفوقأاليسرىونيسركلىفقا5وءثمصمانافعمهامخافنفسدفىومماتعرومايكفى

نفعبدهأىالذبريعتصنةانبلقرآنفعظأىإنجذبهروالتناهظهكأةابوحمطحئىا

صنالزدلشفاللنىفلغثام

نئالبنفلمههحقو

لبماالعطتنمىفالالئنه

قهنساهثئاعفرنكمريرها
قفلتافةمخايلجبرةقرا

سمومافىبهركيمانقو
الىبدعوكممطقصك

سمابرألمحالجهراو

اويعشسيان11نحات

منأعلنتموماتمرصرهاأ
وهاظهروأفعالمأفوالىآ
أصوالممنوفابطن

ىيرونيسرك

صنعرئكعلىطرفم

شالجهوومابعمانهوقوله
وؤثقكعنراكوععناها

أبسهحاالنىالطؤكه
اوسفظيعنىوأصهل

القةاربعةوقيل

أولؤففكحانصرأبصراهى
كريكظفذالجغقلعمل

قعتاننقرآالبا
أنجوابالذكرى

كرقيلفذقولهمدول
ومعنااشرظاهز



لىوءالمفافيششىهو

اسمبكلنراألفتتاخان
وتعزوجلأحماةهن

فههاأرضىبلابهن
بلووقوفهكرمعادهرو

اعنلهسلىلجدوبه
داوزصكاضا

فصلىلمسلىالمحطربق
وننؤثربللعبداةسأل

ؤالانباثكداكلحماها
تغالونمارفالتفعلىن

ليلهفروبخدلاوافاطببه
ونيؤشومحرألىمةقىا

وأبفىخبرواألضهـليلم
اقءاوننسهاوأقأفضل

االولىفالهذالنى
أففهالمحنولهاشازهفا

اهذهعىانأىبقاالى
لىقوافىماعا
ىرةلسامافىاوالا

ذجواكلليلوهؤكلها

فارسيةدالفرآاةفرا
لجألنالصالةفى
الصفكورافيتيثملى

لظما11هابهذفلمجمنانهمع
براهمصشاافةوبهذه
لهـهـاهنبىوهو
فوفيثراالطواالولى

انمافىفابراهبما
رنكاماالظايهونثا

لهضأععبألعلىبزما
كيةالغاشيةسوزأ

هب7نووعشعرتوهى

اصععئها3بيثأياناغثاالدالعآلعالغداةهيرافاصلىاينكاقناخويةال
هناتدأفقتةإال5فيفيقاهلىئأآلحمنوالتلظتمأللىلصاالىمفنمفلتفا
طنجمكةفعيهتولموالعوهنبلالتأوهذااوجهغفاشظنرنجلىموذكرافئسن

المجداذوأنشحللكاظالحملىنزولسابقاأدذأنيمونالرفدضيكبوميعدرالذكا
ذالدبروكلنالىدونولمجعترلجكفحيهزماوكدأمرظيرأنرأطرقعكيةولاوهنه
التهصلىياكبمرهـأيتمكانالسزمكمأهـيبماناطابكفضبنعرلبدريرم
اللهعمددضوهمانهكاوجهتمبروالديولونوالجعسيهزمليبقورحالىشبنىمعمعل

ارادوقيلاشالحالاتيعنيفصلىبهركراسموذجمنعوثيلفاخزسمكوقأنخالى
تلدنهاوشالحييونؤثربلعزوجللىالعيدصعالةالهيحالوباالهاتبالذكرتكبير
نؤلرونوأنغالفاخيرمناباقىوابافهصرةواالالدنهافانيهاقإيعثىوابتىخيرواالضة

لم7ثرناأثدرونلناالبةاالهفقرأهلىسمعوافيشعكناعنالاحونجةاباقىالىلغاثا
ابهاؤساوهالناطعامهاوشرجملأحضرتالدنياالنفلناالقاليالضةلىءالدنياالحياه
انوقيلجلاالوتركنالاماصاعظفأحببنايتوزوثغيبتضةاالتهاواقاوولذا
بدادواباالضةاليوئونالكماالضةلىءنياالدونبؤنرمااكفارنالمعنىاططلىأر

هضالفىالذكطبصلثواباالدنياعلىاالسمكثارمنوقيؤئرفالمعنىلوندانجدث
ياثبع7وهوأرهناالىؤكلىمنلحقداقولهكأمنالذىاادهذاوصكأيروأبن

فالحفاتلىبهرفيلفرآناقبلقىلتلاالمهقتعةالكفأىاالولىفااق
ابرأهيمصفنعالىلفظزببنثموأبفىاالصخبرواننباوابتاوالدنرجيوالمصلىمن
صفخبمفىلوعذانوفيلومويهىبراهيمافكوروالقعلىالمذاهلىانييعنىىوهو
تاخالغتلفيهاالهالهكورفيدرالملىاةاهفانويىابراهيممهاصفالىءاالنبيا
صدفقالاددخقتقالعناللهذدرفىابعنعليهتفعةاخانمثتجيعبلمةشر

فىكعهعاقالركعتانالترسولوماتحبهسدفلتشيهانكاليموملمفتاصلىاللهرسل
الاباذرافرأفدافعلوئىمىابراهبمفيكلناقمكليلخميأممانزلالهاللهارسولقلت
الفىانوآبنىواالصخيرطالدتالحياتؤتوونبلفصسلىبهترتجيودكراصمرمن

انكبقالكاعموصىغاكانتالتالرسولقلتوموثهمااكلصفاالوداصفا
رأىلمنجمبتصكبالناكهفابقىتخلنحيفاللموتكعفأيضجمبضلنكلط

لحسابيعباالمنهبببتبلقددثمبايقىأتملنيطمقهلهاكيفبآشلوتقلبهالدا
لعلمولولماالصاحطبهابهاالثيرابنفيكعالبوذكريرزيناطهدااضجلعملالثم

اسمبجالؤبقرالىوسلمالتمكليهلىالنبىلكناقسنمادضىابخمباسعنشيأعديه
والمسانىلنرعذىاأضجهكعةؤكعةأحطلىهواللهوقلفرونناأبهالدتلاالعلىبكر

نىوسماشكديهافتمصعلىبونررسهولثشملوشعىبهناناعالمأتابرجيزبنزاعبدكن
هوبقللتةلثااوفىلوولاأبهابابقلفالتانيةعلىاربك3ابمجاالدلىبعراىعن
أعوانتهحديعخسئغربوكالوالرمدلنسمافىوايلىأبودجهأضتبنوالمعوأحلىالله

اضيقهـاسورهتفسر

صفالؤنوكاوافاووتسعونعهبتاون3يقواوعمثدستمكبهوهىأ

أ



قههكلهلصبمصه
مجوههنعثىفسقيلىلتهدعة

بةسمىحه

جو

6دندلىضىههسه
ياحملرجول

ارحيمارحمناللهبمعم

شكايثيهحميتالقهاتئنىالفاشعيةيضحداعأمحقداناكتاكهلوجلإلعز
الكفاروجوالضهانغئمىبأللثبهيتالمفلاتغاشيةوقيلابأهوالهكأنغنىاال

لجرفعبرباالهاألوجوهباادلمرواليلةذيعنىعهثلقيامقاخاايوميعنييوعئذوجو
يعىبخكلباساقالعلةتاعسبةطضهببرشاناالأعظأشرفجهلواوالنلكلا

بعئللاوكفارأهلوثانال51عبدمناالصالغيردبننياعلىالدصراونصبوافىالذبن

مةاقياالناريومايدخلىنبلضأللةااجتهادافتمضهماليقبللصوامعاولصابانارهب
اللهفالرسوللتعفافاالثهرضىمائشسةسققعبباصللاالدوبئنصبادوصعني
ليسالكلمحلمنيةصواوفىوردعنهايصناهذاماأميشيأصدمنلموسآكالىص

اتجلكهاالسألثمنهيأدفيفىأصدثستختعافاولىااووايةماردنآفهوامىعليه
دفيفيعاهلكلعلىلاشنلحانيةاايةارووأمامنهاليقبلودعلبهدفهـوعيعندهمن

وتنوسعليهاللهانايناصلىإتاالميهنذاعليهدودمي4نإالهمالمأويخرديئالمهاال
اننارفيناصبةملةطوقعلانناراالضهتىفيناصبهامىالدنيابالىفيماملةيةاالمعىفى
كنرواوهىالغاللوالسالسلاعالجةفاد11فيفاملهاوأنمعهاالدنهادآكتمللماال

بهروخلىوقيلالوصفىاالبلالناركلتخوضزضمسعودابئقالباسبخا

ناراتعسلىشالىلناروهوقولهايدفيصدمنارتقامجبليالفونلنناروفافىوههم
أىآنعةعيىمنتستىكزوجلا14أعلىلىءتظظفهىقدحمبتمىبخطباالميةحا

بتاالدنيالذجبالعلىمنهافطرةتولومنخلقىكلمهاجهخقدأوقدتراؤاهيققمفنا
االطعاملهمليسلىنعاالذكرطعامهمثمشرابهمااعطائمافهدالهاورودفعونفيض
حموهفاذاهاجالشبرفاقويشتباالرضالفىهونمشذوئهوكفيلضعريعهن

لوقيىابةدبهالتقراباصفازعباصبئامنبهدواوهىهوأثخبطعاموهوأحالضش
ءناروجامئئوكضرهاألورشوهوفيلهلبسالداليابساشوكنيماهواالدفىيحالضر

منالعبوأنأمرمىاضموكااريشبهالفيئئإحالضرمهوةباسابنعنديثافي
ليعهحتيارالجوعالأهلعلىبرسللىتعااللهانءاأدوالدردنارفالائدصاعنوأالجهفه
امبطيخالونبصنعيثونثمدخاضربافيغاؤنئيستفبثونابذانهمىفيهماهمهمعشال
لفسنةاشابالمامفبستسقيشفيعطئمالدهصرااوننراصكبيزكاونفيذكرذمحنه

وجوههمممعنجلدةوجوهيممئأدمهافاذيئهوالميالهنيتةبةشمر7نةعينهنيسغونئم
فالمعامص31قساطاماعحوصقوتللىلهقومذلىقططءتلالىا15ناذاهائمه

لهايعثىاهواونلبسهمنلها
اطزنالنالوجهخصفا

قاصازودالسروا

بومثذدجملراشاالمزا
ضاشعةالنهشيتيوم

أصابهااخلبفالذ
عاملةشالهوأظؤصأمفى

لنارمحألافيصلأناصهة

برهاوهوتتعبفعسه

واالغأللىامسالهملا

تخوضاناركاافىوضهاو

وغاوااوصفىاالبل

نارصؤمنفىائبةد

ورمنهاصدفيوهبوطها

الدنباأمحالفيمحلتوفل

ثاننشبهاوالسؤوا

ضهافنصبفيهى

اباهملوقيضةا
أضهاومعهاهالمواهع
ونصبتدطتخمنمعشلته

المحوممنأهالهطفى
الوامبوالنهبدثباالد

لمطنلميةمانارانصلى
اطوللهحميشعددقدانارا

صهاتصلىيعللفأل

قستىوأبرجمروأبرمحر
ءماسءهنعىآنهةمن
ضلتأنواصهاانهمىقد
لعالالوالعفاتاهذهئ

والمرادالوحوهالىراجعإ



واصهطيماممضآلحاآثميعفلا
سممارزعلىألتهوحال

افامعلالدائمال
روالنسعسوأبررالئة

فهاعبنفعنافيهالكية
ممونكخيرأىفيحار
فيهاملمثكقوله

ةفلىحمهوصرجعصريى
كفىلىارأوالمكلىاهرص

لميهءبحلىصهالمؤمنليرى

المالثمنربهماخولهعبع
بمحكوأبأدأوا
نبةاونيلحلمعحمهواللو
لمبلصوضوعة41عروةال
اجهابالنظرحابنلذذأبد

فاتطكللىوعةأومولهاا

ييربمعذهامبونا

دصفوفهوسانداأونمارقا
مىجنبالىبعضها

دأرايخاأرحومطاندمسما
علىجلسسبهاسأن

ىاالضالىواستنددمو

عراضماوأوزراب

ونةمهببةذرفاصضخ
فيةشةأوةسوط5

اارهةاللهأنزلولمااسأنجا

أةابفيصفةالتااهذ
بأنالسالملمههءفرانبى
اهاثةطئاصرراارتفاع

لعيشاحمشفيأةأننطعدالراالولغياالكلومنوجؤولميفل9لمزجمنهمبمطرجؤ

ألمقدأوالمكذهلىالممنلمةطجنةلئوالمفىلىكرأمغوامتالمهـاأهااوطاعقالممادأتهيها كمةاالباالجهةأهلكمنانواللغواوأدنطأوكلةاصقواأفبهاالغبة64لىجوه

ألىنجملىقدكاتاشاد3اانئظابينالجعيهمفعلينغهنااللهمالطعامانهنموفعآض
ومئهمبعاضراامامهمنمومثالغيرارقومطعامهمنمفنباتالحعكلثفحؤبالذ
ذاثبهجةتنعحةأىيرمئذنامةأوجوهتعالىففالطنةابأهلفوثمالغهملينطعامهمنبم

طيثأصثضةافي4الدنيادافىافيلسأىةلسجهاراؤنمفوكرامةوحسن
وفلىالماملوفيامنوئلاشرفهواالعلىالذىومنتيلعاليةجنفىابععااصبرة

ئثنهاعتساإلخةصراالببماغيرااضاالبجةؤرصهينحافيألهمذأأئهالىلغروففاليسأالىآل
مكللةذهبأواصهآعنطصأبخبمقالةءفوفبهاسررميوتصورهمملهاأرادواستت

ملىتاثواضعليهالجألصاأراداهاافادطأهاهمالممجئتضعةهرقوتواليابرجدباك
موضوةألهساعراالنىانالكيزلعنىوأكوأبواضعوالىنرتفععليهاثمواصبهدى
انشمرسمنهاأدادواكالالجاربةيهطااحافاتعلىةءموضووفيلأيدبهمبيمانعشدهمبعض
انجاضبهجنبإصهامصفوةفقاوسائلومىيعنىةصصفوتوغاوهامملىوجد

افةالعرطابايعنىوزراباالضكلالىواستندواحالةعلىجلسالتهولىأدمجلسأرادبى
متفرفةوقيلمسوطةىمبثونةيةازردوألهاصللىالمافافعىاهىعهاساشقال

اشفصبرلمافعتالفاذأحلقثاالبلكيالىونهأليفظرعزوجلؤلىالمحانسفى
افتهفذكرهمكفركنرهلااهلذاأثمنمجصشةاكأفىورةلىاهذماوجلكز 1

ةاةأداءوااالللىكعفخلغتالىافالدظرونالغع العراموالسالضهاصالبلبد
غماالجغةالهلصعنعالدنيافوالذىاقهذلهمخلذىاانفوالىمنافعكثيرةفهاولهم

مقاقلفقاليواناتساؤاطبينبالدكرماالبلوجمصضلتشيرفىاءطاوتكامت

النهاشهضكلبى11لننادرعهالااالانفلهدلشامنهاولمفلماحنطبروابهيةلمامراالن
فالواكيفكفرشها4رالجنىسرعاعارلعالىلماذكوالتهةقعادالووفدكانشبارهانجىا

اعظهدالفيللهوقهللهاالهذعنسمناطسئلويةاهذالىزالتنزل6زصعدها

زظعلىاليركباللهجمىفيهعهوالثمبهررابايدلعربافانافيلااطلبةأاالجمو
وضكربمؤيخرهنقتاوى11تأص5للعرسوأنةاعزمالالبلوادرهواللمجبطهكلوالبؤ

امىاانضعيشحىالدللفاوتنقاالحيلطإتاتلينظءاكامعاالبل2مظوسألبن41
للثباثسياعوديواناتسائراطلىءانهافحعلترمهاءشاحعثجهابزمامهايخذهبخلىفيرأا

لؤجدلعياوالاأوالجلأوإجمطأوللحملأوللركوبينةاهابلزكأااناتيوااطيحانا



فألزرالطاكرة5اثاكرهأببوهدبمامهياككألىدفعابممدالمدثمابهئيرلىاوالى
اطولهافكنامععيلىفةادلمنصبيةالبهلفهىفانحدتبمالجماوالىأسالا
مجبورأزودااكلكلذااالفقالىيقأهىأحدتفبسطمىقهابمأطفهانجهيدوئوطمةمم
انذاراجمعواالبعثمملىافتداوأكالنجحشاللقاؤفدكلةاشااالخاوفكءهذالى

انماوالمزسهداللاعلىلهمالعرلمجوصثاباهذأنأعضبعهر51هذوخخمبسطائإ
فيأ4البالواالبلوادضواعاالالىفهاونظرهمىالبواقكونوالعرلبك

لذيةدلمححساساظلقضلىا

تسطهدضكياوالى
وكالبنظرأالمعنىإجمعن
ايمممتعلووويؤشوابهوسوا
4طدنهإلساكرعثاصمتد

كثألهالههوهمأيهزأمواكط
اصافىمنهماصمعمالال

خافيواليواتاتاطا
بهالمطلىربالماجمبع

اننسلكطويواناطمى

كوبوالىطلداروالد

لهفابنالشكليرهافىالوا

مننيمنفادضرها

سازالتأزمتهأهافتادا

أوصفيرانعتماوالضعيفا
اتغوءالعناقااكىالبرأها
تبركبكثاوفاروجعيإ

بسرفرسوعنعيلحنى

جماحلومحوهاتنهضثم
برهاوةاحطلهناالدالبلى
صىطشالهانهاللى

سايهثالىليرتفحامآهاان
كلنراوجعاعدصاؤ



شيلألثزأئطغ
لليالىاهننهأوفمعما
الهسألةونغوفىه

النهأرابرمأوترها سفةويرمثعراماابيرم
01أواشااناسعااليومث

وعلىلونرحزهوالقنلاا

لغتاننهيرهماوهالىافخ
محوالكسرجمالغال

لىللياباأفهمهأبعدومى
علىبالليلأشموصة

يلللبلاالسوما

اازلغمرالىلاروربه

بعرءااذاصوسر

ءأكتفادجاكفىمن
ألواوسألالكسزبالنها

ايااسقوطعنيالخضثى

سنهمنىخخلىصىالفقال

االهلفقالصنةبعدبسأله

فلىفبهانمايسرىيمعرى

نءلعلىععناهعنللى

معنىلومةموالفظه

كايقالفىلسريصرى

ألفيهيعامآىئمنالى
عمبفصأجماأىلى

ىعمقهءإلشيا5ذ
عقلجمرلذئدهمسق
نءيرالنهيهاس

لفبنىكافعماالفث1131

يعماالنهبةتحالوممى

تحققيريدصىينو
شباهدتعظمانانده

فىأوهلبهافساالال
لذىفعمامابهافساأ

ظهوقممامحهلىجمر
اعليهالمقسملهفىكمبئدا

علبملىابعذبنهوقوله

اابرمثصهيجرأهوطرمنلىاتعوالياإلىاليعجعانرنبطومهاهثالزواقللعكالمقرمممعنةهالأائط
الفشلفافكرهالمافياهنقيلامالكثعرأالفرباتوفعهابمأكزمماسكعيهال

أيامالثالمجةاذىهنولىلحثراااءلمجابئامكلنوثكرهادالجمعلالنوالئمر4
مامنقالليصسلماقمعلىالتاشرسولجماصبئايكنمدلثاجواضابأمحالالشتغالاا

قالعباسفيالحليشودوكلكلنوذكراشرلىااالألمهأاطمعنجالىافيهنلعملاقاما
ممنومممالتثكلليه4جمموآلقمصلىوإلنلقداليآلنهألشفهادمضاومنلعثراالوااهىإ

يلو5للعهادلعاهلوأيقظزروممدياليلهرضانأخرمىالشراضلادذا
والونروالشفعءماشواليروالشفيهثسرفةافرثوهوثنببمعلىمنالولالعيمرأهي
الممفعوفيلوىألمجسعهالعنذللثيروىئعالىضاللوالوقىهواللههوالشمفعقمل

يلواوالشغاوهانسعادةوالهميوالضعألواالنهوالجمانكلهوأظلقنل
ريلىلةوالنودواوالبروالمحراتصمرواوألمحسهطوالمواالرانهاروا

مهاالصلىاهماوقيعلوفيعولمشغحفيهممهاظلقوفيلتعالىوالؤوهواقهواالنس
مر

سئللموسيهاالتمحلىرسولأنالتمكنهرفىبخحىمرانكىسعومنهاوترء
صدبثلوالرمدىبعفهاوترأضجهوبشمهاشفعةطىلالهىواللىترالمثفععن

ببرظلاكالتمبنعبدوعىالمغربسألهترواةالشعاصألهاخغافالابهنكباسوقغربب
انعئروالليالىهـولشفعاشرجالععأيكناوىوخيرالمفرااالنفراالولوالىالشفع01

علههاثمفألتأضنوعلعهثمايوكفألفىلفئكشوحلادقولواالمئحعأماال4 مل

والوتريالىوااالالفحاكوالمحروقيلاغاشوعرفةالعشرفاعالىاتروأهاوالالعئمغعافهةلما
تدلؤوائاناالجنةدرجاتلشفعاوتيلالقيامهوهويومعهلبآلالالذىليوما

العزضلالمعضادةالمحلىقينافأوالشغنماروفيلواصةالبمأنهفالنارالكاسبحالت
والبعروالعمىلوالجوالعلموالةوالفىوانقوقوانضعفزواوالقدؤوالذلبىل

آهفالوفعفرأأىلأألصروأدلثفرأبهناتإحياتعابألالىابألجهـلملموثاللمقرلحيادوفىل
تعراكأيارفهامناهماليلةوهىالمزدافةلعلةهىوقيللعلةكلوأدأدبهوأقبلءاذاجامحن4

مفيخاذكرتأىذكفىهلثهسارفيهالذىوالللالمعىهذايموقلىمهلفةدصالىأى
المهبفلكحمىعقلامحلذىجمرلذىالتآكبالبمعىاصتفهامايقمفيوتحنىمفثقل
النهوالضااعغألالنهكاواللهماالماحممجن بهحمىعبسيععلحمىبجىمجلبر

قااذوول111وأوالمذاالعا

سمآلفامابماأهراهولبالدلمىجمرانالاتعنىلجرمايخعيدسهمىوليذىاليليقكاصبهلجرءطيقلىت كى

بقالهوهـدبوور5توجدلىتدلالنلجماشبمدفيهاالشباهذههنوجلكزاشعا
لفهلداللهألن

ورجمأعزومفوالمحالفعئنمأنهاجماقوقهاللبواربالإنعهمبمعهتركعفيملىولظأفولهألقسميعممجوأبهإ
جكلمبعادادقولهربئفلذكيتهادالمقفريديكليهءاابئذلهاالشياذه5ئ

ردكعذودعليهوالمقمعموبىقللذمحمقهحمف6شيااجهذهالقممهلئهط
الارسلافكبتااالبمذكرنعذببنمعدابعلعههربئصوطفصبفولهنرالىلمافولهعليها



بلبرفبلآتعالبقانوهواستغماالىاميانازماإلمحدعيطخىالماهمادأأاثدألابعادبئلبفتفلىالمؤ
جمهمهمايهدآومينيهمادالاللولهقبئمهامممهالااللبهطدكاتفيادآبخسامشكبهمادبن
يمزافهاالوأدضهمبللتهارملوقب98يهةاإلولىامامأاثدانبياخلعادفارمضبرةالىههبعلىولمن

بخإبرآايالعاافوعلىإعلههأيلقكلىارؤلفظاطلئوافاأىالمدبكؤيفنلالمعزرجلورفولهمذابدبلفموط
ادكقولمبعادأهلتغداقهصلىنريخطاباللنبىلملعنشسلوبفكشالههقولهبئعفرعغكلدأخبارمأنا

تنصرفولمقريئاواممأذوثعنذ1اميادااتذارمبعادربكفلكيفأحاللكلامولكنهوسلمعلي
أدماعاهقمنواشدقؤأمحاراأطولزاوءلياهلكههوهمكاهكةأهلتخولف

وأرفااسدببلىأهلىيوأتثالفولهلةاسطداجمابلموصنحمكطلىعبخسامادمفيكلوصعاد
نيىشصافةلعأعأالعثلعيواوندؤايمهابمفومنالمتعمعاننسبقعادوقعلماذكرفياذعلىهوجموارماالولىادا
مكاؤاامضالألوكلننباموفعلؤاجمزآسمئموالموكشفمادمنقبيلةهمماوقيلجلهماممباد
مداوطوالأهلوروسهاليكمعهواذىاوماعبىوفالؤحبنبخعماممضشمادوهوارمالبهفنسبوااباهمملى
نشمههعلىاالصساموابنغودفأهارمثمواريقالعادوكلنزبراالسوادوأهلوأهلجمادوكونع

االتاالمعكندرتةوقهلشسقالعماؤاتاروظالسعيدبخالمسببالجزوهوادوأهلاأهل

ئعىهإصعففمارونثانالضاشوتيدوالىمالادبالحضرميشوهىدامحالننشعنجمطظالنفضون
اخازلهمإلىوصواطعالعؤوأذاهاجسعالىبارففيوضيابرهائههفعممدأهلاكزاطد
نشدآداأبباكاان3اضدهالدقالىتعالاللهقالالضهوالفرقبرادىمناذقمعوفرلىجنانأهلؤاو
ماتوهراثمئمديغلبىابومجاهمواوهوقولدهادهمحمعميارهاهلزامصميعمادالااتحمواذالبألدفى
لئدأدهىاوخصههدورلانصمبهالعمادفىمتلطولهمبعنىلطوالنأصغالععادسعواذاتوقيلباسابئابةور

ملىكهالهفتاالدنماوةيخلعثللمبألدةالصظهافيالنجلالىقولهاننىعهنرفراعاسدهمأولشمقانل
الناهلبنالعمادااثحمواذقوقوفيلأشدمهاقالوامنالذبئوهملعوهوالطولاثطلعبيلىات

أفيضاللجنهبدهغلوايادالبوهراعدهسشمئمدادوئطلعادابناوفيلكن5بناورفع5فشيدمدبضهم
ابارمفلاعامتداكبدالاكهايبقراةنملىكهاولهاشتالدنباوثطثاالئلضداوخلصفاناثهال

همائقسنةمحؤدكانبخعنبهوتجبراصوموهباللهولكانبناالىهنفدعتوصففابذكرالجنةفهصرح
ءعلىذوفحاعدنطددسرفىضاهوشردلهبلاطلبفىانمضجبةقبنفتهاععن

ءصوطبههمدينهوساحداافيمااظننامنولثفعوركثيزةالحعنوحولنليهاءالفاواتتالثقىةمدف
ةوالففالذهبمنالمدينةالبهنخلوسيفهوعقلهاوسلابتهدعنفزليضارجاوالداخلمالجهبسآدعن
أرضناتاأوبنعاطينهاواانباسودخلذللئالهشالرأىاالحمرصاشبانيافوتصومغيهيابينفاذاهو
لماتماداالغااالئغرفابالغرفوفوقربنهاغركلافيهافصورفىواذصدمملها1هوبمرينقيمفاذا

ألهلالهاهاهعاولناهالمدينةبيمصاربحررعتلالتالثابراباذايافوشواالؤلؤواوأجماراوالفضهلملذهب
وبرولمذأاينظاالمعمئوالىصراندقبنااالللؤلؤووثمةغربعضهابعضاوهىبلدفا

مهلكلىالكنعهمملارارأنلداالئاربثرفومختأاالزقةنيثاقىفاذالزةنظراداثمذأحداهاله
اقهةبسولمجةىمهمميرهلكلامنمسهلدابخ5صنفسميلىجلطلنضةبهرمماؤهائحفهواشعنمطردة

السعاهمنصةعلهمخورارأمواكهايموأظهـاالىرجحاوعسكهـاوزعفرانهبنادرابهاوس
بنعبداللهوفهقكواادكنصلةاااوماوأكا4علههذللثءفسألهعلعهفقدالههافألةاىش



اوجلطولممقم
أولماعفربعهاتأرهفم
نمدادينةهضعنليخلق

أوكونيااددبألعهعفا
تهعوااابويخلها

فيهاتخفواواضرالجهال
مفتأولمبوتافيل
كؤواالنودأورصال
وسبعميهلةاألذبنوا
رالعنهديخة

لنرىابواددلوابا
وتاداذىوفرمون

الجنؤالكعرةنيأ

ضاوجمثيرهنشالمو
اترلواوقهلاذاوضر

اناساصنبأوتادنمله
ضبةبالبهاكا

ذاتارهمهظلعةثهبونياسعقعنلدئهلىاباظلبلرةلألياهاال
كالهامانةالهاإبنلىصدقالادادمنامسدغممىظلادبخطلىاشدالعمال

مفىهمبألجمافىكلهشبهلااالدضىكالمحمكعبالموانأفمعنانهرقهرطنع
عضةصرأعلىوانوةأرضاهواوالالرضفابرربسالومة11هرضؤجتالجوا
واظهانونبابانلعيالنىألرفىاهذهبهنناومووشماءانهادذالئأللوامن
طاوتعمعمثنمئةمرشدادوكتاثقسنةألبناوافىوأفىاقيالجزعاسامنأس

وعندضرااواجكاصولهمهوداغاحلىاانطقواظظلوقلفرنجواعنها

لضيرأنادهمئوزللمهالموأهيكطقعداراوزوزيرمنضرلئكوخفيصفرألفع
زاظاكايا11صاروائمعثرسهبنبهازهموأهلهاوكلنالعمااتذدماتلىقاثهيؤا
لمحافمأطكقاصفعنسبهثسوملىاقمكليهليلنعثعسيرالمدينقكلىفن

رأئعغرفعىألمحزمانكلبنامنخيارجلكعبوتيدثمحديبمنهماجياولم
القألبقبئاقهلمشفأبصرعبداثملهابلنطلببممقعمفالوعلىلاجب
اللذبخحابعادمافعلفودمهللوكؤيأكلوؤألعزوجلارجلهذاواقمن
راطحمنأولنشغودوكاافوىاىدبرابعىدبالوالجراأىاماأصقدوا
حنؤبنالئكربئىاالوتادذىوفرعونجوتابالوأمساكنواوثضونحته

كأنيلالمتفاوفيلاذاقداابرزايضرلىكاابههوخياهيممضادوصشه
البغوىىواندباالوتادائألنهكسنبلنبوقيلاالوتادهمصاغظل
مؤمفةأةاهىعدهكلاالؤالدالنهذانماساشفرعوناابخهاساعنالئعللجصناد

فرعونتج6لعاشطةاصنتثشنفوكاعااجمانوكلمؤمحناغصقبلأقضازنهاصو
صبهفرباقهنعممالتئمطعمدهاالمسفطاذتجفرعورأسغمئمطيومذاتاهصفي
واالرضواتاواواألأبدالهىالتغيرأبامنوصبئشفرعونأتا
أةيالمافهطةفالتتماكيكممالهالملةتبكلبهاوهىاضلشكامودلهصدالشعربكوا

مألهاعنلهافماألدسللهلمصدالشرواواالرضرواتاالهفوالههاوالهانترئضازنك
أربعهخدهابأفعلالتلهكااقفرىاكرهتالهوامجكفقالالوفتلشعدافد

رأبشالعدفأواالعنبنكبافتهفراوقاذلهطاهقاربواالحباتعلهاأرصئماوتاد
بههاعلىفدالكرىنجاتجابفعقابنتانالهاوكنمبعيئهراماكفرتيالدعفبتىشاا

صقلوفجتلتافيئوكتدرصيعاالعسعرهملىرمباقمواالذمجتاظلظهائم
فجهاواوأرادمرهاعلىضفلطبنئهادأقكفرشيالتعكزوجلماقرضيكا

راالمهدفيالذتجكلموالعةاالمنوهىابنقانتكلمثلناناقفأطلقالمرأةفيعت
اقهرحةالىتفضنكظصبكطنةاعافىبالتمفدنجنتجزىاماهالوظاتطناا

لطالبروجهاصفبعشفيوظلةااللهفمسكهآمألتأنالماتلبثفنبصشفمكرامته
4طذكذالمحجبلكذافبعشرجلينموصفىفيهؤىاثلعرعوندفيلبقألرواعليهنم

جمالرأواذللثفنلفصصلىناووشمنموئألنةوهودعدلىارجألناليهنتهى

هذبئدظيهاالأبعاهنرعلىولمايماشعائثسناقعتثعاتكاليماصقيلنعرفوأقالا
لاظيركلالىجلبنواجماهذبئألمنياسؤلهابفوأعطمهناددفاههعلىارجلينكتم

أمافرجموادالىجألنالنادفانعمرفافىؤنحأالتومصواجلالدنياتجهعو

مااصهـ

من

صه

صعو

ثيل
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عون

حما
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وعركالدبئكوومشالمذواالدبئاهموغكلآأوالذاكلالشبلأبئاد
أمأ4بئحموطرنجألوالفتلوالكلوبمااضعادانجكهوافيهالحاالازفىاتجاو

هلونمألصالفررؤعالكلةمالقعنخبرفربرنو3موامالالضعتبرأحدها

ئعيأفأعالهفولمممامارأبثظلهفالقوليعاأالطبهفدلنمفألنفيصلئنه
نسابنىأصأقعناميصوجوةففرعوشقدمهسدثمتلهضاوأفيلوأمافرمون

أقكيفبعنىلمانمطفضللتفرعونيمحمنعفرأفحنمامغآصيصفتلاليقاديلسعرا
علهاثضذاضمعايومالزفبيغلهيكفسلقونرعونبأفمرعوشواناماجملىاص

ففنلفالملئمطةلمحااثلخلوأنجنيمأتاثععرادإفوعونلتمايبلمنهاقرفرعوشمخلس
واتالهالهوالهالالهكالهياوانجنونمابعنطنبهاظلتانالجنونبكفلعل

لهماانفدماهملوفللوامهاابمهاالىمربهاوادسلعلهافبصقيئسردواضوأل
شربعدبلئوربااشهالافىفلىناعونجباظلتأسابهاالمائطانالذلحنونا

لعافيانسملتخشعنس11ة3ستإاالالابرمايئلهخدالسرالرضيواسواوااك
ناصابعجنىأنوانكشمايغولضاذعناعونكببقلعماااوفوجك
هامهثماعىاضلهيافرعونفقالوالكواكبحولهافمرخلفهوامامهالئعممىاثكون

نئغفلتبخرعونكلمهامايعغليهؤلجنةالىاابالافمغيعنبهادأوتاأربعهينب
الجنةخلياداوألوالتفبقهوفرعونسونبهنىنةداليعاكبخدعنةال

نمعوائموصبالمعاصىمحلىاوكوبونرمونادطنىدفبالاطنواقلذيناعؤوجلؤيه
فكانالصالخوالفسادضدقشل11يعنىافسادافهأواالبقولهأاطغياناد
فصهبكللهمنماأفساملغسادينناونيحالبرفتهناينناولجععأفساملصالحا
الدنيآمنفيهمبهايمونصهووفللبهمالعذابصهلؤالهنفيعذابرنسطر
ابهثنظطالسوطاضلالنالعذابلهممنالمحماخلطهواضادةوقيلاسبالسوطدال

عنهلميكلالعذالمجنجركطذفايةاصوطاالناالستعارةعلىاهذلوبببعضبعضه
انفولاالتةفرأهنهاذاسناوكلنالعذابافدضربهمإاجلصوطهونيل
لعنىحثباسألمرعمادلبابكانيرعنهابهمموطفأضنهمطاكتيؤأسواثطلىافته
متدالنلهاممراليهوقبلأصهلهفوتهلعبادالاطيملىبقهوتيليسيرصوجميت
افيرصدامالوقيلايمعصرهممواوأصكتهلىالقاؤجحيرقبللطرادوالمرما
نناوعلىاأرصدفيلوفدبالمرعادناليفوشلعبابماأمالمقاليفوفئىوالمعنىأنهمد7يف
انععةأكيبااصنمربهلماى5بئاامافساساذاماوجلمزؤلىكلكقمحضمطر

منفىعطاالكاأأكرمنفبغولربمليهومهعأكلباونعيهللمااصالافاكرم
ئمأىرروفيلكلبهأمحفيخؤمدرعيهبااففيبعنىابعألهذامااؤاسامفالمطالوال

بخنيالجمهةأتراشلىرتجيلمإلأذلأىافيغولربلجفيهماطاله41ؤ
مهلكراتكوشاىفروهوالانجهىدالمراابعمنبلدبوادلمرااللسوقيلرا

آاكراارصقأشسةظنهنلىالتمتعاالدياوظنشزدوالحظالمالخؤعندوالهوان
اشلهولىامههلمالغصابتلاولاالصكنلىليساىطداتعالىضالاهانةضرأان

الداغوأفمالىوفرعون
أففالببفاعالزبث

افىارجؤايلغاالبهعم
العموالمبعجمناا

نبىاأيالبألبميما03
بدلنراعادمؤلماعنايا

دهوالمكنلبألمرصاد
سدارانميبزقبفيه
دهذامفعالمرسده

وينهمبلعبالالدعادمنل
بعطرلبهااظوتو4صو

مازضههيطقطه
واناشنبماغبرلجه
النماتاهافأنرفئرا
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ذافثرفلهعيوارأمشغئرلهابسمارالعبدخعبااابثالاللطكللىاسدثئئعاوضيرهاربسطن
اثبعهقؤأنهبألصعضتواشفاوأفيفهنةنرباللمخالمحوئبلىبزيونكوبوبهألصبرأيخضول

قهكقولهثالسفالهكلواهااطاهاقماعالانمهوهووأندهعلياعقعلضكلالشه4كز
ثكلىلمحامتحاضونواليتيمالثكرعونبلشمنمظمنغواسعبتالهالىتمنمااوانماعالهعنديممعلىأوئلفلنها

اييماياممنفاليؤوشعايلىمههغههبانغافعيكرعهموهواقاقولاهذاكهثسرهنهناكبلينياىالمممك
علىأهألبالمبرقوضى

اابعنىاكويصحيئطئئهوااوالملىالىلادلىيعمحاحاكممتهالهاقدأللاكرأصألاأنراتجألفقرلهوشعالأبااكليىوعكإلالمطعام
لوسعوفتههمنمجصوالمرططاعتهوانماكرمادلهاحكمهتافعالمىلكناللوأنةكلالميرالثأىالنراثا

الؤوهواطلمذالما يصحرأبعبماعبرهروثضيكليهأيضكرأملمجتبرهالمالىندفامناالنسانعلى01وأمااهـل
امةااللممهكالعلىأوأابرتحصواابتاضههطونهيدإحلعطاجمرأاليميمطرقاايلغلىمظعنميخلوالانساالبولذنوا

ثملهكضوالومعناهالصونبكووقرئباطعامهونأهيوالمهكيناإطعمونالأىنرالهمونوبالمبباناا
يبهنكلاانهأصنىئعديداوالأككلولمااالميراثى3الئزاثكلونويأاذدعضاعلىالمالوخبهونمؤامع
وقيلصيبهمنيونالصمياشووالألساهااليوبردؤنالجاهلهةانهئمصالزافيوذغمبرهونصبباصبموأحبهبهعنىيقا

ومجبونيؤولغلهالذىفيأكلصامأمأللااليسألصبهدهئنوركلالذمحيااللمصااحيدصئراشلىاجا
انالبنبنىآىومومجبالويولعونالاخمجمبوشبنيراوالمعقطاحهاالمالوقاومنعالحرص

وابمنمااليفعلىنمعناهوفيلوحبهالمالءصعلىالحرصكذامنميايةيرقرجازمحوأبرمرو
الذمالشغهموفدصعشعهمهاسدفملىتيفهماخبرجمنثمالمعلينبؤمنوالممااساموالبحضورمونب

ثامنعارمئىوكهبعدميهرنهىكاكلدفتصاالرخابهتذاأنعالىعالصنمجهوكلونويأ
الضفاتمن7التيةاالهنهاناعوصاعربكظهرهائعلىاليعتىصىوغيرهءناوجبلثعنيؤعكلو
جاععنبهيرافيهاوأصوهاضبفاللفاىوباسلانهاوكامتاالعامةسكتانضدملفعلهمكاوات

ظاهرهاوتأولهابعفاالعانبهاواصاذهاعلىمنالوابكووالتأويلوالنيبيهيغرفؤكركأسهمبالوئي
تاويلاللجمنهكالالتهـكأعلىاطانالعفلىلعلالىاثبضمالدالمتكلميوغالىبنوالمتأصينمافرطوافعهملى
وحاوقيلأحمربلئرفضاؤءجاوفعلفىاواببالمحاسأعرفيأويهاوجافىيليهاالالالحسرهتنفعال

مألئكةتفزلاىغاصفاوالمالاالتاتتمغيماللهبهظمجيثبئربك7الداليلادااإلدضىكتاذا
بعفيكوؤنيعواالنسباخدقينفعصيموشصفابعيصدةفاعلىفاكامهببعدددكلدكافلىلت

فصةالدكاىكربىعليهادك

نماجثسماتغاهذغىانغعماابئددممبمعوحنىلىانجلىبفعائامىلعدمتمزطيوفيلفجمأسمهعنوصاهاادشهباكعن
لظهور3يتكهيلبكر
الدكوىلهوأففروبضوبلايتعظاسانصذكراالنتمجهمنممجايوميعايبثارقهؤين3الموتايقتدا
العيلافيمحتدمتلحياقىفدمتاهنىيايقولاقوبقلهاينوبةيظهرالتولهيعىمناواحهنافهو

انصعوخوأصهبظهرمجضورعساكرهبشائارامن7مجضودهسظهاذاضرشفهالملىك

األنمىبئقابافبعدفيصطفوشعحاطسصمألنكةيزلى1والمفحفاضاوهفصامابخكلضاعافىوعى

جهغبؤفلثانفىحقيقتهلىهومجرمحوتبليئوفايمابذتوماكقولهالهالمزتااتبلوجمعبومثذببههنم كرىاوأشلهينعظأىالنسانلرابومئذنجدهاومجرماأسبعونزهاكيعصزمالفيرمنفالسبعون
العالحهاالمالفدمتاكلباليتىاالضهحياةوهى5نلحعاققدمتإليتنىايعولالذصرىومنأيخعنفعة

لباقيةالحباقافانيةاباها6



لىاألظسمالملاثقباييوكادانالثيصلماالنأصالايياكياليخولمحكلذاحدبهاوئنالنجبدني
لىاشاللعنبواليوثفدأحداكوثافاائقوالاابكعذالىالىيعذتأكمثمافااجماغاأصدأوثاقه

وفراثواالنسانالىبريمكهرضممرمواأبرمحرولمحلبهااجعواقسلبموصملىافرمولهفراءو

بنبهو2قيلفرالئأحةاليعذأىأأصدابهفيوثذالثعذسكالموشماالمثىاالترهافثنسال
أحداليعنباىلىالتهلقكبألغاأحدعنوخالدحنىزأئاتكلواليوفربرمئذالاللهالدنياكعذاب

