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تفيمحعليمكعبهيمالتهمنمكمثةجمبنغرثثغكجفمكيمعلبمجمنفغئمأبهكلبمالمعنىأبنروروابة
دثاهكعبكإلمهحيمحهممهىخوحيمتخهععضصهييمتحبهثهـثمعهميهمحكيثههمكوظيلناخا
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ممقاهمالهههحنهوقرالعتعقالبتلمجيرهاختارمخثاالذىدتهالمحمدولقبركأث
للهاااللهاوأصيداناالشلهرنققسثاوعاخامهمحارصمغا01تبلةايريمكاناذا صاعالوزشا
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اكرنانتحعوااخهلصدكاعيناالععدماكانعونااللهلسالمتاالالحارخاللهبمم

وفبمارجم
داخالقولهكنمنىالتالجنيدرضىفالكنماليسمعفالجبمالاالسابفرمفعنامنء

اللهبممكلينىاتاهمممةارقراثرحيمارحمناللهاعلناطلبسمأىعطإلطنلوملققآتيحالقعالى
لهاغاصضإلمجرياعوهراومحنتالمشرقلالغيمهرسارحمارحمناللهاوسعكلالشلشبسمرحيمالرحمن

لحددتهاهولهنيهحعباركاالشفاشئحممملىايسحاظلهاتجعزتحلغذانهلورتجللعياطي
الحسنمديهظلهاصبانموتعالمحوالعتيقامبادهااللهارأنيميلةيرموالتجيسالحداويبالماطدنتماقا
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يةلاللفهمتعالىكليغضوالنارقاهناشيععالت



بنرفيقأصللعاليةلسيرالمصطغومايئنهأالمواهباللدو

هانيطمافأحاالتىقااساحمحتقرألتهمعولهلصالضالعمادعانمكبيهضدفىد
ااشعاليخشبراهنواهدىثليوصلمنااصلىكحعهاوشله

أمدممعابهساالمساللدءااقيافيهدانخحتهءذلالفاسغفشاتالىقا
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بهافنوماضياطاتاالزمنفضلفىاالهناافصلاا
ااالدجبمالمجاورترومصسنفىآدابسءالخالبابالاتعالىفمقوله

بهمهالخرطباصممشقطمنكاشفيهانحعنحالسحالغصلصطلمحكغولم
اعةنحراماصدلىافتصالةاعلىالمحافظهفطضلاالفصلدباساغ

ااوظخمائغياتص
اخامحتا

فنهاؤخالداضظطأهليلصدفضكلىافىعاصالرافىغتا001 ديياكاشاال
ورنابهاجاالمنكرصالن
وعنىالعامواسودلمحبوالوالمحرامابعخاابممقآإلخاتالكعبةفىةةيفاجمزمأفش
اقرفيقبالتهواالختعارفأقولسبعلعلىهاصةكانفعل

انساشالملدمنكرهاوندهافضلفىالمقدمةسءصاتبهافهونهاغ كاصالناحما

تعالىقولهمنهايدعدمغمرافىالعزسهافىكألهألالمافلويمفاهنارخى
دخدهومنحالىوقولىافيإهدى2مباربكةللدىضامعتأول10ولهق
الىومولهالذكومهااحملدانهأعصدرلننأاكالعالىووصغآمتاكاأرا لهوصريلهلمبالحا
تمراتاليهآمنامجىلهمحرماتمكناولملىحوقيلهاالتهآمنااناجعلناحرمايروااولمتالمجزوارأ
امكةياخاالىمنوربخفررعلىبالتطبؤتروتعالىنالىمنرزظضئالصمهراحوال

المحاديروهققعالموقرلىللناسجعلناالذىنحالطوالمجدالمحرأموقيلهساكنهمده
وقوتهنينثاماللهارالمحرامالمبهدلتدخلىدتعاوقوأليمعذابنذقعمننجمصخيرقوآ

بهذاحلوأنتشالىوقرلهصلهارمناقرلتتذرأمتعالىوقولههكةببطنتعالىيعوررولجيخا
انموتعافىسبرزاانزلهاإتال01ذيخااالالصادومنتحافىوقولهالحلداطبدليلمملى
خباراالوأماهاباررسرأتزائولمابيناتاياتااليرهاهنوحامةفكةصغلطوـهـالمهملة
رسيلسعأنهصهالتامرضىتعدىكقعداللهوعمنخماكارارءحمومحإلانكى كهـافا هـليهب