ليبمنقعدسمافنمثقلسعالافىبواليونقاليعنبوفرفيواالغعذالهسالسلقسالشهواالوالابالعذق
لمدهوعةفىكفرهلضناهعهبخخلفموديكمدوهوأميةأوثاتواليوثقصداعفرأاالبمفبكذاسهذاوسفاهءاناوا

01للفانواالالجماناعلىالتابتةااطمشةاأففساأيغالوجلممزوعتومولهكغز5نشد
الومنالمملهابعومهآلمىتخمماوريوبهاعاروباناور4ورألدتعلدالموقنقالتىلقجاالصه
ماالالئالىبيااملنهالىلحمناآلمنةهىالتموقلبقضااراضيةهىوقبلالموقنةالمطمتنفالمؤنةوقيلطاعنه
ثا3كلوناواسثمثهدبأصصينمجدالمطلببنحمغنمقنزبذكرالتشبلالمطمتنةهىونجلاقهعذاب
الىصغةاالأطمثنةافىويلسبلهامةخداضرىحىفانءوفيلىاالنصالبخكدىحبببقوفعل
والحزتوفررفزهاالسوؤمكبةالشعذمطممنةعؤمنةنفسكلطتقماااندبواالصعطرأد

أوالمؤمنةفساوهىووجهامنلهاذفحنددفالفعلوالثرأبءالجزامنربككهماالىاىبكالأربم
التىالحقاادهلمفنةفهابىبوالحلكعلاماعهجلاللهأرسلاباللمزمنأأداثيبنعبداقهكالالدنيا
لجاصكاالفداليناممكنهانجراضورجماشوربدعنكالالوحىاضمثناالنغسبقاطاففالضةامن

ضمبراالولهلشولئءاقديقولونءالمحاعدادحاهئكةأنفعوالملفىأوجلىمصمكبموجكلمج
ادفساالااابةءقرايؤلمحجهاعليهاصىاالصلىلهاوالجماالفغجمابفألهبةوكليبقواالرضمن

وانماثنةالممنةاالثمالمؤمنينانفملممعفاجلهالفسااذهببهنهلميكلئيلىيقالئمصعهفذجالالجلحمنلىا
ندأعندالموتبقالاروحهوينبنولهفراماسبعونكاعاعرضعوفسبعونقلعليهفيوسعيؤمي
الجهةأوعنددخولالبعتفبرهعقالهئاكدؤرمشلجعلواشلميمىنررالفر7نكفاهمنمثنكلععهفانطنكدار
كبىموعدالىارجىليهشاارأرسللاتواذواانعهاهدبافأليوقظهيناملعروسامئلعئلىطونو

راضيةأوفىالمجربئياأبغبقالفخثمئمىشنوأنشفىكأمنأءصتجساصبهاداعنفطعةلوارملكبن
فيةصأوتعاالتمناداقولهمعفيغضبانموقلعليلةوربكألحموعذاببمادصاابخيئةالنفس
فاثخلىالتباعلشعندادحنراناالرواحاللههيمابعثاكنلهاذلقالسدواكاادصاحبدوهواباىربك
ىعبافطجلةعبادىفيالمحزأبارجىوقيلعباابئورواتجكناكراوعطاعرمةسعادهاوهوقولأ

فيثنتظالصالحبننياالهائوقيلكهااللهضىأضيةمىعذئمأاطعبهاعنأىراضيهكرامتهربك
جنىخلىدادسلكاىىاسلىةالهافيلنقيامةايومفاذاصانضيعةصداضيةبكاليرأرجى

اىأبرعيدبوقالسهمبالطائفابخكباساتفالسمهدجبيرجنتىوادخلىالمصطفينيئعباثمالصاجلآلث
عبادىبينعباحيهتفالدفئ4ضارجاملمثمنعشهفدضلطاؤفطخلغهيرعلىطائرلمفثمهدشجنازمفطه

ظالوادخلقامحخوا
هوبنراضهلىاارجىلمطمتههانفماابعهاالفألهالدمنشضرافبرالكلىاالهنه

لحيننصااددءلىلىحماأمتآقدااالتفسيرهذهارهتئاالثلأوظلتعضجننىوادادىعهقفادخلىضعةهي

الىاحئاثمةوفايإللىنجتوةاممببلهوصلىكاليهاوارجوعبتركدبكالىارجىالدنياالىالمطعتنةسان
ظادفننعشهفىخلغغهفدضبرعلىطافىلمءبافطافحابااولماماتبدىجمدمسعودبئباللهكقرأ

مكةأهلعإلالنىحبيبفىوجملالمطلببكلبالحزهفىاتالهافلوررمنولملقبرشميرايكلىاال5تليشمف

وهيعنر4ن3بهلبلدمكيهاسودهالسببالظصوصاللفظلعمومالمؤمنينيذالعبرهلىمةطقيل



ميموحمعتدابهممبهبدإالممنبفئرلبلدمأاجماشحلسيمعوكمبمطصامملعأيرصيهيمااجممانمثياوليرم
لىذواصبالاخيفثلىامجرهونفرصبيلعنلرمفياالصعدصلى45عكهلبهابنىابهذاجمض

مأأوفيهثاجلكلفتأمحمم اقهوبعثولئنببشلى

هـالبدضبرسوؤبداكلناح

عئروشصكااالئووكلؤننتنظيقواكروخههمامكبعنماكفومنامل

ارصيماارحناللهلسمسلىأمداونهلهمفيا
ببلدهماللاللهسول

ددوااتأأويسورةفىماقالفولهعلىمالكللىتغدمانبالإجهذاأفعمالليماعزوحلجملىاالذشانانعلى
حرمةظمفكقفيهلبناذلأمحعغمبمالبلدبهذاحلوأنتالمغسرينجيعقولفىهىيكةالشدائدواحمنرضاساةامة
فعهافصنعللىأفوالىأللأىحلوفيلبهاهعيمايعوسالىمانجلمنأمكهمكةثحيافغوعدهبأن

لهعزوجلاللهأحلصأللهااسثمامنالناصماعلىعلبكواالسرليصلابدمنماترعنهوالتصيسللتسلة
بهنصبابةبسركعباباستاداوهومتعلخطلابئبغنلوأميقاتلالهعيوممكةالبلدناالوأشحلضا

ومننم7يفارأسسغيادصلدمنقالاطوم7ضدصمقولمدلوكيرهاواالمسئقبلفىقهعكالصعل
لحوأتالىخلقيومصكةاآلكومأنذبعدفالثمالممصدفهو6مندخلومنبابمفو7مناقأءانقتلماؤيمعنفيهلتعنع
بصمحراثارفهـشعنسالىأحلتواغابعدىالحددالعلقبلىالصالمخللمرضواتعالىألتهانسروذللثوا

دهاوشرنهاوصهفاعظمكلىزائدلعثةافعمملماتعالىاانوالمعنىالغيامةيومالىاللهوألحهالهاخملبعحكة
فهذابديغضياكلفيهاوأناتلحىمجلهالهانهوسلمالتمملعهلىنبيهقدرعهذومحوالقبلىأحهتعلى4ما

وضوجهرةرابهصتقبلالىفطيفضياعليهانعثةقيموهوالمعفىقاآلهعالىررمنوءممائماس3فأحلعلثله
صيدايضلىاباناثمهـعرمونافبلدأكطبهذاوأنعخلفولهفيوفيلنكاوعدمنهافوهوابخفطلقتلماشاه

ئعادبمكةاللهأفهمتهرويعرووالدوماولدئحنهواضافيهقتلونصحوثباسنااللكعبهلقام
فألفريتههنانفوواشلاالنذربتهنينطلطندباكواوبادممتهاباورفابقوغيرهمابخصباومقبس
عباصابنظلفىكبداالنساناقئخلعناخالىقولهالقسعموجوأبلبمايضممصىلهسمةسفياندادأباوصم

ووالدنهحملدقعنالمئألضاقاوعنهخؤائداالالدنياوثطمصائصبههوقيلبتأنشوئطيرقوله
غلقاامجلمقلموفيلنمدةكبدالالوأصلوموتوحعاتوصاشهلهوفصطورضاعهوفطامهاندقولهالسمنقبالافى

االكبداالصتواهلأيفماابخكلباسوعنلمقاظأضعفذلكوهومعبدابنآابدألوكفاكمهنوليشواكم
الحعوانمنئىوالفامةعتطلمنعصبااالنسانخلغىالمعهذايهونفعلىواالستعامهتقبالإفى14علىددال
أسفلادرأانقلبضوجهفىالتأذناذأمهبطنفىعنتصبارأوفيلمن6باالتفاقميهةالسوؤك
عإيفوايدشدوكادجعهمملىاالشداسعدأدفيترلتفوةفىضبدأىفيوقمل11نزوقتجزفناأين
كأشانميترعكفاوكدأدأللطاازالومهفهتحتطالعاالدومادلىووالىالةخبال ىعهعملىنىيعوسيموالداوكلولدههما7د

بوكىواعنرااالأباآأصحمصههأهرجمومغإنهعيلعنىاأاللطنثثثمدبنننافلرفطعالممهىأاقأوولداواباهبملدهل
ىلذاجمعىوامنإماجمعد

المنيرهفىوعنحرهالدضاوثهداثداالمصانببفيمشقهفىكبهالضممجوابلمنفاثنقنادئة
يدصنادابأحدلقيربيهلننأمجسبفىاصينهاموااالئخارواالالىهكواءاقضاابرطابكبلفيلميالنوشم

العوىالصندبدهذاأبظنوالمتنىالمعيبئالوابدبنيلهوأبراالشدقيلثمبدمايمبدمهمياللهرسوليالذبنكلنيهثىنر
وانهيوالمحذلكذكرهايعولهثممنهاالنتعاميقدرعلىمقولمفياتقوملنانثعضهفالؤمنناقومهق



نبرامنأماللبدائففناألهلكثفرياهذابعىلغوإلزوالمغبره
بزأنلمعبأجممالخبعممملىاوةثنمدلهنىفوفابضبعضهطونالذكللعلبعدا
فيائيلكنكااممتسبموفعمأنغفأفيمنماعنيسأنهاليرلتاانظنأدنىررآأ

ئرذئمثهاكهقدهلمئحنةيرفأنثافتملمنأيظوالمعىماقيليهفجيبممنفضانةاقوله
متظاهز5عباللقكلىنمانبعنىاوشفقينيهبولسائجللمداخالبعرففالفممكليه
تصعاندجماسنازعئدانيفوليابن3ثمكلزوجلالتايثالحلىئءومايشكقههاكرر

فغدأعنتكصمكليلطفعطركبنازعكدانطبثلبفأعلعبطبضينفقدأعشك
بالبمتيعلبئفعدأعنتكبئماصمصزعفرنادانهعلطبقبميمببف

لباطللحوامروالوافايراطريئيئرالمغسرأللمحدينمايناوهديهعلفأطبق
يخابكبوزبهمالهانفقكهأل1انعقبقافغجمأأفألالتدجماسابئوقللوالضأللةلهد

اللهلىأرمنوةاكلدانفافهمنفحضيرالهاسغبانممونااطعامبارفكمننعبةا
مياقخولالداممهاوالجاوزهاواالمعنآمموفعلوساللملىوهوعدليا
فليراالافيشيطلناوالهوكلوالنفساهاهلىلمحتعااللهبهضرلمفمعبهوذكرالعقبقصلا

المشققبععققسهعلىمجهللمالتحزوجليقولالعقبعويتكلفملذىلحهلجوالب

لينالمسااواطماعئفرقبهاذبةيههابالصالذمبحلىنقلشبانوفيلواالطعامارفب
ةهماعتيوفيلجهنمفىجبلبةالهفمحوأنبناعنوىوزهاالعقصوحافضمانكن
صربالعراهىوقهلاننفسهالتموجملهلىموهابطاعهالجرفافانناؤونففىئمدور

صجنبتيهوانوهبوطااعؤوسالالشسنه3سبؤثالنةججيغمحدالمتنعلى
كوساننارمغكدوسقونابهدوفوعمساشفناجلسعداكلهاشوكوخطاطعفكلدليب

لفارصبرمنمفماماتايمجمركللىمنحمماظاطفيركأنبرفمنانطسافن
أراكنوصنهمزصفاؤحمنمؤدسيررجليمرمنومفمويعلىجليركلممنمو

نعالىالهاهىببننمهالنيبىطرالسلدالاالتةمعنىولحعلالنارطردصمنوعنهم
وهواجمابارتبةنقءسنىؤنجهفكةالعضاماماراكأوماأىانعقبةماكأوماأد
أويعملكهفيائاازفبهارجللعنوابأنللثودضهابةوالعبودالىقبطالنجفاوااط
ألمجهريرةعنقانناصنءافدنتاعضرفبةخومنرقبتهكتباهالصزففم

التبكلأعتقمسلةرقبأععئمنكإلوسماالتمعلىقالرسوللظعههلىالشعارضىا
فالعازببئبراامكنبسندلبغوىاووربفرجهفرجهفنارحتىامنمحضومنهاععوأمنه

لئطاللالجنظىيدحألعلىاللهاليارسوليسالتمكلعصلىالترصولاأشاببا
لااوليساواحدقالالىفبهوفكةإفمماهقءأالمهسثأللقدأعرضتطيئةاظضرتاكنت

ذىلىءوالقالوصوفةإللمحئناواانارقبةبعتقهاوفكنهفرانةالنعقالمح

لمالمنكرفانواميبالمعيوشوانهالظحانواسق2لجاافأطمذلكتطقلمفانلظالمالىحم
وجمابةتومبيباالذصرقفئيرقبةشةاالئدمهوفعلفيراالمننكنسافكفذللثتطق

اكبرىايةرافمىالتموالجنهندضوإلىيصبركااالطاماتوااتالعبادفععنيع
وعابمغبلموامحجاتذبومقاكمسفبةذىيومفىامطهاوانار11بهامنلعىيو

قدلصقيعنىبةامنرطيناذواترابةبيفونكبيريدياقرابةاأتبةامعراذبت

1مااللبفاهالكتبفوللهأ
وهودلبخأىكتبرا

يفماتلبدأىكثرواخمعت
يخاكائههأكزقطك
ايهوالجاهليةأهلي

ععادالمجسبدمحلل
صبنكاناحدوهلمأنبه
لته

لراواينعردلهلنفما
اهنعالىكنالهنبعى01لي

ذكركليمرفيباثمالنير
4غاللااالفليهنهملى
المزلعاتببعربهماثنعتبن
برضعاقبهبعبرناطسا4

مالحغزبسترعثهغتبنءا

النطقبهماعلىثستعينو4
والثرلمجوالخخواالد
بتىطوينفيابناوهدال

الىيروالثصرالمفضياناط

ينالةوالناروقيلالجنةظ

أدراكوطانعقضمافالآ

آواطعاالشرفبةالعقبةما
يإلاذاءصعهةفىيرمفي
منربالينازاوءبةمقر



ئمألدمكالييامأواططمطبارهنفكالعالحةإفملالهالهييمليمشكرااأأم7يقنئام

ئىنافعجهالهذاعلىاالضافأناالمعضكفرلجلئمالنمفطخيربلهى4أسكلطاعةهوأصطافإلالجمكا يهعااللكللىاقتمالمرمكربىةاالالمعدهفعملادروظاواالهالىبدافىئمعيهأتالاقهاهفه
امق3مويال4النامسكاطموالفألفلئرقبةفيافمونضهدالثالشمياطبأنمنباصبثاللفبةاامالمافسرا

ةمجاالممبمفهصألالةمهنذللناطالماقابقومحديانصدقالنلفااامةقفوافوصقألحقولوالمجاوؤنشدا
هاافالعقبصااممبفولهالشيطاشوالمراداالشاخنعموهوامعصوهبهاهميدئمددوابةمناوعنلنفسا

ضةفئبةلتىاالهفالعانةارظمنتخليعهاارفبهالتموفلاعنكنضالنفساعالهبغالنعصعونلئمثدوأععناا
كلىأواطعافئرقبةغيرهمعشاضايلصبةصاراكومالدوفولهالقبةفخماعنالىاالبدعلىوعلىوأبرهرومواطم

اذاماءقربشبابففرضعألشمنبةالمقرتجالقرابقوالمزاعتاوللسمخة608أواطعامصاههـافلزقبةاة
فألندقالالنسصفى

دنالفقرثملةوالمزئئلقيهالالنراقهوالمطروحكحااوظلرضرهقرعنانراد ببوععرؤبئمرا

مؤعناانكنانهالمعنىاوهم3نيذلامىكلنثماالجماخلقولهاالمحالئنفحالعربهناالععقاسوةاااذ
الععبةلقوسواليعغاهدهمؤضاالننفعهطنواشملعغبةاصفماقرسوكلناهنهنفمأوانفياشابال

ابااوألواوؤابذىايومالرعفانمشابلى اميخلىآءبقموانعئتفغةاالمحوأهثعطالىلعببرلطبعممهمالنابعفماأصىلمرياينيعسرواياد
غالمئمأأصابهملألظلفرتراباوالذيئنالمصابياندمالههأهللعنئولتكاالاللهناهمكقولهمغبة
اسللهواهمغاغميخوفهادوحضلاليدابوابهامطبغنيهميعئىهنارمؤصعلهمكلنثمنيدبونأت
جمرادهأونعالىداوماىاونم7نيذلامن

صالنورةتفسيرثجوقيلماقاص
وشصردووماشاشوسعةوأرىخسونكلة7دهثحرهوحسةموبماكالقيالوأوبمعى ىلىهوتهاعهقاالاماص

الىجمنالىاللهبسمالعنقعىافضلةوانبةلىا
صفوواإلترنفإوابدافوئااذأوضاهاوالمئعسوجدعزىلهالوالالدهدوالعى

لفساوفيلركلهانهفياصوهؤوؤرالثمسلفمىاالنالفارممهلضىافؤهاوئيلكلسااالجماشهوادا
االفوالفأفؤرهاقوعوهاوهـذإاشألأفاذرهامتالزمانالخوهاودهوصالثمصصاععلشثوالغيره

ةاتألهابانئيساغرذالشهرامنالولالنعفاوذلثتبعهاأىانألهاذلغعراوابرالهأصواوتبهالا
8ثعمتديرؤالوضؤهحيكملوذللثاالستدادقألهافىلفوروقبلااقوخلفةءاالضااتلطاأوعلىاصىالمةعن

هوإغرائنوأإبمئثماكسعاثبهرعاالفآلقلثلهطلىاارألهوقبالتاأوالاللبيصالهألاالمغىالىبافاوالمن
جسدحيالمحسيعمثىأىالفشاهااداللوامعروفامذكورأممولهغرءلةكماصمبالتراوتوابوابالىحمإا

دالونعدأصابمابهم
فاقاالبالقر7داوبدالئلنايايموالذينكفرواالمصابأفاتمعنانبهدهالموسوفوأىاالمحنه

علعهنلمنماثمواأقسهمعلىالمياميناىلشؤموااجمناوايهكاللمحالاوالمشأمهواينةلثمط11أصابلمشأمةاماصاب
آعواللهوأغلقعهاطبقتهااذالبالمجو7صدتهاوصدتمنأهمطبقةوصفصوحزةتلرموصدهآوبالهمزأبوعروأعليهم

أشرقشوفاماذااوضوهاوفصطنثبعىوامالىصارحمنآعشزتميةخعىوهىعيةسثسور وانهاروراكقسالثمهريخفانقممناالولاننصففي5رالنوروذالضياشبعهاتألهالقمراذاوااسلطا

ءاالنجألالوفمخامذلمثدفىتفلئععساالننلساطواالهاراخانعندوبئنائالدوأظهرهاساكجلىجألهااذا
اخسيسمشاادابغشاهاأوااليلابئدظهرهامنلىءمألرككوكقولهامجبرلهاذوانررضأنياأوللدةرالالوقي

ادخاللثانيفللعطالناليلاطيكندابعضايخقكندائا11كذضاقباالتالقسمانحوهذفيلىوالواويالقاالفنظم
طتاكيهماصفااعلىيلكشاالفامأوثمكلةانلوتجعواالمجوزاالؤىاالولتمامقبلالقملىءصمالة



أواالنقولهطعاينلىاكدفكلشمكاابأاحميعمظالينهامناواووكنا
لشبهالللعطهاالهاراذوافلىاوفلىصلثأمهوأرلمناافعلوبعماايغيىواذ
بأزدأجيبمراطزوااذبدارللداشنعمعاضاكلفوللثاذايغمثىملىمعطووافاتجلىبرا

أإلهارثكعاملاوفصباوبمألطهلةاافممارتمعبرافىالفملاجمبزاصىوالفعل

رالعغاهاجمونإلشبىجويقةافىاثمهساالىتربممةبئاهذعاالفساملافاقالىاال
هاوقيلشامنىهاومابنالهلسأواعرلقاشبعهـاوالهلادخمروبهالمجنواضأوبئمتد

ىدأألمصدماجمعئىخلعهاوفعلهابناعىمخلوفانهوبأعلمبأقممنهاهذفعلىاوالذمحبناه
ى1وماسواهاونفسءلمااعاوسطمحبهصطهاأهااالرضيوماوابنائهااسثاكووا

ابالمجداقاثماىابهاأرداناطأرسالحساتاأعضئهاقياوصوىخعدل
والمفكرلباصذواوالسامعةلناطعةالضوةلكترفياالفوىسواهاعطاهابهوشمعنى

لتىاالهكفةيفةثسرالنفمىاثهاادااغانكلهاالنهلفيالقياواالعملمعنوغيرذوافعأ
فالودهاوتقراهالهههافااطاالنسمنمفلجيحقسوهىضطالهميمعنه

وقيلهاتأشوهالغفىعرفهاوعنهوالمعصيةعةالطاعالياوالشروعنهاظلهائنعباسبنا

رالفجوإلهااوضذاللهنقوىهاأاقبنوفلىذفيهاوجلللوب5وتفوااكمهانجودها
لظاديلىألسوأبعنمالقيورفرالاوفيالتقوىالمومنتالدخلداآلنوفللث
علههومضىىاشئفيهجمدحرنالعوانطساأدأيمالعملبخحصيهطمحرانلىظل

لجشليهماوثبفثوسكلبهاصلىمماتاهههـإنبهمأوجمايستقباوثهرفدسبقفالعنعلبهم
امإئفزطذلىلقزعضئفاظيططونالأةضاللميهمءعليههومضىقفثئإلضلت
جماأؤلماذاللهديرجكفعاللخونوهمفعلمحفأللمجمئليدهللثتمواخلقشىفىوفات
اللهالبارسولفقاوسلمليالتمعلىاسولآئياينةمقمنايىراخهبرعقثاتكسأ

أوسبققحرفممنعلهمومفىعلبمىأئىفيهوبهلحوبئليوماسمامايعلأرأبت
عليهمىئئالبلففالعلهمفياوثبتتملمالمطيهملىنميهمبهأتاهممماجمايسعغبكن

هانجورهاونفواالعهافأهألسواوسووجلفىالقفيكنابذوتصدبقفيهمومضى
االننناخلصالنادبننابيىاللهالرسولفعالئعمبخبخعمالىعسرافهبرقالدجاعنم
جماصتةالبلفاليراويخايمسقفبلاكآدبهجرتوماالقبهاجغتفنيومالعملافيم

أفسامههولهماسلماخلقكلاعلىاهـمقالالعملضيمالمعادرقالوصاالفأل
فكالرتقديرهأيخهبهاوفيلنعالمانثمرفياومصاعررهاوماهاوضصانفمعىبالىتعااللهافمم
ومالممطواقولهالفهمماهذجلةفيديخلفداتالفولاهلىلىءوأوددررهالدماةلعئثساورب
زوإجيبالمجوخطااوهذهابناورسعنسالنقديرربافياكوننيتحاللههواثإوذنها

لفعاوابىوباليلهثألنجر
لليلاعاارصعطو1كلن

ءبااالةتنزاضعملقواشوا
ملطشوكلأللهصدوا

يعطنطمجوذاننمح

بعاطفمعموليهملىفى
خوضربالنفاحلباا

المرفحجموضالدرأويدز
نصبنفياههامفالمبالواوونا

نمهوعاملههااضرب
رينومامصدهناافكذ

ومابناهاواءوالهمط
وماونفسوماهماها

اوءلعوهاأمحوبنااها
ظفايةمحلسطهاوتسوا

فدؤموحسنأفي
بالوبوابسلبععا

منأللهمهالمافيهنقوله

انوالوجهفساداننظم
طواموصونتكم

دهاالرمنأدكأشكللى

قعلكنهيةالومعني

لعظيملفادراطعوالحيوا
لموافىهاوقسمحبضااك

الذىمةانباهرا

النفمندانمانكرتهاسوا
منفساضاصهأرادالنه

نفسلنفوكوهىالين

هنحالةوامفالومنم
نضيااوأرادالنفوس



والئلمعثىالبلالىأثنالهبربئنيألكاوهئأنئصويتياهافىالحأبمثهألبهجمرال
الحامللهميلىابطغياأهأبطغدتلولمكنبكبكنبلملياتجلمنواثسشديمىزقولعلاخعلفدأننض
أضمازلمفاوكاناربخسالفقدنمنىأأشقاهاإائنالمحجمنأمأثنبعاذاأ5ولبهمئهمهانب

اخذلهوخاذثنهوزمؤطمنلألحلىسعلىأذ3بأثرفصالىده6لهمسلكنبصذئتاوأفعنميبر
100101الصوباللغوكأل

ايمئهاومميماعرلقتمافىالتعدذملكففايرتمعيمهصلىرطلىنقايعوعدفممألعىالريظبدىشاصعليهماعأاقهدسول
ذكاهاضرمننت11ارز3هقواةنفمىالعكالالهم7توعذاوالهرموافللوالكالغزنصبأالمعألكافافة

15واحنراقذيرأاغلى
اتمئنالقسيومنيخهئعظبومنبضمبئحنأعوذافىاللهموليهاوموالهانتتوااوامتو

ابماالوالىدتإلعمالغافمقوبملىحملتطضاغوااالثأالللهوااخباكاإالهاواأبطفيفاكذالسداالسدا
الفوماشفئسالحاآنهعثكذرالماكذدوااللعذااخهموذلكوأصعرعمأىاأشفادانمعثمنأحئرهمسنمهف
اشفلىاأبلصذاولقى

زمههبناللهعبدالشققاقلناكافصيراينلهاأياثقوأذرفاالشاشعسافيارهؤروالنافهأىوهاأ
بيهاىاممليغلنآصيرلىدمدو3ايهامنيماممفىلىنحطبءأتأ4ثمآهااابنأإشلماثهوانفياالغعدااسن

لسالألياقةوا5نصأل41اتلحاصابنىاللهلههرصولالتعادأنهيدممتنعأكيشددموافنادلفوااصدانئلها
اأضافهاعفرهاوافاعلىقلثزمواانهمعنهملماعؤلهموانماقالافتههذرواتاىاللهسفهىفتعاطصمما
وماالرداثرجهاوالننعرضواأكاوسربهائأكطوسقياهاالتملثمسرفهاكهتتعااللهادكلييدمدلهمرضا
اءثمرعلبميأمفدصيمعلههرملعدمالناقةفةافعقراقاطيعنىفكذبرهشربهاهألكملمكأمدبم

ينفلتلمطبقاصىالعذابملهمأطقأىدمدملوقىاستئصالهألكةمدواوأهاكممبسبببذنبهمستثععاالا
لذىوهوردنبهم

يىبمفئمعوالعئاعإلإلمههوتاكذيبهممهمابهاعلهمفديهمأجهمىفطعاأبلأنمبماإثهاصوهممهمافنأتيوعقرهمارسول
ألتهالينافأىعقباهاصخاوذاباتهنعههنهقيرهموأترلبصغيرههوممبيرهماالمةالدمحضوىفعواهاأ

ااالصخافوالمعىالعاقرالىهوراجعيلوعباابنلبهداهالكأحدلىمنتبتمنهاصغيرلتلممعلي
نجاوالمعىوالصألمالمألهعليهاليصاعهوراجحوقيلافةرالةعنعايهاقدمضقبىوالصخافوالكبرهم
أعواللهأحعبسببديهيؤأنابذالهمنابهمانزلمااقيا5لهاواليخافعقباها

والليلتعهعرسورةئلالفعذأىهذقبةط
اآءتالقهانذالئخبرضانف

أسوعضهالهوللكلهوصبعودطصدوبهسرونودىوايههوهىافأحدكامنتبعة
ارصيمالرحمنللهامبهال4الملىكهنقببامن
قعادافتهصماةالتمبضودمصالفاربظدتهيغشىأاذايغثمىوالليدوجدشرلهدهومدطكهفىخد
ركأاالضطراسواعنيهممكنومأواالىيوانفيبميأوىالخلقلىكامةميكنالداللبلوهمملحادلاللمس

طلبفىصكاافالقفيسهالناظةبعدباخوظهرأىتجلىاراذاوالنمبغوامربانثطاقمئمفألنحاشعيقنيمتث
والمعنىضمنعالىأفمممهذايهونصلىخلقأمومنالذممرواالنىخلقوطارزقموفعاى
راالذجنسأربدبهانوأحدماالغمنكروااكخلقورؤلىالذىفادرادظيماوىاصلىالللسوده

منهلمقتطينمنأخلق7دمبتدألىتعطاللهبهما3ةأوانحااوحمآدمهمالوفالشواكصوعشونتمنج
ءصعىااوالنهارمناهااذابعضلوافولهمنالشعساهاالمغثىثىادايغاليلواارصيمارحناقهمه

الذكرإوماظقلاظلبزوالظفياذوالنهارااوفباذفولهمنبطألمهيارشىاثارأوصالاصئمىقوله
اضمايوابحدماعرامناككرواالشخلقتدرعلىانىااضؤالعظيماادرلكل1نىواال



اناللئمضممث11فىتلففضاعلخالمأهاانياىلمئثىانممعيملىشاقىلهلعماوأبأمكلخاعتو
وليانفتلضملبمقالانهمليرهسالثهالتمعلركاالشعزأبرماللثادوىحمطفيساعهضفكك
فعليخااالضألثمأمامننعالدأعمهدكهاؤلهفهاوقوأوموبفهفعنفهانصممهيخدحبإلعورالنالم
أعطىماماشثرمعلىزعنخااالشلىبابموفيهرأكتاقمكؤوجالوانسلبلمالهضئاأىأعطى

هاعالىضوأىاقخيعصمقمبالخلباالالهالضولقابخحبانألبالحعمىومدقمالبنبئ
وسفهفابتنبمحادمهجموعدالتحزوجلعئوملبالجنةمدقالعتموقيلفعيفعياقمانأيعن

املسنىاللملبالحممىبوهوالبسوالفعلةةأىللبصرىالدنبافيهبتهلمنعفسنيممزبئيبهاةهالذكلكلع
أوالماألآلوسى1ننىتواسواططهاظرفىبالنففةأواملعنجلعزوجلاشؤلماهجمابرفملاله
دهىالحمسنىباثوبةافمثزوجلاكنباوعدهاقهاالالهبألأىأنىبالحممنباكيركبقهفمتعالىانلهثرابعن
نىاأوإللكلمةالجنةجماجملحزووبهكليرنعربأنفصهيممأللسرىاتمزفسنيابخموافوابش

زيبمافقافماال4االهىالوللهليثداخيهاوقياقنعسمرعلبعانوقيلافارسنوجبذللثفالتخالىاليرض
فأفمنهبئيسرىللنعالىاقهبيهدالثمفاوةهاةوالخذالشوانهالتوفيقوانابفلرئولههثتصةالسنة

ملادوهىاليمسرلنافىتعادعنمظلتهارضىأبطابىبنفيءعنزالافىلهاسبئاهملابوبو
وأمامئروابرضاهمؤوقاحولهلىوفصدوصسكلياقاشصلىفأتانادسولىالغرقهميحقزهجئا

واصتننىجمالهأصلقعدهوءالنالمععدممناالوقدكتأحلىمئماصنمظلئمرنهممحبنكتبعلفنكس
ثغىأبنفهعربفمعلىكتابناأفألنعكلألتهولففالواإلرأوسعيدهواالوفابهتبشئيفئةصمممزاد3الجنةن
ثمدباعنابصهواتفممصيرلعملالسادةأهلمنامامنكنميصرلماخللهووافكلفقالواملألوندع
لحسبااكذبابعأعطفرأفامأمنالشعاوهنمأهلامملفيعرلشعلوهاأهلشعىءوأهاإهالىأهل
فسنبممؤباالسألمأوالجنففممنيمؤصنىاطكأسواستغىنجلمحوأمامهـلليسرفشيمزباصوصلقوانق

يةلمؤدافلصرىءاتاشباانوانيداالنسانممايممكهوأنعصاونحوذوطلىطصرالميمكارهاللعسرى
الطاثكونالنارالىأيبهرفىترلتيهاألوهدهاضايرهاممايؤنرفيهابذلكاالدضضمربفوقلميناةا

وأضعلعهئطممادالمنمأتزلىأقاوثحرهفعلفبردهبنةءأمنبالائمزيالهوذلكانصديق

الخعيرطربعةلوبرعنبخخلوقبلكلشلىجلواميهطرسىأببعنىنىلعئسعبمانقولهالىاذايغنمىلا
عافبنهاالنليسرىاليأخذمنهاتهمخاذاطلعالمحنةبصاكانعالففبرو4وفرعهالمحداررجلارنخلةاالن

رالثصمةوطراليمحريأخذانبرةعكلهمحىرجلفيترلقيرالةذهاصبيانلىافرهئيأتاقوفرجماسقط
مافبغاناللعسرارجلدلكلشيخرصهاتىفيهفىأصبأدخلأصدهمفمهافيوبوانابيهممن

انعهرأوأالدجهماطرفىتعطينىلهفقالفئاصاحبمثليمالتملىاننبىفلتىومممالتمطيدملىالنبىانفقيالى
الجنقوالنارالىاجمبومافعهدنكاالىجلفقالالجنةقةثاوالثارفالدفؤماقعيندالى

اغزادمسمقوله3تبيعهاانلمحآلهلاباصاالنصارفقالامنرجلاحصلىأبرابدكمعتذهبضهاثم
قمىهامنحدبشهولمالياوافمكللىالنىالدحداحافأتىهىففاليمتلطلطايعىهئبك

اللهاالوفابهفمنفيععةارجلدكوهمالشليهملىالفدعااهىدضالالغالجةلىأشنثريهامى
لعارواابخهمكفامنالعولوهذااآليةهذهاللهفانزلولعيلىخدهاللثقاللةاابالفقيرحاراالنصارى

أوتدكهبتاثهقعةواالئكونةمةظنكانالكانعمالمدبتانقصةوهنههكةلثالسوهذهالنضععففي
اغمعيدهةءوأاصدبأبجمرأفىاترلىااضجمممهابالمدبنقوادهربمكةترلتالوؤقههنه



ةاذأفئلهخنىعفماوما

كأليناعاناكلسف

والينفعفاهنلىهنفاللى

نفىااأنضوفنم
لالهبسل

ألامينماقاوئهاالي
اوقولىكندتلناالشتىا

الذىكنبفئالاال

االيملناممطعرفىولمارسلى

ولسايطنهاوينبها
لذىالمؤمن1ننىاال

برجر2للفغرالهمابؤق
انلطلباىكلةاكمن

آتزاكماعندطون
آوعهوالربكبدبالبر

ويزبهةالىمنيتغعل
يؤقبدالمىاشبعثه
فيخلاداللهلهفالمحل

وانصالتلةالص

واشصلمتهلهاالص

يؤقبرقالضماالمن
بيدةفعبآألاافل

وهولشتىاجمعئاالشفى

تواالتئعفراا

النهوهوالمؤمنالتئ
ثئألعملىباالبقعص
تىاةلظوالبااالشعيا
انهزمتوانققياهاال

فأرادنارارناهـان

فاباالثئصةءمخصو
وجنبهابعوقصنح

عرجهغبرأوالتأروئردبوالمألكارلمحدمنشلوثر8ثاداهمالينفعهولم
رضرداأفالواالولىؤللركاوالهثمريمانوئلالدبيلحقألمحابئحادألفطينا

أأفأظرتماطربقاصأأهطلبيمامنغيرئاكن9أثماننااههلااممناهتهد56

اذابمهـمبضالذثانحهوعايغقرجلعزؤذتإتيفهفىاصباالنملف
ىالهديقطرنبيننبنياشكلىادىالمحليناانهيكثوقعلاتاأذأىنردى

أخصهمرالعمممنهومالمحسىليسرامنسسنلماعرانهوذالضأللةطريقمن
فاكقاإلضالللهاللهدكلواناصةلوبفياييطرناقوعلمهاالريشاثوالهدمدأق

اعىطلعملاعقاذأعدوأصمردتلجاعىلععلالىاأرشدآولإلناذلمعنىوااءبذكرأصف
الدنعافيهالنااىواالولىرةاماللىواناشإألهلىىالهدسبيلسلىمنءناوقسل

أنازامكههلامحبا1ننرتمفأيقلطراأحطأقدكهماغيمهامامنطلبنرةآلوا
وؤلىلىسلايعنىىكذبلذالمئاأيعنىالشتىاالايصالهاتتوفئؤشهبهيالى1تاظه
عندبطلباىيتزلبعطاهااىيوقالذىالتتىيسفئابهافيواناالامكلن

المفسثهـجيحتوللحديالطاوهوابربكروالسمعةل4الرلجالجأكياااليهوشزادها
فالظهركجمفحمنتبعاعوكفمتفياىابرهلهقالصعنقهمالضعفاهيدناعنبمباكابئفال
بأللنقالصعقاكرمحدبنودوالسودبىادقااالاتموشنبهاانزلأبداركلىظمنح
نوطاهرانقداالسألمادقوكنهمة3اصحاواجمربأحبأللوهوبيفيلبعض
زنبأمهاثمعكةببلىظهوهعلىيخطرصهالهمورسذاحميثاجهيخرظتأمععة
قثوفوهوقىدمعوشاوتكمفرةاصىهكمذنراللهيقولغرهةعلىفتوضعالغظية
لوماوهمملىتجراصبهظلبيهاعنوهبخكرهشامعنصقاعدبنقالعدأصدأفى

انتظلالمعهكيقهذافياللهاالتنقالجمةضالخبنىارادبهرئندوذبهسشون4
ديخدوهوعلىقوواجللمنهااسوخألمعظبمرافعلأالمماؤىأفسدتمفأنعذه

سشرقالمجكللىنقءأقدكنوأخذبألالمأعتقهابرنجرغالصه10قدفعلشفاعطظلاعليكه
رمعونةبيرماوققلواصدقهحإرابخهـبرعاصبأللسابعههوهميهاصانقبلاالصالم
بعرهطذهباماتربهمىانضابوجماعتغهادأصبعببعرهاحينةوزهمحيساوامشهعد

دتعااللهفزنوالتامضىشواماتضهرالللىلبيتاربوالتكذبرازىشواالللىأ
بعتقمابهروقدأهماارفر7الدكعدعنأةالمىشابنعهاووالهنداوأعمنقليهابعرها

أنتبتكلمافألنأمطركلدياأبوأقالأبدكتقهماأالواللهتقولحهلهاومامجتطبانمعد
بنىمنبةببهادوصاصتانوفدأخأتهماهالوعفاطذااتفااللفبماافأعتيفسد
منزافيهكاوماابهالوأبيذكربخابامرعارفابتاعهاوأعتقهـاففالتعذوسلمؤل

زكتيعاقالىجمرامماوكنهمالأببهوواعتاقنبال
كياواالحهلفاعتهقاوأضى5ههقأللوضراعتاللهى
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الفئلخهفةمنقإلىحمنفركهاكنفبمقفافعقلىظن
الكلىئمثبهنىصىعووعايىسوالعبديونابراهمفيالهب

علىوهكيرحقكشعنلىصنآلفالباتغىظمابهىىلمن
نمأبعهقالهعهانبفاللهينباللحكرفيالخلفخالبنيةانلمسيببلغضابنعيدإ
عواشجواروالندبناروالف7نسطلحماحبثشؤكنالبجمربسطلكن

يةأفالنرالىبهرأفابغضهفأبلهمألهجمونأنعلىاالسالمطرعلىأدوحملهوكلشصئر
لداالببأللطرأبرفمثلمالمثمركوناالبمماكابربمروامئنسطاعيبغأ

أىنعمقنزىمنأمحكندألمجبهر5أومالصكندوجليدتمكزنرلفاعفدلباللكأنت
نشلهايدوذللئكازاقالحديفعلأهماالعلىبهربتغاعرجهااالعليهايدكافثهمن
ألتهبايعطشهأيرضىولسموفمرضاتهولمجهعلىاربهابشاعجهلههتالكنعناله
أعواللهماصلكللىفييهوأنكرامةفيوانةاؤمناالقجلعز

صلوارةتفسميرسو

صنغانوشعوناوهائقوبعونعةوأرله7عععرةاصلىمكعقووهى

الىحيمارحناللهبم

الؤلاقولاكوالثثلىءلسور51هذولقىسبختلفواؤاىواوجلعزؤل
أوثألئالعلتىبغوسمللعهاالتمصلىرسولبمائلاصلىابنسهفيانجندبعىق
أوثألناايلنينبكتئأرفملمقدترشيطانكوالرجواناقمحداللتفقاأاميعتخا

كلنالنرمذوأضجهلىهاودعلئربئومااذابهىلواللبىاضواكزوجلافأترل
التمكليوسلمعلىلنىافضالجعهاهيتففماؤروسلماههالىالنبىمعنجلبآلكنت

عالععتالتسبيلوؤهـدميتعحااالانتهل

وهافلىربكماودعكوجلكزالفيفعدفدودعالمثمصكونفقالجبريلبطاعليهةاتال
ابانىانقولالباأىاجيلأمعليمهىالمتفقيثدابالمذكوريئالمرأةانوقيل
ابايقريرورأدىوعنوحارعئوممالشليهالتمعلىلهودرهمولامألتالمفسرونقال

دفىقانتاكاالقولحمكلعاحتبساللهيلهايفلولمغدافقالممأخبرلمتاجما
ثبموسوليطعليهوالنزلجمتهفىواكنبمانعنهادحميوجريلاحتباسكلشسببأسمابئ
مدةاختافوافىوالصودهيخمافمهممبنالندخلاففالابطانهعلىالتمكليموسسلىالله

بعويوماظاأدلوهابخكلباعخسقكئصريوهاإئصريرماوفالافغعلاوحمحنهاصهباس
حىهاجثثيلياجبرلميموتمحاللهملىافبلعليهوالسالمهلعاعليهنزببريل

االالميلىوماننونرلمورصأعبدنهداشليوقاولكىاكنتافىجبريلهالكلىانخقتا

اللليلقابألانلبدله3النهابهأرادقيللفصواعزوجلفولهلصورةاربئوأنزذالتمهنم
الع1صائثارنفاعفيهاالىانساعةوهىىاوقتوقبلاذاجمىواللعلقولهفيءكله

نهمرظألأتجلعباسبئاقالاعجىذاعلوالصيفسوالشتاالبردواهـاطانهارفيا

بعمزلىادفاليزدفاشقرظألمههكنمعناصوفيلبظالمهئئكلععنامنهطىوفيلاذهاذ

ئهثصىملكئدهوهاال
بهوجمرابتغاالنجزصا
اللهالحلكندثاأ

بفعلأقايهايبهازنعمه
هربهوببهإلبعنىة

علىاعليهيهاز

خالمنهنهبملطارفيحهوا
بهفيولمانهوضأنهفي

افدنالمجثلمومنلها

سوفولحدثانايخ

لنواببامومدبرضى
ويقرعينهعهالذى

انبيهتعالىهثعوله

ولسوفاماعليها
لئرمىبكربعطيك

مكيهىوالضرهسو

بهـ7خالكيعكنرةاوهى

الرصيمنارشافتهبمب
وفتدبهالمرانفصوا

ادنغادوهوصةالفص

ءواشهسااعصبهأؤ
حطانضوقتخض

علمهآامولمماسياللهالفمهابالع
لضافبهاوأنفىلسألما

مهلهاكلطقاباأواابد
اداوييلفولهقللبلال

ثسكونلمراكوامى
فهواالسواتطسال

لضمساوجوا



اضأوئحنفألملىواكلىاائشرهراقللىحبكصلبسلسعأأايماطثئأفثمماكالكهالئعوثفلثإأ ينفالىلىثرفىبا
غغلمفأومحمئكؤكراذ1يرلراثألدواافهكنبراشاكورلذقولهاكرافلذاعنفيرمئفلىلا

وواموالماعنالثناالضهاقعدأكلعاادلىإالمحنخراوثوشةورالمحنلىختمارفناوهرا
ااناقططواالثوئعشضصئئىلماافله4ااووفيلىالدنباأجمبئجمايخلخبرالموعاالمورو
فألمنأعظمضهاالهانذللشأخبمهمأعظممةدراوالؤكلدقهحبيب4آندواليلامإلوموا

نميااعلى4لتعشه

قأللكاائعملماللىفلىاقائمالابيممكصعوإبصدالقبتماغأادخناااابئنها3صآأكهمألذإالاومفأملىمعيه01وئهاد
الفيامةادبومدينكهوعلىوعناصابكاصالمنمعناهومافلىمحوقحلالألفرذسلمواليلىيواسوفبرذللئلى

01ءواللاالضةفيرالذعاعالكأاالولىمقرخشهوالفونجنأاالفىربد لمطهىطمهـ
سالتعكلعهاثآمصلىرسولقالابخمحوعنبسندالبغوىوروىالدئياقاعطاكةءالشفأ4مفامالتوا
ابنكباسترضىيقالولسولنجطيربكاالدنهعلىضهاإللناضيراللهاالببتهلانولمافربئشموغيرذ
اقمكليوسصلىيالاناماصاعروبئياللهعتدعأمكىضىحىأمئهفىاعةاهىبالكالملىفاقىلض
واسألهمحهالىاذهبباجبرلعزوجلاللهفقالعوهأتامىاللهموقالهبرفعوواقطأدضىااذوصم
وجماظوسمافقكلليهلىعىاللهولرفأخبرهوسألهجبريلهأفوهوأعمايبتهيكمالنارواللئأمثىمن
عىقوالنسووكامعلصاناسنرضيلهوفلعدالىادهبافديإجبريلضالأعمالمعدسرفاخالةالد

فتعدصخابةدعوةفيلكللولمعهاللهلىافياانعهتعالىاللهرضىدهربرةلمضنالموكدةاالبنداه
لىطتاللهءاسشاناللةفهىمةطاشامالمتىشفاعتىوءدواداخقبأتدعرتهفيفيفوالمبتدامحذالجلى

القكيعوصمأاشصلىرسولانبخمالكعوفنء5يأبافتفاليثمركاهتىمهماشىوفنت5وتقديره
فاخترتلمضغاعهاوببهنةااصتىنمفلشباينبرلمجنفيرفىعظ7تحنتاق2ل3ذيعطيئيونحيؤ

صبنمألالزاضجأبالتضسممركالماتمقطأهاقهءاالنهاكنامهىالشناعةالمعنىترأكنلألنفمني

ببئارتفولونالعراقلشراهالاتمبغوللىءبنحمدبنفرجعصعتابخشرعاذأوهذاالنهامأفمالنا
يتانباهلوانااللهرحمةآلتقنطواسصهمانةأسرفواعلىالذيندىباغبافلاقر3ناخاالتدخلقسممنت
ولسويهاالمعىفىلوقببمندضىريعطيكولسوفاللهكنىكتاباربىنقولنرناالمحارحاعلى
وحملبفنرضىالمؤمنفيكنهقكينالنعروامنوفيلانواسفترضابلئنبحطبئرأسفبرواك

دماالىقأعطاهقعالىاللهانوداولىمعاضةاواالالدنخبرىظاهرهامنعلىبةاالوالماابندالمئكون

اليضهإواتعاررائنمدؤألعاباأحواصبفبااإلقأعلعدضراثالاامئهبرسهالظفراالصسأاالعلىإللدخلااالبفلى فاليدمنوالحبرالمبتدا

كرالوصذفبلاكصغهراوكبيراصاأخبرعنثمالدنياواالضةفيأمطاهممايردللثوالمحهودلزومبتداوضإفيتقه
اللهلمكبهالماىفالوىصغبراأيتكمجلىالمالوعزففالاليهواحسانهلينعمصاصىئمذاد
لكغاهـددكاماتسارفهطلتيكء14اهضاله01عهههىاكدالهصطلتيص

ده

طيددط

عى

قى

لد

حأ



كفاكنرليتكأحسنمئىلبئادأايعونهكاوىتأللئسإلىلىالوالمادكلد
ظاماتممبدالمطلببلكفلىحمليعماقمكليلىدلممائهودانمصالتهللثوفىلمؤنةا

للىهوصتوبمنوتهلنثعوتروواثاننرىادلبطاأمهبهفلىلللعبال
وشرفبغعوئهوأيلبهاواكبنظبريمأاشفربشواصهلممجددوالمعنىجمة
هيهترالىداكأىاصدليواشعلبميأىضاالووجألكبرسالفطفاكوا

انباسابخاالوظلاكقهالبعهالشكمأ4النبؤمعالمعىفاوجدكوقيلونبؤ
مضرفامنجملفر3غيروهوعئمعاميكةممليموصمفلاقهالتمحلىرسول
مهخكديموسمافتهولعلىرفرلميباظالسعيدبئلمطلباحلعكبالشزأغنا

نأخذابلبسانحاليلىظةابةلمجاهوراصبئمظنأهبسربطالهبغا
ادالحبمئةصنهاوغنابليصفنعغعليمالسألمبربلغاميئالطرصكنفعللنانتبزماا

ظألقسككوحوقبلكلههبتافائفننفااالىالتطيموسملىاردرسول
ذلكئحنالنهاللىأهلببنووجدكوماللرفيلمئنفصرفلىاتصالفا
اقمكلعهكلشصلىوندالةالحبرههاجمنىالضأللونجلهمأدشاوالىاالجمانالىوهالكأ

وجدكلونيالوالتملدبنههداهصئىبهالرطلبعايتودلمحفارصايخدوممم
قولالىيبخوألهذهقينامافيلمانهدفهداكاليكاللهانزلببدشمابراما

شنبينااالصالمالىتهامافهدقومملةكلىفنبواكلشقبلطيعيسماقهانمعلىظلئن
لنبؤالننوصمعواالجماشتجاوانثؤاعلىعننوداالنبباعقبلثكنعسمهعلبلهاصسلى

عدثيلوهوزحيهمنعالىابمسفاتالمجللنبؤتناقبلبمعصوموأنهمبصهاو
ظنهماهليةاواميالشركعبوبرومممطيهامالنبىاعابرافريثأن

ماظلوجيععناتصاا5ففبرأألوعنهيمالهعكوأادلوكلنعلهعسمأللممجلوالهم
وعمبهليهاللهملىالنبىاتاصينراهبامجبرفعةلىاورك10ويؤكدهألوكبمميه

فيعوهوالمبؤقراهببراعالماتالشامالىطالبمابءرمحساباللرنرافزهوفحاي
ابفصمتمثميأبغفافواالئعألاشكاليمرمماعملىاننبىلهضاوفاضعبريلكسبى

بلجبروقولاهلققعنهارأجروااللطفيصمكلبهاؤصلىصدهذائروبؤكه
ظلووهاغوماحبمماصخالىوفولهواجمانايهمةيطاشعهئوملؤهالهمظهدا

انعكمسهمخداهكلىاالظنسنةاربعبنفومهامىخكللىظارمخئرجمكلمن
طونرأسوصبقبلانبءباواالنالتطؤمهفوعددكلنانهارادوانفنمةاا

انلناكلنما2لصاللرواالقابالوالصغاؤالمائههئرمالبهامنبعهوالنبوه
جمالغهاكبرايعنىعاالفاغكووببالوعزؤلهأعموائئبالتمعننشرك
ابهريرةعىاقافاوهالخعيقهارزقمنأعطاكجماأرفاكوئللغنائمباثمخدمجة
ولكىلعراعىبهثرةفىاليسوسمكلاقامملىاللهظالرسوللتناقائعادرضى

اللهرضىالعاصبنمروبنفتهاعبديكنمالمالواراامبناخالرفىلهفساغنىلغىا
تا3التباوفمعهلعافاورتىظالفدألمحعنامعمىسمفتمالتمصفيرسولاعنهما
شرباسأافتمكليموسسلىاقهمولظلعابخكلبعئلعنالئعلىدالبغوكليباصناويوى
طاوئدكطبمباربئتت2نبارلمجانكسألئهكنألمأفوودتمسئلىلعزو

أمئهبرمجلىوول
معاقطاويوالط

لمعثىثعامالنبؤوأص
ىكلابفهوططر
نلقروانعننرااشرفك
لمحطرلقهضلوقبل

أرويوجايثمأم
كاناةالىفزلبط

لجممانوالصوز
ووقعحقعنعلعل

مابهكاليهكأفى

هنأولعالهالصألم
لبالىحمولدالى

ةطصمنسوها

وراتوتازاالوثان

لعصبانالفسواأهل
ادنيرووجدئمائال

جمالنيخماكظتى

ةاهطيلىااوجمامجةت

الضينمهى



كلم

األجمكظلويغثلصهيالهـبجمالينهحدالماجعلىااؤالتاكلىكأافالثيت7و
7ممرحالمواقياللجذابلىفاغنيتلئطثالئطأجدكالمظلىاإرببلىظتالفهفينكفا

أدجنبمبوادالكلمجنملبظلظثلثالقالئبلىصزرككنلىووضنللعمدرك
ااذقلضوفعالىتبادكبالخالقسنيفكالمحلىشففةثنمفحولملنوا5عبدلمممكلىباند

ظيرألفرليهنعمهمبدولمولعهقلبهقاننجقصتعالىانهمالفالثصسئ

مادادلزافتنعااصتنانالمذمونمالنافلىأهبنانبئءولمحدالىتعااللهأهتناقلبن
صتاغيرألطتىميثبمو3ويفوأنثبيتكالذكيرأنسثعنىكءارتقطعلعاولكه

واهننانلقالخامتنانابينلفرقالعقللميدءمنهأتمبدوانالبلومفعيعكبهيرا
مالاىنألنفهرلبتبماماوجلعزالرألواكينعوالمساايتادأوصاثملمحلوقا

الجاهلعةقالعربوكداكانتعضلعبهتإهبماعلىئىالثقوقلايتدكنتايتيمافالتقهرثاليتيمهاأ
أعاناننوصلسفهروىمحغوقأموالههويخلوخهممأخفونناااأهيفيلتفهوحضثدمالهتغلب

فالائللمماوامالفهعفه

أمجسمنهكلىنيلبعتلىلمافيهلىوصأقاوللعلمابيإليلمآليالمهمثننأبعىابحرضىباليهيرفليالفابذلفألؤفيتفر
الجنهقفم11كافلأناوكلليعوسماعلىالتذرسولفالبخسعهسهلىعناخبعبالدىامناوردجي
الهابغلىالسائللمبعثىفاللنهرلسائلاوأمابلنهماوفرجسطىوالولربالسهابهفكذاوأئكذاجا131اابطاالىاد

وإلبههمردالينابرك5نؤانوامامعطانفامافقيراففايهنتاذاشأللثهيالترصبقولبئدوامابهعتفألتهز
مماهياوفالنوةاالالىزادنايولونالسؤألالقومنمادهمبئبراهمافالوجههفيبجهكررلتاىدث
ئبثاهليغالىوجهوكهلفيقولممماسبابلى51يراالقؤةالىبربدنائلالىاىااللهاتاكالتىباننبؤ

والبنهموفىوالبعبسبهواسعافعبطلىاكيامهفصأصمالبهوطاالععائللوقبلواالنملاو
بهارساتماخاىلنبوةاصةادادبالنقلصدثءبكرنعمهواماوهجمكلاليلثىلمهالقه3جع3اضها

وفبلويقرثيربقرأهانهاميالقر7نهىالنعمةوقبلاللهتاكأفبؤالىنمضوصالقر7نعلمنحتوبدخل
ناةءوااللةأضبعداوالهدىالينمجممنانسورههأهفىهعولتهـهذع5ائمكرهاثموادتهوانشرأء

هافيكرثتعالىاللهقتشبنعتواعلميهمهانعاعلىيشكرهانهوالفقراصلعيلةابعد
وجاانزءعطاأعطىلصنظوسلمالتألعليهمسلىاللهرسولانبربخكبداللهبا
يعططسصيبالمومنفقدكفزومنكهفقالشاكرهعلبثنى2هنفانعيهفليقبلمفان

اآلصلىالدرسولانرىلىاألمجيدعنولهمفلتاورأضجهؤلمجزبسنكلو
لىلظالتمكنفىألمجعريرةعنولهساللهاللثناساااليشكرمنقالعسمعاليه
انتعلىدالالبعوىبروروىلصااالصائمالشآكرجمنزلةالطاعموسلممملميهاللهصلىاللهسول
لشأ3لممنالمنبريقوذلىحلموكلليهابتالتمصلىرسولععتءكالبئميرسادبناكعن

التمشكروزكابنههدثوالفبشمكمرالتهلمبشاكرانناسلمومنيشاكراالكتبرلمنقلبا
الضعأواسورهأنبهبرمنمكهدلهءقزقنهاواابوالفرقفكأدحمةاتكفروا

عزأحتبسالازلدادوصبكبرأاللهفيقولالقر7نيخنمشسرررأسكلعلى
طالتمعليهصلىننبىافانخئموودعهبؤضيطالهيهودتالمثمقالوعممعليهاللهصلىالترسول
فاتخالؤسنأالوسفرصابنهولوسلمكليهالتالتمصلىرسولنفىكبرالمحانزتكللذلك

لمأدوتعانشاواللها

أتيفمممير



فاجماكاكلمئايبماألسرلىث068ئرأاأرحيمأالىحمنألئبمبميإنكيقصئرللمسودة
يمبلىباثنفيف6كاالمنثمرحةدضميرصو

ولذانمممرفيشرحنخهيطنفوناليعنسرونعةإشومبصكبفوظاشوهىا
اصباجمااعلفبكيبمموئارحببمانالراللهبم

الحيماودمنامعنالعالبرحومعضانلنازالعفإللدثاصتغهاثحنىحعركنيراللمعزوجل
االبومهمومعشاذهاوسبمالليلكالالمعاشطيهيمبععلىتعادفهعولثراكنيصدمبا

افبخنمازلناعنهطعوةجمينينهؤضهفلبلئورسعهالمصناوفيلالحفاادراكعنكلحدهالىالشواغل
فرجكلالنياطسنهرفىأنلمكمعغوهربئصدهوئروقيلوالحكمةوالنبوةوالموعظفوانم

لاممىاالجونعفأخذهلايابعهولسألاعليهجبريل5أتامليمواالتمصعلنمرصول
حكمةملئلمندثنفىغصلىاشيطاشعنغامناحظامنصةررجهقلبهكنبمنمصز

عنعدموفمناوبرالظؤبعنىامهالىلسعونلكوطعانهمالىأطنممهنمجملعزمزمفعىضمن
الضناعفئأعباهزوكسرانرالخيطىأوقدكنتألنساللونوهومنتفعفاسهفبكهقدقلارمحداأضا

وقيلهاكبمهياوالضالنبؤلبعرلجعليتهوكفولهامسلفعندافعنئوؤركعاأعغئموزلووفمنا
بعيناالتعرنههوالثهثغالاليهأممتلشفأضافياذنربيوالعهووقيلطاظدتيلذنبدوماتأضعنتحأللقدا

اتيانمحلاالوسنركالنقلالغةاالشالوزرفييدغيارسافمنىااجمامنطؤافلنجالئمعاالمرادهلبخبهاو
وإلنبياجمعأليبونافاضاللىزرينلوظركاندينقضراالوعنمتاكصعناهوقيلشمطهارفرالجبل

أناوونجععنهنجفيستوتفمماإلئايلهصكفىانقولأنواعمعامجازاوفعىاعىحاضأل
لتثيلاواوردأطللهذنبكهنمفماةللهاليضرفيوممندفولهبفغوىرد3ىلمونعافولهسوؤظحنه

ركانقفىالنأالؤىاغفىوتوهوالىصضلهسصىواوهنهانغلىاىركأأنقعالناضومأل
عنفيفهصحضأنقلىالنبىآهياهةلالنهوةمماقبلالوزرعلىحلفنععيرافوقأوارحلالمحملمنيعم
شانىاوهوموتالسصشطيبعدبحرجمهائسرحبردعليهاذلمشؤلفعهاهبأموركليايموسمءاللهلى

غالالكركورشنالىصومنافتمثشموضرهالهاوائمفمنهافوطيهوالنبوقكلهاثوذارا
بذسافتهفىنأنعوقويكزوجلالمفربنتارسااالحسناتالنلاالنلهؤوكمابعدالشوه

واالذانالشهادةئكةمكنامحرضىداشدتىأعنانعلبىباشاداالغوروىفدذكركنور
ثمهدوالداقتواالظاقهلظلظذصركاورفعفايةاالهذعنجريلامعأللمويهعدههاللهصلىالنبى
العرنشغرسوفىعلىبةواوالدثذاخواالظعةابريهىعبابنلذكرشهىاذاذكرتوجلعز

وأطيعواافتهاطيعواالتلركلموسالتلىعداعىلفمهدأنولمشئيفيومدفهعبداعبدالتهالمابرفالموان
القهيمومنرمليضطيبفليسنوةالدشاواآلبهرمفىافتهمرفعقمادفالانحمفراوئضذللطمنجتفع
وفيبولهمهثهؤولهكوالدئاللىاللهارصولمحمدوأناتااالالهالاصهدأندىاالبنطالةهدوالسطحبصوالمتن

الشولؤههالعاذثاهدولهوالااللهوالمخوزخطعةااللهصالةالنقسلاكافا وصهالهبوللرء005
االولينلتببهزفيثابتبنصساله

فىطكرتطةووبنمهدالممهورياومقهضاتمثنبواغرعلعه
االيعماعااالطربفةالمؤناضهداظسفياللىاذااسىمحالنبىماااللهوضم
األنهولهملعؤوهذاعدنىفنوالعراصلههاسمنلهوف

كعندفبئبرلاكلىلمكعلوكبعيوضمنمممصروطنمنثعذنظ5



انالعسريهسرانالخع

اكألىابممرالحسرهع نفهاالىالشدةصح
بهبنلمثم1بالةمفلساهن
علهمإلكاباناليدىيمرا
وقيلكأتتظهمصق

وليريعيهونالمهثركوق
رحنىلياينوالمؤعنلتهأ

رنجواومفلمهمالىسبق
أهلىمتقاإلسالماعن

إلعليععنئطفدكره

خانظلىنمانماجالبل
قالنهيراصألرا

فألماخوافاكخواناك

خقانألتهنضلاتيأعطمن
يعمسرافههنتماسالذىلها
لغايةمعبلفظهتو

زيادهلعسرليسراااربة

ولتقويةصليةالفئ

ليهءلواغااصلوبا

ينطعندنزو4السالم
النعسريصريئلغاب

كاندرفاآلعسرأعط
ااذالمعرفةآالنواصد

نتكاتمفئممدتا

سصواناالولىثنثالثاة

اذاوالفكرهكرهنأعهيئ
نترهكأنامبدت

اوفصولىالامعنهبريتاتا

بنسربسرالهاشالمعنى

وفعودلدنئاالجمطبوااملرأواينالنبيعلىثهحفعيئابألرذدفعوشصل
لدز4أطيعوابقولهمةاوءوفيكطاعفالئهوسولبسقوفيباابوئرنبأقذكز

معنحمهبئنلقر7ناقحامماثوكوفالرفقأدآدورسوفىيطحنوارسولوأطيعوا
فيناخطمفاةلمحئمدكلناتثوذامثاالهشدةرفاضحدليسرودمماءوثملاالنل

عليهميظهركورضقأنجمليمصراالممئجمادفهامىأنىالتىدةالحهحبصرانمأىرامهأمع
متريمالوعدلتاواكاكررهانعهمريصصاحابهجنتهمالناواللقبنقادح

داجممدبشرواوسلمأالتمكليهاتمحلىادسولآلاهذهنزلتلماهسناطلظاوجاه
صلبدصتىميمرلاسرصجرلطلههالهقعسعودلوابنوظيندسركلسرلجسرلنلا

ينلصرلغلبععمرلنقولهلمحععنيونالمفسرببخفاليخبحرجعانهتندعلميه
يعربامادهوعنالنتيبفظكررالبهممررفهابفظانعسروذكزنعالىكردلغظاللهأن
ددتهصاطثمفكرةمااأذكرتوأذالووهواذاكنثهعماعادثمامعرفااسرتلألاذ
افلتكسبضذواالولغيرافياكصاردنفقتفارهماالوكقولدكسبشاغيرلتافىا

للكسرابفمفالتعربفعكرربفظاالصعرفىاولفالياشهواالرهمدادرهافأنصت
ذللثادمحرايمالعرمعفانقالنهذكاهينرنليمفبرلىاربابئلبسربهراواواحه

قدلالقولوهذااننظمصابالجرصانىمجيبنسناطبرعلىزيفوآضايهمامسرا
رواليالعسرمعرفةانصننهيرقولهممجصليسمركأنمكسريغالنقولهقىالناستكلم
خانارجلاذافالمدخولفيهوهذاقوليمعرانوواحألرعهمأنجمنفوجبفكرة

دنينالسيفوااحدواافارساجمونأإاليرجبهذافاركسيفاامحاسعفالفارسا
كأهومعلسلمكلبهالىنجيهبعثالتسزوجلأنصيهرينءيغلبلنإفىفولهك
يسركودتحتىماالأجصنالغاطاببكادكاناقاحىبدلكصيرهتلعمىفرنتف

مهتاللهفعددامعزبرهاكاكهفومهأننوظلذلكوسمكاياصلىالنبىفآغغمحكةأهل
العبصرفاسمعتهالىقاللغامناضامينجالثسيهاالغنىعدالسورقوهذهعلهه

وجزهاوعيأثمجألهاالدنيايسرافيلعسرالذىامعفابقولونىالذالمجزنكأىمرأب
ثمانسنيةابواالبلمنلمثينالععااشيدمحىكانذهمعوانقوبمةلفرىاعليه

تعرتهاثهبعثاعلىليهمصاوالدلالعسراشمعتعالىففالخرةدأأموضمن7أفضالبتدا
يسعراقلؤمنالدنمافياصممرالدىاعادىوالىالمؤمنيلحيعاوعدوهذوالوءنفاامن
ضهويسراالاالوقااليهةقوههعادكرهلدنضايمسااننيسسرالهانجعرجماوخرة7اال

البصرلغلبالديخالنعسانأىينسمشعريغلبلىقولهشةالضطيةاالقهعوهوما
دهماوهويسرأعلىاغا6ضوةاالفئوعدهممرالذىالدناوالبفىالمؤمنلتد51الذمحوعد

اشيهلىلهوكقولهالغلبهجمعانأىزاثلأبداغيرائمففامايراالضةطتالى
منلةديمجاالبايوماكنتفشيرىافالقصلاقالجمعانأىدينقالمهرأعيدوسلم

بيثمعرفقلتدوىفىلفىفألغما

وحألهصغموماأصعلمنلموتاأرى
ءلهواافىيهتفهاتفاحمعتالليلجنفال

بزحبهالهمىاعلىاالمزأجإلاال
قد



ااناظألماخراذحعايلىاظكالماألجمانعمبرفألمماامحأنالابهـهعاذ
غأل76اصرماواشفياميعاقيلاحلواذانغالوافاآلمحيرداحدافألم

صسمص

فيلففكرهصالموفدانشدبض
نثصرحالمكر5العسراشئعبكاأذ

فرحفابصرتأاذ1فيصريبينمنر
فاضىافبهلولقألعوافتهلطقرجيماالظتفال

يلهرطودألسرشفىدماألعسرشتيأكاذفال
لبابأولىلتهفادأسوءبربظننطوال
مدقممدلأاللهوقولبهسلىيتبعهامصرافان

لمعنىاشفيشابئخدألون

بيمممرنسرىانعيمرعنكتراسودعردهاكاعتو
انعربسرااخمحوندفالهبعلديخلفاللهفا

عؤوالل

قربفرجهطجموشورااذاتناهشهادثاتاصلى
بعنهافةسااايهنوسلمعامهافتهنبعمصلىكيالصدالنفانصبكتافرذعزوجل

منافرغفاذاسهأوظهنوفغااليكرلىاوانفهلنعبواامبادةافىواالجنادالفعكرعلى
انيإنصببةالمكتواصألةاافرغضعناذعبامابنقالباكلنصباالضىدهآتبعياعا
فانصبفيلضالفومناذافرغتمسعوابنوفالالمعئلةايمثطاوادغبالدعأبلشفير

وكجيلدعلىانركشعنازوقيلوآضتكلدنياكفادعالتشهدمنذافرغتالوقيالعلاقيام
ولمؤهنينالستشارلىاقنصبلةارساتبليغسغضمنااذوتيلربكةعبادفىنصبفا
ضونه7ملوالفيهنعطدمحلقبهالوالفارضكاسهحبمأىأرانهافىطاباظبنعرفال

غبافيراليهاتضرحى1رغبنربكواإطللهااسبهالالوفمعهثدطالذىاسهليا
واهأصدانيالاحوالمحجهعلىتعطاللهالىدغبتكلجهاوقبلالنارهامنراالجن

اثهأط

هتياواتفعممبرصورة

أصفثقوخسومادؤنعةونألشولربمتآوغانمكيةوهى

الريمارحمناللهبسم

2الذعوشوزبحونمنأالدىهولبشمعباسابئلبتوقوالىامينواوجلعزله
لننيصائصرائبمننحاصةفاالنهلضمحمبااخيناخصانمايضريلارمنهونتعصر

ماريعطيامأطعواصهتومنبألجممالجنقلكؤدهكافواهثبهوءاذوورصش
شحزةافعنيعونالىوأمماابنململيةومةاطباويلبنالرصيقبطريخوجالمعدةفيالجمث
وترسةعةضدالىكيتاجولبالداأغلبفىصرتهويهصتصجوثيؤكلدهنادافيهمبار
فيمكلنالضبنالىمنألوفااالرضجمشةادتلشالنىالابقوبنبت
ببلالتيفاهاجبالالتمبهماوقيلمأفعاالجرماقهظرهقدعلىالةالدلمصاواالمناعمن

االمبمعطماوأأمبرفأل
ااهيرانموفالماطبهذماإ

اكاذهأويألتالمحشرح
اظذأفانصبفرغث
الخلقدعوعنفرنجت

اركباعبألةفىأجقال

للتهرفىابخبلمىوعن

عنفرغتنجاذامام

اثطائجظمدنك

السالمفبلانواختلى
انصااالووجلىدهأو

نعطعالهلماعالالهفبلى

أل7تيههاقفومواعمهالصا
داالجقانمنماكرابعفمكل

بفيهامقوالالعبادفى
بيبعفهايواصلوان
منوفتاواليخلىبضو

منالذافمفانهأو
لىوااباضىةدعبا

واجعلغبكاربك
ايمضهومماارغبشك

صنوكلاالفطتمعأليال

فليهوكلافقهعليموعلى
المؤمنون

صيمماكيهسو
لتن

تص3

قمهملتايوشون
مىاقمامحيجمهما
ىسهلل

هلىلتسوهدله

منتينطقلميهلته
ايسه

كلوللىظت



ثحوثهفعنأخبلبؤلفوفيأخيالمانأرجمةجمبكالثاالئمأآمعبتافممطوهعايلهفذيئوفممى عكةالبلدثعنىوهذااالمرابهثبكينأيلثرواالهفادعلىداعوالمجإللوواليالمهاجكللفىييونصلنون
ءالشيابهثهافسغاومعنىلمبهءميهنعايؤكناظكاصيهفظعنانوآمبوأهألشهفامافةارمبملمنمن2أيآلمب

عمبريابرابوراانيناتأالولبلصنالنبياشاإليهصهكىوااظصفبهامنوهاظالمباؤكةلمبقاصاشرفاللثشكنا
ععأالعالمينوهدالذمأليتنموعكةميهمنهفغللنطنثا64والطىومنشعفالعيهعى

صلىاتوجمعثهنيينا

زبناطويخةابالسرإلهواالمضدبيت4علهافثلالجبيتواقوأرضىد4ثكبيأواالوالكأجعينمكبمالت
ثممقألتثنبالطلحيوقبلحدممالالهاغبنوالقاركوتفافيييبصدأضولإللنويتاللىحماكجمهبطقم
دىاصإناهالدىلؤحررمصالتينلوئىالراياصنيتوففىاأابأسلىثوالثالعبم

ةاطاطمهمومىايهالتمالنميكلمالجبلفيوطورصينبنكالمقلىبيضبقوقواكعدلىهدأراجموس
وهلىوصاأطششاعلسغهىسمةعهالجهلى4األفينألوسلنعنايهماسالموامالعاباوإليمالى4كالت هلسياحلعمالع

وهومكههنااليعئىابلداالميناوأسيةييهمالىجمارممرفيمهجبشأفيهوينس

الحوانابهةالابحرواهالافهالآصااام3أفسمااةآفممأالمسمهااتهاوالتاخهلىطكبرمهاتعاليلأحسنبهافىته
قاألهيصوئسولةموصودن

سورـندأح4لءدأيعىويماحمنفزساناخاقهااظتعادفوملغىفلأدناهرئمأعضائه
اقممليدفامنسانااالبفيهصهسمياحيوادمنبمكلعادخلقانهوذلكماذةنئمأىصافلإل
سماغبيزوالمنطقاالعلاضومأاممبناباميجدهمأكولهبتمالرةاليصنةافدايشكرنعفهفحينهأمي
السافاورلءفدببدفوفسفبهإدعهداولالهربمدنأفأمفدصامإلرردتادأالحسمنهاظدقةئلى

علىيعلعفحهااسبممصاسلىالابملىآردثرالئموليللةويرةؤيممبرهولدنهرئضمفاضعاثعلهألااوادددناهانهدياالقوجمة ىدالبخلقاونرسفلأسفلأ
ادونالفيضهمظتاإلعاالمواواعالذينآصاالتعادفقلملاسنئىثمبعضسآمفلصصورمنأقيعني
أمفلرددناهثمماوالمعىحنقطاالسثاالولحودالفولدعلىنسالليلارأوادأسانةارأواسفلالاصوهم
الحاتألواواوبئ7إرانصامسنةلهفألتكعبلهعحوالىفزألفلساكالدأهلمئسفلهز
الذىلواظسفالرءادبهلهمجمهنبفانهفاضهواوالهريموخةاسأإلمافىالها5والزمواىلرر4سرددناهثماد

هعلىاقهللواهـأالىاالانعررملهمهمادااهموأكالءالمرصهمامحاذأفتهالمنملممهصاولهلنىنرابعماائتهاعأسفلوافسبنيمالتقو ءرةلصواثنصنضلهن

اداخمجبهرهالبهرمسالضرهاللموحكممطخاصباصاالقولهذالىعتوالكسهاهحيععكلدالض

قرامىصاعلمهؤقرغرلمغطوالذعئعىطرنلىأومفدلععمرالأرجمالآغرآبأبعدزفقوسلفخدقه بعهتمعؤوايعالهعندا
وهواالنمساداأياىيكايهدبكللبئامماالىكالمبربغيرهمل2اصحاكاقاليعملوكلحلدهوثشتنواده

ءساسوالجزاأدالطالديأهارلواالحذهلعهأىدإلهلععاتااللقسطعلىعطا5
بعؤولمإكلومعه

والمعىالحاتالآممواوعاواالذيناالضفوثهامتهضعضفاشوقونوصوتدابلحئيهمنهئئ

ضقطعلناقاوكلصصلالولاعدصثنااالسبخكلبرئيلشغااالرةسوودهفادالفاودخلجمنوننجيأفلوم
والهومغلشصبااإلتجالعلىطاعقىاوصبرهملىءثرأسكرمنقطحمفلواكمضإسامنؤاماطالذيئأكلولكنا

أكلطغاسببااللتفاتقةطزلىءلالسادبعمبالدينافيتكفرطافيوا5دبالعبالمحامواالمشاقاةشاوعلى
لمجثمساسوإلوتدرصبهه6وشونطفةنساندمناخلقانالمعضبالجزاسلساطعاوالبرهانقاطعالبباد11بعلهداتكذيبد

مقواناظالقلرهعلىمنهأوصبألصدانعصرالقيأرذليبلغاناتمكيسهثموبمسوكططهلانالىاربادةنباصلى



ومبمافيباوئرتلكرثنصوثأمذباالطهذااالنعسانأيهائلثلنفاالمع
اللنطجمنبدكايحماسبنىومعمىانفاثركلفدثهعلالنانفهعتبروتقوللئوهرعك

ودهفهالسيلبعدأههاذبلولدعثنوسملتثكليهاصلىىالنبهوخطاكيلةببازا
طوبللينماييمفايبأضىالحثينبأحمالتىألبأوالبرأهينالدالئل

اقمكللهالتسلىرممولقالقالعةعالىاعئأبهربرمرضىءالقياعةيومالتكفيب
عنذوأناعلىبلىلىاكلابأحماللهليسأفقرأيعونواكقرأدالتيننوس

امشاائحليددسمكشفصفزملىالعلنصاادالصايكنجمنىالتأضجههلىبنلشطا
نهءأوقراصؤتاسنأاأصلىعثبتودنغاواربالتبنالىكحتبنىاحهفغرأفىاالضيرة

أعنعالىواللهلمالتمكليهلى

لعاقاننسبرسورةخ

صطلؤنكاوماثتانثنتانموقسعونكة3يعشرهتسعوهىكية
انمعى7ماتىلخصىوأولافر7نامنفغاتدةواوللسورةاهنهيئلمغسرأكرافال
ثحبفرسولبدمالرلىنتاكافاعاللهرضىالمؤمحنينأممائشهعىأقيمالمفولهلىااولها

البرمحرؤلفكنالنومففىالصعادولمسملصالحةاؤالأرالوسمئالتمكلليموسلمالتعصلى
وهوانحعبدنشغصهقيأبفارلىيهألحألممكنابىثماصجافلقمنلاعتاال

فبئرؤداندهاحىخدمجةالىيرجعثميئزدلدلىوأهلهالىوححانقبلددازواتيالىا
لمياناقارفيفرأافقالالمهشكارصاعنجاوهوفىقط51محأصىارعولمحروايةءصا

هـغطىأالبقارئحماخنلىافرأقلشمافقالأرمملنىهدثماطمنىبلغحىطىهصنفىمأل
نئقحذلتاافطنىألخطفىأتابقادئمماغلتقرأاالأدسلنىثمالجهدمنىلجغصىلفانيةا

ربكقرأواعلقمننساناخلقخلالذىبكرقراباممالفةأرسلنىثمدامحىبلغ
علىخلدئىبوادرهنرجوسمافتمكبمسلىاللهثارسولفرجعبمممالمبلغصىاالكرم
لخليقاىظلوثثماوصنهذصفزملىهزمألفىفعزطالبلدبنتخوضيبهة
أبثمرفواللهكلخلجةهقنفسىبشكللىلغعدخنافيفالىماليوأخبرهاخلجة
وتقرىالمعلوموتكسبالشيونحملداطوتصدقارحملتعلنكاأورايدافتهالصبز

اسدبخكبدبئلؤفلبنوؤ4أتشبصىخطحةبهفانطلفتالحقلؤائبعلىونتض11
كتبابراابالظطنبالهنالجاهلعةفيأتنصسمياكلنضيةعمفيوهواادمزى
عمابئأىيههدلاكببرامدمحىاكإنيهنباللهنيقماشاالالاالنجلمن

خبروسمعهكااقمصلىرسولفأخبرهىلماأكمادابنالوؤ4فعالأخيكبئاعنا
صبالونالبتنىثبهاحنكايتىلموسعلىاللهنزلالديناهوشاهذارفةولهمارامحمقال

لجطرجللمنمقالهمفيأونحروسمعلمبهاللهلىالرسولالقومكذيخرصدا
نوفىانةرريالبثلمزرائملصراموأنممركصيامكيدكنىوانىعواماجئعل

اياغدنجابلغناوسمكلاصلىلنبىماصدحنىرالوحمطفرولطرنهاداالوسو
سصنهيدتىدكلجبلبنروةأوفيالفلمجااهقشورؤمىيؤاداسمر

فاذايخرجحتقرعينهحقاليسكلذللمجأئعهللهارمهولانكإمحالضالجبريللهنبل

االبهـمانظقملىتدر
هزعىمهذاوعلى
بهكبهذكاسببامادنه

أىاللهأورممولبالجزا
ثذباالىيأصبككن

اثالبلاكبعدهذا

بأحمالدياليسهن
لمدمحعاوةكبىلحاا

جماهمليهمءوانه

مااأهـمحموهؤى
عمألتهارقفعاهـا

وهىصكعهالعلىسوؤ

7يفهـمرهعثصة



صيمارحمنالتمالىحم
ومجاهديسكلاشمئا

نزلتسورهأولهى
الفامخسهانيورعلىوا

انقلمزصوثمأوذماقىلا
بكدأبافيا

أل

لهئبسبيتنغعصهيأللكللاةقفأزللظداالمثجمنكدعفؤدهـىطللعخدي
للثزمنللاابلصر

كهىالعرولمانزلافرعةانحيرجملىعثلبلاطداطأصل
ينبثواطحفلىدلكللىاوفدنقمدمالقر7دماترامىلثرأالمدانلمئملىؤ4وفي

هركلمندعائشةالنابةأاصيلاعىمالحديتالمدثروهذارهأولعموفىالقولين

لبىاسلوصابةااغيرمعناحنعماصداآلحلبهالناصعتهامنالالععة
التهكليهسلىابتدئوانماكأاالسفراقأبراساالسماذاتردبهاالماءالابحجمقكند
بأولصلئالنرلقوىالمحألتحسيهابغتةالنبوةضعرلدفيأتباأواللئألالرعمم

نوهوثفسرصجالحاليعمبانتعبدذمرفىقنمقداوأماستوطقانفتوهالمأتء
أىالحقوقولهانجأةاالثممعنالمجرجخلانهوالمعضوهواالثمالحنثاضنشعناأصل
ضاوفصمرفيأمحلةالمههالمشالهءإطاواالمعةفياللةففغطلىقباوحميبغمهقابام

غرهالىاتااللعنشفلاظامممهوالطهالداببلونصىوهوفو4شطبدا
تكردصاروايلاهوفيزملىنىكذقؤلىثألنااكررهطدظبهصفافلمبالوا

لداليخزأبمثرفوافولهاكلافغاأىالىوحمجنهذحذوقولهالتيابباظعفىوسنا
واليهيثكواليهسركاللهيففحكالأىشىاظضناطوالظايلابفمىوايرأبدأدته

هوضدالذفىناطمنالقيلكأىلنونواللدههلةطوباطألاليىوورواليذك
لمىالمالأمحتعطىومالمعهوتكسبمةألموواغواطلثقلاالكلوتحملوقولهانفوا

مكرميخئعنجعلرومالالبصبباضانلثررمجهطوالشىعوعندههومعدوم
قولهاكدالسوءمصارحمنالمةلاببؤفسالخروخصالافعالاوحميدفالخا

بلايبكنبشسرواونيهبرالهبانجيلابمنفبمبراقلهابانطتب
ثحنانهاصالوجهاومعنانممتصلىنعااشاكالتهبالريفلفياالسبكبلعربا

انرانيةلباشاعهنهموضحأئفيكتبنجلاالفىيععمرفاربحيفصرانيهاكفيدعئ
والسسلغونهوباومىكللىافتنزلاكلناموساهذاؤلهذللثأراداقيةأدادأوبالمحر

جبريليىيرانماخرافلصااناموساومعىوالسالماعألةالميهءجبريليعنىطةالم

أتامأعفىفيهاليتىللملسألمواانصألةاالنبيامكإلالىبالوصاقمخحهالنلكبد
يومتتيدكىوانولهئوهرنعزفيأبالمالحىثاباقواجنعااظهارارسالهولنبوها

فبلماتيلبئمانفلمأفىرققأنوبلبثلمفولهانميابانغاقوأكطرافصامؤزأنععرك
أعالمؤالجبلوهوزعلومناوفوحانرىلزدىكللىوسميهكالتصلىلنيراظهو
الصاعنداقلبائهوثبوتالجأوقلفلبهأىنجأشهلذاثفايكنلهـلهأمحظلهتبي

أواللهصمنوهاجفزهوهاثارعنالجأشوهبئلمهولاامظيما

عهـالىحبمارحمناللهبمعم

ربكيعمادكرنىواربكاسمرأامجازهانبامزاندةبلربكافراباوجلعزؤلى
3ضاباانفر7رافرااماوالمعنىءألىانبالوئلياتافىاللهبهمالكائتأنأمي
طبةفباءاابدااباسضاليكلىتيواالذاجموشفىرأفعلىاثماللهبسمقلاىربك

اول



11مسقلفلسالنهمدللاباافرأمفئأكالالىاولانعاعربئايامحلسخلقف
ئىقخلقهلماوتقدسوأةالضالقبهشطواستأؤاحصلننهالنانعىنمغعوطق

انانيبافىنهلصرنحعمعنساظقوفولهبضمنأولىلتغدقاوفلابعصفايس ألفىامبهقاحمذانهااالنساتخيلقالذىيرادويبهوؤأنالههنربلانوالنلشرفه

ءواعبااننهئمقملهابلصلىراممممستعيناالقر7ناثرأمعناهدقيلةءاقرااولأ
لقابهواسنأئرالخقمنهألذكلحصلوقيلاظألئقجيحيعنىفيخلقأاوصالة
بالذكرمناناالئواغلضينىآأساناالأخلقثمئكلاألصخلقوقيل5سوا