تويلكةوهومكةعنعمدالمحزوروهرالتشدداحمعليموسلماللهطاتامحخهاركهالله
ألقلخرجتاشحشتافىالاللهافىاللهاارواحباللهانفيرارعادالتهلمنرمثهصتجقق

نجماجهوالفسافاواصجحسنحدلزمذئطوتالممععوصواسععدبنصودفهى
نتكالمحزورىنتورلمحزباففحمدوأا5واورلفظهعمذانجاحعاإ

كةالمعرالمناروهعحليخازمييخهالمجدالمحرامئسيآجمكمعابقاوفددخل



أالركةوجهعلىعرناحماهلهالللذلعبالبعفهاقا51يغيالرمقجهوثكىبلدضروله
الماقهوأ

ةطبيحبهبالناللهالىاثرمرأبهاجهوقثلىبلدحديثآخرخيروفىاعاوببابآنا
حمنابيماداثماصانالتكحغدهااالرصامندحشهوعصكليهاارؤصعاالمحايرسواكةقحالمحع

وسيأقثفمحدشلملضمهاطالوأبوتبيىارمقالاضعفاحبللعرعوااامضهاضعتا

راستبحمآلااطنمعااتعالمعناللهيبحثمكماهنمفاطبأتافىآمللهاخثقانفيللمالبهة11
الالالشالتهسمحرمافيداكافقمىقالعوتحمامناغتسلحقاالفحلمحاالرم11 ءا

ضلهاغوبهاعابفانجلمحيمصىععتيهاثمالمقامخافيصلىأسبوعائمفيطوفبها
يبالحااالحوعىتعالمحجهلكندلمحطكقغحبداللهااظهرجمقمنوعهذكذنبياعااالمننيا
صذادالمهانحاومابيخائبرندثماثهادكبهصرالوانهعالموفصاااتاصقالمدادكعبةا
وهذاهالمثلامراووأقلالمجوعقعليمفياكهماالسمعدقرسعن3لةاالمحافازكتا
عىكروالحدشأرىدإوشمحيبوصاصموالزاسوتبرلوضآاانجرتختفىماصاعلهماواسهابرإ
اغ4ىارزفدبلداالرعقوجمهوماعثعاموزعزمابشإلماواالضحةمنيناوعلإ
أتدصهنشهصأهلكالصايخاللهاكعادهماأجمعوالمالنكة2ألمرسلناضبيينااليهاجيعأ

هذابرفعهاجمسييماانعروعنضرصالةمرالىذلمإلمحسناالمكةولالرضوالمجنحموات11
ا

ا

اىدوكانجمدقمدموخالااهداأىلاليجتفئيقلىملم5كدداتاعولدعضرقالاالصصا
5إدالناألوماضىاكميرحرامعرهةبيمكماعراضمعأبهمالآترأقمورانلكبراالعاوأيرماظ

ابختهام4نبوالموليدعلىولدلىاشاالالمجبئنفسهحاناالمجنىبلدحمهيذاهسدافىا
كليدحلامطاعةستاكووايهنالداهذاملدكمفىبعلىانقدأسانعئمطانالنالىإ اا

غ3أافئااغعوفماوامؤذوااحهماتامعرضرضىاعاعاهافحماتحقرونأا وو11
الالالوامننفلسدمىبلعدالموديخوألمأالماكةالدحالاالصطؤهابلعهنلينإ
خمروااللبراكبرأجاالغافونهاوكوونئاالنغبعغرشاكضافنههاالثحليعالمالثنغابهاأأ

عرفهيوبمفقافدالنيطاناافتاللمعليمواطهصلىفقاسعكنهجمعهويقالطرالباسوقيل
وهوالجعهيومروأمالهروىللهملقاشركقىيعبدمالمصالجفيرإلحربانمنيعممىا

كفيلعسباصأاصدهدرصداللهاظذصكناركاسبانجقئالمشلىءشمترحمها
االماهانشمفالهااقوخاتايوثكرفةلمل11هدجمخيالكاتجهكمبعيانحالحمليعالسال
فكهيعمدمالمميوقوينطاايعىايةيفيرلفسقويالشفارراممجنحراوالحععىامنمالله
ءسفاذندبأتاللصالميارلعنىنمرنكالاصصال3هذايوالعبلدكموفيالحرجاغهـهجزفقولهإبطبحفه

لنقيلدطاعتيثسيهعنتترلاياضهرااقنعوايشهـالتىؤرركىقوآلخفيةكفارمحة11
بمعضالمعيمالمفاشفيضىمجزااامنللخهيعالقعلاكحأعالمنحنضاعقشاتحقرواا