اعماالنسانعلققولماكجحعلقىأمىخلعةاوأحسهاأشرالنهتئرالخلىبب
يالولوقهلاقأكيدكردهفرأاألظىاالؤسريةولمثاالعلقحالحعؤمعنىجنس
ئلهاالثرمرلكلىتعاشأنمقالىاثمأمتلصوتعليملميغائئأللثلتاقوافعسك6ئرأفى
ءاآلاالكربمكاصاهجماالكرمطمكموننظثرهـماال3فىلهدواليعيمكويوازالذى
جصربمفلبسالعوضطلبكنالعوخطلمبفيرمنالثئاوهايمكرالوكابةشيزلهاني
وتعالىجاللهوجلصانهعوكواللهأئوابواالمدحعينابللعوضاأنيمكلقالمرادوليس
ورلكزيبناالأكرمالنهوصفهفىذللثيلانعوكوطلبعنهالىتوشأنهعالئره

لالعبادفاللعىلمهواواصاشوقيلصكرمامثقاإلبتدلههوالذىرماال
النهاالكرماقرأوربكشوالم5القراضاعلىاهؤانيهونليحلوفبةبالعغوعالهم
راالموبهاتعرفنتىالىكابةوااظطأىاقمباعمالذىهثرحسناتف3بكلجمزممط

لوأابقصطتالشبالاطة21المهاامنلمافيبةلظالففعلىتنبوفيهئبةال
بةلاولوالمالمومغاوأحوالههوسعيرهمأخبمارالماضينعرفتوبهاحاطودونت

حيودينيعملمالقملوالعجمةاللهمننهصةاقلم51فتادنعاقالوالدفيالدأمراصنغام
لقلماالنبةلالصالملحاقلهقيلاليئىفقالرعمعااعنمبعففثلكيش
لمءالمرادطونأنلصكفبلإيعلممااالنسانعماللساشكنيهوبوساناالىنوس

ايةوالههلمااألؤاحسءلفيلاواحلىمعنىذالثالمرارمننيإكمالممنطالنىاعمفمأ
اتمكلليهاسلىالالناخهاصالمرادكلهاوتجلءاالصكال7دموقبليممالمبهناجانإا

بهيسنكبرلخروداوزاطينيأكطايطنىشالناالاقحفاأكالأكللوعزلى
فىاضىمرلةالىزتهمةعنيرتفعلوفغنيا4نفصرأى3أتغنىاه3رالنأىد

بهبموصثيافيماالفزادابقدأوكلنلألمججثقترلتوغيرفللصماملواالباس
دورونحذيردنيهخرةاالفىالمرجحأىاوجىالمحربكانيانهنذأئكلطعامه
أاذاعبديخهىالذىإتأدأكبامتطاغيكلهوعامثماطغعاناعافبةهننساناالالذ

زلمقطلقمحلىطىاأفمنفاأاقر
اظلقاللهكرمنيبيمالتفاوله

الودلمقهفيمآظفسرا
منفطرتهبعلى

عنبقلولمباخوافاعلقأ
ئصاناالأنتعفى

ربلتلرأو11الجعم
للالهالذىلمماال

ضوو

عبابممعر
لباعهم

كفرهمضولة
كالسلمععهعو

ءرلت

تكريةلعودل
كلحلمحعص

لسانبةل

صلىلديعم
دا4

هلورلةمندغفهمو
فسه

فيععندةلع
لضةلمنا

مفبدتلعلى
بندضبطث

لصرلتهكتى

دةلظ

بىءعتت

علىكن



أدللىلتقوأحمافمناعهدةكلئههايمفس5هيدباطرلثمعالثغاقاهلكلامبللىأ

لناهىهكنبمااشنلنأئأبثلىوالنماكفأدايتوئانبميعفداةعبلدلمجييبصنلتقوكاارفربالمس
هصحكلىازوظلههمانأحوالهعلىولطلعيرىاللهبانيعلمالما3بهقولكنلياعنعثيبأ

005وفوألوهناوئداله

الشتهقصلىالنبىالةنلروهوالوأجمنظخظدبينههنىانفالىالثهايليبيهـهالجلةمعيفىافى
يثحمدأفىأدرىاليةاالهنهأدئهعضواصوافاقىلالمالمكةالخئطفنلردئامنىمأومممتأاعفعواللجيالم

زادبههأمصجماهوأمىقادإلنطعهالادقوامطئىنسماناممالراقبلفأوشئيرةاهـبمحوفاامثأوبراب

محدالصلىاكنرأيتأبرجهلظلظلاجمشكبانيقوصنىأديهفليدعايةدقىالىعكالنأنتقرفي
دعممعدمهالىددمصموعطيمهاللهعابمأللطلىلغأدالالترجمنىلىياعمعهائمألبانإدلعمأأمبالئقوىأ صلفللاللةوانمالا

عنبنهىمنظنىلكإماعبوهذاولجاةئهصوأيهبدهذاطلببىمةأبعبوالخلقاالمنرجوابفيهذ
ارالمغصولةالدقلضألةامننححوأزادممنملكالمحوالزرأدتهطامةوغنالصألإنكقوللثوهذاالئافىأ اوأدلىأسكلمىكوصلم
ذلكمنمواليكعةااالصاديثزللشعنايقددرالنهلمكواالوفاتفياللتؤزاندةرةمنبهإاا

دىآاأدعطوءطيماأصطااوذتأوارفطجافههأوارالإقلمو3تالئهخفلماتلىألدقصد8بردعيبم مهاللموعبادهكيمكلىعى

والتوصيدباالخالصيعنىبالتغوىأمرأوسمليهاللدصلىنىأدالعبدالمنهعاويعنىلمااللققاثماالعشامبادة
النىأرأيتيةاالونظموتقداالجمانطنأوتولىلأباجانكأبتأرأثنسفعاهاهوفيعبننه
أااليمانطنماكذسمقولوانناهىرىباص7ىالهدلىوهولىأذادابانهىبنلصتهلنأضننجمهإاظبا
وفههبهازبهالفعلدللبربعنىيرىاللهبأنأالجهللعىبملمامنبهـااالىابمءزصبةو

علىاعكهـايئعنيعنىبنتهلملئهطىجهلأدلكيعلمأإطيميإللمتهالدمثلىدتتثلمهمدكأاكعلىالقبضغوانى الناريقالالىدفؤلهيعاةلغأخذنأىيةبالنا4توواافىوإلبثمرج

إاللربحملباإرأمىلانهشعرفامعدعلىهذلىالصاولمباوحهةآرواتادفىأشاوااسفعىلنضمصممنىبااللففالم ىمهدابالمواكمفىالونف
عبيهاللهالتصلىولأربهلنهىتجثيالابنالضاطئذبيهاكاأمحصالثةضاثاصبأنهالمافهاالعن

اللهاللهالقاوللمتهرفذإبوساعديهاواللىاصفوئمئعتاآإلىلاعئذبمظبدديهناالمذكو واوصفثالاماصيةامئ

فزبرهصملميهءاللصأللىالنيمرفافادلتهذجمناأنهلىفعالملمفاهلابربصلىانكلمأفضآلبهطابفواظامحذببا
حلغريدعملهىلميدويملعذال4ضأللهمالفىذتهبمالودعانادتةهـبهاءاالسنادلمهكذبقفاطتة للهسطوهالصاصالمجاز

سىانمإأىقاذامالمجالنادىوأصلممرفلبشهمهوقييرعهففليدعالتاماخمافىدالسناطمنومهضيقه الغألظالمألئكةفهبانمهالىعسله4نلمدسنوللثمايسوالجزالة
وفواندفعبئاكمقوذمأتاناراليهابشدةاذأهـوبداخهمحموابذجهنييريدزبانيأفلعدعسعاطئكلفاجم
محلواسصدالةالىنركأمحثتنعهاالأبرجوللميهماهوءءاالمالسأىأكل4ريانبايصندعتاد

دقهوهوالسالمعلميهاللنبىىأباجهـلأنمطالنادكلصوالمرادأهلالغهميالئديههمعالمجدصالنادى
الئرطلغهنيةباوالىالدنزلنادوادىالأكثزأهـوأناالدفىأقالإصمالماابهارسرللهفاغلمظأنهكالمفقالصلى
ردعأكلعيانانيةالخلتاكاليهلودمانادادالم4وكأمطابذالهمألئكةلمراوادؤحبخوهواكمنبنبةحيزالوا

الصالةديرصؤكعاالةءدامملىإبرالمدكذفألتعلعكلقولهلهعميامىعليأنتهانبكاأىإتطعهاليطجهل



4ال

لئمكلهموسماللتمصلىشرسلاضهلىتعئهادفىبرةأبدهرثكناألمكههفنربلتموأ
ائممنعالممصةماكيهذهاهوامهـنكبهوهوسابهدامهمدمناطوقمافرباظل

الىوتفربقربوااروىككنيلترأحمادبهانلمصوخيسلقارعوااشافىامالوخثدااصود
أأابيمالفبةامالىنارأبهمايخودبكقرأبابمانماوسماشعليهلىالتاليوسنامعصهقال4عفنعالىهادضىبرةهراب
أعتهالئموالحلىاصدكذتعالىامملموانهاللهومسأضجهغتاءالمحاأذا

ىصشلقللىانفسيرسورة
خمموعلنعةوقيلترلطالطاغفيلىاالكئريندهؤشلأصاالولاقولامكيقوااويلنعهملىوهى

هـآنشرصفاوانناوماونألزنعةخس7إلنوهىبغةبالملى
ارحيمرحمناللهارصمارحمنااللهدم

ثمبماللهأوزلدانالقدليلةلجىملىكوانقر7دكنانجشيعنىاتاأنرلناهعزوجلؤلة
ليإلإلهمرسندقرآاطماإاظمرفواالقه4الدنياءااالىوظااللوحمنهواصهكجمميمالافر7ناأترلقعالى
إغيردونالهالهاةعلىقنجومامتفروكلمماصالنبىعلىانسألمعيهترلصجبريلثمعالعؤةو

هرظاااصدكنر6الدنبالمحلهاالىأنزلهاغاوفيلليهااجةالوقاخينزلمحبهعبنفبخصمةثالشومعئر
هعل4لمنداكنالدستغناغفوزنجوالكلهمىالمألئكةالينبينناوفياكالمهثمتبنللئوالئكةاالالشرف
تتفيماجمونصالقكالالاراالفهاتقديراالمورواإلحلقددالناليلةوحميت

الدهعدادالويىأقىمعانثالتههذاموصنىوعبا5دلبقلرافتالللاسقالمقبلةاهقلةالهذهثلىادادخة
عناةإفاةحملىتلدالسنةفىهافلرهلهمبأنيختبوظيففمماهومفىبفعلهميأمىولمالئكعهسذالثيظهـ
ءااالىواأالكلحيخلقأنقطراكاديرتجلالمئعالىالنةالاتلىفىمجلثأنهنهالمرأدوليساالهملعرةو
للحريترلهنالدتعاتميخلقأنلالمفاديرقمطرإلتهأليسالصعلبنينإلمحسقيلاالزلواالدمفىثواتالم

المواقعشوتنفيذلالمغاديرالىسوفلالقدرليلفاسضلهقيلنمقالواالرضالمحوأت
الهلىابلهرسرعلىتدرعندافألنقىلهمالإللمحعنرهاوشرفهاعلىتالقدردظمةحميتالمقدروقهلالقضا

العدرعثمعيئئلىلمدمجمليهلمحكوترعندالقهيهاذاامياعيهوناملالهبفغمالنحميتوقيلاهواالميرأمحمزلة
فميهالألئكهادقنالرضاالندنلىتممقبوالوقيل

مضائياتفسديراالموراللفاليفعاقارضىهريرةاعىقفيهاوماوؤالقدرلعلةلففيؤصص
امقديرأواجمسالقرواخعافذنبهمنماتفدمرلهالقراجماناواحتفعاباليلةقاممنوسمعلعهاللهفىاآلولرس
إهمانهالععتمىسائالعابذفقولهتربوسماثمعليهاللهصلىانآرررسولعونانهاصمبعمهـقالوتقافيءلماإلى

الهاهممااوفألدانقدرفتالحفألبليلة3الضجضاقارجألنتألسحينوسمعليهاللهسلى
ىبخسااكأضايعيردمحديهمثوالحدالقولمالن3قالبهذاممنوهذاغدطضيزانمأنجمونوعىفرت

روارواظاصمةوالسابعةةالناأمشمراالواضقاوهاقافىآضرهفالوسكلميهاملىفاته
عاصمعنللهرحنصهادأنهابافيةكلمهبعدكنءانعاواابةاهاومامةانمابابأمرلموجودهاالمرادرفعفاوكن

لقداليلةأنهريرقذعواالبقلتقاليةومعامولىبخجممىاللهمروسنمقايقبايرم
طائبهقالومننمقالضلسأانشيهررفىفىهىقالتدللثقالمنبفالكلىترف
ايلةفىأضىولمحصنهليلىفىصنةماكونضقألتهىافقيلمحافىخلفوااهاوجؤو

والغورىوقالعالىالختلفةاأوقابطالواؤيثداالصابينفالواوبهذامجمعاأبدأضصهـكذا

خخافين06



كل

كلهدالمضافلىبلوقيلرضلنلعفمراالفىاضاقلىاتنئدالىثاوأحلو

نلبلذاهىهئفادقياشلىالمتبهكلالمحجمعنهثمدالئمننفلمعينةاصليلةأوقيل
ممنانثظمسحودابنندودواحمميونيفةأبخعصعوثرلوهوقولاالهمنة

اؤكيردهضئانأاهاأعنارانابافئهيرصممرففالبنفالخبظدقفبلغطوليصهاا
الليآئخنمواواررضاقافىاءالجهورأوفالالناحاليتعكلولكنأواد3

ائاالللةوهىرئلبلشهعهىشهورمضاشوقلأوللهلةفىلعضلىارذينأال

الذكليسواأدعماواصعولرذيواوربنراسهلفصدلصابغاوقهنضبنكأبأننرمحن
أعمونعاذانهرمنعاشوالتملعثراالواضمناافيأودكراعيهالفعرليآلضمككالن

هـفمفىالوارديثكراالمادذهشرواالعمابمأنهاليآ
كررالعفعرالوامجاومعلياقهالتمعرسولكلننتنحهانعادتهارضىئشةعاعنقوروعرمعلن

رضىهريرةأبعىمثممراالواضميرعضالطالفياقمراايلةماتحربقولوومصادمقااخفيالىامطالدوللى
بتهاالظلىابعضأبفظقالضرثمليلةأربىفالوسمالليهلىالتمصلرأرمكناالليالىبدهامنانمحبى

ثنقوئثرشاحطىأنهالبالىلصالئصالواضهرشانفصرلاوهافىلزطلبالمواقهاظالكئسره
الإالوأمطالعثمعمدبسهاالتهصلىولرأعمكعامحقالصعيدانماباهريرةأاصالهاءغفاوهفا

فليرجعصكاثاععكفحالمممطياسلىالنبىنألالنقداهناعةينضعهـءةصغاالعظمواحمهارصطى
معمكفمهاجثالىالرجغوطىءمافىأدأيتنىاييألوذهريتانيقهلىاةاالصابقداةوسا

المجدكلوكلنالحومثضذلمحاععنعالقسلهلعثبالحقبةالذىثماسنامءال001وانطاعأتقورضه
ذال6يهاللهلووقأثرألماعوانطيىستهوأنعهعلىبرواقعرفيالحدبثوقالمعائ

مىلفاقادسامجونافهكاملقمنضدييخادق اىوويربئدىالعلماااأدركيابعولم
أنلسبنمبداللهصدبثاعىاثاشوعممروناقدالبلىفملووردقشراالواضاافوردمفوانهعنوعبانك

عىوسليهاصلىاللهسوللحايسالالواهنوأناآصغرقمسللبمجلسفالكفىظححنى
اللهملىاللهوأفيرسوللمحرجترمصانصنيناحدموعشرصةفىلدلقألروداليلة

فظتلاللال3الفددنيآنءيسأكنكلةسفيمناليئرهطلضمالقدتصوعامه
وداداضجفاينثاوعمثريدنبرأوانفالجةقالرجحئماللبلةفغالصرونوتانان

اأيضالشاهىااليهوثحريخومالثألثراجلةإقداايلاقهمابفوغامىجاتودهى
رصولمؤذنأضبرنجبأللليأرئالقدليلةحمعشفيلسعألرجألهألصنابكىاثكنرخ

بئاللهعبالمحنصرعىاللففلاوهلىالواضلعمئراانبحالىأولفىا3اتمكاليهالتمعلىا
فىلهااالتهـفرصبلهمبهامجمدلىأفبهاوأناكودىايةبادلىاناقهرلبارفلتفالأنيس
ضليدقالكانخأبىكبههكيفكانالقليئكفصرثألثلهـنرلاالالمهصهداالى

بابعلىمهادوبلضبمااصلىفاداصجالىباجهاالرفألمجرجالاملىذادا
وسمليهالتمالتدملىرسولانعمولمعماابردأضجهببادينهقعليهاوطاسدجمبنا

بنششوءثاللبلهقالعطزالثماعوطهاقاسصديخهاوأرافىاأمدرثماابلةأريتل
مجسفعوواجعهنهعلىفيلمالماعوااائوانوانصمرفوسيالتصلياللهرسولفصلى

أربمافسوهافينالعهاسابنعنخوععثرفيأرجالألاسىبهنكبايواطوابأللع
الوفيإقلرقابلةتحرواوسلمعليهاللهصلىفولهلبلدوعثمسخعمللةقىهىيخوتجعلوعيعرا



هه

بةاااعقمنعنجدينحكصكثمرخفيفسءوفيلبضدنواضملئرالعامن
أدضظحبيشرعذأمأصدذهبباسالالبهاكلمشضهمأ
لالفدوظذألصاباانمهةمظمنعولبهنعسعوداثعبداللهلوهـلكعب
ههأطبلىإلممماقفوافدةعئتنىواليجملرمضكلنىاهواأالهالالذىواقه
اكثهربخوأمارههالبمبعوهىابفياوسمالنحلضهعملىاللهنارسولأملاأالبالة
ليألفيوسماسطبهلىالنبىنجكنلهبععاوالشاعءصمايمعياعناثبانطع

نحيروافولهأيلهدمعربئوعمعتماليلةوقيلاوكأبودجمأآضجهرعمثممهعليلةلاقعرا
ممئلمحرابنلشهرعنليلةآشواهىوقبلرمضاخزشرإلواالهفيرالهلة

اودبردأضجهرمضانيفيهالهىوأناأحمعلقمرانيلةعنأتجديعوسمعلىلتارصمول
تجوماعليهميروكطول

يلىألغدوفيأدشطيمومملىالنارسوللمسعؤقالاعنجمهـهثميالكرذ
كممكىيئضعفصرنفيليلعهثركيوحداولمجةنجحرمضاوضرليألشعاطبوها
جمىةاقمرعندأباليلةكرثقادأبظالحدنجبعالرحمنعتبةعنودأدوداأضجه
حمهههلعثصراالواضكالىاالفياوسمليهالتمعلىامرسولحمعتهبثعىنابرقسهاماأفال
بئسهرضا7ويبقينأئألثأوفيبيقينخسأططببقينسبعأتيبقينمعلمحتقسوهاايعول
لعثمحراضلدادنسنةائراكصالئعيخمرمضانشرالقصسلىطرمبوأقالثن

ليهاملىالقرسولضلصاصخالىابئعبأثةعنخالرعنىجقدأخرتجهاضاوا
ضجتاقوصكليالتلىالنالالمسمايخرجألنمعنألالعمربليلةبروس

فسوهافىفالمضيرانيهون3صتشفرفهؤلقعرفنالعثألنادليلةالضبرلم
فيفوفعتعموقولهرجألننخاصمأىرجألنإلفنالوالخاعسةبعةساوالماسعه11

بناعنخساممياليأصيبالمهاوجورفعالمرادوفهاولوكانانبوانمالرالرفعنهاعلةخ
يعنىبهعيىأوسهعمضينلعثرلمحسبعافيهىوسليهالتمالتقصلىأللرسولجماص
عنأبرعيروىفالتبقىصممةخافيبعقنبقىلمحعاتبقىناسعةيهتىروفمواد11لهلة

ألشوعيريخموخصولبلةدوعمئربناصنبلةرانهاالفهدليلةفيطإوسمالىالنى
عنمانشافىكاشهذاقالرعضانموآضنيلةعثصرينوعثريخونسحبخوجحوعشر

كذارقسهافىلهقالعفهكومايسئلكشيبجلىوشكلليهالتعلنياأنأعموالله
قالبنوعثمفهاليألحدنىالتواالىرأفوىشا11فالافىلبلةالقسوهافقال

شهررعغهاننيالى5العباوافيآللمحفءاالعلىاليلىاههلىضااللهمأالبغوكالبالجلة
الصلىاثفيلوسطىانصالاوأخفىالمجةبومفىبةاالباساعةأخنىالحراكهامعاق
فىجيعهاوضطهليرغبوأفيانطاعاتاثورنامأاقر7شفىظماالعداحمهاظس

فيامهاومنحنرامنعادانطالمحتهدواعةنساافيامولخفىجيعهاعنينهوادلمعاصا
فاىائطلع5ؤوالبافىالصاسعهلمحةانهاليأهاطصنعنعالماتهاماروى

العفرضلذاداالشطيعيسالتمعلىخرسولقالتكاعاثمثسهعنافالهائهعاعبضام
عليهافتهشعلىانتكانيرسولعنهالهمالمثزودبزأهلىدايغطلااالواضاحيا



ثمالعثوادياالفهأثؤالغ
افدمابصهاليلى

معلىمجفليصالمحهمأهاارنفا
بلميهاحآفايئمماا

ثفااابهلىاوفعلةاووحلألي
وضمناوبرقصكمكللهي

قوبماللهمأنالملةهنهيضصخ
الذدأضذكرألماعلمهالنى

فأأسرائيليبرنجألهن
مببلالسألحلسى

مزهـجلمململمؤمنونابثهرأت

لماللهعطالجهالبهموتقاصرتذامن
ليلةظكلطوأامالهم
فلسالخاناناذمدهخيرمن

ابلغواابحبمالسطلمالىالمألئكةتنزل
أألذتارضالأوالىالدنبا

فاصلالهخلقأبههـسلاروحأ
أناقاالزاهمثكةالممن

واللصلةاالتلىالمألنكة

ائغعاضاالىربهمنبهاالذنأوار
وضنزلىأىأهيكلهن

وايعتفروفناأمىلصأصمن
للميهجبريبمنابلالىاننةلتلىالله

المفاعلىايذافاهىاسألمووعلبه
آأالالمائكةخبرالمةاالسماهى

للهالبققرااىومبتمدا

رىللماقأميظوانلانسالمةاالفيها
لمحنهبرهالالفىو

تلهاقولهففاالضألماهىأوعةوس
افلزطةفىلىلونمالمجلكرة

فهاكافيكقونالقيلالمؤمنى
أهكلمناالصاشلهمؤمناوالمؤمنة

اليفلراوقهلأحتىيلانالتمليمفى
أرالهنيطانالمحوث6أالهطلع
أوالسألمفدمالفبرجمسرالطلىح
وخلفوقدوكلحزة

الذينالسالمكاصم

هالبينقفتلفمغاسوكةماوللتهكفوو

اضترمقأثعتالهليلهطكلليبفوالئحعرايئئظيفطهلمثممأثم

الشطيموهمصلنىنثااعنهاأغىأفامالمجففىدمنماناواضمنعئراامجفللى
إجصأذاعهكفثمالتهكزوحللؤظهضمرمضانض31العفصراالتكفملىكا
العنعرالئثعلمحممكمتجكفسلىالتلانكفهاامروضىابئعنفاابهده

رباأقولفمهاظلغدالبآلمتاناقهباليمولىفلتلتئمقاثومضازرعناالواضمن
حصنصجثوفالصايالرمنىاضجهعفحنىالصونتحبمفوكريمانكقوبماللهم
واتجكفىببدخأمحتأىالفماليلةاكدأومأعزوجللىوابخمهاجهالنسافأضجه

تالنةاسمذكرثمخىهاافىلشمويئلهأوامظيملةاشيلهذاعلىفضلهاوصبلغرهاق
الكالبهاشعلىكررسولابخكباتلشهرأاأنرخبرمافدالعلةتعالىقالأ

لىاللهبرشولألفحمهواللهببلسماتفعلىءحالسحملاصراشلبنىمنهـجلملم
امحاالاوأفلهاامحاراالمأامنىإلدبجعلتالالمنهذللثوكىلذلموبهالت

س6ليلىاجمهاحلأنفرالئىالقرخبرمنليلةرفقالالقدليلةلىوتعاكبافاعطاما
انلعلمااهلبصيئقمىحمعأنهمالكوعنلفيامةاملالىلدوالمنكاببلؤالسالح

نقاصرأمطرأمنهنههفادنالتأومائمانناكقبلهاأعادادىوملمالخليهصلىلنبىا
يرامنابفرخيلىاللهمرفاعطاهلهاطولغيرههفييبلغانمثللعملابلغوامنلأى
العدرضيرليلةالصالقللعياوشمعناهالمفسرلمرطافالاملللئرأضجهأ
فعاافهاهنتعالىافقيدوانماكانكنالاليررلفاةلبفهارليساششاصعللها

يعنىالمآليكهئظزوجلقويفضدهاانئاشعنجهالكاالاجمىالؤاعوأواالرزأق
ماظلوبكألفاالمىظهرأنيفسدفيهافييامنشبهعلأقالوأضههالاوسببهذالرضاالى

لمواعلبهمليهماترلوادواالجقاوالجلىةإمبادواعةالطاعلمععنوماهملمؤمنيناوتبعال
يعوحاربضهملعونقدتفصبمعنلههاليرودوامنخردوهقالواممايعتفرو

عبهاللهالتصلىعرممولشانسصئينجوفىكثرالمقسرأقالهوآلسالمالصألةعليهيلجبر
عبدعلىلونشوبةئلمافىكبكبصنجبريلرقىللىااليلةنتاكاذاقالوسم
ؤاهمئكهألامنفهطاوحارانوقيلالجوتابئذكرهعزوجليذكرالداعلىأوثم

مالثاروحانوفيلانفبرطلوعالىانفممسغووبقيلوخملدنالليلةتلىاالالمألئكة
امحبأمربههامنكلربهمأباذنافمرانيلةاعاليقافيهاتلىالمألئكةتنزبهعء

لشعنالئاالوجهأميكلمنهوقفمأصيبمابكلوقعلفيلبواالحرمنبكالميآىاميبط
المألنكةهوتسليمالشعىظلطاعتهوأهلالتءأولياعلىمآاتعالمسألملهافولهفف المألشثهيلرايطلعانالىالمعتغيبحينمنجلمساالرعلىفداليلىفى

عظمالكللىتموفيلعزدجلربهمنلميهليسلىدأومؤمنةامؤمفاطافهابزلوق
فيهاشرلبسوخيمامةلقمرشاليلةيعنىهىئعالمحصألمفالبتدأائمأميمنقيفوله
اليهستطيحالعللىسالمهليآلانوفبلالسالمةااليعضىوالالليلةكتراشفىاليغدوقهل

ملساذلكانأىراطاءصىأدىمجعفيهاأوفيهاهموالعلأنيطانلهنا
دهجمراأعدوتعااسرواللهاطلعاومأوالسألمفد

كاالبينة5سوؤحىنلمنضبرسوره

وهىإشهـثانآينتخظندنيهاو



ءل

يإلنموغالط3مبهفوهىااسمأشكنوانىلجهوبروفايقفالهمهى
صونسعونفائفوتسعةممنووتسعه

وجماارحناللهثبسم

اىبهبنثاوالمادلنهواهودلايعنىررلنىاأهلمنالذينكغرواجمنلماعزوجلؤلى
وسدبأهلكتابهماأصهجفنيندوالكفلىااتوذلىوئاناةوهيمكبدبهينالمثومن

ممعلرااوأماشبهلقهاموتمئمبيماللهمزيرابئالهودفقولهمأممابنهمدفيدوهأحلىكفرههعا
الينتسعوقالذيناالوئانأهليهوقالمشلفانىوالكؤوةؤالكاللهابئالمعجلهمفق
يخينثوالمبالأهطمنالذيئكروابنلمفولهقالجذممينكرافتهكمابفدألى

همتحتىأىنمتاحئىئلينذا5معنالوآلكلفرههوشركيمعنأكلعنتهينفكيى
أتاهموسمكلههالتاصلىمحلىبعىةالوالمجةاأىلبينهاالماضىومعناهافظععضارع

منوااالجماشالىماهمودالجاهليةمازاعليهوهاكاوشركهملنهملهمففببنفرآنبا
يةالههواالئهطفيعنكفوهملؤامنفصليناقولمجمولضأل1الجهالةمنالتألنقفهم
تطمااقر7نمااصبناال7يوهذهبسيطهالواحهفالنريعينامنفينآمن
كلعفسةلجضمانلخرالديخدتغسيرهاالماملءالارصنلافاتخبطوقداوتفسر
مفكنوارالذبخطنلميةادتقديرااللثماوجهفبهاوأنياقوللىاالش
ماذانكتهمنفكوقمممرألذلمتعطلىانهثمارصولالقالبينةتأتعهمحتىكفرهمعئ

عنوأمنفكينكغرالذفيفصهارالتفديرآيهنزاعلبهكفرالذىكااالمرادهواذامسلىم
ئقنضىلهافهذهالغايةءالسهاصتىكلةانثمارسولهىالصالببنهتيمتحئىكفرهم

تواأانذبئئوماتفرقلذفالثمرسولاتيانعندمصاروامنفكيكلنكفرهمأ
ينئذسوالىءادعنلجىازدقدانكفرهمايقعفوهداببنةبعدماباعتهممنابلظا
قالفئفىاالضكلىاظاهروهذادنقىافىقفسهمنانيةاثاوااالولىهاببنصلمج

ايهفاراالضوهوانلكهئهاابهنالذالوجوأصشهاولهااوجوههنكهوالجواب
وسمكلبهاصلىحمدمبعثتجليقوونكلزااالوئانوعبمةبافياأهلبقينافرامن

نهوراةاقومحالذىالموعولنبىاببعثصديفناوالننركامىعاشحنعايننفك
وماتفرقظلئملهلؤايعوعنهمعانعالىالتمحكللمعليموسالتهحسلىوهوعدلاالمخ
الىسولهماااذقاواالتعاقاعلىةالاتجاعونيعدنرابمأنهمأىبناأوتواالذبئ

مايقولالكلرمفىوتطرهارسولءاممفراالمجىاعلىأفرهموالقاطعنممافرقثم
لغنىااللهبررفئفعىااللاأنافيععنكاضبهنفكل4بيمالمنيرافاقافاها

دؤسرومافستحتىافسقاعنمنغنكمنلم4علىسغافيقولواادفزدالغنىاللهزفهفر
الدفءاالمااماناال0110اتهاللفهماكان5الممساوفعذكهالعد1مةالففاكآ

الرحارحمناللهمشه
3اكفوالذيئطنالمن
كليهوسمابمدملىم

أىكب11أهلمن

وأهلايهودوالنصالوا
بهأناسااضارجل
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أل

الىيئيقفعرائمولهوأ2خرفالواموهأوكروذثاللضئقىمنليسيهذاحنى
ممدياقلىلمارسوافرأأكالاابهلىامنولمبمنفاددمنددتهدسولصنعاد

ومبمامملهههطفألىتوجماالقبئبنلىالمكعىأبآطلهأحههنجاركتعاظتهبرجملصألفنعألقوعدأىاللههنأدممولى
أفهاالمطهرأبئاالاشبسهااللفبنىأىمطهرةفيل4مطهرفععظمةمىلقعوقيلاتفىهربديمذالالهءلميه

أكمكادلةاقيمة3صاجمضاكتهبأوفيلللكتوبةقيأصاالحممبفاافيالقرأعليهمأبتلىاابذةا
أبرااذاباالهيقولهمقحنمسنقلةدظثةجمىقيمهوقيسلكرجغيرذامهمعنقيمطهرةفراطيمقيل
يعىبالأوقالذبننطدأومالفرقسقلللاأهلصنبؤمنلمكرمنذئمهـوالفيأفهاأيلطلافى

ئيأفلتبهمالبينةمهمافيلبيغةاعثهمصامابعدالصاوسماقمكليهصلىعالأمصجمةباشلمعكوثب
بعتهحىليعوسماحمدحلىنصالبقفىسينجالكابأهلفيللمروناكاللمقباطتاطضةه

ذممىثجونثفربهآضمضلهمنهصاحتفوافعأمينفرفوالىىالبعثتعالىالئهالذبنومأللفرفاررلواله
أىهافايعملوااالكفارأ11هواليعنىأميواوهاثعمالىالمتفىاأمىمابعداالمئكب11أوؤا
االباحالصىواالنجيلاالنودوااممالىعبابئلاللهوابدناولوااموممايغعنيهعنانمبنةاعتهمما

اوتجريدالخالصةالنيهعبادفكىصطاالتالدينلهنحلعينوجديههالمجادةسدابغياوانكرنبوت
انفائهالىانفعلابفدأتمناالخألصلمىمحعىمامجبعلىوهوننبيهإاربشواعنأفؤوفانه7نعومنهم
لماكانهحعتبرةالصةايةواللوجولوالواصسنهسنباطيأتىالذوالخلصعاجحبعدبالأهل

منويافأللجعنوأنيهونفألبدماموربهكلأنعلىيةاالفعطداتمععبرةالنيهكانتالمشرفيبينأوالببفهو
لةاالوبشصذمأصورلهوالوضالشانىأصابالماموراشنالجبعفيلنيهاعنباال5بلوجؤعمفماعلىضهم6

القلبمحلهصاإلظوفيضواقاننيةىمنوياانيهونمأمورإلمجبكلأقعلىفاذاوصسنهواثطحمعبهم
3ضحىوالكرضارالحمعةاللدنجالئروأللهكللطنعااللهلوجهالضعليأشوهوأنمنكانعفالنتفربئ
ذلدالطحنكلنوانباالنأرمطلىقأقعناوالامومنهاطلبألجمعلذلىفاوافياهأفيادخلألكتدسه

مخلصابهععنيوقععلباروببةبعكزوجلخمافارءايئالعبوامبعباثنهاجملبللعنىوأأصومافالو
أسهريرةعنإملعبادةالتقعابىهرفيالوبقمدبنويلبةإلعبولهالديخصقريناالأياالفجلراهالتوفى

أجصاممالينظرالىالتتعالىانالتمكللياشصلىلرسولفالعنهاشتعالىرفىنحاجمهاللهواليعبد
االسأليمالمحدبنااناالداكلعايخنىحنفايطوادفلى7ولكنصوبملىاوالوقاقغبرئسركبنثنالى
الصالهلجاضاوافافدمحلىحنفاوقبلوالهمالمالصالةطهابراهبممتبعايعلةوذليجميعموصنفاأ

لوفبالمحارملفكاحمحرمينشفيأصماههالوفيلضاقواةالخعصألةوازبمديااالعنمثللينارهل
االنببابأثصرفيؤعىلممنههفنأصدبينواليفرقوالىههلاالنجياخ2هبم2الذاطالعآلةاويقيوالباطلة
وبؤنواأوفاضهاامموتاى5الجمواوصحبفسوعلمهءاللهصلىوهومحدوذللدبناربرلوةوبؤنوا

الممسنقبنالملآلأىالقىأدبنوابهأهىانأىثاالؤدكانهالفروفتااالىكوةاةالملىألقبنجمةاةا
اؤةاوأنثإفظياالحتالفئقهوهىةاالىالدبنأضافواكالةالمهبوءوالثمريعة

أكالذلكبهرهابرىانىشبااةاوقيلالبالغةكعالمةهاالهاصيوفيل4المالى
أفاادينللتودنىواحدواافائموالقمواقيماجعةاوقيلةالكتباابأدبئ
دبهواالععقافتخالىاالنوملقولالجماقاانبضولمنالتةاكذهملمبلوالتع

أاليمانابنليلاهوواالسألمهواالسألموللدبئةابئوذلفلطئمثانماامملباتبعهأوالوا
فو



اله

ربغينذكئمالمسلينبعنافهفبمليشعنلخاوالمؤعنبنفغيهلعىمنفاضجناقو
مطالانيقمأملبهينلكمواانرواماهعللذبنااننعالىأال
ثأثمكأؤادفوغالتمكليهافتصلىلممكمبهبهفئعالشبنايغهكطمالش

ماوطومهعموئأبرانظابعهثفروجمنبؤيهوبعهعبخلوفىأ
هلوامنأكغرينانجنابعنأهلأغمرفياشاظندظتعههعلهمافلهنبهينالمنهلكظهعنمبنمابفما

رقنرفيكموالماهبنثعنهيرااعربواىاائوأهلقياواوالنضلصاخاكروايهأالمثعهالنلكا
فهااوائئهمنمضالديئجهنالفرهملخخمصوكلكلنكفولذأصيرددعليهلظاللهعلىدكؤبل6وركنأ منوايكيهنانخالبريةاقهطهموسممحدحالدنياالنكرههنجغقبارفعةاأهلاألختالابالعألق

لنلئمأالعالحاتهمداجمنالممئراطوبعمومنواليخحاآلضةساظايأشلادظمنياالىقالثلذلهم
اأفكماعلىاجاأئسرإطقنأجمهمهئمرإلبياواهلئقىنلوكبمظلىبخفبهاابانبهمالعدانشفاكعي

لبعويلضايلسصوالمحضلاكفرهمظالفادبعبواسنههاللوالمع
اصقرألممقعمدمماوالبريةاتالصاوفلىانواالديئآانبةصمرالبرالنمظذظاللثمفيخهاعالى
االملىجمبفعورعلىاإلسماهذااساالثركجفنابهالصاطقواهبسببمامحالهماييعىخبرالبريةهلنقمأوا
جنلتعفمربهمدهمفياورضنههماأبارضىفيهاارضالدبناالهاتبهركلشكلنجناديهمهمعندفيا

ضانجركلعناظعدنمانمموؤرالوملبراوالىضلكنهفألفاورضاعضهفرضابهألمحقينعسماوضاقيلاعنها
لديخفهاباكلرظاتحفادضحلاعنكالىقألهلحكيفغانهعئسضىاكنتادالسرالبلروضيخاا

بضولنهافثمرضىارضااعالجااىهأأذللثامهصيروالاظمنأعطاهمفواعنمبهالتمأقالههو
الرنهاعنهامحامايرفىعنأنسقالمعامنالدنياوانئهيفيسلنضافمربهأخثعارلمى

الىضااىفبتويبهالمكناشأفرأعليكأهيقاللهبنكعبانبمكليماصلىااللنىظلاشفه
وقولهدبهىخثلمىافتهكليهلىلنبىاأنفيالهوفعوافبنمقالوحمالكسظلاأهلوامنالذبنكفر
نضلعلىيدلخبهىابثىوتدذكرثظلنماظئساقهاقرئدالنر7نطلأقاسانتهانلبيالبظوسم

البهنرملىمنالمؤضينظنجياماجمعأبالحعيثمهـغرمبرحظالفأرفشكناهنمظلربالعالمعت
انللقالبرلهالماللكهالنوالنعمةاممريمةالمنزنواعالئهابعظوةتالنعهلهدهتأهلهروراواصتعمفااللنفسمكن

الحلئافتهبرأاشتقاداناقمكلبموصمعلىالنبىقراعةاناوابعبفهنصوصاعلميهلوأصالهمامهبمللذا
امنبتقاأوقيلكرهبرهامنضوكلاالفوباالبناركافيهاصيعىعلمجمظنهاتنقبة

كايلوبيمأااكئناللئدومحوفواعموليصاهعةاوبازهاثاهحلفرابابسورةهذهيصاوالفمةالمه
األهكذااللىوسمكليهاهسلىاننىدأميكمةاقصارواماااليفتعنىااللاعلىهعوصمات
جرأمز010الرزداصدبوسموضبطكليهاملىفلظهأالعراعقصابيتمانفهىأبعلىةاللقرا

3وفلهنقرإثكلىابايتعمفكيرهالمسعمألالنمماسواسنجالفوقالرهألمئصرهـم
ستنكفوادالواالدبعواضالنغرليتأافافرأعلىهومنأسوفبلالليتعمعنها

فعياتانجوالحثتفبيهكلىؤدؤاهنالفوآدينعمانالعاليةالىتبهاليعربفوصاحب
05القرادماماوصمدأصاوامابهاهلىلنبىابكللىمدفىوضنالخناكل

ادهأعيبهونصالىالهوالتمأبعينالشغماتجرضىلاللهاصدكوغيرها
هابهاأوا
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إتشعوهممغا
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مابعضفأباؤهنالثدكاا
ماوعداهذفبقولالمؤمن

المرسلىنقاوصهارحمن

وناااذمنبدلإبومئذ
شالفااتحدثأىتحدث

ؤلأطفخبارهاأ
ذالمقعوالنألمفعولين

ضصارالذكرالامخديثها

التموبنطقهادتيلاظلق

وشرخبرعلبهالمنملىجما
نشهدعلىثلحدثاوق

رهاعداضلجطكل4

ى3االوابلثشربأ

اصكابسبخماهـها3لا
هوأمىيهااااألأىائي
إهابالمجدبىا

شين

كالهـيرسورئكئق
ي

وكاكلننفوميملتوتسعقولربعويألفىنيوخمهكات3وعةنيليةوهىلها01
لناالففحفتعدلكاذازكئمعهاللهعلىاتاصولئاالللماابتقرفمحياصا دلد

أميءكرءالغربمالىوتصإيمفرودأيهاقاوفلالغر7فىنكلتعهسهوالموقلالا ءورطلالالتتكنهرضىأثسشلبولهحدلود
فرأومنالفر3ءرشلدافرالأبهاإلفرأقيومنافر7ننفلهعدلتلثذازكسمموأ

حدلنمكربوقالاتر3نانلثحكدلهلههوأدتطقلفامم لها

ارصيمارطنىللهابمجح

ولمحمشكلهددتفواضطرددركصكألهااالرضيزواازكدهتذ11عزوجللهلأ
اركلةشدهاعلهامنبرلسرصصتىأسرافعلوتصشدةمنلىفىثتزلوقلساعةافعام

أحدهافوالناركلةهذهوفتنالموقونصروظهرهالماعلىتا3والتسد منحىز
انقيامةيومازولةاخاقواالساعةأيراطمنالدنياوهىاضهاقثربناالوهونولا

كنوزهاوصافىأئفالهاقالالدنياتماكوخلىاككلةاقلظفنأئعالهافياالوأخرجتيمة
ةهريأبوعسمارلقول11هذهلكيدرهاعلىهافظقوال4فايواالالىطنهامنها
أعتالفالذكبدهاااالرضنتىوسمالقمكليهصاللهرسولفالفالتعالمحكهاللهرضىاتعا

دقولىلاانءيبهىوهذاوركالتفيقولنقاتلكالفبسافضسةاالذهبومنإالسطوانة
منهلىيدعونصاليأخذثميدىهذافطعتفىكيقولانسارفءويررستهذافطهفيخيم
مباطهاياقطاعنهايخرئممهالممشطيلةالقطعةوهىفلذةواالفألذجمعمسمأضجهشيألد
العربيبمايشومحكلنلىأطالبهدالنهامنواكاضالجوفصمتودفىلكبداالنكيدهاأ

الموقىأثقالهاقالمةالقايومتكولةاكلىبانقالومنضاجعللىلجزورواسععارالقىامن
شثوقهافيوقاواذالفهواالرضلطىقىاداكانالممىانلهافظهـالىحومففدث هـسن

وفالوأمواتاءاحبابهمتفقلاالرضالنبانثقلينواالنسناحمبتعلهاومنسهثعل
وجهاىاالنساققبطهاظنماشوااهظبةاالىرلةهدهدمالهاؤلرلتأمالهاأاالنساناتا

اعةااثعراطهنارلىلةجعلهنقوللىءوالىكافروهذاالمؤمنيمجنساسمألهاصدما
اهافىواذللثبعصاعنمفهمفيسألةءلسااامراأثامىاضمالكليعلموفعتاحاوالمعنى

هاهاليسألعارالمؤنالناضياهةاازكلةجعلهـقولعنلىاوهذفرصاصةللابماضها

فمقولأخبارهايوعتذنحدثبةمجازاالضهاوقلههألاوفعتفاداصلىسكنهاوالكلفرصا
لعاصتشكموائسرخبرأظهرهامنعفيمامحلتحمدئبكلاالدضانوالمعنىلهامااالنسان

هدهوسلمكليهااآلدصلىفرأرسولقالهربرةأباعنثهدوقءالطاوقشكليهوتئعهدير
أخبادهافانفالأعلمالتصرسولهادهاقالواأتمارونأتدقالأخهارهاثيرمثذتحيةاالا
هاأحبالى5كذاوكدافهذيومكذاحلظهرهاتقولعلىدأوأمقبهامحلنعمهدعلىانآى
لهادن3ومكللىاأمرهاالأىلهاأوصبهابأشربكحدبشحسنوفالأنرمناأضرجه11

تلاطباقوالكلاالرضفييخلقتعالىاللهاقلاقياليمأوحمطجماسابئلعلهمامحلطنر

واننطق



ةجدهيمنالىجومببمهيلليضبرفىالنضغربمهعقجممدثىإنعئلل

ممعمالئظلعهدومتئرنمبهمددودالنيىدتماييثلبعلهمالمسنهاامئهباقعبيهألتخبمجمااهييوالندق
دارهفوالناضدطلمحمع01أتلىألألكلعمفرمظأمهفلعامطسملتهاكلنىما ةالممفياىالمألهراهعنلهالههعغليبؤامامحسكبلىافالهطميأألبلىادالهادافك

ألفوأفىلألمئئهلةأكلىزفرةمنفالصملأعوقهفالىهوالثرافهاالىأمافمصاف
أفييهعمغبرهأخبراثابنظافلىئرابرشفالىصعلأضيرابرموصالرابباليداهومالعمنتجيلس

مثقالعنبعلمفيلواكمئظماافياتابرماطتاياهنباياللراكراضميعؤموالكفرملعبدط
زالىفبلشايرأفوفبؤصصنافولعنبالكواماسنالشيبوسبئارافتهفموسبثاعهانههوف

المؤفينئولدالهادابلىنمغياؤأكريرىمنذدفنيرايرمثقالبخذنبعملعدبنكعببمميئالموظل
ضخيماراطوكالناومنعالفرهفييععلنياوليهعنداالتنرالىبهئصتىومالهو3هلتعمموو04

وأشثمتفلهقبلوةاكتيايخهـبهعنحقمولهلىوووما4هحالديخافيقشهممنوبرىفيممنئرافي
ملطعامكلاترلنوبططمون6مالوفالثرحافيفياهندقىلتئرفلاككنهليمىا

ماأوهرئىابطنولبوذيينوفلىالكشفرفواالبطعمهمسنفلاحدهمابآتعمالسانلوكنحبه
ظهبغاونومخننحبموكلشالض4لمحعايعدبؤبرعليعماكالهؤفيبنئالبهمىونجولهأ

بقفىطباعهرشىكلوبهرولبصااالنلىملىأانحاوعدبفولموويثمباهوالنظرةالكفبةالعنبرصنلبيالن
الفرؤبداىوسوصطؤظهبرنعأنلىافيأنمنالفلعلبرنجههالتةهنهاففهأنزلدأنمالىفى

قوةالسألميىأتايعبربتلطمبهيهيماصغاالنمطبمانمنكانهالذئبمنالبسبممنهـعنرهم
الاالريكليهـهنهجابرفرهمتقلليععلفرآنمفنأع7يفغطاابخصسعوقظلاقياامالعظبمالجبل

يةاع3وسبىصميالجامعفالغاذةهماالتةعسماقممليهاسعلىومرسعلفرقضعرايرمثعالومنيعمل
وحميشالجلععفواشاعمبعملفناةالةالجامعةاالتةهاالهةهاثميأالأنذلالمماأيركلنزفييخمتل
كنلىماطاثمورداحدكلهشمةالخاسوعربنوتصدقفوهضرايرهمنفالبههلوهنافيخفرةعتفال

طمؤااصالغصويالفيملعنثعلماغاكنخرضحاظثفيلكهرهالفهامناظعنبمفمابحبه
7يغراهذهوهوبالحترليبنخيثممرجعارلوعنهمئعالىاتارفىأصادرهله
اوحيمايقارحنبم5جمرا3ثيمونعاداالموجمظقوافتمنداننهتاظالسبمآضهاظالجغوتالى

أفمماللدوالعاوأسراركنابه

إأصيااخبزاثافيلعتغيرسوؤأفابئ
بئباسانعنلمونوالربعوناحلمكبزنمهبةعهاعالهىاقولوغبرمعديهعزابخعشقولوسعكية

أحضالهافخكنهعااوعمعثمنعنألفوضون
وانهصابجاعلىاح8ارحيمالىحمناللهبمعمإ

تولهإتديمحنويههالىكرالمحظالاالبدفيااأصدهاقوالنفيهضاوادلمديكعزوجدلى
مابنعدحهاألمرالجاساه6ولتفالكنهادمىالمزدلضةقومنلالمزالىعرفةتالؤنبلاهى

اللمفىأصوبنشكينفكيفاالمشالفدادبئوفرساالفرساشفركللزسبراوماكاشسنااالسالم
ألععكربهاكأاالناتصكةمننافاشالعنبروأملمبمصهاالفولجمونيضهذالىالعادإلن
اننادثقولاشاصآءوألياممهافيفرباةمفلمجارةنركلعانأضاشالبلبعىبوريخلعاالعود

هصااباافلدالعطوانتصبوبئءدعحءطة17



المزاكالكلقل
لمصعجفىفتلىأصإ

بنالثرلنبطعالأ
بهأفوشطننهباألوفث

منجعابتالئالوقت
صطهاعودالاجو

الضريروقيلزسهمضة
لذكلواداولغارةلمكخا

اإشرعطفلعادواالكليهد
فموألفهالىفأثرت

نموفعهلغاعل131
كلناودون4لليشوافلما

لقعمماشوجوابفأغرن

نودابهاالفسانلين

بهنعمقرااةأىلكفو

لكمفواؤابالخصوعانشه

علىنفساالاوانأللهوا
امثهيدكنوةلىذ

اقمكاأوانضهلىين
سدللشاهالعلىكنوده

الخيرطبواناوعيد

بجلالواثهبدامشد
أواتممصمكبخيلالمال

طوهوطبلقوالمللب

أفاليمعبفمألتعباثة
لمبعثابعثرذاالنسلنا

الموقثئبورلةامافى
ؤماوصصلموملبهف

منفيمافيهاصمواا
كاشربهمالنمعرواظرا

ازيملعالميرمثنفبير
لمشمضلجواامنلهمأمالىء

وذكربايرمتذوخص

الانالزاجيعفىلبهمعا
أعيومنفواللهبفعءالجزا

مكبةةلفافىصوز

شهآباثمانوهى

الى3لمز

بركةلمئايرمإلبالتدفعأابقلمغأببمعاالنهلضالنوفيي3حمرا
فولهماصمرقروتالسصرتجواثفارةيع4الانوا5أفااللث 03هىءببه

بانفعهعمانىافرسطجعمراغبياهاعكلكلنغهافآنرنثبهجمابهأ لعرلبص

الكئيرةالمنافعلمالهاهنلالبلأئمئهالىافئهأنأهألىءالفممشجه4دلةهومقجنا
طه

فورالكمؤهاللفاآلبيسلراادبدالندعالنرغيبلىفينغراصبابلبضهوئر
سك

مىعباليلينماإدأكااآاأفئاليودثياتفالعتلىاللةسددفىلةدعادداضلىهـعهاا باللهوصوجوبهدابهححأو
براطف

اذائغيرطلوانالاهذهواكثهـفلتطبوااجمبوالضرماسوكطيضنناتموااهنصئ
نهااصابمضإلشفدكالودأبرشلونهالعااصتهالعرلبقولأوتبعوهوسهغ حاكعمىاو

ينداوةرسونادالهاكجلافيوفثلالمجارةااذامارئأفرهاالناربتورىةن
ناراأصابهفيورىيلتأوبثمافلههلسبتغزموهلاظهىباسءابئلوفرسانهافييى

يهرالنارجلأداداذاوللعرستوااطسبلىماكرألىصالقيلمممطعابصمنعونو
امموالىعاثاعمنغيرألخعلىايعىفالمغيراتلىالورينثمكالفلعاقهامااصبهبهينؤ
أىنفمانأهـبالمدآثرشبهادستعداعنالؤتذالثغغآلقلناساالقاصباحأنيء4ر
جعصطوهنبعدصرقافباروفيلوهواالنقحبنلىأىبهدخلنأىجعاغبارافعصطنساذة

ااالندالمعىوأئمبةداأولىاثاالهذهنففيلقولىاوهذاالكشيبةوهمورولىا
انغزاهبنيلأللهأفسمالغبارأماوانحالناربحوافرهاواثاره1ابراكذالخعمعلامنكيدلم

نسبيلرباطهاففيهاوضلوتفبهاعلىاالجروانغنيةيةوالدنهوفيةالد2لناامهـتهالمافلىءت
بهلىاالنمماانتعالىالعليهلقسمذكرابالمقمتعالىولماذكراللهوجلادل
تعالىاللهودانعمةاممضورأاالكنووعباسابئفالالقعمفوروهوجوابلىى1الكنودنلير
لرالخهوفلعلوفيلماكبنعمىويعدالمصاثبهوالدىوفبلهوالعامىالكنودطوقب
اممنوااالمأواله الذىالكنوببخمياضىالففععلوقالالتنبعثميأالتىدوهىرصحودمن
الذىممودالثوضداالحمانيرهتنالئاناصالة6ساامنالواحدةملةاطأنستهب
نشهيدذلثلىوانةااالمئالكثيرةالخصالاالحممماننحلىالواالحصلةانهستهاليعاأل
والمعنىاالنسانالىبعةراالهاوئللشاههاعلىكؤتهكنودالتهوانينكزالمفعرألهث
يلأىبدشفدأالمالى1جىاظبطاالنسانلعضأوانهنشصبهاصشعكلىهدظالىق

يدلئااللدنيالقوهـشمدواالمالبطوانهمعناهوقيلعلالمالبأجلهنانهكلنيوامافىا
الصرقمىىدتقبورامافىوأخرجأنيرأىذابعزانسانال11هذيعنىأفأليعمامن
بةايئااكالجعبهمربهمانلثمسواجىاطمىهابرزماأيزأىورنحألامافيوصصلمم
يرءوقالعومديثلربهمبالىواشالمأمحيرفييومثهـجفساصماالنعمانالنازحهم
قولهبالذكرلطالفاوبوانماخصآماللىكعرهماليودلكقميبهازانهكأااولكنالشر

اتاالرادواعثاللوالنهلعااعالالتالعةالحوارحرإلدأعالامدواماووصصل
النن

لمءأاتواوارحابأحالالقلىلبالصلثفيالتى

مكيفهـوهىنقارةتفسيرسورفاة

ثمان



كلصهلالمبثةوبلىتجاهخ3افادفياأدجمتداأصهبتالاناندممهلفااصماحناذهعم
يماوفاكررمامى

ماأثراكأومالئمأثاسوخعمولطاثناذفومهكلةونوئيالئشئمان
كاأولىتمئهـعةألفاارحيماوحمنااتامب

ئغأبئومنماهىائثدالدهوأتوأرحوممهلشدبداالصوتالفرحل5الضارعةوبلعزو
بلتنصبمأجمتوقيلاثلوابيلىاقلىبعالفزعاطلفعالفىصمطالقيامةامنامادعةوا

ليتقرعاقارممةاعهههءالئعنشدهنىاالصودمماتجيعفيأذاالنهاسرافيلإصوتفارعة
ثغفالناحاعأجمدابوآأدراكوهاةأاشدواالهيوليقىالفوادحفتفااضهاوالمعنىونعظمبلوادعةالةأما
بالفراشالمبتوثيمئعبههمهاشأهيفلىأحدكعغمامبكمشاليبلغهاالشدةثعكهاالثافىمحميعغاهعالقاما

نقسلداالحؤترأماقالمرالئىافراشيهفهاالمبتوثالناسكانفراضيوميهونفعناعظمفهى
والعااليروالذالوالضضالنايخبالفرالىالخلكلناشعبهوالرهاكاواننئلغزبنإنارحميتافىتهافت
عانبهعنالداالىبهزافدلىضاغيرجهةالىتذهبواحدةلبلىةواحبئاثارلمادالفراش

النالىئهىاكايعطابراثوالمشضاالغرصهةصدالىواكليمفزفوشفهأهبالبعتفيلمىاظانكلنمبيهالق
رشهلنراشاوحمىالمثمرادئطاواغاشبيهمبرأدعهتهنرنهمكاااللجرأدنفالألضموشهالمعفزق

بالاوتكونوانتشلوهمجاجموجنكثررادابعشماالىعلناسائركببععبعضافسبهبئاد1النوابهغونكا
دضبهالمنفوئىأمهنأىالمنفوينىالعهنكابالاوتكونالهولشدةبشامنهببضهمبروبع

وهوبالعهنالجبالطاواوفتصريمحتىانيومدأفياوهالىاتهفزفاالوذلىالمنسدوفكالصوف

أكاناالكاالمصبغفاصوافياقارعهاتأنيرتعلىنبهثعالىكانهالجبالاناسوصالماليخالنرشواكطفمكشد
بالحدداوهنألناأعندالضعيفاالنسانللمحكمعصمالمنفوشتصيركدعهنىالصلبةالمددهةاالجبال
لاحومخنلفيفلتفمامامننعادضالينعلىلمىاظقممقياهةااللماذكرئماقارعهاعوتا

منطتفرفوباففوشوصطرتيرلهالذىملوهوالهموفونهوجعقيلحسنائهيعنىرجمضموازينموازينه
ثقكمنفأممااأفيافيؤذاالعطل4لؤزدكضاناننىوهوالذمحلهميزانهوجعلوقبتعالىعنداللة
الحقمباتبااموأزبنهثبياويرولهنةفاربحتفانالمبزانقىكفةفضوضحعورهأصسنلىالمؤمنبفات

بعهوذوخرهووهينفلتالمؤمنيزدثنأماللوذنانماالناروقيللميزانعفيدصرؤأقغفرفيال
وزنمونمطرالذمحلهلالعيعلىمتاننارفيضتصدخلصسنانملىتثقلصعاومنالجهةرضلنسياعلىسنانه
مسبزانبحاوافتهعندومراضلبالجنهضلفيدبعفوالتمكنمكدأونةامفافيدصنجفلرها

فهوفىاادبماوطرأمنروانععاهترزنايرمملهىفالقيمقالدصقهمالىكافروواماورحمعه
ذانرضاداضيهعيشاارالددفىقاطمالتباعالقهلعةبرمملشموأزسنهموازبخمىاغماثقلتلظ6يهالصبق

توأماعنضيةأوميضتمماصضعوازينألوانانكونداالحقفيهءيرليزانعلعهالعلو
العاطلثبأللباعهزيفهمولالبايوليرانهعاالدنياوخفتهفىايباطلمباتباالقبامةلومينهموا
لحسنهنهاهاوبئأفأمهلئهوبلابخغفةمأىكلبشفراضههونعادؤلىانبهوشضفيفاغدا
الوىولعلاناد5ومأوامهاصشكتسحاسرمحىسنهموأزضىوامامناحبهاهـضاهااشرضاذ

االمالنالتشبيهآعلىأفأممعناهوفيلاالقماتكوندانساآلصلناماالمكنارثاكمسكنهآىهاوية
ومااولدومفزعهوىعافيهوونرهمااللجركالىالمهوااضارواأصعطمن13بةالهاروالهاوفيبةهاوراسه
يرلف1ماهيهاكدأداونكاصىهاأأمهويدبفالئمدأصفياوقعأذارجللكانرؤمههوفلك

ءوالهاهاويةادكاعصهانعونانتهانقىفدارهأنارصايتللفممرهانمالهاويةيعتماهيهوماادراك
قالفمصرهطثمت

لتمأعموادراالنهايفابلفثمبةاأيار



مبال4هثعمالهفىفه6كئنغيككئلنرمكةئوظفداني

لىانممهادالعنم4فاانباطوائؤف
منالدالداليياألملى

رالنهتضميرسودهصؤرثماقهة
روخصومنلىممةدنوعثرإشوكانغحك7وهىالمكلمأثحابرا

ارصمارصعنقهابسمثرأوصثىلحائ
المادوالعلالنئدالمحئزجموالمباهاةالمفاضهشندتالىاتحوالملهاعزوجدأما4فىمئالمفابروميددتم

قفكلهءحرضأبثضتغليثعنانميموطهعنيمما3راطاعةمنقىلمهاوايبمعوتاعمأقابرمن
بالمكلعاالنهوئلببهذع

لأأجمنعهوواآللقرشتغامالمرايلىألضالكرنإليخعوآاأنلىأيةاإؤيامىبيلينىتكوقاقاقسهللها
قوالمفاضةالىعهكيليلىاإلطو5شعادفىنىأيةاالضروايسعاثةعيلاالشنقالواليهتمهههحنياالى
اقهمولالانثهعتافالأسهؤنلئافياللهعبدبنطرءعروىممذمومةألثالىعنلعلونسوفبدبن
ثيوامللممايقوذابن7ئمالثر3اقألهاعملةاالوهويفرأهفهوسلمليهاللهضلىءلنبتمماافبةسؤيئالكل
لزمنكالاللاأضجهبليتفأسضأولفنيتفاأوأممضمضيتفتولىاالمالماللثلمونةسوفكلوملطيم
تاليطبعوسبمكدياصلىالدهوذنالدقالمالىبنأنسعنميهنبثمنيرتثرواقبودفي
أصثىملهويمفىلهوماأهلهفيرجعلهووأهلىمالهدنجبعهمعموايبتىانواثألئففبرجحيفنذارواقوارئ

المغالوجوكتطون

ميىفياكوإبدوسمهآالمقكلكغىائبهمتملكيرفعمموالسمالمقافنبغاليشةممال3أصمألهاخممملةرامادتطوناىمحفوف
شفلهمفالنبنىأكرمقنبفوفوفالنثربنفيأمالىامخناليهوتىاهذلتصثكينليفاعااورجممببن

عروشوبنوسمومابنوعبدمناقريممىمنجيننزلفيمانوأضألالوقيلحىرللثأىحمماليقيناالص
ناكثفىسعدابنوعبدمنالئرضالأأيهمصرافواافادهاارفمعادتتفاشهموكنراالمومنومأللستيض

ثرأوالتلمألهاا

بغومهذاننرنالناتاحمرهمأفيفضنهمائفئاهالاظظنعذلنوهمسهبلفراوزاثعألننيهىإوأئلنمومااليرففعلتم
أشبهلقولاوهذابةاهذهالتفأترلاأحصرعدداهليةالؤائحقولابيرالفيامبرارناجيلقالضألل
أنفسهممننعادجمبهمكفمضىأمىعلىبريدلالمقاذرتمعقولالناقرنمقبظاهرامحنوفمقىجوابهو

لمسدأىممواللمهمقعالثاللهؤئمشفعاذاكامعدأممزمنهمانماهصءلاكعيدلتوكيدوالضم
االءدلعونملىءاناابضملفرون
والموحمإإأنزلهملإعمفآيولفانضئصلعوفتيلتعلوإلمعنىعبالحكالوأاثعنىهوكرراسومىيملبثوكررهانروإثمكلى

كأيوهثعلىنووثمفريناليعنىتعلىنصوفكلمعنارووعيدبعدوععدوتيلفلىتنلمظاجممعطوما
أىيرقىاملىنكاولوءاالااالودألادامرالناقرأالقولهنااحبالمؤمنيولوتالندئئابقدبدوز
اتفاضزوااناطنتطوماخدماليقيناكرئعلوروآلمعنىنادجواسلومحذدفبراليعوالثاداقلباأواالول
انهحكلىثديرم1يمابهانيوقالموشبعدباعتهاقانبماناليقينعمان5كنانحدثقتادقالاىالتجينمىبانعين
بوالمعنىدالرئمدالبدضلبهأوعدواماالوعيموانلتوكيدوالقمحفيىجوابغممماليفلقمىهىالتىارئت
كردارؤيئطاالبعبنعبنمشاهدهفلنروضهانمبعدالموتصمبابصالالجمنرونأجمم5بولنسثلىنمههبعاظ
الخبرلدنياقكانراصفارمكةانيعىانعماثدعيؤلنسنلنثميذاكيدلتأاالمنعناننعيممن
اوبدجمالنهاربوكويعضلمالنهميهأزخماشعنالقيامةيومفسمتاونالشمةوهماسأفنيتوفيمةا

افمكلنهاوضىايخسعو
غرهذادلهوأةألهـؤهـمرىكةلملح01هلحهتالدفلهااللنذافممسصغددفالضنصقا



سائهاوالثفافيللنألبالىلنكااكادلمالالهملانثمكروفااككلىنيعننهبرئم
لمؤموكثرالمحممؤاليماانمافشوفيلممأثهكىالبسكرالتمواالضنااعةعن

بسئلعناهطعبهاأنمماضكرزكإلنووفيتقرعفركعمؤاالللاالولى
لصؤالضضهاونفبوأطالمحربهجليهاأنمنشكرماوتكربميفرتئهؤال
ظلاننمملتسفدنبوصئننثمبصظالالؤدتارومحكلنففسايدلطليهالتبنمتذكز

سئهونانلهافالهوالملهااأدواظايالمملىعنهنسئلنعبمادئموأىاكصولبصلل

بناحثكنفرعنهبداءلنوجسلالنعفىخثلفومواحثحميبنكلوكاالنأضجة فالرسولالليرهكنأبداالمقالظلنعمايومتنعنلتسملىصمعؤرصظل
كجنمهللالم4قافىلنعمامنمةالقيادوملعبداعنهعايسئلأولاقمطبموسمالتمصلى

كفايرقوضىألمجهوتكلنصدبكرببامالترمنييأضجهالباديهلامننروكو
علعهاللهالعلىبأببكونمرهوافاذديلةااترمذوسالشديهصلىالثمولعرضل
جدضوأناوالذىقالللهاالدسولاطقاللساعةهذمايوتأضجكلعنماممم
الاهوايعيفيدههلععارفازالافأشرجيآلمنمواصهاضحوالضجىلذاجضال

شذهباقانأيخنوسعلههانتهصلىالتسولحباوأهألقاالالصكالتالمربةرانه
الحالظلثموصاحضهممكليهالتالدملىلمحرسولإلنصاسدفنظرءصاالماعاذلغابنعلىبع

كلوارطسقالويتهربمسبعذفافيههممحينطقفافالمنىفاأضيالرنمأليرماأصدقسا
وامنفهئعاةلىبغدواياكوسمالسليهاآلدصلىرصوللهاللالولمفوا

اللمجاكولمواقمطيهلىاوواظلربمولالضعواوربواشوشرذاذللثانشاموهن
لمئمالجوعيوشممنجممأضالقيامةيومالنعبمهفاعنلتسفدن5بدقسيوالذىوهر

طيباؤورطصظلاوفيهذالزعدنيبأطواصجهوأضفنعيمااأصابثمهذصىفىجوا
لعببداأدتةبسألواالبصاداشواالحماعاالبدصةالنميمقالكلباسبناكنرووطعباؤ

ثكىوالماالخوالفراغةالكنيمدنهالفيلبنمعتعملىهاوهوأعمافيمالقيامةوه
تلالماسايخهماكهرمننعمتاخصعونوسلمالتمملعهفتمهـطافالرصهلقالممباتبئ
عندأالبدنكلفالهاليهامجتاجائدعلىرالىلغدهواالعبنهيستلالنوقيللفراغا

شكلوتيسيرانقر7ن2رالفايفعنيسئللوبنوسومثرسوعلبسعطم
قفذمالذىعلعموساللهوهومحبصلىكليمنمامايألوقيللنمأكبراظهاالسألما

ألتوايهممقوانورالهلدوادالعمأللامن
مكبةوصرلانعمبرسوره

وهووفانيةكةعنصرةبمآياضأرثالتومىمدتيةوصودلكلهاكراطااله

الىحيمارحمنقهامهمكلب

الالعبروامىنبلطفهافممأابخكلهاعهوالدهرمعلألرلواعزوجلؤلى
نرامطثمللثىهرهوالداللهموفانلداتسبوالحعديثافيوردللناظرؤخ
فاالمؤثرمبفاتواوانضرفهعلىشببهابهمسالدهمرفأالىوالنوأزللنوأئبافونيف
العرورفيفغةوفيلافتموشرءبفضائبوالنوافالنومنفيهححل

دن

ابن

وئلرىرثفوبهبهدل

اوالثمأعلمفوميقك
العصرورة

شالتنحنلففيهاوهىلعه
في7بد

ارحمارحنللهاسبم4ال
ةبعلماقملمعروالب
فولمرلفضهابدليلانلد
اوصطىلعاله1لىداوا
فءرفىاةممن

كابفاكوالنضصةباكو
اتهافىأضقافىأدالمنم

تجاراملممىالفيب
الهاراآضومصهمببد
أوجمعاثمنهموافمتغالهمعى

أقمبالعثمىكأمأفممة
دالئللمافهامناضسالمن

بارمانفمعمأو7ألقدره
أممنافمنلماقهيوربه

ماوجواساائبااا

افى
ا
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الشثالاوأالبلكلشرفيعىالمحفئلابفاللماعاللهماانهااويلىثبثصأدازقيل

عابالفمأفيلعمعبانمالنهادأدبالعرآضطرفيأدادفيملاهبادانتاتاإلمالضارخمأفمماىااقأ
هالىفلىلهلنلييلفولىالوصطالصمالةاويألالفعرفهاالصرأفمممأرادسالهويخلافىاالنسالناجنسأى

ةطقوالذىرياياتيليحاصألةالوجطصلىهدالععلىاثلظراعدااداثمخسراشين

ألألابعمعلىطنإداهشقصالالنابيفصلولمالألالإلوبهطحماإلصمةوقاآفهفعنهالهاالوفىين7منواوجمملىاا11 اشروامالصالحات
أفممفو4نمطبكهأنهممكانهفياقموعافآكطيصاآلدادإللمجرزمرممولفيلوااللديخافربنوهاال

صنسىااندأراأالفيلىالزهالأدأبصلنقصاأبخاف4سعرأعباللقنبى1إالابالدألىآالهطثعامالبلداآأوتواصواوصعلوا
لنعكطناألتنوذللثالدراهمأىانامىاألدىفيقولهمكئرالدرهملوالللببخابىاظاصبابالجق
هـهالصوحدالالدى

اباأنظارهاواخرمرأدالمميفيةلععمبوقبمظيفيتحهيععهأابرطإعهئفعاندممماعااننئتوصيدمنافدبزممه
نضميعاغراألمفللهةهافكناالتعالىهرقادرغرهاافضطلفلاتافىنتحمواتعاحكئبهتهطاالله

لصيالصوااوتوورسلى

وةاالطلبىاالنسان5سعادانخعراشودلأصلعنبنفكالهبذللثانصسرأالفهانطاعاتوءالمعاصمن
بابداالخفيهضعرةاالحبالىالداعيةاالسبابانثمالدنياعنوصبهاواالعرامىبادهءابتهبهماسهفىو
الدفيلمستعرفينبمبامثاناسأكثراانمببكندلهذاالدنياظاهؤصالىالداعيةلالموضعينواودؤا

نأراثباالنطلأعارهموقببتفعييحمأنفممهمموأأالمؤممعمعاآاممهئنىانهلصرإأكاطلهافرفاماضمعطودنكماص ظهميعنىتالصاطاالذبئآمنواومحلىااتعالىلءلمطوالبه
خيرالحفهوفيشااطاعههـاالنساونءهنهامىصانالمعضخسرلبسوأفىكيةالهمزةسوؤ
المؤمفيبعضابعضأوعىاىؤاصواوألكفيولمحخهمروفسادوبضدهكانوماتإتعوهى

فىءأىدلؤاصوابالصبروالتوحيدانباالقعلفههطأوالعمإلمةآباآلبااصمالىارحناللهبممأ
للىالدنياوهرماذاعرفيصاناالةادانأوفهلدوحدمراللهلصهـ5دلتىجمتدأخبرهويل
أمحالهمومحاصنأجورهمتكتبظهمثاصاطالىااونم3نيذلااالتراجعقعاماسايعيبالنطى1اهزة
ثفويماالنساشداصناقدخلقنافولهمشلوهىفموهموثاقشباكانوآثعالىنأىلمزمن
الهمابرغبرممنوشالدسالمالحاتمفاا3منواوطألالذبئاالفينسفلزدناهممفعأللموموأجهةعيبهم

أعمونعالى4عادةذانلىءبا
الهمزسورةتضسيمبئاالخنسلىنرلتفعل
ووةقاوووالغعهةعادتهوكانضرل صلاللؤنماثةلأللودكاتلسح7مكيه
اأميهفىوقيللوفيعةوا

وحيمارحمنلله3ةالولدفيوقبلضلف
همأسأقالمؤلمزآالكلوادثهواسملوفعى1لألووجفىءوالسنصنميومجونان

والعاوهاهـاواحملوقيالعيبللبر7االغوناالحبةينشنالمفراللنميئالمشاؤنمالعقناولاوالؤيدطضا
اعراقالبعضهمفىسولالمغناباالضرذمنص الهصص1115



بلمالهيزهمفثطاوالرةبهمرهبلىناسههمؤالذاالممهـزسلنفدههوكلوتيلى
طازعبعيؤفيمبالذىالهمذةثيلبيمنه4لزوبلساثهيهيرهوالذفيللم
ةال1المغعالدنامماالههزهوئلحاجحهجمهـهئوسهبرأيشيروهنهبهبرئوالرأ
بادالعبواالطعنصلوهووال5االىيرجحكاويلاالهفهعلألمحطبههوطالطهاذ
الناساعوأضانكعرمننامنالمريانفياالئلىءضأفيواالهحزاالمصروأصلى

ماو3موالهمالههوقوابأطاكهـكانجمعنخلبهوفيهملطعئوانهمننعفىرا
اساماهصكروللذىوفصاكةحوصرةلىءوطانعاظفاعلاصكوامشه

فىبقحكنبخوهببخنريقاالخانمفىترلثلفبةاالهذهنرلتنجناخظفوا
ظفبننرلشدأعيةالهمزةداشسومازلناخمعقاحمدبنالوابهمييوا

رائمويطعنهووسمعلمعهافتهسلىالمبىلغتابكانبرهالمعالوليدبنلىترلوقهى
هألهصفيصعامةهىوفيللسحااوانلبنالعاصتراشلىوقعللبعفمالجء

فالنومممواطفظاحوآفيدحاليضىببانصوصالشللثوزكنصسفتهكاشاهن
وهوخصامعيفامنهألمرادأنيهونتماالبناطفظاادكونالليخاناسمافاشها

دصثمفنههفمنكلفياهموماضلىتحملانآلعرشواالولىبغؤاماماعصيص
الهمزفيالعلةولسببامجركطحرىالنهفالوادوافاوصفهماجعالذىتعالىفقال

لهطرهاالوانحامنهموإصتقشرالناصالملىمنبماحمحباجمابهوووالزيعنى
اماقلبايلبقفماكبفبهظهملكلنيصاحوادكانقيهاطلشىكئرمقهكأهوأمالالىانسبةال
وجعلهاصتعدهأىةالعهوسلعددوفيلاهنأصااىوعقدقيرااطاضئبايفخرأن

قالناهوسارهليموتوالالنعايكلدفيانلظنأى5أخلدلهأشعامجصبلهويرهدض
اللشكوناساان5ومعناالموتهىإلميرئهاضبعبشكيهالشيعهنابتامالحسنا

صخلدهألأىددعاههكلوالبموتنهطلدطيكددالهيظنمنحليعملىنماالمونحمعلى
ءلماآصياسالىوهملضادالمطماتلىءنزلصهوهـاصاعاامهلواذكرالعميخلدبلماله

علىللثذلنقسماجوابلينبذنكفىيوواأنهنبفنا5مصاوقيلهراهابقباقون
كاأصطمنافناروهواسمفىى1طمةاطقلىلجرصنكأليجفلىوممالةمصعول
العظاممحمامالفهاطمتمهاوالثانيةهرللههوامموقعلسفرواظىهتل

كراواالراضهماوجمصرهناناسالحومكلالذىاالرهالهمنرادآأكأوالىونيسرها
انيرارلساؤانارلأىةطاطهاراكاوماامظامكهمرانألموكلنأالقالحطمة
أبنءأبدانمدالأىالموةرةلهطماضوالتخيماشيلعلىاصهاأمهافهاغاانالرالله
احرتحنىسناامارأاعلىأوفدوسمعدياللهصلىاللهفالرصوللعنهأدتهرضىهرفي

مظيهاسؤسفهسوتاحتىالفمسنهعليهااوقدثميضتاحتىألفحنةأرفدعال
ى1ةشداالعلىتطاعانىوأصعفاوهمويرههصابىسيروىوقالرمنىأأمضجه

المؤادواغاخصلىاننتهىشئثكلفىاتأاوالمعنىبلقلىاالىوجهاألمهاوسلخ
عايهاطيعتاادمحبففئنىبأدينألمالفساشوانهابدنفىثألطفرالنهبالألامؤادا

لهارشتافىوابسحبهشاالشصاحذلوااالمجترقلطافتهمعالهثمهليتواستو
عليمااافاسسداافعاتواوالضائدلكمفراموطناتابابالذكرالنخصهانماقبل

أونعسبةكلمنبلالنطنه

جعماأجعالثم
مبالغهحزوسكلىفماة

لفولهوهوطابقجع
ةطجعلهأىأوعارزهاط

عسصأالدهروادث
أعزكأ5أخلممالهأن
أوبااليموتالدفيأضالد

اصالعالاللههوتعربضأل
أحدطواألىهوأنط

المالغامافأجمالهلى
كلىأحدافيهأخلها

صسباتهعنلهحلىإ

بعحكلهلذااىامنبفن
أفلناداااقلحطمةافي
مماياقكلمخطانشاكا

طيةاماراكأدوماهاا

ناراللهولعطيهقبب
اامحوخبرمبتدامحلىا

القنعقاأةالموقهالتمانا

انهايعنىااللثدهعليتطلع
حتئفهمأجوافيندخل

زطد4هودارائص

وساطاالافثلىمملى

بدنقئواللقلىب
االةامنلفاألمنالؤ

ىأدفىبامنهلماأشدأأل
اطلعتاذاممبفسه

سنولتوانارحممنماب
هظاالصتوتحللميه

فراانمواطا1

ومعنى5فامعدامقاثداا

أاضابنارعلهالمابمتلب



لىلثلاأاظيم
ةثبممدهسلملثةا

كوبئتبنمدأفى
ممدقونألفيالباصر

دمحاحهانلعاوف
والهاسوأهبموحطلر

علمهمدئؤأىهاكلى
االبرابعلىدوغهبرابا

منعناقالىأمعنبثاالعم

المومنكيسدثافى
لالضحبتوظقفطن

هزقوالهناالودع
الليلعاطحطمةلمز

اكتمممبأينمنلىقبا
أعمنفوااروفم

وهىمكميةلغبلورقا

شهـياخىآ

ارحيمارحنألتهبعث
كعفبكرفعلنركبلماا

علنصبخلمحمو

منكيفترلمافيالبألم
لةوااالسنفهاممعنى
نرمسدمفعولىتسلى

أمكىببنرالمولى
منكفرألمحرنايهالته

لعظمةاهذهدتوقدفمأ
نكاالمعىاشوالتمن7

لحشةباطقاسنعبتتمياأ
متوأؤاخباربهالاوحمعت
المشاهلةلئمقامنقامت

أنوىالااابأبأ
لنامالصبافيأبرهه

فه8

قيلههخعطظالمالكبسافيههاتةئبمؤجميده
ياداليطالمجالدبهئاممبمدةادكواميطالسثثئطيهمههاالسألسلنهيممالطأا

ئارممممطمبأاطبففطهماوالمعنىأنللىأهلكلتطبافطالنىاادأؤوبل
وحمههافألاطنهمبرجعحأئادحضسلشبأو6مإمنسلبلبماالبرأبمطيماطبعثوقبل
منأذغفتكونهلىأكلدلعمضاددةومموحعلههددالورخلطهبابينف

3لمحأكوتعااسوصهاواقلنااوفبالثمهننيؤلا
الفيلهتخيرسوأ

ونسعونمصظصتةونعهوعمنريانوخس7ءو

ارحبمالتمارحمنبهمم

مكدذكزطلاأصابقصةكنتلفيلاببأصابرفعلؤكيالموجألعزال
أنالوافنوبهزايخبهاسكرضكىومعسيدبهنجبريعاأهلبضعنصقاا
لأللفالحبعضةسرجلطهاهاملبالنالىاطاربصتكاناطبنتثملمحثمعىا
نتقكيندانصمكوامثتفحىااعيفىأرإطفساخطباعبخاكعمومالبئهها

الحمشفالبرهئينهلبواكعثبرهفةدباطانزاضاففقابرهةمعوطائفهأرباطمحطاق
بيصاالموضملمإمزونالناسرأىبرهةاانثمملىعلىاشىاوافرهلناعلى

يابللىبصنعابهنشمقميختقهاذفاكأايلىفبنىكهيسفبمعنعاعوبهتبكؤوجيلا
الجمالىسءكنالةالثمالجلكخالعربانيهاجاصعرفمتلياولسشضقباحى

جلوديئصنعفغيلجشأععنالبرهةاذلىبلغهاقبدلعذدهقهاولمحباوئوطخلفلى
الكعبحىالىلبسرنىبرهقكلندفالفظتبالدىعالببضثلدهلالعرسعنصى

محودلهيقالاكميلصلبفالعهببعثأن4وسأبنالثيخبزفاثاالىكمنبيهدمها
مكهالىسائرابشهاطبرهفلىانؤجيهافبعشلهماوقوةعظماوجيرملىفياللموكان

مالحنلخرجعلهمهاثمظودأواصموهبندالعربفممتالفيعلهمجو
يأيهاالراوأخثدهةبررصاقاتلىهقومهمنأطاعهجمننفرذلهيقالناماوك

ىعارالبرهثرجألادكلنوأونقههاهظفثلىالئمنخبفائنطالماستبغنىأا
فبائلمنايهااجغومنثمتفيافلتعمىبخحهيبيلنعليهاجضبالدخثممنادناذا
اىبدانالعربموهابأدضىلبلاشدالماانفيلالوأحذنفيألمصزقاتلىلنا

ودهـاليهكنبالطاامىادصتىيدلهبهمعهوفاسنبقاهاعهوأهـحلىبافو
لبيتايدنراكطمألفلكغدنالدسعبهمدالمدنحنأيهاثقيفممقالهىصالفثرمغيث

ناذاحىلههترجأبارخكالملى4مبعثوا4كديدمعئعنفبعثعىعبهكةلذا
بئالسودالهيقالبعثمةاطمنقرجألبرهابعثوقبرهيرجموهوالذىأبررغالماتبالمغعس
هـماطأصابأموالمواالمحمحانماسلملىءارهبالهوأصجلهمقدمةلىمسعؤ
لهوفالةماألهلالحرىمجاطةأدسللمهةاانثمبيرالهطدسماكىلعبدوأصاب
الببتهفالضاألكاجئنهالهدم6تمافاخبراليبهأرسلىماأبففصاثمئرعنسل

لماالحبئاليكأرسلنىالمانلهالهائمبنعبدالماالبفئمماكةدخلصنىلطلق



4المطلبعاعبدملىاإلنعراففمنمالهلضفاصاكالمههناتفألللىناثيأخلشال
خليلبراهمماالرااالتةاببتهأالنألصامابينببتهاظعصلىيدلئابهالولمحندئامنا

فالفوةصفوالتممالنابهيخووبيفكلواقبتعوصمهفهولنجنعهالسالمواةاصألاملعه
بنيهبضعلهادكبمعكاىصملةكلفرانهأقاابضفزمالملىامىنطلق
غناعيخاعنانفرهالعمدكاالإذالمطلسفأتاداوقرمدبفالىمكركلحاقدمصى
لسىيسيسالىبعثولسأأوعاثهةهتلجمرهانبأمناسيرالرجلكنوللبنانزل

فيويعغيرمنتطالةاالمفسانللشيصانظسألهلىدمدفانلفعلا
يطمصسكليرمكةاودمئىفرأشهذاسيدفقاللههفينابلىلماالرسلظلعندهومنرلتك

اننصطعثفانبعبرمةلئىمالوقدأمالمجالمالئلههرؤسافىوشرالولسهلانناكفيا
أيهافقالأبرهآللىأنيساظيرنجمنلليهشاماوعمأحبلىقنصيقعهطعندهتنفعه

رؤسعونجفىوالواسهلاانناحثفىلطماكجمةياصبوصيدفريشالمعهذا
والمخالفطبكغيرناصمفلحادلعلهتأذنانحصلشليئموأندسئأبهبالا

مجلسلنوكرهوأكومهعظمهابرهغاوشافيرآهرجألجسسالماللوكثإلهفأذن
ظلثمفأجلسصعهماهدثممليهلسلجلبساطاالىفهبطنحتهواشيفسيرالمصرصلى

المالىجىالمطلبحاعهداللهلهثدمادلتراقالالملىجقالىماطلهةلالهجلش

رأيتولفدصينأجمثتىفدكلنتلهفللرجلنهبرهةاقاللىبعيرأصمابهاماسلفىفيأن
موصمينئوديئ7بائدوهوشرفمهوبيتالىجئتللمظلاالشفبكتزهه
االبلأتاربهفهالمطلبعبدفالبهاكأبمائنىفيونكلينىفيهنىطلممهالهال
العيهفزثبلهبافاصاكوددأنتقالمنىنعهماكانقالدك4سبنربلبيتالمذا
رزواالبوابتنرقوافياقهمشربروسابضااخبرترضجالمطلبعبدلىءاالبلردت
حفةوأحذالكعبةاطلب11عبدوأفففعلوابشاطمعؤمنالجهاولمنفوفاعلهمرؤسفى