يههاصهىااصغاجيخامحعرينىقاالاللطبهلهـلالثيطكئميبالمجهعلتي



تألرصقوأشيااخفرماالبالحرمهنامحفارفغمدوسماشكليه
االمحامحةلمللمالحدقبلىفيهلعتالايحللنالغيامهالمحيرماللهبحومةام
واليلتقطوألسنفوصعىأليضدشوكهءاقااعماللهارفيعوأكجهضمن
االللهيارصوالشهاررضىالباساضاخدلىالعرفياعنتنع

ادكذاالمحدالعينههالعقووعليهالقرمتفقااالالبعوحهمفقاالقيتهاالفزفافه
نهاالفؤااليالعباسهـافقاايةيرملمحعاهحرفونجدالالعبانحأ

اللهصلىاللهولحمعرلظالتعمنهرضىبرعحانتهىيومنالضورناواالمىموله
رخمااكأنحالعروامعلماكلكةعملأنالحدكنمالعلقولوسلم4عذثعثدلدمزظ ءاالستثناممنقطه

وجمتهةالجمابالفرلمجمهالنهاتنغانتهحهالمجاجإمافانعاقتمعنهماجماللنممغابعق
اقاضماعياحقاهيأللغمالكذاذاعاموسالتمميهذللالضامسدفىالمعمبعيغة
فقهومهطلعابهةالالخوفىجلالانالمحنيخجروبرنموقبعمالطيبىيذامرهع

الىننلمحمااهذشهافعهفهيهستثعنىاكنههاواماطاالنجاحورضىألتقديرر
اواذىرعبممسلمالغومأيهعسبعااغوحليرمعنايجأبههـعالمممن3وعرةلسماالش

ملىآللكلسواللتهكنهمااارضىانجحعانوعفيعدكهوعثعاهدالمييردهاعلى

منكاخربرنىقوممطأناألوواللجدواحبثاعنبثاطالمكقاوسمثلهاولماحساجي
المئثأسناداهاجمعرحدشحسنقمالوامالرمذىماصكنعشركبنفسههاظت اخذاامالمزرك

لوثذافغهكالىصلىمشهغليهانعوالببرصوللظوطةكالماالشرتمصدقدبهااليئ يفتهى

النظنمعليهواننىللهحمدايخاتكلهبهىوإبرتكيناوعلمتجوأذناممحمعمه
يسغكالخرانيهاالتتهالشيومننالمجللنامىامحربهاتعولمااصكتر

فيهالمشثليموالىتملقتالرسوذاأححزخعفانثحؤبهادماواليعقالتجا
وقدخهارهنفهاساعةافنواغالميأشولمرسعالفدافنللهاشالهفقووأ

عآلشرالكطفقيلهدالغاشهالثمهولىعرمهاباثعساليوقموتهاعا
بدمفلرالاليعيذعاعالمحرمانجمالآناشرععكبئأعلمنهاكهوتاآللا

ابافيهعحدعنيروايةارصألخربةفيافثعليهانجربقمتفقلوالظ
ارئمانافاالفآالىظلفاعنمعليهاللهعلىفىاعنمكناللهطالبرضى

الحيافاالغزالىهمارافئنعاعلىالدباضثمنخربتبعلىيزجيلدنيابدأت
كثكه
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يحنههبالمحرمينمالبأفرذانمآالنالااللمجالنومممعلعهللهاصلهلنىاوسوصكلن
اللهسلىلنىاشاوكطاربانعقهرلفتوطتافافىلمرطكدااشبخسهمقتوالمد

يلجبراثافأتاااشتاقيغهطركالرمكةلمديتيآجرااداصارامعوسلم
لذمماانايقيللهاأناظالتمكوصلىبادكلىاأتثتافافقالالمعليما
لهسناللمحاسألغرشااكؤكقألمحمعاداقكرالعر2ااعلينافص

لمحستاتافهأششفعبلمةالرصقاوجهعألنيومااعلممالعرعرساكا
كلنياالىئفهيلاعموهابماكةاممعاهـفحاحدهعغاجماثهواابرصاعاوآ
رضىسىكتكعاالوبنللطاثهليهكقويعالتذاماينزوروحياالمجنةراتحير
ميمغتوهنالرضاسؤهنيموساصلىلنىاعلينةاصلنماعا

العكوينفااالمللموالتمكالهفضلررسوالقاالرجمعالىكعبقد
نظلمحظيعةاكاطينهتقرىاانعكةاياالسلذئوقعللهتيعئناتلما