يغولباسوجعلى

كاحامهممفعفاإلربدجولههـمواكااالربل
راكاصزبراانامشهماكااببشهمادعدؤاان

أيفاوفال
للثرطفامغرحلفعالعبعبانالهم
ايومآلكابهبداصليبوطالىآلنصزاو

دواعاللثومحالهموللببهمالنجلبن
عبايبوالفعلكىواهمبألداجووموبر
جهالومارقبواجألللثهمطبكداطس

الكمابثكسبتناهيتاتاكفسمانكنت
ئهيأوفدبالمغمسبرهةاوأمعفومهالوجوهتلىبعضفىوزجهالحلفةلمطلباعبلىآنرك

حصافين36

عىالافبلمن
ساهاوعلصنالكطكبسة

يعرفانوأدادالقلبس
كبهوجلىمآالحااليها

ليمالضسفمهامنممانة

الئوقيلذفأضبمخرقها
العربمنةراجمت

صحهاطاولفانادامحم
الكعبهلهدمنغلف
ايلوهعباعشةصرج

وكاشقولمحوها
غيؤيرفيألواثناعظيا

اليهجضصسالمةءبافل
ملهوعرضالمطابعبد

ابرجعمةلهاأمواثلث
آوقدجبمثسهفالمجوعبى

وجهؤكاطكزاافيلا

يبرحولمبركسماالى
نالالمحاواذاوجهوه

لتمطبرااملفارولهر

منقارهعرئرطاءكل



كأل

لصينصاثيهرولممبهأجاالىوهدانوبعكلمقزممولفيهومياعي
ابطرآفبركاالىيؤثصقمثلىعلرفيالمنالىهوطوذمئللالمنمم
ااطيفطشيارأمنطبرابلىداقدأدشلىلصداثنمسنىينفلىبمضيعو
إابنالغشوالهدساصعنعادبتالىالرثيفكلجلععهادجمراننهإلالنظطائرمع

بيئاهلوبتيعهبيقوآأطكلموليهااطلىإخدثفمابآثثهاعلهمصأالقوم
الىالطريقليدلههيمصببببننفيلخثويتسامالنالبماؤامههيقالطالىالبهظعن

11101

تغيليقولدذلكبالصيخظرايهههنونيلىيهكر1لممىدقىوصران
مارأيناباحبىلد5نراولنمادابتأ حماذنلنىعلبناوصصبرارنيماادأحماللدألنهوصعرهننهالعلممن

يتااشاتعقجماليلعنيسائلوحألكمعاطرفكنالحعممة
جلالراس5

اللهوبعثمنهلصيهالكوشفىطريقاكلبتساظونههقببفبلفوأبهوماجوصاجمحراصيمفىدبرسءلىمق
ىفاثمنتهفإلطئهمدماسهانصعمهحعطتحتىابئىأمىهىألطبرففرخضنثماوهوفيمئلاوواوطكمبهيفحك

وأيالضلفيلوااوماعلىحيشولمبضفرئىالصفعلدوأمامحؤفداوالررعزكأبرهةابامات
برلحلفوقوتبعهوزبرابرهههىأبرلمتالىمصمبلدمطهاالطأكليراففلتوفلبهعنصللى

الطيرعرميتاببنزلكعيجرمناكعأثظاالقصةمإلضالمحاشىبلغراسهبرحوطاثرأبربهسومبررا
الصلتأفيأمبفالاشىاليمىبلغصنىهدومجلى
الكعوراالفهنيمماطأتاورار7داثانالعصهعليهصاضائمى
الجرعليهوفعافالثكلها
عقودمكصىثظلصتىغعصبايلالةىحبوىودىلجيهنافرميتا

االعاممعزعمتطعمانبهفبسىوسائصهلعلفائدارأبتكنهإفالىارضىعانثهعنوودىاأصلىأخذةاسي

نرجواالهبتىالممماترتليئىابإلفثملبعةابهلىأببأامنإلىاااضىالعلايلىراينبهااليهشرغبعرسائتئ
ضطرمارعفياجتعاميومفياالركاهىلوانرصاارارواضتووالالااعوافأوكلنمرجألينهفعظهف
فوكلنالىكعبغلهدمابرهةفبعثاليعهصباءمأسفايمإئىمريمأاانارافانطلمقالىصاهلشاوـهاجسبا

رجألوكلنشستوبهةوطائابابصيصرلبامكفوفالنوائقفىامدأبرمسعودءكلىيروساحبلشفوسيلى
فهذااعدكماذالطلبعبدالهلفةاطابدالعبدخإلالوبرأيهاالمورنإيهانبيالتصتقيمدفاايطمفىماكة

لعبدزأبومسعقاللابعلىفحأالبعاعداأبومسعواللجظة3رفبعكىلسهغىاليوم
بضللعلهـماطابئفافيثمواجعاهالتهنطلدهالهالتمجهفااالبلىالطاعدلمطتنا
قوماالمطلبفهمددفعلصذهماذاليترمنهاشيئافعغعبرسهذايانلسودا

الهدانأبوصعوديدعوفقالالمطلبعبدبعفهاوجحلواكقراعلهالحالبلاتلىالى

عليهوأطلمسالهوااللهعمننعهابيشوأرادهد11هدنبذاملدختمعدقىلربابمهعهالبيت
رظرنحوافارراوبرلهرنحوعطمهبضاللقباطى51طللثدتبحىالر2مألنالبئ
قرأدهاأبئجمصركارمقهاؤقالااشماطفامنشمأتضايراأرمحطالالمطلببدفنظوء
والوالبقامبةلهصداعرفهاماهىوالتممافالتعرفهاهلذاوسترعلىتادللىأراهافال
الخذفاصىمهاقيرهاحصىنبعاسيبائمباهاماقلرهافالقالوالشاهيةلبةعر

قال



ارأستفودهاأحهاثهظادأسودطيرةآكرماأاابفهبطهعلألقبل
ممهمارصاللؤاتةلهاثصهمتطغوذثهانخشدسكرالقيااذطملخعمتىالمحنقبلطو

جشعناانمحمبهرأصمماكلىتحنهاعكوبمنمنثبرهاعلىطفىلطيراأهالمت
دنيافلماثمأحهـيؤنمهادففادصعدفشاصثىبلىوضافرانحطامنأجمالمحاجنبطمث

وكاههنامدظؤاقومممنكرافيأمنالدمأئيافآمصينسلصلغوااتقاصساايهع
يغيبوالدابقوافيلثحنرقملكهلمحرتقعوقياحضمهمأعضةلمجرمابنو
أمحفيمخنرصقفؤسيمنفأسامنالمطلبفأمفكبدعضيقوفلمحالرضطر11

لمسسعودالظلثمهحغرلصاصبصثمغألوالجوأهراالحمرالذهبمنهاالرضا
خشلىسصعوبخأالالئععاشمفشفهحاراشخخفرتوانخغانشئشحفرقا

حمعهعاوافموجلسكلرشفىالمعاحأجودأافىلمجالكبداقسكءلى
وصلوبهنواضاصثىفضالماناوأهاجعوارألنالمبنىلمطاسكهدسرناضرعلى

غسعودفيأهليهملفىعبدألمطلبوأيزلفلمالقادهوأعتهقريممماعبدالمجبنم
كاشفبلفعلفبملامطتاديخواخفواعنكعبتهوبلكزافعودالمالذللثمن
افيإلءايخسنفواالصعبفالشهكئيردقيلسنبعبأركبعوشلماصلىلنبىامولد

النيولدفيعرصوللعاماثطايهبتفسيراوأهلوالنواريخيرلىاألمنوناالكثر

وسلمقمكلليالى5كالمولدنادوجلىهلفبلاملونطدطبفوظهمعهملعهاالتمعملى
بزهانمهعتهفهلةكانالواالخهفهوذئعلمالمترأىالمعزوجليرففو4تااواما
اذوافاجمكةعستفيضامعرابهاظبراالن5عنلىاصالاكنلملاانايلطو
ربكفعللبنرالمنعللىاظبفينالهالائاهدهولمهءلموالتمعلبهصلىنفلنلدكن
لواغاوعممراثنىوفيلنيةغانرابكاوقيلحهوافيلمعهمقيلكانالنيلابا

فصةوفىاالقدطانماوحمهعودومللهيغالالذىكناالعظمالفبلالىألنخسبهم
اشطيراثأتىالعقلقلذاوحكمتهلمهوتعالىلهاقدرهعلىلمجةدإللةألمجلاصاب
للهالىعيئرفيلمجفكللىلةطهالحالناسامخصوصىجمارةدممالرنحملىاقبلهن
وهوعلصيلىادقضاهلنعرمنذللثلاكاتعادالتهانوذوفيظاهرقلىوسمعليه

فاثمكازيشدمذذعإلوليسطهنواهالكتوصهدهاهـعادلداوسمشكليها
اللةنعرعلعلىبنلدالمرادانفلطعلىوالحبمئمطبهنابظيخنىتالمجلمالكفارا
اوننرظععمالفبلابأصابمعافعلتالذمحايافاللىمتعافسمعلبه
يعنىكيدهمحللميوركهـكأفبلقعوملخكميففضلنصرتكذفدوموالفه

آفملأرادوامابطالواوخسادتصييعأىائضليلفيالكعبةتخربفىوصبهممكرهم
مبتكيمنفرعلهمرجعكيدهمبلىانبيتتخريبمياوأرادالصايعاوانمهمكبه
يقبعثحيرضتفرقةطبرايعنىأبابالايرطعليملوأتعالىوفولهشفشوهلكوأوا

االالواحدذلتفزةعاشذجاأبابيلوئلبلةالمؤالبلأفاطيعليأباضهابعصاوقهل
برالهانتعباصخأبنظجموليضلأبرلوفبليلألوااللةواحدهاقيلافظهاص

لهالوفالصباعوسكرؤسلهارسوئملالكاوأكفكاكفالطبرضاطيمجمراطيم إفلعاكعنطرسونىوقيلضرلهامهاقبرطبروفبلاسباعنيابكاانياب
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عؤصايوصوشمهلاا

هرطنجتالدلجبالا

ظحعطشمنعيغاضة

ضالمهوالياآإلهد

مرفمدينلنودبنثملئنمون
عنهالدهرقالهاكقاليمق
ارب6للاخنذ

بربايميهدبلا

فيلكيععهمأ
البوايفنعيععتعطمل

لىاذاهكلبهيفالضلل

ئالهيوفبلافاالضا

الذالمعانضليلانقيسا
عمععهااببهثمضلل
أواللببتادوامايعني

ليصرفواالقليسببنا

الليهاالحابموجو

فيبقلحرابقاعالكيدهم
مهدمهصابارانوكادو
لبارساهمكيتدفضلل

علهموأرسلالطيرعلبهم
ةالوأتاصاثقاالبعلطبرا
طياتصحاجارظلىبالةا

الشعناموهينامن
ههنا



لتثرعمومئدالئياإلكالاللىكدثومفعصفحأكأظحميلتأ311الهدكلمعسئكوجصر مأياطا9أابهملأثالهمىميمهملهث6

نماثببصعبأمنعادمالللىجوالجليهراناداساثمرثأل4جامعكلفوصاألبع3يموهىةسكي
الصفائمكيافيهاطهالعايراهذأجناسنيتألاىفاوبلابشهفابدبرالىحهأاشللىصأبسم

ولهنجايفهلسدفاشملكمالىءبيوبضهاابخهمأصعلىفبضهاههعلقيالفمتريمث
فوبعثلمجاورمقهباعالطبرابخصعودصاجمباؤأفاالأثومهميعلإلعشأهمواقههمأميفلبعمموالهبف
ؤالافبابهعئاالدجللىجمهااشدمغاوفعحمارضزادلئبارصحايفرألفهمايلعبعؤالجلأق
كممبفيلىالفالديوانعمامبملافبلأسصلمندبرهمىخجرأسهعلىوغوانأافاهيودخلتارم
انعذابجآجمارممننرهيهمفوالىدسالوهواالالمنثهوائمنفااالكفارعنالمثعراععثىمنذمالقى

بماالكايطبئمصطهئطفيمعناوقيملالذفىاقهجماكعتالمالوناثكعوبالمخصىلماثمانأىا
منجعادورالشجميلمعوسوئلرسومشكو3سلهمحهلبنجمروطصصهلوقمللممسيههـؤهيهبلمفان
ئقعمأبؤاؤمثسبهوتفرفثفيلصراثقهتمالدوابئؤبنيعئىكزرفأككصفلهسدهفلهبدونعمه

وقملكطبوهوالتبنألحنطةورقاهصاوشلاروثأفياوقرفهابنفرفالهمأومهنالنىاحرةال
يئةطةكالحبطودطكللىالدىساظارجهوالكباصأوظلىارأجوفاصاذاأىاقبلأوظاهر

أعنعالىالخالفصاللهمكععهفحأكول
بمنفرتفسبرصورهانبعنىشقربشالبأل

عبسوشاي23دأامهووأصعواالولمدنيهوفيلمكبةوهىاالبأللهذااالتألفف
وثألثقحعبعوشصظعةعشرةانشعرفييناكالنخوهلى

رانارالقهبمالبيتمعنيينعلقوان
اللهاهعالنهلفاالذعقبلى

فحئئهوأخفهنمكههىللللهذتفوافياتاليألمكةبريشدعرأأءالىلبماامهورهأبئمهماق همكالملهمنعمفه
وسوىدالفملدةوا

اصفشستاكوااارحلةألفوامنوماقريشلقبالفيلبأيمأهأىقريشاليألف4ةااكاذنكان
ببمببهومالصهالمشعفبفقآهوالمملتالعيدااألمهودسوكنيمبههبىهأاجعدالىبالهأهلىأتوالمعىبينهما
جسلىفيأديبهعبصذهبالنعامثلنهماوأجيسكقواانفينلسورهعنلمةةةر11وهمقصدالذيناطبشة
ءصموثبنلصالنيئسامح
جمضهدالواحدةالقر7نكادوبههتإنحهوااسوؤنباالىوادرةدالسوهلىاحثرأمصلنبصثرموهم

بيغالماقولههمياللىأامعمليدصامبةقإلاأبقبالةأأتلفوآتلقوهمكأبهلىالبععمهيهجطماوأاالمغطلهمينهظمصتى
ثمالبيتدسهداعبادةايونركهماوا6الشتارللشقراجمبوااللألفاثهبىصوىفالببهرئأحدعليهمرصثهم
جمابعمدهاتفدفيمتعلعةهىلواجمالذلكالت4دكقولهفوهدبعهإهمامبوااليألتافالمهوقيل
نكمالهدماسادصالىاأكطيفلهوااضاارحللألفهماليىاارراهـوارلمهعههفىفماىقريعنىالفييش
منرقطاليألفالمعنىغيكوننالاثانعاوهوبمعنىالفعئألفتصمىوناليألممةالةفبلفريشلمؤالفهأى
أرمنيأىالله4فدألمحاكصهاأدختكلىهومنلوالتتقطعاوقبالفتةىحانالهاشاالفاانفاأدفغهلفال
نةنشريبهنااولديشوفر

اللهاالبالنادوالتطافاصفنباالمجرتعبتعظيهقلىوهؤابةحمؤبتعغيرانقرش
ملىااكهحاببنالفالمكاوأالكسبطعلفرفوهامننمئبيهابهاوفيلتهمومنعنهملمبطبدوهفمفعغبرللنعظبموا
البألدبههفىد



انفراثيللىومىلشقرمنلنضراطهالنفربئكعانقفكلوهصمثاتممقري
اصطقافطأنقلبمهمممتالىاللألدفالمشسىابنثلةوانكماملمجدبق
امطفافدصنبهاسوايثثافرعنصطفىقواييمامنكهاترصالنىااحمعيلنقمفرلدكعا
قيشلقرئبملناااللوسعلياللهصلىنليحوطلتخااقبررضىطالكلنهاطبهفي

اقرنبعالهاهانكالوسمالقاتمصلىالاخروةهرأعنقالمثرظيرا
صلىالتدسولىلىظلىيدزيدبنسممنهمفلفرلهمتممسلمالئممأنلمحهذأ

ببغوثعسينصظلالرمأىوجأاللهأهالهثقربهوأرادمنوسائمكلبها
فأدقتأولغريشأذفتاللهـممليهالتلىركمولعالفالفالسابخمن

والمهثمقهاالعأللالنكربسنحديعوفالالترمنطأضجهزاالكىهم7
باتواوهوادشلتقرواالقرشدشامنوحمواقراهطالحوانليراوالفوالوالشدةا

صحكلىؤاقوطكاراقربشاكاالنوفلضأىيهئسبميعترولععالهيعرفألنبعال
لشاقىلشالرحمجثعباسمآلمبهاويخكبدنقسالععادصمحاألصاصاوظلالنضاوالمعالا

االافشوالمحينامنىبفلغرشالفرالهايغالوابهدعظمامنلصهىافىتكودبةالىل
نماشارهاقالثطلعرلمجنتعرفماوهلفالوالتعليونعلىوالتؤكللمحأوهىقهأ

بئتمثعراوأنشد

يشطقرلشفريتبهاالمجراكنتسالتىهىيشوئئ
جيؤطبئراسائرمرعلىاللجمةإلعدسطض
ربشاناحىابلذىفبهركوالمبوالىاننثتأكل

أكلكمشيشالالبالديأكلونبحزدش11هكذافى

اوالخعثفيهمغنلثرادفياكهانض7ولهسم
مراكيشاصنالمطىنسصشمرءووصاالفىخباالرضجمأل

فاكعفوهالحرموأنزلهمببئكلفمىنجمعهمسمغمراطفىفرقبنؤاقريشماكاانويخل
اقعىشبهمعواوسىذااالقومتقرشيغالخالضوانتغرشقمعهمافسيوافربمئمسنى

الثاعرفالىلن

نهرسنللفبااالتجمعبهجمابىبهنأئرع
رحذالمنففيهظموتذكبرايااليألععاالمياالولمنهويدلايألدمأتعالىوقو

أذعالىالهمفأصثلطابايصيفودوبهةسئمتونزاابخكلباسكاللصفلشتاعواا
ارمامكلالحلتالهونكانتوقالياالكيتالاهذاربوبهبدورمبايععوا
ادبامجلباالصرالحرنلشأماالىالصيففأورحقفىأاالناالىالشندفىرخلة
كزاصغبسوءالملؤااليتعرضهورحلمغارتعييفريشنتوالضرعفيه

فوتعظههمانالثتكرمهوتزهملعربانىابيههووالالتشوممتريهئىقولون
اسالفشصقلنعراعلىيعدروالمنبيتصجواالصىالاولوالجمكةصفاملهمىلمالىحلتاال

أهمكةالىطعامالحملىالىابألدفمنولةتبافاخصبتوالشأمااألىالختالفا
يرفألفىأهصوااالبلالبرحملىاوأهلادمكةلسفنالصرهالىمامهـالهحملوالاساا
اقواباالبواهكةالىالطعامفىافئمأمالوأخمببالبرباهلوأةببهدصلاساإ

ب

ااابألفههرصلةدق
إاليألفأطلغوالصبفات

مارصلتبنللفيدعنمدلنم
الفثاهيهيالعاص

انندمةونذكيرالعظيمشا
فهـمزبايالرحونصبفبهأال
حملتىوارادمفعوالبه3ل

فأفرداصيفواءالشمتا
فت11االباصهنال
هـحلىنبفرحتانلق
وكطانرالىءتاالشفى

4نناللشأممااللصبفا
ؤالىاويضدخو

مأهلالرحلنهمآممين
لهمالتمفألتجعرضصآنوه
علبهمبغاكيرهاجما

يملة

أنلى

نجار

ازرح
االزا

لفلىال

عال

هل11

اأهل

البم



ق8

فهىفىالىوظلمبنغباسإوحلتيجعاتائطاكلفعمعخقريباهلفامتد

نحىسوالقفالغدجححبهجأبعمبثودقارحثإلفعهانمبممسصضونجاعةالبتاأفليعهملىيربصأ

بلاليهااودحلالشأمالىالبعأهالعرهنحمللمبماألمدولمهمتنكأهايوهثحجوعسنمهمأالنإ صهفنحمغد3منهم
عنافالسكبددثهالصوالنديياحةالىنيللب

اكفافضرومنمنمنموكهنربدقاهممرتملهطعوصوبطثطجىعنكيإ
ضيافلللىهموالعاللينيرصبالرائشوليمساواثضبنطعمهتهعاجمهدلشى
فيضيرهمكللطونصئىيرهمبففمغنيهمانطينواطديهحمأبهلتيناابأل

إلفأالثبرصآوالىاطينءوعمصالقيخكلوايتاقبلهماد7ههمماللؤافهه
افصمممنتوماكةو4صالملقومحهالزمحروالعالهمغوهونمىفغوفحغك
عوفأالفيلاأ

صياتالةوراشقاسفرالفومهسفربخسهمالهدالهمنطقمصأ
اأحديئعاالنعامانثوذالكعبهيعضلعيماتاهذاربوافإلطبدوجدأعزلههوفيدخالفاقدوصسايرهم

واالودةالمهنهوهوماذكرهلينفائاشجوالاغباةموفيضعوهوهاذكرهدفعطياأصتىدةثتهماما

كنيالمىااأبالهمالفيثمماناهىأللهمصاالمجئممكهالحرهئمنانجعتعايلتهلىالمحرقةامظايقمواأب الىلفلالميىلىرلماده نمىمىهـمنمجوحمنممهـأذامصخوشاهنمنهما
اللهاكذبوامحداصلىاخمهمبةافىفيوقيلاصرابروااالبالدفىنمالالميرهعملوفبلببالهمتأليصيبم

باأارتحطنعايهميوسففاشىفيكسنىتاجماجاكاحالهماالعليهمدطغايععممابراهيمبدط4كاإثت
وسلمكيهااالتمصفدعارسوللنافاناهؤمنوبئاللهالواتإحمداوالجيدعالجاصلألمالليه

منأطعمهمالذىثعالىفولهصحفنوالجهـاقطبعدسكةأهلوأخصبتفأخصقالبالدنلفالمامحوكسور
فيرحلقحدأفمصرفىبلمكقعتىهلعنأمورمأمحباخوفسوآعهممجإثصبع7وفها
وسالتملضهدصسلىمهم7لئوذامايصيبههببلدهمثفالجذاخوفمنآلمنهموهحيمااوصلتهاابممم

أأدتهوباالسالبهبالذىارأبت
الماعدنيرسورهتفسوأيتأصهلانلدفي
ابئأبفيعبداللهقبالمعينةالخاالمصففىائلبئالعاصقنصفهاجمكةنزلقيلعكيهوهىؤاممنباجممبالذى
سفامثرونصةومماثكشرونعةحمشات7عبسوهىئالماسلولاألىفنلىتعرلمالق

لىاركنبمالجزامهيالذى
جمحناللهمدفايدفاىابيتيماعب

لىوفيلإسهمىابخوائلالعاصنزلهتفىفيلبئلمجبالىالنملىإادأبتعزوجلؤلىوبؤىؤواانيفا

لدعىدحانملعبالمانأقتجكنرواىاصكالخزوبخطمرفىلوقالمغيرالوليدبنابزبروخثونةافباصا بءساديومالذىمرفتلدةاومعنىافقبنلمة

اجمثفببالديناأهدمىصالباالمبالغةوالمرادبهاستفهامأرلبتونفظالبغيدح
دالنسااأيهاإلتأرألمعنىوالحهوخطابىوقيلسلمكباصلىفبىطابوهو
ذلدبهبليهـفتههبيانهوضوحوالئلهظهورولطألسبالديئلذىاهذافللعاايأأيهاأو
فعهأوالمعىوجوهمالدلدعواقهفعهكنيدويغهزالينيمأىبدعلدىافا

عن



ه

آلحاعلىيكنوالرويزبرهلفوامضعغللكالساتكنموالهاةالمواصبزلويلوطدالطمفهعن
السعئاهلىالمجنماالجمفيأراوأصعطالميكيغدأبالجكوفيوقيبه

سيكبنأثآنجيداعلىيالذافاجمافلإمبزلثامعألئيكفدامهـاولاللطهعمهثىالمسكينامطه
ايبالثجدعنعثهماصنثمايعنىعدينبلفوثعادلهآامبآلمفأليأهيخجرهدتوبجما
المعووفمنعزابارسولظالسفلعسد5البفبهسندروىاألئههسلهوقنهمينيلىتعالىال

الععيفيذاهاكلىفدأموااجمعبلصلظدفتاضاغافالسدونمصألمنالذيخهمعنعمقمعليهعلىا
وأيقنءبابئاأعلوآمنمألنهقازاصفروأعاافىويصلىدالئلاذاظإلاعنلصحألةيهودالخاصوشيهم
ابهواللهبالولمجخطشىإمواالصملىةاواذاقاموآفوصشألمنلصبننعاونياليراولطنعادالذبخهلفوله
ذللئغينكملىيقعدولماللعلواوالاليربخطلؤاباوقيليصلأولملىامكلهااليبالمحوقعلافاسبرائنكسالى

ايسكفبكلآعليهأقالااشصالذينهموقيلاويغاووونبهاعكافلىلبوقمللوأتراناالصخلفوشكلليها
فولهبهحلكوشابابأبهوجمونالموانجئهاواليصألالذبنهموفيحلبفععوامليهالمفأتفمصدهارياكلوان

همالذيخينيلوأةوالمؤمئالمناائاعكنهساهوقصألعنقعالىلمافالوئلؤهاو
ساهونصألثمعننكاقطونواليتتصهاهوانافقانحيواالسهوبنبوالفرسالنهقدلسهوفي

بئبمنعاثشويهمالذينبينوإلنرقهوفالموبوجعبرهالانىامهلفمالتفدادازعهاوالمؤمن
بهذايعالماعونوهصذاأبرأمالصألهنبيعناسيالذكراللهيبقىهوانالصالةهوعنالميخوفيلالسهو

اكاليحعألنجهاالمناففلضاللهفائدقديتالذىالمؤمنفأهاالصالةئدهتىظانهافيلهتقدقالهناةبصدراالمن
البعقنونمصرأالسهوفيلهليهقىكهاامعاسكلىايخافلهاوابكالواثاعلعدواجبقويرجوآينكل

اويصلىثاعألنيةوجربأويطانالمابوسيهةسببوارديردعليهالصألءألبضصيرساهياانهيعنىلصألها
قينالنيلفووقيلىإءدانالفرتجهذافطالواهـدعنهفلثيذهبلمومنةاحعدثمصكدكلوزاألالنفسثحد

فيسهمأبئيدخالذينيرأونهمابذينلؤعااأنعالمنلعسالةاوانهمهوفىافاننالمنةلصألاحمكىلىا
وهمدهيصوالمصدلةهوفقاالمانوللرأدالمنافقبينأفرفلعأليخفواافىيصلىكاوالههزفلصألايزكوقبعى

موامصألعكنفانيعتقدفيمعنالخثمموزإلدهخاالمالظهووالمرأقجمانبظيرأاناكفروالنوببطن
الىفربةاليرلجونبهطارلجعلىعننفسعلىويأمنمليقتديظهوالنوأةأمامنوالصالحالديئأهلمنانهأ

بلفرضألوربهمانهعلىروصكلننالماعوجمنعونتعالىالأبئباوصفهمثمءبرأويسأسبنهـ
ونوبرتضوهتعالمحذكرهاذالانفلكووجهاكاواةوالحهسوقعادعرابنوهوفول5كااكظل
واليدروشعاذايضعلىنوالدلوفأالماعوداابخعسعودوقالةالىبمعوانصالهتركعلىفنمهماصالهبعدا

ثمويظهروشللناصشدالماعونالكنابدالكيصادومحكنوعباسابئشكىواوهىذايباهوالقمرو

جمصونوالفراذفوقبؤالماعونوقالجاهداودأبررأضجهوالقلولىعاربةوسلمالتمطديهلىعاللهرسولعههعلى
محنفعةاربهقومافيهمحدبئكعبوقالالمتاعةعاردناهوالمفروضةةالىبمهأطالماعونلككرمةالعاريقوط
فاسنواأنمسوعنالقلالماعوشمنلوقعآلجمابينهمانماحميتعاطاهالذىالمعروفممههـنءالماالفرطى
منعهالمجلطعوناطاوقعلرلتمنفليلنههاعؤدالوالمعرولفهواهاربملى

بهمااعامنجىالهفإلجمنعابيتاونلتنووانئرايلحدذواواالماعوالمتل
فالايئإلمحنهايةمافلكانغيرهالقلبأل1همباابهذهالمحلصعناكيةاومعنى

عليهميتفضلوهمالجيرأشفيعبراليهامجعاجبيتفيدستكزارجلانشبالموا

أعمواللهالواجفلىواليغتصرء

عنقالىالذاطددته

عألكمئملممعال
هونهسااعنمعنىالن

لهاوقلةعغاسهوترك
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االكوكل8ئغمصيرطمودةلالالهأالتامة
ثألثمفوقتأدقوالحعسوعكلهظانهاهدنيهدوقبلعىباحثوأفاكاأبنعكيهوهىالطلىمعينلدئ

سفىأوأربعوقآاإشوععرمموائفانهااأبسهوالستربهعم
يمارارحناللهبمممأوفمييطانييرسوبه

القمثليموسملىاعدافتهلكطاهالجنهرثر1وئرالانمأعطيهاكلعزو4أحديشنفهوفالالمجلى
اتباععوأمتهةهوحموقيلوالحكمةالىكالهوالهضوئلاظبماثرالقر3نأصكمأويلدسىلعلىصسامة

ابنكلبصجبيرعندسعيدبنأببثمهزعنأخأبخكباسفرهكاالكوئرافيالقحلبقعوصمايهالتلىل
موناانارانجببئلىلسعأربشرفاتفالأالهاللهاه6ابهيالذىبراكوثراظالقاذمفضالالالسهكلاله
لدىآاآلماالهألعطاهأبرالكتاظنهبناططداننهراهبااابخغئايهفمفامملى3والمرأغيؤمن
بهؤلراددأكثيرالقدروالحطالهأكميرثتثيىسبوانالتاثرةمثلالىكلوثزأهـاقاالقهاإلراص
تغسيرإلكؤفيصاهليخصعاجيععلىالفلتىاالكثيرالفضائلطوثواايلىوقوهمحبالناسايراف
اامشفامةوأوالموالحكمباصتىواالنموهأعدوسلمكاتاالهىثقدأعطياالصبهلثليهاثناادوف

اعروالايألدالدكلهـارمتلىواواألسالماالنباعالمجؤوكنرةوالمضاموألموضواائيامىارجلطودطوبه
الكؤنىاذىتىفاويلاوأولىالقياهةيومالىبعدهوزهههءوكؤآاالعالى6فنعل6رفااهـل

التههولبيناوقالنسيافهأعنأاطبينافىكاحانةاندفىانلعإبعهورالغولهثاالناالصقها
ثأضاهلنامامتب24درفعخماسكفااذاغفىسناأظهـثينيومذاتسلمليقهاملىوالكهوسمليالتماا

جمؤثىفصلاعطيهـفاكدتارلرحمناقهقرأبمنفاسووة3لضكذأفالاللهاللءخفاواأفتههمائضافى نهرالهثالأعمللمودسولهونؤاماأطرونقالنمهواالبزلىوبووأنحراششادنئكفانأولىالنطوأفى
اهالمعددفيني7القيامةلوملمبمامتىترديخرهوحوضخكلزوجلر4رعمللرقعداعصداثظهره
وإاصارىمسبمامظشبعدكآحدماطيعافيقولأمىمنانهألفويربروضهمالعبعبغعونوالماسعماكأ
االلؤلؤقباباشاهنهوأتيتعكلىطاصادالىلماعربمسمالتاعلههلىالتمدسوليقارقالمسعودابنواربم

مسكأيطهنتهفاذاطتدبكأعطاكالكؤسألذىذالهريل4ااماهلىفقلمتالمجوفيرفى4ايتعاالتحنمضىا
اتكلثرقالماوسلمايهالمدااللهرسثصللالقانهاللهرضىأذعناداوىأذفزكمنالناسسدةال
نرأعناطفسهلالهمنوأحلىناالصاصامحنئسدأالجنهفىيعىأدتهانيهطءغذللىالمضدحةروالدلوندا

ضهاأنمأكلنهاسلملميءاللةالتمعسلىرسولقآلاهاعةهذهمرانورقالالجزناقكالىرفىعنعائشةاومخوها
وسلماللحلههلىهاقالرسولمحرقالاسعىصجسحديعمموقالاأ4أضالمالوالماروالمكنهاا دالدأع

ممقبمممدجآاأطبصيمهامدىابيافاقوحلى11محرأأنعامىفلئالىمراالكبرثرهبي
هالهناكءأأنائعالىفولهعنسانعكائشمةفالكنهماارفىمودمهمىافتهعبدفيعامباتثألث3وهى

هكعددمجومني3درمجوفمماثماطثاهكلميهاصلينلبمرأعطبهالئكوئراتاامموثر1ارهىالمخالله
دبعوسلمالىإقهالرصولاللمكلفماقالرضىانعاصفيعروبئاللهعبدعىالمحاماقالكوثرااعطبناكانا

المحاعمىومالمسئوكيزألههىأطيبوريحبنامنأبهضماؤهفهـصسيرةحوضى
اللهأسرسولغهمااللهمررضىابنعىقءمسواواالزولهنرواازادأبدمنهااليظعائعرب
ط115لىاففالرحباعوأجمربجنببهكاحوفىتابيئاماصمقالوسمملبهالتمط

قريعاال



له

مفمئربولاأباديقكومفبهروابةوفيرةمدأإمطفهمامقربتيبمابيعأماا
عسمعليهاالتسيلتهسولأتالقمكثفسرفىعنقماأبديبظمأبعلطمضرمن
لممانشةلمالامابينسصتلنتولمحروالمدانعايبنحوقىكاوثوروابقالفيناحيبىماب

مالبارفيكععسبلىافهشنونيفئانوصنعابئكاببنجمففلأناللفلواية
قمىظللرالذوضاآلهعا3ضةاارسولظكهمظلالترضىألمجنرعنمءدهاا
نقعنآنعفايةأالةآاليأاالفيكوأكبهلحهاانبهومعددمىأكثرالكبته5يد

ظمأعرضمعتلدحنمالجتعقئردمنبفيمعيزيلنآضوملكليهدظمألمئرسينها
الشنهاثمرفئزصأملعسلامنلىبوأاأشلياضاعنؤماابلةالىقانينمابطولة

ىيبعصافاناالهلالناساذودلبعوصوفاعماظلكيهالىااخرسول
أشعببافاعنشرابصادعئلىدمانامغامنفاللهعرفعنفسلظيهميرفعصتى
ذهجراالضمنأحدمامىالجنةمنانهفيىيغشفيعزاانسملىمنوأصلىاللبنمن

علىنافرطماقحديحملمااآلكصلىالرسوللتخفنتااسعوثرفىأعنفاورقا
ريأفوليصحنطوإدوفىاالناولهممرابتأهوذااصتىالعنكمراذيليرفشرعاط

للهالىلتمصاخرسولاتممنهارفىأنسعنفاأبعالكأحدؤامانألنمرافيفالاصالب
القولنووادااكارفاذحىحبنىصاممنرصالالحوضليرثكللىظلوسمعليه

عنأسآعبتلرثنواروفيبعدكحهـلماالتدرمحعاانكالىابفليقالنأأصصابأكليرب
ادفالالشكنهرضىيرةهرأعنقبلبدالمنصقاألفولخر7بوفىررأطأم

لىنأمىمناوظلابأعنلفامفرهطلنابوملىفالوسكللبهاتالىافتمول
أدبارهمعلىاارطوانهمؤابعدكاحهإالتمالهفيقولابأربفأفوللحوضاعن

عنالناصناأؤودوكوأأطأمثىقىؤدظلوملمكلاصقااندرمموللقهقرمولمما
الحمديرمليستشااحلنمتعرفنااللهيافيفالؤاابلهعنارجلبلاجلالىيذودكا
لربفأفوالىولطفأليمنمهطاشنىوليعدمموائمنآلبنغرافىننر

ألمجهوبرفرفىقيكنزابعمكاتدرمحعاوهلفعغولثمبنىابأمنءهؤإل
حوفىكاعنمانهرودالذجدهلذمنفهىواوسملتمكليهاالتمصلىظالرسوللعنهاللة
اللهلىالترصولانالتمكلنهحذيشرضىعنمالحوضاالبلمجنمنببةلغرادثدا
يدودكاعنمارجلدنالدببدهضىشوالذىالمحكدابلةبعدمنالحوفىانلوس

منآئارفيامحوشعلىترلوتعرفنااللهظلوأيارسوليلةايبفكنلغرااالبلالىجل
ليهاالتصلىزسولعساالتمكشا3أرقهرضىعزبدبئيرلمءالحدالوضوببست

نفظلبوءكنتمفيلموضاعلىفيممناشبزأميهلةاالفيعنأنمنمماالامنلفنزله3و
وداأفياضجهاوغانمائةهمابمائة

الدينمحىلثمسيئالبالحوضماينعلقوذيتحاداههلىنفرحفصل
دبععنواكفرضشبهوإلجماةوضيثياطأصادياض5اقاضىاقالىلنوا
انقلمتواترايئهوصلىغيولواليختدقأالوالجاعهنسنةاعندأهلظاهزوهوعلىالعطنا

بئبيسعدبنليلوأبمحانجروابئمنمعسمندلبةامنظاللقاوآه
بئارثةووصديفهوابخصعوبخماميوعقبةآسهوأثشةووطعرنالتبالتموءعب

برأببةوارمنمكيرمسمورواحمرةبربئماوأنعيوذروؤبانوأبردوهوالمستو

ححارن36

ؤالكمنلىهوفو

انكؤوقبلوإفرطوه
مناحلىالجنةرفىهو

منفاساوأفمدلعسلا

وألينانتغمنوأبرداللبن
برجدارافتابماكهن

ونافصههنوأوأسه

عفماالتصىابخكبح

كلفضنكتيرافيا
رهويقرلونناساان

هوشصالةافى
اظراال3هبر



ة

اقمبئحبأجمدجمبنوسوزةبروأفتمبهنوعبسداثمامامةذيدفيلرقالويولعيها
فشيئاظلميهوسشلصعديوخوالبأبجمراحمابنتذلبوماأموالنلبىاا

بنربةواعرمحماواهـربرفوأبهربةواكلومسمأيفعامناهـلاوواهوللىفيمحى
فىكهابهالبهقىباانظاماماطهذالثجعيخوقوآضومرذبنكيومها

عنوصقطسديثاضاجاعلىئاظشوقلىالمتحوهوطرقه5رألسانيدوالبعشوالنمئ
علبمهأقظمابالئا4شوذاداالذكربئماسمبقبئاامنهمذنمتقلمهنجاعه

لصديكرابقمضفأكلمنلحوضشماحدأيضاصافهماوأضدواصرديهوا
هذابضوالطعياضلقاضىافالحمينكيرالهجضيخنعياضافافىاذكرها

صوضىبةزواصدقالارههوءقالحوماعفةومتوانىاالحمديثممايغتنىكولط

ايخوفي1ومناةايينببمالةوفيرطذدحبرباواوابقعمابيحندبهكابينعسيرقشهرولمحر
عدنالىايلةبدمنالصوضىانبةرواوفىبلةاالىمحأنطوافعاببنيخكلرضممغلروا
يأثمالنربيهاللوموجياليصوضتمرافىواياتمالىلمحهذاالختالفانهت

الىحمعوهامنابةائهعنجاععن5واارهفةثيضالمحابلحسديشواتفي

فطادالحرضمتاللبعدأوملمثليهالتصلىالنبىبهامخنفقفيرمواطنفيوسلمبأهلى
لتقديراعلىورةفالبألداههفينلبعدمابلساصيماافهامئعلىوقرسذوسفه

برلرالفليلفيوكونيساوسعهافةالمبعديكالالساالعألميدبلالموضيهللند
اخلديقإوالغليلاالىتظاهإلوعلىلكنبرثابتانالكمثبرهنافقضطفمالىهن
دفطاذكوالعلالاقمنالحوضىةآذنقواللطالكللىخهماومممناوفألصادضةفيه
ردتفئوفىازلىمنجمنعماصلمحاعوالاثحومامنثرعللىآظاهؤوانهاشعلىداالصا

منعهاهشادبميناوضاالىالواؤينلىالغولفللثوثبنبتةطاكةااالصاديث

يردبهلمبردالحوضممنصؤءألفمائةاالبؤمنأشتمماوسلملضعهالمامسلىوقولههموكز
اهذعلىيدلوامعينالمعروفلددالكئرالعلىإلمتالكوروانماضمرالمذالعلوبهذاصراط
اوانمابعربولواؤيناحميعاقفىفهداصرعدشرسعةومنمممطيهاتاملىقوله
وسمممليهاللهصلىولهوهومونبدبلالالرطادهموجمنعوشالرونبذادالذبئصهعهبمةع

وليرلعنسوايهوفيشبعدكداماثدركطعافقولأمئىمعناربفولحنهمنعبدافصتع
ندافعقولأصاباكيربفولفأونىاضتإلادولهعتمأهوتجالنااادحنىمنمرمالاك
وهذامماالسابقهيثاالصادفىالمدكورةالىواالتونحوهذامنكؤأبعلىأصماالطر

ينبىانزفيوالمرقالونالمنافقونالمرأدبهمصلهمقبمنالمرادفيعناموفىالهاخعلفمال
عبهمانىالمجاوسلتحلبهاصانيخرواسفهمااذيهمتعلوسمعليهتهاسلى
ماظهزنلىءطولؤالمأىبعدكقدبدلوااثموعمشبهمكنهؤالليسلهفقاليهمفينافى

أبزصفىبعدارتدواثملمييحلمءاللهلىيالأمملىالمحزمئصنالمرالبهماسألمههوقيل
للهاعسلىلنبىايهمفينادلماكذاباجمةابأوهماردةعلىقاتليممالذينلصديوهمبكم

اب3بهمالمرالوبعدكارئدواقدلهحمياتمفيقالفياجمانهممنيعرفهلماكانوسمعليه
وصيدلىاماتواعلىئرالذينلاالمعاصىوأصابماالسعنكتهمالذيخهيرجواببدالبلىع

عىودينالمطرلهؤلقوياليطعاهذاالحبافئنفييهموصاطعتهمبوامنيضوولم

ومحطاط



أبنقعكبرجمالاالتمفيدنلهميرحمهمثمويطمدواعنهافيذأنمجوبللرفيبالنلر
لهوبمائرأوساىوارلخوادككوالىبنكاائحدأحالمنحكباللبربهوبرأو

فيوالمعلنالحالجوروكطفىالمصرقوتلمةأكلىالحوضىظالوديكفالمطرفهومن

أورابظمأمنشربمحنضوقولهافاعلواممنطوانيكافهؤالعسفلإ
النامنبعداطممابموالمحاةثرلمجعنهيخوناأنفديثاظاهرهذاعياضانقاضىلى
جمونلظمأبلااناراليعنبهااولمقوقترعممعامنهفهمنشربمعنهانلمجو

أنقيلفراطوعاوبئاالمناالمقتمصربحناجيحأقرربثظاهراطدظبغبرفالبماعلى
جمينبأخذافاعصئههوقيلشاعمنالتلمنيعنبثممباجمانعذونحمعبهملمؤمنيناجيع

الحوكمئلنشرسعنأمةضانهمجونناا

لىومجنبعنهمبنزحأالعبدنهمفيتعؤاالصاديحغأفاظصخريثر
بلىبكثأعبلررفعلووقعلشعصودأثمميعمهبلثمداحمماكنهنميمءبربالطدحباواذصبيىجنبعهكأماجمنا
ئهؤكباعطاأعزكالذذالثمأفركفهعزةأمالشاامنقريةوهىلععرأولىواالمدفيهافارىااةربععند

مغناظلقهنمانكفبغغوأهاعانبكانضوهىقريبامطرشالهففىءمدلهوهىحاسهلةثمءراةم
اكالعومدالذينميالمتناةءإهاانواممالهمزهفبفغالجةوأماالشامأوضمنابلقاهبابليدةوتشديدالميمالعين
موانحدابعبلوشنهدصنموببنوسةالمحرمتلساعالشاممعروفففطرفمدينةاللدمعشحشو
وإحمملذانحيرثلىجهه6منتادمشقوالىلامييرنمانببلنهاووحلةمىعمثرهوخسالمالينبيىلينهاو
قاالونانلعبدهمخالفاواغافيدوأكبرمدنهابنهفاعلىفهىسنعلولاالهئوأولالجافىصآضآلميععرة
اخعألفعلىمالكللىتتدموندابفعامثعمئمقعومسالعربدمشالنيثالحقين

وبالهثعنالمتناتجالالابفعهوممبزابانفصبولهلواالثابينوالجعفاالماهف
طمرقاااكينإلاليامربفغبفتاالضديثافيعوفيبسيلتبنااصاال
هوىلبعقرحاقؤلىبعااعتنادفقالخيدبدةعفيصيزأباناىموقيداننامالمثناهوقئمد
هووقيلالئمربردنوااذوضامناالبلوهوموفافاخاواسملىاينلعابضم

همعدبرففبحامححلناالهلناس11افربأىالناصدأذلأللحوضهؤضا
هلةوفبصنعبةعليمأىييليروهعنىلناغيرأهلنهناكاااطؤمعنا

ليععيناالوعلىبتقدماراصوالذىراماابفالفرطوضاعلىنافرطم1لينا
لهئكاوضالىاأناصابقمكأالسنقاعرالىاالتونحوهلنىآلدالوالحياضالهم
فيقلتعيضابللؤمنادالبقالالىدةأهلاكمفاللمىوفيمالنيلاأعبعدغاؤ
اللهنادسوللوهوأالظهراقولهجةاالكوثرمدناخسوؤيقوللمىليلداالولأنسيفد

للمفتهاوارأسهرفعثمزمةناميىةاهااذأكفىاظهرنابينوسمكليهاصلى
للهاميلغبرالتعفأونفيولملىفيرالتمنهزابملىشناساكاانمعناهبئوانحررفصلشالى
لجشألهلىفعملهعناوفيلنجبهالمربامهعررلهولهيصلىأنمعوسداتماصلىفبيه

لووانحرالبلنمبهنىالمفيوضفبهحهالصفصلدمعناواصكونسضوفيللمحرالعبمبوما
ورفحهلنعروالصألمكنداالبمركلهفىعلىايئبدكضعلدوامخرأرفملكلباسا
قدأعطيتلئملالثايقلكرناينيةاالندومعنىالجوابئهرحاالتكبيرألىخبدينا

لعطاهاهناكانياعطابكرعبدنغبكاأحدبهاضصارفيخصحعجالمخبرالد



اأىالنكلهاأ
ثومكأصعسلئحنهن

هكالالبئرأبصقننط
عيننألأتتلخفي
يومالىكلىلىكنص

فهمالمؤهنىالغباهقعنا
كذهأضائهال

المنلثوعلىعلىفوعص
كلرالىايوذامانا
كلواللهمرببدأبذالىض3

فيوبذكركولئنى
اكألماللجاالضة

لهاليفالفمثفال

نثكبترهوشاابزافاأ
صنياوااللدافىالمفمى

بئانعاصئنزلتقبل

بزواالاالبثرحماوائل

توهوتلهطغبالى

اشوهوشل

بخعمتفرلارهسو

عيههآ

اربمنلتمالىحنبعمة
فرونالافسل

عوعونلمادلهونكنؤ

البؤمنوقماألتهفعغ
قريشاشرهطامنوى

بننافانبعامحملهمظرا
لهنناآبنانبدونشغ

فللىالهئسنةونبدصنة

نرهبأنعركانتهاذات
اآبعظلىاناشم

05

كروأئلهضلفوقهمملثراصهـحلوافةلىئبؤنأتلىوأعزلالعكثبرلخيوابلالجز
البئرهوامدوبغعلوكلميعنىنثلانشاأأليهعرتارالباليسلفوانعامكل
لىلبماافرأىثوذهى11بخواثلفئلتفايعاصرهادلمنفطحالىالذهوالفليع
هنصناديددأنايميهوئحدثابابفالنفياعهدانعلالمجلوهلاهنخالويلق
االبنرلىاذفالائسلنضألذىمنلوالهالميأاضلالدداقحألسبشفر
وقلبهةمنسمافسليهملىااجمنلىسولفيوكخكليميسمافتصلىالنبىبهبع
أبئررجلنفالدعيوسممايالدلىمىاللهليساذكراذكاقثلبخوااسىاات

بنرلضفيأخباسلطوظؤالسوذشالمحهالتفأتذكزطعاذاهلهالعفبا
قريهنفنفالتنعنهةشعرذابنلعىلىلمااتوذللثفرشهنعةوجاشمراابن
صالقومهبورالممبثربئالعمناهأخيرأمفضبنةالمدشدأهلانقوأوالسالالسفابةأهل

لطاكوتراببابيؤمنالدؤانعيبامىأوالذبنلىنراالمروفزليضثخيرصنهأنتم
الكايرقولهمخكلمنالمنئطحإىواالبتنمانفألزانانهفالواالذينفىئزأسكيةاال

لةبهومبالفثذكرهطعولدفاذاماشالهليسنرانهرأدادواالصنهذاوسماقمطعهصلى
رسمحلمأضأصفىصخرجاكأافئاهىوقيللصنبواأسفلهاوشصقئهقرا

فأدادبرمغالصنااتياتقطعانواؤهاهاودثضمزاقلةجأعمنتنبتالصنابرسعفاتوقهل
استراحثانقطعافادشكةفيعالصفبودينبشدجمنزلةلموكلليهاآلصلىاأدعطكعارمكة

والدلدلهىالىلضعيفاالىحيدلصنجواوقيسلذكزانقطعاذاماتامحدكدمنةال

افاالأشعتمورقطهمافةتعالىاكفبهمألببببوالغرورمنناوعشبره برادعمظهواقهءاالالثهرفالعزاا2أنتيرالوحيدااضعيانئفيعدهواالبرائ

فروشهـالاأياقلرهيرسوتفس

لرسولفالنصأسصفاوشعونوأربعةعةوقشوصشوعحرالآسكيقوتوه
كرونالاادإقرأفلالقر7لثومنبنصفلهعملتلتاذازكفرأمنوصملحهاسملىالت

لرمثيوقاللاأضصافر7نابثلثلشلهددأهواللهشأقلومنلقرآدبرخآلهالتع
نعللورهالىهذووجهكونغريبفبوظلابخكباعحؤوإككيبحدبشك

مابتعلهملالىواحدمهمايهقعموننهىوااالمرعلىضلىلقر7نااقالقر7نبربم
علىصلةرةنسواوهذهأقسامأربعهذلكمنللحالجوارحبعهلوالمحمايمعلقانقالب
هألنتفباصلىاأصالعنخقادودءاالمنوهىتعاغيراللهبادءعنالنهى
أعموتعالىشاتواللهلنقسيماهذاعلىن3راخالسوره

ارحبمارحناللهبسمإ
تامعههلث005صرهطأضرلمالسهض7الىنا5دالاداالألفاحاانية



ه

قكئنانصداظيمابعضآظبعنهيرهاشركمعاذالدأقليموباللهصلىالتقالمرضول ضالسكلالى7اعمروناياأيهافمقلترلمردقىانظرماظالحئىلمحثونهبمدا
علىامقريشمنالمألأوائكوفصهرامدااالىوسمايهالتعماالالتاوسولفغها

اثموقبلابهوأذوه3وفمنعكتدلسواالسورةمنفملههحؤقرأهانمرؤسم
هنانجانجولولههنالصدقغاه7بععابخاخيكآسهمأنلالعضلاباإضايؤاالعباسفوا
والمعصقؤثينألمججهطنزبشذوفبلالسورةهفهننزبتبغولهماهباكفأخبرهافأتاهبالهه
بجميعاوسالةمأمورابتبإلخكنوسمليهعلىالنىانفومعنىمنهمابؤمنومن

وسمكاحمعمعنطبهاصلىانأداهفرونالإلأجهافلتعالىالتهلوالظنيهاماأوس
علىقيكانالتمأانرلحميحبتببغتامىلظلمطبموافتصلىلهفاصالمالميهءجبريل

صنالشنيعالغلهظالكرآحماعتأبلنفواانوقيلونرلاايهالقليخمانزلعله
هذاصنابصفالوصمعلعهاللهلثصلىهلكعرفباالخاطبهمىاظظووآلأئمفحالنطير
بفولهولفوالخاطبونفرااايهاالفلثىاللهوقدأنزلعوجلاللهعندانماهوعنىعظ

ونعاتمبهأعباالاليؤمنوناضهثمالقهعمبفموشقدمخصوكغرهويرالأيهال
أفعلالونعبدماتمبدالمعنيرادذثافيكونالنانهأحدمحاقوالنيةاالمعئىفى

فىفاعلىنأنتمأمحوالأعبدماعالجوننغ1ولهعمآ5عبافىمننىماتطلبونهلمصععبلا
الحاليامحودسشصدعاعأالعابدوقادثمالهىمبادةنمنأسبهماتقبداد

انلبدنجمعهوكوتيلبعاالحالفاكلوال1أعبدونساأنخعابدوالبعالجعبوبم
الواالصمضطلانيهوشهغمايصعلمحواصهـوقيلوسنفعالاالولهـحالوانثاشيكرن
عنيااخبرثاةثملاطاأخبراوالعنالنهنقعالشباالنثاوابالحالطأحةمجتصوناك

ستقبالاأعبيفىمابدونطنغ1ووشدالحالررماتعبهءاالالمعىفعكونلاالسعقها
حصولالثاقالقولاعبدالذىاىالفطوشكمنىانجملوأعبيمناىمنومابمعض

الجهاالتوكدكاكانتلكراريفيداانيغالاقولاهذاوعلىيةاالالمكراون

الموفعالنهذاعنالتوكبدافىحوجالتكرارأحسوالهوفعاابهنالتابهيدأئلىا
راراتوكيدوالةاناراالمعىهيهذافىالتمكليكوصصلىالةجوارااكفادا

النكالرادادهاهبهممذابههومنمجارمخطالعرسوعلىصانباترللقر7ناالنالموفعهذا
نكلدمتكراراواالمجاروقيلي01خنصاراراداالاهبهممدمنانواالفيامكالتوكيدا

دخلاماظدينلحغلاناشسركوسكلليادانههألواللنبىوفيثلمكراراوفت

3اىوررينصمد3دقولهمعلىبالهمجواالمعورةفنزاشهأهمالمحدينناط
بةاالوهألهنتماملىامائولهثعالنهدبدفوتوصيمدوالمقصؤمنهاخألمصولىيهمكف
اعمافهالواللهايةباةمونمن

النعرهتفسيرسوخ

وصبعوسوأوسبعةعةعمعرهباشوممبحونألث7ملغعة

ارجمارحناللهبمم

ى16هعهنعثمعبالون
أمافمطبدلىمعشعاا

بالونأطثهأوالونحبأ
اللهعبديلعنىمةءالسا

لىلبلعلعتذئمتاطث
مناممتقبلجماعبد

شتموماصدظارمان
نعابدتصققبأللنجما
هاهظكأعبدما

اىلصفةابهالمرادالن

دمبدونوالطلىالاأعهدال
مابفلىأوذكرقا

يواللفظانيلىاهتقا

الياذقومعالولعناق

دينملم3الذبئ
ولىنركملمدبئولى
فعالياهبفغويمطثو

ابئودوىأنوضص
نهاللهرضىصععود

علىوالبىلمجدضلد
الحالسوصا

رأابهنمسعودلنابذله

فالروشنمالابهابافل
أخلصفانيةااركعةلىله

طفأحدللههوالفغرا

سلمسعؤبناإلظس
أعهاللهتحسر

ثسوؤالنعرسنبه

إلشهـثألشو

الىحيماوحناللهبمممأ
وهوبعبماثنصوبذا

ابذالعالموألمابستقل
لنبوةاأضالممعنفبلكؤ
ءأيازأتاناةوروى



يرصالنلواانةال

دالبالغلفوواالعد
للهادسولىنعمرالمعى

علىوصلمعلعهالئهسلى
ولقزشأوعلىيربا

شراللهأوجنمىمكة

الثمهركبألددفغلؤمنبن
لمهم

دللىأدمددالطملشقكللماوهماعدبلئهاشميوادنمرسيعلباالاجماوأنحق
ثوفيشبعصهملناافينهبأمنضرسنينبهفسنئوفيلعمئمرالنيىبباناليىالمحخع

بنأنعهلمدكهلماعلمهالللىدمحاليشلاننعغئعصابعععن
كملكودشلتشربشجمفمضلشفيهخلدهميفومصنقفيأفبدضل

ملهضدكضههملىدنطكلىفيبهرعدانئميمببنهعاشرفكلنمعليهيقصسلىفيادعفي
بعيتطرشينكأمنالدئلوتصلدابخمعاويةلؤفلتبرغرجلالهيقالىمكةلهمأسفل

وفالللهمألحاللجربنىلشغرفئددفتتلىأوواواودامنهالجالوبرالوتبرظصاافكلىضا
صأطىكنوكأنسماالىاخراعةحاصماممظتلإللليلمنيشقومىمهم
وسهعلجهلأببنكربةوأمةبخصفواشسهغتجربئنباليلعخزاعلىئىقريجمرمن

ةالهلمغالالىطرالنرورانافددخلنابنوفالترماالىاثهواامعرومعبيسطبنا
اتصايوألحرماتسرقونشتماريطصيبواتاكمإجمقجمرنبؤبماالله1نهاعطي
دناماوبضوابواأصامامهموواوأهاعةضاعلىيشوقوبنوبهرهرتطافالالفيهكمثا

دؤافيوةءضااشلواسوالميتانجاالعهدمموكليهاالنمصلىدشولبيمولينهم
المديغقوكنسمالتمكليهالتمعسلىرسولعلىهفدحنىمىشكااسالمومرمزجلى
قاللنااأقظدلسالمجلعاوهوئلحوضسلعهفكفغهاجامماذلى

ااالنال4أيهحافماتياكالناشدافىياد
ابالننزعفماأسغتدصاوالداقدكعقوولدا
اآتراطلىاعبادوادعااعندنعراالتفانصرهداك

ثربداخسفاوجههانهسمافدشبهراللهرسولفهم
االموعدأخلعوكقعذشااقابدمقمجرىنحرفقفيلقكا

صداكداعفيجعلىالىالمؤكداميئافكواون
امدروأفلأدلوهماادعوأحلىلستانوازو

وصداعاوفتلىناردابالؤلبوبيتونام
بدانصر13اللهنعرهداكء

عليهاللهالئثعلىرسولعرضنمالعروبهنصالمفصرتلمومدليهالتالتحهلىالرسولى
بنممرورهطوهمدبنعرضفلفأسصآبةاداشهتفقالءساالىصنخانءوم

سلموعليهاللهلىاآلفدمواطدرسولصنىةءضانغرمنفىءبخورفايديلجضئمسالم
الىجهانصرفواداثمبئجموعلهمبمظاهرةلريشويبنهمأجمافاخبوهالمديضة

تلجابابحعيانكالماصقاللموساندعليهصلىاللهرصطوقابهنهم
قدبعسفانأباسفياقواابسىوأرظهبخوبديلوهنىالمالةقيزالعقالودفىيشم
الدىرهبوامىوقدةدايربدوالعقهفىسمددالتمكبعوسمأدتمعلىالمحرصوللمنىقربعته
افتمكلحهلىقااشرسولانهوطنمايديلأفباتأينمنبديألفالأبرسغياناقىدفامفعوا
القالعداأتيتوهلظلىالواداهلىبطىوفىحلألىاهذااعقفىضصرشقاوسم

عبركلعمداالنوىهنهانغدعلفالمدنجةءشحالثنأبرشيانلمكةالىيلبدفياراح
إدجاثممحدبديللقلبااحملبافتههالاننوىهفرأىبعرهاقتهقتماخذمننا



أبلفثحبيمةامبدثاملىففضيئةالملىوصعليهاقهالتصلىريولهكللىشياشحذف
أكلبثيةكالتطوثصبمعلعهاقهالتصلىلفراعلىىلمحدمهبالزفهسف

وصماقصههافتهعلىليهوفراضرممفبلىهاككبتالفرأشاأدنجتبكلنهذا

واللهلملتوسمهالتمعديإتعصلىالثرسولفرملىأشنجدسأجلمئحسمشهركوأننمرجل
ئعهأبعبرننكلحهاقطصصلمملىاتأأقدسولحضضجلغدامابئمابنمينبعلينرثم

عرآئىثملنابفاالعيالتمكلمهعوسمصلىاللهيوسولااليممفدكلمهلمجبكرالى3ذثم
لزراالاأجاللولمواقلتمكليموساصلىالنىلىالكاضفعأنااللخابطمهابئا

كليهالثهصلىالتبنشرسولظطمةوعندهلفطااببئفىكلفدخلجضثمبهنملجاهلى
امدرحاوانرلقواأعسنكاإلعلىبيهاقالنبمالجغعبنالحسنهاوعنلىوس
يهاصلىلتارسولالىفائمغعئباأرجعتكأضنمااصشألوقدجشتفىفرابةمض

نعتطيعأمعاعلىئموطيهاللهعملىالتولعزىلقدأعبانبالكجمالووسيم
لنصالبنيخبراذبنيدتأأنللثعدهلوقالمابنتطمدفاالىلنقتانغا

علىبرأومامجلماحمماببىيبهيرانيفوالتمعابلختا7ضالدهرلىاربفعكوشسيدا
لنضكللىداثمعرواالأرىافىلحسنا3باإلفالوكأليهالىالصول

وترىظللحمإرضداثماخاصافأبربينمودكعدشهبدفيكنالةمنديغىثميأوالتماللكم
دالأمسفيانامغيرذللئلىجداالذالشولكنأظىالواآلكماظلئيأذللئمغنهاعنى

افريشكفدظافانطلقبعيربرثمنناسانقدأبرتانىلناساأيهاففال
احدعندهممقافةأبابنضتاردعلىتشيأثمعمنواامعدجثتفالكدماو
قوماأنينلبفوجدتهطالبىبنعلىاتيتثملفومااعدىلوجدتهظطابابئاجئثثمخيرا

أناعيلاكماذالفالواأمميأللئديغثىهلأدرىهمافوأدتصنمثهبشئوقدأشارعلى
فالعهمبلىأنالمممازادعلىويعواالنألوافالعدزدلىاصاللواسانعاببىأجبر
لناساوسملتمكلليهاالتمصلىوليوأصلعاوتجخيرذللثالوالتفالماقلتعنكبنى

اللهزوسولبهابضتعدعوهىبننصكائشةاأبربكرعلىخلفدأخمجهزوهأهلهلجهلزوأميبا
النملتوشبههزأنهموعلياللهالتمصلىأميكهرصعولبنيةأىدقالهمكليهاصلى
لىسائىاألالص31أصميهالتصلىلتااشرسولنمرىأدماللهالوابتبدبرينهنرألبئ
هابألدفينبغهاحتىيشقولعيوشواالخبارعنخذاالليموقالالجدوالنهئههوأهىمكة

لتهادسولعليأجعبالديخبرهمفريشلىابلععةكقاباأببئبخافيلناسا
اللههصلىاللهرصولمفىنملممقةاؤسويمغفيقعمتتفدمتوفلىوممالتمعليهسلى
جالغفارمحوضخلفبئعتبةبنحصينبئكلئومالرهمابنةالمددفحلىوافذوسم

فصامزامنقعرمضاشسنقنها4شرعكظاعداطوسكلليهالتالتسليرصول

هضىافطرئمعضاخوابميدينلكدانهشادسحىلناساومامشطيموسماميلىانعبى
يناصواالنصادالفحنولمالمملينالشمن7ثحرهاشفيجمرالظنرلتى
ولعرصوالبأتههخبربشفرادخبالاوقدعيتنظهوأنبمرانرلظاأحدعشه

صبئأوسفيانالمبالىتلىطجلماهووردودوالوسلمكليهاصملىافته



يعمصأضببهدوقينظردشهالطبليىسمونءهمفابخبإللكوجما

يئلطرالبعمقادتمكللعموسمبتصلىارسولالمطلباعبمثبئلعبلىاانوضبه
سعابتهبهابكةفوقدكنفبلىشهاصابعالهبانضابخهشامال
الظهرألتعيعيسلماصلىالترصوللمحاترلمفرافغسمإراصلىالتدسولو

ليصاصلىالتدسولخلوالقمللشقوباحاكبدالمطلبايلثثنرجمنالعباصفال
بغأطسمكليهرقالألىآضابهئالهالكتفرانفبسئاعنوهبأتؤاتقبلعفوهمكه
أوإاهلىأجعحطاراكاجمتامترتجعليهاحىليأوسمهافتممملىاللهولر

اليهرجواومممطاالتهصلىرممولنجمبرهممكةنعلداجةاأوذلبمصاب
ذصتاهاضصلهقعليهاوالعمالسكلاقلعباكوالثهافالعنؤغقهاانقبلفيستأمنوه

نافطيلئبرايقولمارايتوابرسفعانجعانلرارظموهمافيوبدبللحسفيانأكلدم
انمنوأفلأفلعةأبرسفياشؤأصاللحرباعخعفسفاصأيرانوا5هذلمحديلفقا

القلشنملفعملبواأياوشقالرفالباضظلىفلشصورنجتضهاتبرا5نكوخهدف
ماجماالفبلىفدعهماشطيهالتمملىهذارسولانأالسغقلشرمجياواأداكاللئعد
دكبفانقكبخلعضربكظغرلئنهواالحيلةوماظذالمسلثىصنالببعصرهثملم

صاصباهورححفنىفزأظسنأمنهوسماشلعهعلىالتبلزسولقلغلىختى7اجمزهذه
لنانرأنبنارمنالثرتكلليموسمالتلىالسولبفلةعلىبهأكضئكرت
وعتماشكيهلىالتبغقرسوللمعلىويهالصلىالتعهرسولويقوونالىونبنظر
ظلجمزألبنلفياشكأباالرأىلىااماهلىمنالشلطاسابئيخارمررتمحى

تصلىايشتدمخورسولجضدئموالبغبرغلىمنكأمكنالدىالحللتهعدؤاللهبرضيانا
عنمتصاللبطىاارجلالدالبماألبطيثهنسهقفسبقتهابغلةاوكصتوعلمعهءالله

ذاالتيارصلقالمحرعليهعلودوسعلبهأدتهالتمصلىدسولفدلخحلىيعاابغلىترا
اللهالرسوللتفالكنهاضركنىفدوالعددالتصنبغيرمكنقدأأبوسفيانعدؤالله

اليخاجكواللةؤنتبرأسهخنتوعليهاللهصلىالتالكلسولجلسثثمقدأبرتهاق
عبدبنىمنسرجأاالاهدإلباعرفوالتصانصنحمهظتئمأنكرعيفاةلماوفصدداانيذ
استدومالسألمكفواللهعباسصهأليافقالاهذمافلتيبهعبىعدبىشعنرلومنا

الىأصكلناهمألمكاناعاالالفياكوماذاضلطاسلوأسماسالممنالىأحبكل
عدعموسماللهاقصلىلرسولالوأسفطابداسألممنوسمديهلالىارسول

نرالفباشكئطرحلىابهفذهبتآلبفأنىتأادفاذرلىاهىعباالذها

انبأشلكالمانأباسإمجئدوظارآبالوصالتمكللبهسلىاللهالمحرسولوشبغالجا
لقدرمئواوصحواللهوأأماوأىأنتالبكالاللهرسولالتموااالاالأتعم

تممانميأدالمأباصضانإلمجكوئهعأبعمفالعلخأغىلرغالهاللهصعلوانظننت
فمهالنفسافاشثقأماهنهلثوأومدلموالمكامماوأأنتالبابادشولىأن

ربلنقبلاللهارسوليمحدوأناللهالاياالوأشهدأنأسلممجكوامباصاتلمييألقالالإ
يحبهذارجلاباصفياناناللهيارسوللخانعهاسقالوأسمشاط5دتيهلشهادعنقك

نص7وهنأغاتحكللعبلبومننهوثمنارأبعمناندلدفمننمنالشيألهجعلفغد11



05

بممهسايامبامعواثمعلئمصلىسولفيلعنصذهبالنم7وهلاخلفى
لتمصلاشولفأميفالفرضطابيثاطألحنىقربشلمجلىاكطمنطمدلوااجمضيؤ
ههؤميطالقبيلىألطمبههممإتهاعاالرااقباللاذبومظلبسعهأانموبهيف

مالىفيفيليفةهقلفهؤالضقولعنالعبيذديئمدمودمافيقولالبمفرلعهإكباس
دنافألعالسيولبنىكفافيقواأامنهاظرلضالسأاالئىقبيتةلقبأللادثيمختىفىلمز
ؤآلحدبدلكاشربلهاواكفيلرأاجمببتسمليهأاقمصلىدسولميحى
التمعناقاليدالحلىشعنالحداالحنهمووشواالنصاراليرالمفاوفيهافيهاودءوظ

صلىمالرظلالنصيخوابرلمهاافىوسعليهاللهاثصلىهذارسولقلتعباصهؤالهيا
فئلفااثاخيلشلمجاظشومجكابنملىنقدأصغافضلواالقيابافةوالطاقبلنبهؤال

فياكفيرمكةأصاحىرغاالشبغوصلطفنرهمالحقلمتاذافنملى
ادأبدضملدفالعنأللىمفالوافهدمابههبهاالقبلهذامحدفدالمعمنرفربشموئهباعلى
أظكلليهفهو3مزفوعنلمجداخلدمنلاركعنادلواومجئكلهالعنىفاشفهو3فىسفيا

ولىظبنبديلوصأبئاعكيبمولادحددورههوالىالىالناميفتفرقاو7من4البر
3والتمكليصالتدسولالبابعامبعفعافاطادبايعلهوصمعليهاللهلىارسولألى
عندورظععنبئبيلىبخضاحكمواممالماالىيدعواثمفريشالىيديهببن

هوأهىمرايتهوأعطابيراكقا7شفمكةالىيئسطوهلميهءللتهلياللهرممول
حبثالتبرحوفالفباطونيركزدايتمباعلىان5وأصنصاواالبئاصاخيلعلى
دمحطوىالىلعهىالماالتمكلليموسالتمصلىاشرسولىنمذيكحتى3نركزدايىاننكأهي

هرأعلبضعوصمليهاأدتمصلىرشولوانبئبرخبعلبهبشفةصغبراطههراكلىو
ئمالىحلواسطةدجمسلياشمثعؤلهحىلفغامبعنكرعأمارأىحيوجلتواضعالتمكز

أسلمالولمدفينضالدبئولهيماكةعلىباوضرسفبعهمكةخلدوسلملمياتماالقمصلىولراد
بنووشبقرمطروفدأستهفرويهابنوهكةأسفلامنيدخلىانوجمممليمصالكةمن
مكقوأنباسفلطوزاأدلشقرأحمهمبيمهىالصااوعنكلخمنمنامهدبئساط

امقلمقأليلىظندباناساقدجوازاومربئهبلجهلأببئوعكرمةأمعةبئمضوان

وبئكاءثلهوتلألااللوقاتمإبعثهـاسط2االوصلعلمبهصإللهأننبىالىوا امامامد4لالناصبعضلدخلعادة
افتهالتحلىاظطاسفقاللىسولهومحوبنفيلفيالمهابرمىارجلفمم4الحزتسضليوم
اللهصلىالنبىهالولةإشقرلهانبهوننأسوماةعبادمافالسعدبناسكلعلموعديه

مكفهنالعلىجمنلجهاخلتدىلذاأنتبفمكىرااركاهذهأدابطاأبياملىولمبهء
تلىهمافكةالسعلبيشفيبمرواالصاوفريشعلىفقدمالولبدبئواهاضالدبيرقنالالىفبلى

مرجالكثعرأوئألرجألعشرثناالمهيهبنامنؤخللىلنهيردابمكةولمبهنالتهزمهم
جالنالواهموضالدبنخيلعمنالمببنلةاكيقالجيينةمنرجلااللينامىيعنل
التهرممولوكانلقهطريقاغيرطرلموشداالولدبخفالدبنبروخنبسلهماكرزبخثمايغال
الاتلىابعاالانفكةيدضياانهمأميصسقيامنثهاأمىالىقدعهدكليعمومهاصلى
سعدفياللهعبدلكعبشنهمأستاالتووجدبقنلههوانأصحماهمفهمنفراافاتلهمعن

ءظنة6



فاعامنفاانهفلىاضرإلىبمئلمشالسلمالئةكألضثلهوفيثميبرااجم
كبقايعبلىاسنأملنعدعطمألنماهلبهعاقآلكعديمعماشملىسطأفمبهيلئع
قملليهاقصلىدطهالفبعاناليهكنقتلبمفماأصابئثنهبممدجلخطل

لهلضوئبمالهيأاثكللمحانوأصلهكلددمنصوديخلمعممدظوكنموسما
جاءتفنيآشفينهانكوكنالندممئركاثمعلىكللمعالىئميألهيعغعمروتاثفاسثيفظطعاما
صكهبؤفيممنبهنبخومبخنفبدبرثلحواصعموفينلهماثيلتمكلبموسمااقمهملىصهول
ئىيقرالىمنألورجوعهأظلالفارىااللقهلىيقتلههيوانمبةبخحهاومفيس
جمرتألمماجهلىأدبئيؤفببهكقوعنشكنوكاالمطلصمبدلعنىوسادمعوالةدا

التهالتمعلىرسولفشأشعهمئمامرشبنانجضحنهيمأم6اههلتالوأارسالىف
بنللهاماعبوأشكلهعحهاالتمعلىبوسولانتفطلبهجتعنمترنمعليعه
بخصبابةوأمامقيسدافمتركلطلىابرالخونكلدوألىبثفيسعيدفقتلهخطل
شوىاماوهربمتالىافقتلتابخخطلوأماقيذتاقومنلىجلجمدالتبئغهلىتل
لهاستؤمنافمغيبشحمىفأضهاوأمامهانوسمديهالتالتمعملىدسوللهااستؤمنحئى

لمحزمندفرشافاصامنأوطأهلرصلفأضهاصافمشحوصمعلميهاللهصلىافتهدصعل
قىلىشالكهاأكالضلبألمجطابنعلىهنعيمفقمبئاطويرثاوأمافقيتباالبطعابامحرفي
عندنتوكاومنحزبىأحماشعنمنطرجألنفرالىصكبأسكلىوسلمتمكلليهلتمملىادسول

القتلنهعاولدتهأكقاللبطاأببئعلىلىءفدخللتأوافزألمجوهبهبيزتي

غتلفوجدماكثعلىبأوهووصلمكليهااللمعملىجثشرسولثمبيتىأكلعشكللهحاباب
ثمبهفتوفعلمحنزبهاغتملابنتصسرمبوإلبرالوظطعةفيفيهاالثراوانجفنةهن

ماصاعبكهافئوأهألألمحباميمعالالععرشالىنمىارصعاتكادصلى
فالأمنضوأمنامنأجوقدأفيالمىالنبطاأببنوخبرعلىخبراوجليننهخبرغ

بهطافالتءاصىالنامىاطمأنلماجضومملمعليهاللهعلىاللهأشرسولثمنقظهما
وأخذمعهةبئكاندعافطواىظايدهفىىكنالىبستلمحافراصبعاملى

طرصهاثمفكلهرهابيدانعهمىفيهاحامةخدهاكوجدفاللهلكعبةائاحء
لهيلثرمألفوالتهاالالهالالالمجالفيالغاسلهاستكوقدالكعبةبابكلىوثم

فتحتفهىبهأومالأودمعأنرةاالمدهابالحزاوهزبممونصرعبدمدقليكد
الديةوأنعصمالفعهبالسوطالعمداظطاشبهاالوفعلاجاوسفايةايتاةااالصدهاتيغ
هبقدآذافتهانعرقربشيامعثأوالدهابطونهابعوشعنهاخلفقفىأربلامايقمنمغلظة
ايالةاالتألهذهثمثرابمنو7دممد3نماخاساءالباولعططكؤآلجاهليةعضم

فاوآخيرافيمفاعلاقونمايشقالقإصثسزتىثمتةاالكروأكأمىلماناخلقناننثمىا
فىوصمكلليهالتالتمصلىليدسفاعتقهماطلقاهانتمذهبماوأفالأخكريموابنبمكرأخ

اللهالتمصلىرسولجلسثمءاطلفااماكةأهلسثوأفبفلكعنوةمنهمأمحنهالممصالومدكادا
بةالمجمايىلنااجعاللهإلرسولقاللكعبقببدهاوضاحنبألمجطابئلىابااموسمعلعه
حكمغاهاكقاللهفدطيةبنكانأينعلههاللهصلىاللهرسولاللسقافيوا

اوسلمالتمكليصلياللابهرصولاىلجلللبيعةانااانجعبرظلوظيولبومايصان
على



امهوالطممةونثفبباابنلسنكلىيأمغلحمنهانمابماأبئومفاا
ووبخألأميقيرهنوايرارجمامردةسيلهاطبايعضسعئدهطامواسس
ينعيالموىأابنوانالنالئهلعولبئبفصاميرصالجمبحياكبينةجف
اقهولنم7وهفللافثهإلقيولرفمنهلرباهئئاليعنلنفسمفابمكف
بهمضلىدلقمدتمايموسلىشيلمثمئغأامطرنبمأشعطا
ألمموأكاابهرفيانخاكاراكىانيهوهوببهدةادذبهبهامصحتىن

لجنالنلىايىووبفىاعزبالالمؤجمئابهوملياشصيطاانومعولاذلكيائااقمف
لقاعلىالةمنهوحاليمثكابنوجرالنلىالناصوأبرالددأحمالناصلافعأبوأىفداكظلكلمنى
درابهىبروأكرمفمنظالهوأحسمضىذأطمعلىكلئططوشعرفمئفلمؤمك
لىنطتأفتكإزافيأفوابوساقمكلبويالثسملىرروقبعلىصهبهفرجع
ليابىمماماأصهرطلدابةأشمانيظئهربنئبالخلذجعلنعدشظلظللعتنى

محلمنطأفوابابهاصدفتالصفامدعكووقاللىهثثمدخاماقعغجمنوسماقمملهصالبمانبلغنىو
ادافجبعانهوجوابأدتكلةاسمافافغولهاقهالئسملىمولنهمأنرطيازرجمالالواصالرال
اينعاقاكداذابأخصروحىفيالهمغابهآلجولملواططيعاذاللتممنالبهابألدئقمو

دألوفناواكمنعلىوممنجععاصقافيممائماظلوالمعاتيكلبامامعاديدتهوكلياالنىضلىال
بلصةالورأبشاطىبعثريادقابنرمضالتكشنهعكةالفليضشنمامنكةمننهد

آجاطاالسفطةالىضجنمعمنرظلقعرالعسالهففهمىبعالبمقةعمالتمكلبالتسلىوأظهرسول
لتكلقابلمماكؤابنالنفغامليشبئادبمنعةفينرأهرأسفاضيناؤلىاوشبفكلهوازن
اوائنلاواصراتفيهانظلهقموأكأطبهتاناسافيسعليهيلىاولراماهليةاطلههفميل
اثنلالصالمخلوبلىإلحلفانحيلىااالواواثومنإطهارسولهوسلىلاممةالتهحب
هاالاوالمتلىبيضالبقهلىاصاعنىارالوامصقأصلشيعاغاالواادمن
متدأنأماظوينوصبرالنقيلىلهقلومنااللمنضدصافطعهانحلوالياشوشميال
كباأدتمعلىسولقالريوتهاواقبورفاضفانانلىاالاالاهباسايفيدأوليا

رسوالقهاققبولفبوالبااللبنالهلفيجلأبرفهاضقامالاالعمم
حلىالتمولحمعمامالضظطبةايعاالوذاامظلاكنبواالفيعلبعومعماقهمس

سوسهأعمضراللهيإمكاديعنىرالتالجاذنعادمبرضولهالتفوأماوسماشكليه
بملااوفألشدةاالمورهيعللهعرالشبحمجىومعنىقرفيماكمادهنعلى

ناالمغلرفصاالضرمعدالمعبنيولمحاسمنمظؤأونأضهاعودنهالمهاث
للهنعراهوجفسبخوقلفولجيورالمغمرفيمكةفغاصامدصعريقمواذاظلنىا

العصرهواإلعلةانوارباياننعوالفرقاالطألقعلىلمهمءالثمعركبالدوغالمؤمن
فولأبألكراابددللفلحلىطأليموهوكااوهوتحعبلااالعهالظهارعلىوا
لمعمةاكليهوفمأكالوأنفههواالالديخمواطهارهللعرهوااوفيلماعل
بابموافوفبيفلعرهاااوادحعالزصمفواجاأللهابئنفالبعلناساورابتأ

سبشهابضىرامكفاللتممليعمعالدصلىاشيرسعدغالالظهنغيرن
نرااشفإبلمفلبسفيااصاباحادههعىفدكنالحربماباهلعدلخراقهادا



علفلالادواهثنشانخالتيياحاصديابطجمخناعلىاماالبدثافوياهينشرلجخ

أللمالينأهلدابمأظلمدبهالاقمصلىرممولادههأاممأيخاقالطأ
ائيمراليهاضافهسألواالتنيفودينجمادالحكمةاالجماشبمانافثهة4اظوبا
نلئمحبنئذطيعنىبازانالهؤست1بللسبهحطرلىيقهونافةالتألبهبيتوطا

فاخليدلمالبعضهمرلداشعاخمعخلىبدمحرمثظلكنبخكباعىألصبال
ومادأيضفالمالنصعهـثيوميتذفمماهمفاللتمقدنالىاثلهبناهاوننامعناالفئى

ضتمىواعرالتهاذاصانعالىاللهقولفيلوقممانققالبريهميومئذاعانىكااتهيكملربدثقلا
إيقلةبضهموعضلناواذانصرنارهونسقناللهخم3اأأهرمالالسودةأوفعملافتهمامدالهيان

اللهتمصلىارسولعلهوأهوقكفطلالفلضظلعباصابئيائقولثاكفشعأضاللىلمذلنحازواسئ4
واستغفرءبكموفسجأجلىللئسالمةفدلغغامنصرأدتهذاجااالفاعالهلموءعلأودمالهغساوهف

وسالتمكاليهعليألقهرسولماصلىفالتعمائشةقااالهاتعممنهااعمحرماللؤاالاتكنبرلمناةالستضادا
اللهمكبفاوعحلىرفهاسصانكاالبولعوااصاكصراللهاذعلأقىلتانبعالةألصكئبرالعواب1أذابا

مودهورسعهوللمجصرانكلهالتاتمصلىاولفانتتهشرهادةروفرلىاصفةوفىالعبواللتوبه
اطهلىالرحمرلقالتخوفريابةلعر7نابعأولاعيلىهماككمههواكاسللتوالكئكالفعلىالمبد
شرباحبلوناليهاصئغغراطدوالؤب5بلواللهسحانمنرالفولوسمعليهاتهرضىءانىيرو
وألؤبهغفرألتهواسوعمدهاللهسبمانفولأحمرتجهنفاذادابنهاأمىألمقثسالمانىقالبلماحمعهامن
افوأصافسبماللهسضيلىالنلحيورأبتفهمكةوالفغالتهءااذااليهنعمرأينهاطاووالدليللال

التسلههصلىالنبىمورةالهذهلمانزلثجماسابنتوابافالانهكنويسنضرهبكرععليهاللهلىاللهصول
باريآةيخنمبةاقوولشبجنالميبالهأفربافدنها3اسناطوفالنضهنيهانعيتانهوصأعتوابعدهاسنتينوسم

لمححثىوقيلالسورهصنمينهحهبعدترولومعكليالتصلىلنىاعاشتلصاعااالعمللهبعاكيةأبصورة

أنبالتسبجأفواحافاثشغلاللهدبئفيبملىنانناسورأيتوانفغصراللهالسوؤاذاحاتإشهـوهاخس3
وقاالضهنجعادااتدشورددسببالمزبصيانطاعةصمغفارناالشعغالبهألهوامدلقدا

النبلثرفصلفيوالثطاحدهثملهماالللعوبكاصدمانزمرهانوالتسبمعى
ألتمكليلىاشولمألنشكروهوماابصآلةعنىتيلئملعاله1أجزأمنفيلقمهبجا

صبجالدففسيلةعلىبفدليلاالافصوقاالههىوفيلتبهعكانمحعكةيومسلم
فلتنننصروااإهاوجيمعئمكرنمهأدائذككجعلمبدحيثوا

بهتبنيعتالاتعبدهقهاومألالضفلتنبهدعنوالماتقدمغضاروقدالاهذاماسنى

ملبهاللهعلىلنبىاانتنضمكلىيه5وانجهادكبادتلقحىنمنحهااذاللجشكلغير
هومىوقيلولههودبئالستعفارفكيفاعنيممشغىدمماكانجمغااوشدهعصتهخصم
ئرعلىجوزالعفامنقرلوعلىمملمعلههاللهصلىصعرمنهدنبالعنالولىوااالفعهلترك
امنهالمرادالمورمنهوفيلاتلثمنوغقدجموداقلماعهىنعزواالمعنىنليابهوناال

اؤصنبلثيلدواسعقولهبذا5أميتعالىاللهوهذاطاهرإلنامتهاالشفعارألنرب
عالىاولهسحاوافتهلمؤمناوا

ألمجالبهـتفسيرسوقئ

وسبعونيروصبعةوخس7ياشهكثرودبهةمكيةوهى



افىهلكتيلرالفعنئيمفاثلىوهثسلمعابمالملىابلمجشايمصملىاثإلحثبم
يهالدالمللمعنمابلشيلماأهوتىثمليهوالملثصلىلمجأحشرألميثفي15
لموالثااالتهوسلفيفيثهئهعيابيفإلزامافصسليهئلنوكلبوماكجمثلعشإبهعو4جثهم
العشاياللعمئهرتلنالقرببهنرالثالترليوقعبمروىالتحنرفىعواجمشةفألقعيمقروأفسلقل