لمجعاب11صهإلمددقنسلمكلعهاصلىوالنبمتهبتراالفسانمدقئانقيال
المديخةشالموصغذاكئالمباكتمالطينتبعرىارقتفاكلمماماجالمطان

لمحرامالبيملتمصوضعااضناعاهدتاللمعارهوعنرفهااصعحكوابهز
سدةمامهكأحلتالفةدءطاةأص8االأهاةت0115
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يطعويرمللمنوالمثمعرانوانصفاللمجاللعالى
لغسللخطهاصثنالمىوبهاأصهاضاوبمكقالمحسفات
مبللمحشاشفيهاوضاعائهعلياالخعاصنعبزصالمى

سلالمرلدالضبىارصناجهاالفئىتفاخراقللتتايفبنى
المرسلعليهجهألقئاصلىوراسهمقطاردماشعيدال

المنزلارفعحالمابهسرىاحماوحماهطماظوبها
أتلىديخأللفىهاوالدينأنزالتفحفاالرحمنؤسبش

امالأصابلدهرسوأموةوبلدبلدماللهاخهابهعيكطهفللتئلإ
ينلمساططهالمحهصعاسزاحعلضالخلصيهاانلمؤمنالمجيععأوىنطعباا

لمفلىنطلذكؤاصكنيونلذاكراسمدناعدمماذكوهعلىاللهلىو
لميهأاسادتمرلمحقدااتلعماكثعير

ثهااسمااالولالباب

ىعظيموعالملتيهومةجلبدأحمااتشالخهاف31االضوفخاإلدتهقولوفا
شرفلىتدل4االحمالثرتنزنيامنمعاغركؤكرهاهمعالتثرال

لمكاجموساملىولىرأسكالهلىتعادتهأصماعافاكااميبلاالعزازباألمم
لاكعهمااوالمديخةماكةكثرأحمامعنبلداواليعلملنديارحمولهاقال
وتعالىنشاالدتهانحهافسكالالمغتصيهلصفاتاللثلكنؤالرصقاا

يعنهالمحنهاقماالسمأاذاشيتهاسببويهةببطنتحالىقولهاصكة
اىفحهاظلمالضهاتمئمعنلقااااتجذبهمفحميغفيالناحامنصيعها

قولهملمجمدأهلياعنأردتتهذكةوقيلافاارجلعحكتمقلكمعن
الذلؤيمأىالخهاتمداالسعقصاهرقيلاتمكلاخرضمخهاذالعظماغككت

فمملبنايبقالمذاأممافرعلفصيلالمحرسعداقعلامنلعقماقيلهببهاتذ
اتداىالمجبايرهأعناقاتبلةعهماالاقهرضىقاالنججيسبمةو

فهايدخلاللناثعاكبرنخؤاهناتفعتعالمحعألللهاهالاقصدهاجبارا
لجالاتفقصاالمجوزالظرحمادؤ4لدىليزاانعاراسعوأفثنىواالفلمحكعا
هكةهىبمةلماماناجاعقعنفقالكةفىختليلبالدواالمجيحسمايخةأن
حمماوكةللهارضىالنجكباقاالكحبهفيهالتىاللبممالبالبمةلقي

امم
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هـماسمصكة4ترالمصدالاحاامالذوششءلهذااحاوراا 005صتصم

اىشقرالبلدذالاذاقصاالفىتحادفثاةلبلدالمجوهرىلىظكله

فىتعاقولىفثايةالقرقرىرأمللفهافىدلبابادصكولاأنعراعلىأ
لملجعاسم2ألقريةماكةلىاالشاريةاالكانفآشةيةروصضالقراضرب

لقرىاوامفيهصضاذاوكا2ااالخاشاقراممقدعناخاحمهاتنجاعهيرير
ررصكليتبوقيخانجاعباسظيههثمايهصرسلقرىالمرأماإلىولىة

لقرىاامحضمالخهالثاصوامهالاخكأتابمتلةفىضهاالفأهوااالرصناتدماصهاال
بدرباأنأستاغاتعافىفوفنىآابلىواللهاتهافالنخاراذاظ
الملداالهيئوهذالىتعاشلهنةاالميهةاصلدواكةايهاالشارلدامن

الناسىالحممتعضمالمجاهدالمحامآونسلىشالمهملىعاالابممرحموأم
علىاصابهرإلمحاصبنىابفخوصلالحىاصاهردصوااوقونااتر