اخبهـنمهرأنيامضباعبدلمبنى40ألمعالسالماالمحاوبالناممهعقكلاليهعفاشلعا

ضيالباعاثيمباأكصيمارحىألتهمثب
نذاقيرتكظرمثإلنرتكلظابخكبلىعنفابدلهباطتمداجلمزله

ثؤلهفييقاطاساعةاعدملبطونفهرإلبنىتإبنىونادىاالطهصياقمكلييصلىألقربجعدابخى
عوشمادؤلمتوانخاالهذادىلهبأرسواللينظرماهومحاأدسليسنطعاذاارحللمجلاكعواصيمثىفرمى
نكرتالتكمهةوكناههتملعاليمئشبرانبدفىادىباليالخانئماخعبرلوأدابتممالبمنىقر

درهكحدابشلمدملىشيهنذظدفالاالسدظشدمكماصظلوامسلقى
يابوءيألظئكأممهاركراوماكسبمالههعكوشابيلتبنعاجعننافترلتألهدسيمالبومتهمألىأبرلهب
اوالدماكهامزىورا5سفاجهثإجماطنشالالجبلصعداابالىجألتسلعموسملىءالنىالقوايةوفص
تفوانارذاثطصإذىادأهوااواعابضوخسرتشومعىكوذالحدبثبشقمعابه
أنجصكبنهصالهالمنيالنعبيريعضفىالعرب5مالىوفنهبدولجةبهااليععاسادمنواالهألكالى

نفىضنمالهأكىماانيلوانصلهنا4رةأمجاشكليهلمصلىلنبىارىاوفهلوجييمنكله
وماكثميلهعصأومااليلوااالافاصيفتبدهكسبتيدهخهصرثمكغوفيبلناادجلالمحاىح

آلهلبطسنبأكىافتمكلبموسمصلىلنبىاعمالمطدبخهاشمعبدلعزمحاهوعبلىلهب
يبأوأصانهكنأحالهاوجوههفهفلتمةوقنهمربفالكهيهوفيلمكهاهفكظنواضراشو

منيورثالنمالهشفعهلمعههاحممعبدايعزهفدلانهكنلثلفىيعرشالمبافلىبهرهاالسموننهرابالكهيق
اآالعادوالناهـداثالى4الماروماأهللماكاشعنالهالئاكركالثلمافعمنالكنبةالى

ألطابهعبمهفالدالدصاالأعامكأجبهكاترلافيلدثبالذكرإبرابأنعلهكهبتهشعوا
وووهلكهمللىلعنىأصفصلداتوقبلوفدهاللهأهلكةمركالقالاظخرجاوالتافى

ىي5صيفمنصلدمنهماعنأتأشهاتمممتكط7دقزأضهيعنىوتبالمالببعنوناابدذاتقليلافألنكايقا
ناولقولبهناادالتتعادأقرلليعليمعهماللهالعلىممولاعسعوبادافالطكسبله01

ناضاأالماأكىتعالمحعالظوولىالىتفمىابئأكحقافاناأثضدإلمالقولانكانأبرلهب
بمقمىمنلىأفتلىاكلناللامىبعىومحسباعذابعنهامحهالجغعنمعالهقيثئأأىمالهعنه

نارالىأسييوليوومماوفملالهراسبعدأميرعالمالثسبعناوماالمالمىأمعاصاخهواضصاب
الرحمهصسلىسدخلمبمكسمنكلثمعيابانديثاططلمممبهعإالنسالالشولدلدهيعبك
اأىالبادنارالمحاسعصلىنعاالرفنابادهأوثممنلزاأضجهكسبممنأوالبمأنو

ابمإئحاالووآطرأىبعبخصببانأخمابيهأسسبتأكجعليهنىلهأميواقبكلليهتلنلىا
ألهبأتدنراخدقمهباحمالهكلههاالتمصلىرسولامداوةاماقيفينىوعصفبادأبنبهصا
شرهاالحسكافشلىصمقمنكملكانهباأحمالهالمجسفمانأختسببنتجيلأما7واهيتوقط

ممحاونعبطلناحااؤنبندناراهـفئعلبماباشتهنمىبموفيالتحليموسمعلىابسوللمحطرلباللي
أهألوءلىيلأجثعغلهبمنببهملوسلملالىالولالهدلتراثوفدئوسلااحبهنواناالمشتمورلحطبا

رفعغؤر41يرأعضحالتقدوا6يوهويسيمملىاكلعميعلىااعشكلىال7ىالوقملاسموغ
جاألأمه6ياخبروابطااخ



كالم

لبهالىاشيعليتعطربالليلىهوالهظواغعلئانشخعإللشوكقيلىكا
يتمدالعيعنعتااتلتاجمئكملىايدطويبلبههنؤفيوأوسما
افيافألرأوشفعامعكناكانتافيقلتبايلببهاحملفطمكيفدالهمص
دةللئالئلفعلاممخاكلطلوبيفأصلاعلىاندجيليإفةواأبئ

بنفمهمهاصعلفالمبأحدبلفىاثائسئعينرالؤىموسعالتمكلعهعلىألتالىسولعداومسدمنهاحعلأنجي
ترفدالثاوناوهاالناسولؤقلىاوقببنانعملىوتاأقلبثاوشفلإفيعةغعنوفلكافتمداكواثضأوخبر3لط

علعهاالىآلئممطابااظلةبلوهـلغرىاذاصفالنمجطلىفالنيفيطمىاشدرراثلىالحعالمنفتل
جيدهاالناساالىنتكالحمدصعرهااخالعالعموسمأقهصلىالترصمولاوةلمحكالهاكأوجلدأنعفكلنن

فيهامنندخلافلىاسبعونحدبدذرمنثبيسذسلابنظلدمصمئحبلاابيدهاحبالوادش
لصمنهوحبلوقبلءصديدقعألسازهافحنقهاكلضعنطوددبرهاومنوثخهضااالحبالكلدعنمما

جمرافقعدخلىالحزمقاعيتلىايركحداتافبينشتطببههوالذقبلاطوفىمقعقتالئاطنحممل
لهيقالينبايختخرشهوجلفاهلألكهاوتيللخغهاتاهاملالنجبمامن2ترعلهعوزبطهمدجهدهاالشوك
ضةكانالطفألدةوعنقهاوقعلااضذوقيلكانتوعقألدهالمسموقيلتحقكالطابرناطعل

13تعالىللهواوسمعليهالتهمحدملىرراوةضهافلهاليرالهابصوفئتصلها
االخالصسبرسورةتةلمجالحطلباتبعس
بعلهاومجزعفلىمن
صواربونوشهعةعمئعوخسياتأدبم3دهىمدفبةوفبلماكيةوهىاشسالعزواتوما
دأهوافتهأقدرجأليقممدجألانصاللرىايدأنخفضاهائفصلطوالجدهلثروهافوفى

ليمموبتعاللهاولفادتعدكرئلهثأقركاندطوائجمانهاسىصلىآلطبوالىلمادنهاللهصجأدتائلىأعاوالله
أيناالوالهمثفشقليلةفىاقر7نايقرانكآنصمزااصابهلىسمليالتصلىأربعاالحالصسورةا

النبىناذزاأبيكئمالغر7خثلتاصولااللهالتمأحدلةسالاطهمإرسولدمقالجهورطعدمكيةيك7
مالقر3ناحدبرأمنهواللهقلعلؤاأثألنةالعر7ناشاسبزأقالصموعليهاللهلىثهلعندانمهوفبل

شفغرألفانلتقراعليبماغاللهموساللهصلىالدعينارسولخلهريرعنأبص4ال
يصمالتثكليهلىكؤقثمءاللهفاعرفىوخدكرانههاحتىداهواشاحالفتهفل

ؤالعزلعر7ناانصيلأفواالمنماصبضتقاربهالقر7نظثتعدلاالخألصسىةجعل
وأحمائهاومفانوتقليسهلىتعااللهاتذععوفةالىاالرشادوهىيعلوثالئقأقسمام

ليألنةااالفصامأحدهذهعلىاالخالصشسوؤاشبولماعبادمحوسنعهلهأفعاأوصرفة
التقديسلقرآالالشعتهىابثلثوسمكايهااشصلىرسولوانرثالنقديسوهوأ
يلدلمقولعليهولوشههؤعههومننمالمنمطوبخماعورئألنفىاصدواانيهوقفي
شماوثرجتهأحدوالياكونيولدولمفولهلكدبهودوييهههونظرهسالثناجمونوال
هوألمهقلقولهكهالعأصدوصبهلهكفواولميهنفولهذعليهودوعاشهواللهأمألبهن
التتناهىالدىداإقرآناسرارااسرشدهذلله11لهاالهوفولكوتععبلىجلعهموأ

المفصؤطونانمنهالغرضاهللزكطيلىيئرألىمااالوقالجمائبهوالئنقفىأسرا

ومعرفةؤتاؤهوتعالثكالوهلهجاللافتهاتذاضهـعرههدباوالالثراخجيعفىالضرا

نهت



ذااشأناللتنلقذئموعيالشاأكيراليمأنكالفههأسمنهـهواكفلارجمارحمنالئبمم
ورزفطئفىتنااآلنعجحاهللىيحئبمفرهولننبالوالنجالاوفعاهوكلأحميهيهوخالاوهو
عهاللممزيددزينحوليسضفدكليهيممادةدلنمأ6حمدهواللهافطانؤالطنىاهوالمبنألئلىعكظ

فمثعلىضنملناربئانمئىضفراععاهابخبهالضىاعنلمنهعماثابعملبأللنمهنيحتافالتعيدواطأ
ليهلىهوأأببهداعئمنوفيخ115اهثأدعلىعالىهوتسأفوفطوصغهالنايعكزاضبعاتدكونا

الهقوهمزباأىطالعودةاكفعذهتعالمحنلهأاذاتمعرفةلىحمثثلالسورهوهنهأفعالهمرفةوصفات
دراألعلىلىالدفادةلخعلى7نادقانمعناهاطخهلهـدالنرالدبنمحالثيوظلىالغر7نلنكصاث

اوأصدانادنلآنائئدثىاخعفةلىأهواطهوتلتعااللهبهدصغاثوأحغصصاا
يرالمالمئفىانمالنكوناقر7نالثةقرافمرئوايقماعففراعنهاهاشؤابمضاهوقيلءأبئأالنةمنزد

كلنقانوتخليقةكافماوو2ظرثافليألددةأهوتفالموتعائالثاستطتيتفيهايفالقىبغصتضميض
فائعاضتألاكانصفتهفيالىصفلقااضااماالهآالضالصمموأحدهواللهقلحمبىملالقكعينانع
وفالئضصنههامحتارربةكاتجراالتاالثانورةلافوائمهمذهومنلتوحيداقارثهافدأخلهللهأو
الهابهوننعيرالناخبرأثهنعادواللهنحيلهحمنةهىاشتعادمحاسوكطعراض41الؤبالتثوفستغالا
وناضفيآلمصناندىوعدموالفردانعةرانيةالعهدااللصفاتضرهاجامههامعلبهماليلعدفىء

فيالعسغلوالنهواللهاصدقةصئىكطفرثلىمنلرسمعليافلهصلىالنبىعانسعنالنظير
لفاافىولالمنثياضمااوسمعليهاللهعلىالمبىعنعنهابةشرودينعلبيكونأناخسةذهصعنمحبث
فكااعلوارالقيامهيومذاكنةاحيعانقصهواقهضرأفلجمبنهعلىفنامفرائعهعلىينامأقأرادفالعن
الواحدفليسءاومادغرببصديثالنربنيوفالأنيجهالجعةدهكأدخلععدىلهلىاربمجليول
دففضىعلىعناودعلىضأدايإهاحبكاحدفالهواللهفلاصصرؤا5طقاصافالتهولجالفاليارأشرموعفه

اداثوجواكرجألعوصمعلميهاللهالتمعلىأقبلشعرسوللهريرهأبمكنالزصناضجهنةا
قولفاالؤألهاالنهابةقالومماوجتقلتوجبتوسمليهالىعاآلرسولالالعثداللههأهواللهيفرأفل

والىىالروجؤالهينجمرادهاعودعالىشايهوالتهجغرببحسىالنرمذمحوفالحثيثذأخرجهالجت
يقدرعلىانمااهاأصالىحيمارحناللهمب

عنافعالهسةأئيلعنانيا1دبموسماقملىايالدوارسوليهالمثمانبنكعبابعنداهوافتهأقلوجلعزله
ددفاناةيعدرولولدضثىفيسدولدالد4لجدولمانكثمالعوالصعداأحداللههواللهالتمنلاناربفانرلانسب

عنهعاصاصاالابمبتوأواقكوالررألأكواولمجمذلهالتالجموشواللورتصبورخواناالثفومإالشوضل
ملانانعاليةمطنأبوقدرلالرعفكوظأضجهأوديسحمتدهوالعديلايهطنماشد

جوفمسابعلووا5كنهوالقهفلورةاهحبرللاتاهلناربهسبأفقالوادكرآلهقموسبمليهانملىأنى
ءالممحادءلىدمنالماواالطعيلبناشمامىباسابخوظلاصعاكعبوهلىبئأبعنكرفبسهورلرمخؤولموذاص اسا01اافا6اصصصهاالاصأاااباسااأصأ
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يحنأصبلرئالحمأأوملؤثبهألكوطاوحمدةمالوقدلبأاللهمكوبئلهـهاصمةأللط
ترلىأثعللىأدتهظنبلئنؤمنبلللعلمالنادىاصضاسمملطبعهاالنبمصسلىالىأليهؤؤ

ولمنسةلىخالىددممنممولشربيأوهحلطوأكاللنئبرنأمنفأذراةنعظعدالتو
هواللهأؤأحسئيلضفخسهالذكليهوألتمأصدقلرهالعمهمذهالفانزليووثابئلىدااقهأ

ليروالئالمثلاشباالمنفودعناوااعلااتوفالموعوويةواريةآاذاصعصدالبهامفعولى
اصدأصللاصلودرهمالرجلفأليقاثعاداألحدبفنهيرافهأصفاللوولمعهاوهوالهممبدده
أالواحالالألحمدانوافرفابينفهألصطفألثممسرحمابستأزفادااللهصقاتمنصفةوالمعنىاسالوائجفياليه

اثيفىاشرااالفىمحلاكآحاليهمثانونيلنعكمموالهـاالحدئليدفالوانهتعرناهوأدئمالنى
لوقاممومففيدأصداأمادأإتخنىاداوفىرتجالوارأيتاالنباقفعولالنقاثالهمصلقظشبانهاتفر

آحدفيهإليممادهالمنغرداللمعىأحدواالصدلضاهيهالاتأففرداللدللواحدهواوهووضانقماروااللىض
لكااالأاوهوسربئلهحعال

جهمرضايخبيمولمسحمارطوهىبةالمعالذوكلهلفواالمهاليثىأطغهأناأخهااللثغالقىكلالهههالد
ايهعالىااالصفاتاكشهىذفيرالعيدمفاادالفارورةلسدادايقالهرهوالغنىالبستغتوش

بأجوثليسالذانصولانالقولذاهـ4وجىصلوةصةالجصعفاتوعزعنلباللهنسمجانعيلدألمهماا
لىصادهوعفةاالسكتبذادكأفىكالىخنىوهواوالشسرباليأ3والذ5معناهفسهمنلهتماكوىاحنى
ااالثهارةوأليهااللهمةتوالهأنمنشمعالىالىء3ليهالحور41القولهمدوادليفيتوالداولهةاص ألىبقوالمعنىهداعلي

نهـاتجابمممداأممحعدفوساصهإرأدحدففهياخدتمىابمإبأيموفقدلدبئالصديأدطحاتعطلهحمىولموددلهيكوذ
شعبأبيكزوقالىجلوهوانبارضهوأعلىاالنسأنمىأئمرلثافىواةانصلبالدفىيرولم4صاص
افرادهثتالمحارودوىمنهيودثلجوتومنلولدصوتمنيولدالنبلدولمالدمحمامياهودجممممحدثولو

عباسابئعندوايةوهىدهسوانتهىالألىااابضولفالهة0اأادولمهجئاولالمقلى
بحعودقبدالمغدوقيدهوأدالسموأوقمافهوأدذمحكدفبدهويعىإعىلظبحادثاديمالىكانفبم

ملهوالالكرسوؤلوتعراثبامداءالسمعادلهاغائبا101011اينهحاةالواسطهررمل
صةاهفواوالعلىاضرادوددواقالماالهعلىةاد3ياودلهواطفابرحوفيصادثاالنعقرالىولوكلن
الذىمدااوقبلظقهفادلياقىاائمالدثداالالؤتطحوالكرموااكالواوالثاانئاداكأمحدث
لواالوقاتأخيرهوالفاتاالالتعتريهىهواوقملعلىوهؤنىلأحدؤةسلهوالتسلسلالىد

11لملكهابهمىضالذىواالزواللهليسالدىالولاهـ4نفالىوفىبءالذكطاسمصبهسمالنهولبسمللبا
ادهفىةداتهـفعلىلهلحاللمهتجلماكلءعداايعطمجملانواالوانمقالينئفعنوالفيالشكب

أخالىحاكاللتهاسميالهشىكلالغادرالعظمعالىاللهىددمالودفيالجمؤضهصأالينصف
ؤألعروجلصراعوهوائعئانعاهالبهمقكنلهاسيمموالصماتطاالسوطهاذةكودفىبلالفاتب

اللهودعزيرابن11وفالتالتهاتبهألكةالالواظلعرباىسرهانوذللثيولدالدولمالمعالهاظفسدالقولفي
يلدإهنىريلمماقادانفحسهعىؤنىالتسزوجلكألارر4ابنالمسجالنصارىوفآلتأوغيرمتصفربالهين

حصمسبااةاحاطعنهلةوالدلهولدكانادممنابولدوعزبرولميىولدكاعادهامنصدبهابل
ئهيهونتأصئعىلدلمضالدىوهواالعمهوالدكانمهسقلىالذمحمواإلؤلةاهاطلوهوطالحألوث

دوالشطعهنطيروالمتلخلقهمنلهىالبأحدأىكفوالهبهنانيواومىكاقكذلك

4



هوكمالبهاظوعانيصفمالمسألىهأمسدأكبهاثلمهدلمجمكظحدالهلمبهن
واالفلرهبضصاظلنالىفاثرعللمبثهوصنذوثداالشعاكرظالزهالقحاالالىشادةا

طوشصهاوؤوابئالبدلهمواالمنصفمالفؤالنهىتعهوفوفيواناشوانظامهصا
ادمعصوظباضعإبهالكنموصطنلىلمالذلاضأثلمئحلحيرذالممثكلميصيرعي

11لجنهوالمئريكوتىدوضفابالوحدانبةأنجولهالفديمانصافابلوشلحاامادالم
وغقأليهااإلمحتاالمجمنواذاليهااالمحناليعىبالهواحداوقولهياتأثعموصابلموا
ؤاالولبةاقدوصفمهاليونفىلوولمللشبعوالمجانسفوقولهىننبللىثعدوقويمكلاليه
والالل315ميهاللجلاتافىفىثوهوثلالممنفىانزمومنئئجماثلهاننفى

انوةأبهرعنخوالىلدجمهوالصاوالنظبرلعديل1أحدكوأولميهلىبغولهعنه
اطلهكنلمزللصوخنىلهلميمنابئآثموجلكنبنىفياللهلظلسلملبهاصسلىالنبى
وامااعلدنهمنالخلبأهوخكلىاولوليسكابدأمعفىلهلقغولهاىايبهفاماتكدذلى أوءاصمواللهلهكاولمجمنيويلميلألمالذلماصداوأنأياثحذالتميدفقولهاىاشز4 11أعموتعالىانهص

هواالئعليماتعهاالمنا

فيعلطاوالعكلنهلبمواده
صبحفمبثلهفللندووفىها
مئكؤأفاومههادا

المعدوملثيادالمتفولجنه
مجتاجصلموأيلىالمجتاجغق
أثجمالبهفوأووقولهاجة
لحالاقممفاراواال

اذالمنهبءفيفقدناه

يماللعدللسهاصراااجماآأا
لمكنلى

ادثااذوذصر

يؤلالكففئصلىءكلرم

تدفعلسورةوالقعطبلوانيةمدلفلوهىاتفسيرسوره

قررناواشنالكلكابممصيسبعونوأربعةمرودعةوثألئصعنخسآالتوهىأصعاالولوةحوقيل
بطتقديميهميونفيلمءيةاهذهأترلتنرآإلتالمفالوسلمليهاالتصلىرجمولانصطبنمفهةعى
أكلصامسمفرااذاكانوفههبنالهممعرنهاتينفضسلعلمبيانفبهنناصابأعوذوقلالفلقأعوذبربفلظ
اليهمحثاجااللماعالنههذاويخهـخألفاشسعواذشبمنردعوفيهـافرآناكونهماهنواضعدليل
نجهااالميأؤلمنيعلممفلىةءأزتجاوقدنجسهانياانسورتبنأولمىنهالقرآرألضاوامىفللفظةانبيان

اناخيرفأىكاخبرإللذوافلتالمعوذقعنكعببئأباتفالسأصبيشزدبئعنآخكرفبهبعدخألشذهذاكل
فالفعمألثسالتأالوسلمعدبهاللهالقمصلىاضرشولسأكذادكذافقالسعؤيقولابئأضاكانالويدأبابا

مالكللىفيواحيرفدميدكرابئاولممئايةرواووسمالتمكليالتممىكاقالرسولنعولندفقلتزبل
قمالكلومالناالضيرسالتمكلليهلىاشصفانتطزالدعمولظلةمىابناأفالعيببنافتهعبدعنمسعو عمىحينوالمعوذتهمداأحداللهدتههوفلقالقولامافلفقاللحرجبناليعسلى

اذاتاادممطنمافيمكهبطربقوسلماشإل4إتمملىارسولمعقالكنتولمحروايةشىملىتماكفيكتصجنوح
لمعنىسرىلكوذقلفالأقولقاتماقلفقاللوشمفهدوهممكلليهالتصلىفتارسولمنصبشضلوةفأ

هوهذوصنراأفهماضلألماتعوذالماصقالتختمهاثمحنىافاسأعوذبربفلثماتخعمحنىأماقاب
االهمنفظرلىءؤااافعيوهوقوألالمطراوالطشميتالطشومعنىعئلصاالمساشكلناأضوجه

أبرعرووصصاننقديمه
ءاتيااادركهاهناعلىعدالوارثقالالوصلأحدوالصبالوقفسكلىصصضازرح56

غيرلهمزهخزقوخلفكفالعثقلةاافاعرابسكونفؤالله3ابنمربراكلقرابنلنواوكممراوصددؤنوصادوا
علىيشتلنإقر7ادالنالقر7فرأثكعدخألصاالقرأسورهلحيثحىاوفىموزمقودحفعلةلبالاضصموزةم

كؤشالنوحميموالصفاشفقدقنسورهاوهذهاظواالقصصلىءوواهىوالةاالواصوعلىوذكوعفانهاللهلوحط

معلىميتعبفععهلىافيبصريشرفلعلمالبهودكذلواكبفلقوحدافمرفمللبدشؤبثلشالفرآثفثنت
لعافياةبيحثرنالمحفااللهممحللهوجمزنفرفبسوماالمجورعليمفاظمكومامجوزعلمبهفأللهودتههولمالىاهذ
رأقلرجأللبوسلماللهالتمصلىرسولوسمبلقائلثمحرجمابكمنيىلخاابكثوايناالكاهامااك
إنآخمفهايرهىمحتدلظقاسورهلجنةالهالوجبتوحبتمماتهاليالقيحبقدبفالبملدأهبرأ



مارارحمناللهبممعم
لهالبهوبعلماثنكظنشهوفاباسابهثلافلقأعودجمبألفلمز

التهأشصلىولىدأعأضذمنمشاطةامحنىنرفلمالهواليهبتفددسالثمكليهص
مأالعلبمدبئكفلىهاوفصروالهؤفاعطداأصنالفعثطهمنةومهعليعو
حمرصىوسمافمعلهصلىالنبىانقاشعةعئأأقنيهالسيرثانقنرفيايهودمنرجل

ااذصىامفومافعلهافهليهابيهلوفالوأيةنعهلصولمالييصنع6لهليهاعنجيل
عفتيتاسجماعاقاقلىألتهانائثمةيااشعرتظلثموقطهالقعاهوعنعتىؤأشركا
ضمنفواالرايىاعدأصنجدسدجمالننىلحاافتظبلرشوروماذاكقدتفيه

دبيدبئطبمفاللومنقالىاعطبوبجلالىماوجعصبهالطأحدفالئمدجلى
رظلىذوضطلعومثماطةعثسطليخاذافالوربقبمنالهوىاالعم
عليهاللهلىافبىففهبزريقببثرقلمنةواالىومنبئرذروافيلهوفأين

ندالتثلالئشةطلىادجعثمهامخثلالبئرفنطرانهاوعدالىأصاإلعنالمحألوسلم
هالياقلىاقالظضجهالئأرسولقلتثسهاطينااؤسخلهارنولكالحناهانفاعةها
اتبرىيهكنرىبئيفدواانلخنعئرآوفىاأثبرعلىانوئهيغاشوضتافتهنافىط

زيدبنعنواكلنلىاكالمصازافاشدماجمونلمنوالعسعيانيانيهنواشالاذ

ليصسأأقتمحلىالثليافيبإكذاشلموعهالنيلىصلياصراليهواتهوأاننمجآلهنرلعلقبرلطرانقه
اللهصلىالترسولضاوجعأللضهمخلةلهاعلعاصنجاعبهاجهافاسقرلمياأوهوواظلقامجاأى

فىلمسامساافبهانأضالطلعةاجوالىصرووىألل3أدالليفشفاالارمنقىكالمكاضحثئطالميهىواصفعهاأوجبوادشبهمنم
عرةدىاليهوؤصدكانوأليل4صئعاناشعنوأوسعلهاقهصسهرأوم

سورةيخعشرهحدىاوهاالممعوزجمنافآكهابرفأنزلزاياالومغروقيلكنةضد
امخلتحىعقدهانحلتية7طاقرأفكناث7ستألنارهوسوالتخص3افاتا
أشمهروائتلىشستهااتروىوقالمنئطننمساوسمكالميهالتمسأنبىالفغاتماالغدكلا

للهاعلىفبىاأقللىجأقىرظداأبسعيالانملمعؤذتانافنزلتايالئألثلكذعليه
قسشرصبوعىبؤذشكلأرقيئصنافتهمبهفالنمانشكيشفالاىففالوسمعليه
أرقيكللهابممميمنمفيداتعاصتوا
لمجروماائومايلفيفيلئوماررباطسبرنذكربعنىالنةفينشمروحاوتجلفتصجلإ



أ

ظنبهجممىيثاممنلمحعلىنعااقهافيوطثفأصأثنمنمابغحالقمقللىاظعل
يأميقعيافكابففهاالظنيانوشماماهوبفضاالمممتعافحهعهلظت
كللعلؤظثفافدلتموفلؤفناضلهنهميهنواجمواغافنرالانمعةستعلبال

اقموفمرميمالملىصلهالىشعنهعوذوواالمعتشففموظرابغضااكجؤهوفيماوغ
مطللهالىامولتملصايهمفئاألمجنؤابئاعننجافمخاووة
قلراهوقاقيتقيهلعلترئناوممهولمفأرأبنيينصترنجاواقهسولياص
تهطراتادقلواصوعنمحرقرمناصدثجمنحأالاظلدنعاداللهقهمنهىظل
نعالى

شصبيصانهزعمعدبعوقاشعيهشمةالمبنسفحدانكلبهفوقففصحمل
اثطمالطلبأشالالمبندعهذالىودبالمئرالئفةوفيمينحفبهاوانلشلنبؤض
متعلقباصنهوطيعوصانتصشمصلىفاهشكلوالمفليةالعطعيهألرراكالن

جمبعقنعوياملمماتجطباطلفهبليلاكيزهثامموتجونجةزضاهدوابالنبلعخ
نهاوقدقيلمإالضيقفهـنيادامىأموليهابلبعيعأبرمشروهومايعرضلدنبآا

يابالناالنسماخفالمناميلهماوهذامئلداطئاثطيمىوذونئاناليهشبهنيل
البعهفدصةولكنسلوهاانلهالاليهيخيلأيهوقيللهوالصفبفةالفظةطصللن

اهاثرواوقالعاعفبعضعيافىلفاضىاظلادابسدلىاعتقادافنكوقماتخيله
وأعنفادوعفألالعدفلبفطياهرجوارحهبنعلىانماسلطاااتمهينةبثدا

اوجللمبموفولهبنهوالضاللةاوطعناالهلوارسالةوجمبلبمملكللىمارللثفيوابس
دعطوهوحيمالفلهيربروكيبالباضعذكرجؤلرحموأىمطهوبل

اوافر7نيمنممنابااادجوازذمملىاالجاعررانفقبذارفموالتعاوويمالا
فياحلبضالمجعهعيدالالوأؤبثفىالطاعلىصتهبلبضوهافينوؤتاذا

اققىارعةبهنرهعبيعنوىوعفاماروساقسلبهسلىالنىلجبريلاناثهقدم
فانلىظالغلهمنرقىأظعالعيناليهمصرتسرحاشولداللهمولظلعثياميسبنتاحمعل

اسعدأصيهومنيثرمنكالظالعىلصاألعينبقتعارلهمافداسلبقع
نرالنصعاناوالجانالتمعىأعوذوبقوليمعؤكلنكليهاسلىللهارصولا

يسفهفهغرلنرمنموظالعدبحسىاأضجهاسواهاونركأخنبههانانؤانزلت
أومألصرف4كفرأوئرككلذمغاماانعاعنهواغافدمدجويزارفبةثيتاالط
فلوجلالبفحبرضفكزوأثا5واقمأعفبهكشوازاندمموبعلممالليسناه

نجلقالليلالابخكباصنجكلىروايالكثريخووهوقوللشجالفلقلفلقاصادباا8عؤنرب
انركلظافعالمهذماظفعنازالةافادرعلىاانفنعوذاقوسببتخعميصهجاعن
اافيبهفاىلعمجكلئالاروعاوفيلكياهوالمشعيذمامجاةعنبدف

لبماخبصاوقبلمافاحيزتجببىئفاظفكمالصباحىعيننظرالنسانا
أعوذليعوتلفينالمهوقططهالمصطريخواجابةاللالموضعكوشهداالى

الفلقعباعانابنوصوكلثصالممعويخوالمغمومبنفيمعتميفرجالنفتبربال
عدالمسنووبههصلنارمناأهلداسنعافغهووادشبهغاداوفيلجغفى



أفيصنبعمأافلىفكلئئىظؤأورمصدديثويهولئالحصئيفماداوصولهلهممبالحصماوانادااكلمامنشربماخدئأ
ظغيشزامعنفرخلفصرأ6بملىأصابوملىضعثصدابتأويلافعلامعوماملىهفم2فيإلثنيأقمكنعشصثى
اثشعزكلمثىةالهمحمموكووقكرظألمهءاااذالليلالناسفا61ئاوثارفاصقمنضائممأو

ايعاحمبابندطودووشدالهشرءمنالقادلثلميهذابالهأعوذبرسهذالاشولىخن2فهااميرفى
وظقلؤادادالطلعدمعيراثظلىدبقتااللهانيلالنأوصذا4ووالخلقفلق11إجلكإوالىمالله ةالىللفمرفأضادالى

أسالمحدثاتابفيسأخاألنيةبالنهيعغاابمإقثخلغايهؤكمرحمميمعيدقاهـقبفابخلىمنهخلفأنهاةشرمنهؤنيبافلع نلهعصرماخفمنلوفبصسىلصشرمنلوقبشوتالعوانهاالبهوبهوواذاوذبالغاممق
اللهعلىالمحانثرسولنتالىهاةاللهرضىعائشةعناذاوقصئمرغاسقوملىنمهىواسوبتالصلىغو

قباوازالعاسقاهوهلىانانهلىشراستعيذمبالتمعنإلعأثمثةانقمؤقالالىتطوعلعهسرأوشاسبرالداة مأسالىأعدااالقات
واصودصاذاالفملبهالمرديثاطهذاشلىجحسنحديثوطلىاسصجهسامأوادفوساكهالتا

ذهباسؤذاتاالنهبهكلىلبةافببواأوأخنفىسوفافيدضلقبومعىقىاللىالسواحاأوالجامات
أثوثالعتميالوقتثزوفيساثاآضاشواعالفيلداذاوقبلوفبضوةماضموا4نيعفه

أأمإاكآإأامااسهآإافاناااإلبصقالواغأدقاأىاىإمنرقاأقىلجهثصالالههثمراعليهاوبرقينينغعاثأو
ءيلمويقعهالنفعواننفض
اياسقعلالعصبمتمةالغوثويقلفاثنراالتنتالشفيلاالبودمنبافولووبطالنوهؤاهل

أهيذالاطاوءظءاونرتفحوقوءتاكثرمحنهاالسعامانوفيلوغابتاذاسقطتالرإلقرانيفىةزالم

اننبىحمريصللواللاعإاإهغدإبهطقاللمعاثاثواااوترقبنرربثهلشالحمطالنيعوعررونلهورأثرال
جوازقخنلفواوافضطاننغخانهوقبلفليلرنقانهمعوائمفثصمإصهاوكاى01اأىسدرراذاتابمأ

ومنوالهاببةإاامررمنهابلىعوزهشبةالمةلمصرعبيذانتعاوواالىقىفىثاضةاجمعتصاهوملدر
أنعدمنضاهيادموهاللهفىعىاآلولرالتةثدبضما4عذوبدلمهدأضررفبظيراذالمالت

لالاهفعاصازوابارلىفشثتاوافلال4ءطديشوأنكرالحىاتأموداللميهءنغثلهأبلررهمنعلى4مضوإك
مهاعنهلضارلنضهوا

وناغايمالعقدالهفلوقيواليعقدهثوينفتانقىللربهرمقالبنبنىقاليقفوهواالسجمرهوربعر
االلحاععأااصاخأدائرمعألمأاوابدإواصراألالمماءوفاإإكاحصمومندالغيرذاشهرعلى

الدؤاةالوشرهذهمنواالههتعاذة
لتعودعنهتعاداللهأميلمالدللمعيرنورلغير4نزواينىالذىه5تاالستعاذبعدإالفمها

وصدهمءاأوليديلمسعلميهاللهصلىاننبىدونصكىنرافانهمالههواألرادبالحاسدهناشراشعاربانمآخلق
واسراركتابهبرادهءتعالىسمانهواللهسدباطوذنمأئمهءهؤ
اسلهاصهـيرسورهتةوهوأولضرهاأنهنيم
صفاوقسعآوسبونضرودعهوءآياتستوهىأصعواالولمكيةوفيلنيههدويءاافياآلكبهسىذنب

يمالىارحمناللهبممااالرضوقابليسهن دئاداكاأءلبعقوانمافصلت الىجمحعربددكروادكابطحصعادماصعودبربلعزوتىلهدمعهجمولالمضنعاذمت
اللهودالشرانمابهاللماكودفيهكاسقالنؤكرنكاسقالنفاتاتبذاعرفتربرنفاشكلالن
الناسثسورةأعلموالمهالحيراتاكألحسطمحواسدالبفروربحسديهونكلكنبعضدونبععىق

الهمومميأىاناسابرباعؤفلاوصبمجنفلىاقهبمبااإلشسى2وهىثعلشفبه



الدألنضاحلاليمعيعميلهلىألمعبوالنيارهبراصاممههيتدماالهاس
بهاثااجمبانوعلنماكافميألئلنالاثئاحكللعالداثاهاحاعلبيعاللعال4لناصنثميكالفبماساللىب14

ةالسفاذانيفالهالمحلىقعتاثعركلثاليميلنمظصةلناالىسالىاضيواكاضملرارقلمرلىطةهظندف
وهورهمأموئعيملذابمبرشاشساحهلموسوئرامنذأعقيلهكفلناراودمنشرالموسوحمنىوت

جمالطيهالسياسةنأمبئالملىالشبالمجودفظاماقوباعديهبةأرديلخالكلمعنىالماثباالولاللهمالمعبؤههول
بافوانههوباظامىمولمبطانامناذا15الجماهعااوبارابعبديله5العباعنالممبئااللهالعيينهرلفظإننالثو

طااهطفهالمفسدين
شرأعنمنهالمعوذبرجهمالناصاكشرالموسوسأعوذهنولفكلهسواشمرمعنبالستماأصلما

جمعى3هواراسالوانممرفأنقبلرهمنبهيألمنوالذىظلععبودهممأمورههؤهواعلبمجملىإفا
فوبلكارالوسوسةأوالبأنههضاكاوصفالناس4اصالناصذاخصههاللذكهفااناساهمافدطت

إسفوايملوأمالةالىئمدبههوماممهمعداتبنتجهءماقدالجمونممطونفداربنالعاصرب
رااليشادكلتحبالتدشامرتعالىااللهيفعاانعلىلناسالهصرلهااللنبهاالبهونالماق
دلىأدلبالىكللىاالهشمرالومواسضيرههاهىلىائرفامبدميلغنفىلناصرايرلفظةثكرمبكلواأثفبها قيوكلناألىصاعاربعىسظاطفااظآلههزوالصوترراممموالوسسةالذالشيطأذايعق

الكاههوىماوسوسوفىاذنساقافلبلىنماصميطاخماانبهاضفيلأىيخنساندةط
لوسواصإلداآومبصطمضفىلهساظط5فنادوفالوتاضفالثسيطانخشمتعالىرإدنااف3و داسهبقالوخنملمبألربهاذكراذلصدداالنسانشبراظبهرطوموئلممب11

اظقالدبمعوفأابويذالمواذخنستعاليهـالله3اذكادصنهو4سالظصكرةعلىهدأموافعالحيةكرأس
اظنوسلىسسوبمحنسيعنىالناسوالذمبوصوكيساتعافنالشفولهالغلبعلىراسهمغوتعادرجعالله

اجلعوراألهووأعنالفلبإلمرادبالصالماعغيرمنالغلبادومهمةيالذىفىاظمبانكلل
سعيدعىوىلماروالبناتننمشزكلفظالنلسأنأحالهمابقوجهانإسنىوصاصوانةالجنيعىةةا

لماالنعمانعراذاذاينأناصواننماهنضداطمىفىمءصاادسببعضقولعلبهوبدلوأالنسافي
لةامعنىاجمونهاللىالجنبرجالعنيعوذوقئولهفىاالالتمنعالمحرالجوفدحماهم

مسإقالنسيطاودسورواحقمااالوسواساناثاقاوالوجهنسللوللبنكابوسوسبرصوساشالناسادسواحاان
فئيرصوسالذىءالىرنسانعموقهىائيصاناشفاالنسعنوقدجموادهمالجنةقديهوشعن

دمحلصدواللهاسءذادفىفبلفانلهانهموعللرنسانكافلىنسائثميانفنأضىيخنسوناؤ
1001ئرالجىمشيسنعاذبأناصتعالىلهفوانغبضاصنسالساعذوانكرهوسةالوم

ابالهلشئمإإفاصهعلىننرالحوأواأدصالنلمولمبهاللهصلىلتصولرازنعادعنهااللهضىرعائشةحمنقجيعااالنس
جمسنجهلوهذيئالفلقأعؤبربوقلىأصألهواللهفهمافعقرأقلسفثثمجعكعيهابلةفاثالىأوى
منالحنأسلىءالوفمنأفبلوهرأسهلىءيبأجمهماحسهمناسعطاعاساجممعثماسالةكوفيبو

ىيانهدذوالهاسالحنةافشهـىااكاك3ثليهالتملىالتسولادعائشةهاميئألثثذبئجدأول
سطانادانءسوسجمههاءبموصالى4ثواص4افرأعلىكمصصانهفدطفبالمعوذانوشفثقسهحملىفر
اآلنسشيالتصشيطانتعوذهللوالىأعهاللهابؤرضىوكنوابساالىاطظهنهوابفبنىفر

لبمدبنطبمظلظاليشالطبااللهحبعلصاأحدهاالئمضهؤالطهلجاصرثرضالسألمألليهروى
فبتوسلمديهاكاستبعصلىانوأرئرذىتحشراعوئيجفطدعهقومعئماطةفالبهثدطبهبملىلبيواأعم
وواداليهنمعنواصانيمندلمهمشاطةدافيهالجفوأشجوااءلترحوامايمءاللهؤلمياوهارارضىزببرا
العهفامصثى5دانحكآبةلبرأفرأشهانفاسورتاسمكلمنرابرالالرصعغروشمكفدص41عععد
إيؤيتثدبشفبلضنكلاللهريئوافآ3يقولباجهـللوجعلالمنكافانشطاالخيرقدةااأمخأللعندممألم



حئلىشعمأللططملسلىفيألهابنسأفه5باالمولجافمفئدذش
اائاهالظيودحلهآدأطيأفلنمعوملقو3دئبفهيوااللهئاهاثنييهنرجل3كط

باإلمالأللىالىسبلقيظلىعمباسابئعنهارفإثوأطريلاناءنعفهوينغ
ألىآلقر7ثاأوليضرسمنانمظلالمرئحملالاوماقميلالمرثحلالحالقلاتاثعالىالىا

اتابهولممرا5برادلمحلىئعاشانهلنرمندواقهاأضجهمخلأحلكا

كتالمجفعلتافاطةثماهشاىصتبجلشفعهوالقو6تعبمكعلىأترلتالمننحعلد
اثئاعشفاليلاطنىألىرسولىعلىونسؤصلىوجمزأنهعهرتبالكنهه6ال
ئهائلكاسنباجتالمالفائزبخوأصابهبحوفضانلهمنالمرنشفبنوعلىآلهسراداقشيلأ

ءاالماهطاالوانوهاهةوتاثؤصرهارمانتفسيرعألمةخولدتمأمابعممهـ
لبالبادالمساكنأهلىنةامنشلىاقهأصلىالمزنابراهيماالبنبئلىالدبخ

ثةاطرازعصابةاالمامامألبتفصيراهامشهصيلالتنرمعاقفيلتآويل
الهئىهجيفمثعالىافتهسفاهأحمدالنسقبنسافظمالدبخمبداقهالهماملغهاعة

افضانهتغتطفقفسيريئونكندوبلالنهلقوصالعزيلمدادكىاوار
وعانابههـمانمبانطكعقومعالفرأزرمعينهماحسعانمنوتلتقطافواثدفنون

وحسوصعهعاالباهرحاالمطبعهماوكانانقرآنبألغةناناتذك
احمدالثبئملبدالواالفاضلالمانمذمةعلىاهرالىاالئعق

ودكواروابالبطاحعلىورةهنضمثرهماابتالانبالىالحلبى
ذىالماهـعبعهالناضررهلدسبالمطبعةألعال

أفاملجراطلطنىفنليحمدأشرةلىوامالا
031سنهضالجاديينأواسط7فيرماماصسكعو

آلهوعلىكللههاصلىايهونىمنبؤسيال
مااشرفبههعوصوشبهو

وتهابمالبهتهبا
انالجمب
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