لتعاعرحظإفالحااصالحأكامحلالبذالحميتوحذامعغصأملىا

قريتاالندامحمنكفيهالحافىلمطرءا
لمحدفيهااتبامنااللمهملةاأصينالموحدايااصضالواورلضراوصغ
إللقرنوأالسةياباللىاويستتحالىقولىونهوتهاكهتحطمهأى

حميتلقرضىاالوتاؤخفيتطرداىالحرآالصهاتنىنصاؤواالهملابهالىوا
الذفىبادمردااللديخاوتااكطهأكمدتاواتسءااحمالةاواحااتغبه
نهوكااالنسانرأحالاثالخلنواقمالمزلابثونوالرأسنرأرالوا

كادىاالعخوطاشرفرأسان4تجصالعضاحا4درأزلمأمحمتهإثاأال
ادأقراكشياوياهحألهـاإللرأحمايهتواخهاالركااحبةاشرفصكه

فيهامعضحمإسمبهمتءاثثصأعالوفاابغيهودتغيرهالحاععناا
كلنضواالمالعينبنغقاصروانعزكااخكاهارهثدالدكاعبداهـبيوهر

بقمرشوالارثالمثثكقعيااضىلةواثبداكرلعلمحاإتابهزهـابما
عريئحوبمواللهرحمهمناعيطضىطءااقات7كرا41مخبطبمارااصا

افالخراحلبيتايغيكانانهماارضىهـيئحانجاصحلىوفىكةسيوتومه
والقادسسراكؤريعثلالهاصقالواالتيرانجهلظمكهترعر

المميشففهبفغوتأيضاالقرضىجحسيهاتاالقرضى11هكناظ
للضدلثكين3



لمبكهمنوالغرشالتهنكهفىكأخليلاظلمحراموالمجوهرتاكل
حمعتثضالمعكمثالصارالمحرأماصداذخللدقوالقحالىننالمحرا

ابععموظهاسرااليرجدفالذىاهخيرشنمحئرلمحلبرهاوبرتطهطاترء

لداطلثيئاورقاجاااحمايؤنورهبروالجمارملداخهاال
منكهلىءجمابنعزالدنالعاضىالهامكالثهاانوقعرعالتفبيهقىالطبرى

مجةفىتآومالمرجاالمملمحاأاابفمورحمهعتقهةالماوالنل
لهمزبغلراصلقرضىالهقاتدمكارصماموئلوأالهـأالا
واماحملفهرمنآاللغرشىولدالصحزماهنجملثةلهخرأمالبلدواؤ

هرمنشالىاللهرحمهقرشىالظوأكعثناللهالربطرحمهابنلمارحمة
فغالضهمأحمامهاةوقدنظمحمااؤاإشنثالتحمفئهافينه1حيازريقدقوأ
بمةاصممنهااثنانبدذاكوقلحفدتفاللؤنأحمالماكةقرلناكلداغ
بقريةيثىسالبلدالتماطىىةاصالمحرامحرفصالخنفسهلشطانع
ممةليبفخرأسسةاؤخرعرحمناتاأممحطئهىات

برةأكوفىوتاجورأسناسةعةاتادسوامغدت
ءالمحرامحمباددااصذاصمعرشنارحمأمعرشةمسبح
شكلتراماوبالمحصداالشالنهالبلداألمن11ياكذاك

4كعاجلمنالرحمنحباهابهااالهمهلعااللنضالماكزذوما
فىوتجمانهالرالمحئيهتتصياالياكحمنباالأمميماهاتسزوتي

امفطاوام4اهمعااالنلتالنى5اهاسعايأتمنمشعائزائتههاعيا
حفاحملامنئآماوالمتاعراممحظماللبيشاقايخهايهابمداأتىعنالن

اقلوبانعوىفاضهامندتهشعائرأيعظمومنلىتصاغآلالراظالاقلبععن
ظمأخبرناىاللهاكنسوسلفمفهعنخلفابةلمروااحمطثهاعن
اقىورسوالنيلمنانجرواعهااالطياتمأةيعائهعلىالمزلةقىكتبهقدرها

ونخلنعبفيهااعنحترازالميمابفملمحرامممروضبطهابعضهمافعيشاليهاوبما
فاذوههاللهرحمهمناطاثعنساقاووىاشاللاالبابهرماقبا

وبركضصبرتعايهاايأوىاوهنلهأيتتافوتعافىساللهألنثاقعة
عاثهااوصهاالمناعيجلالنإلعيمبهسالمئاعراااحماومن

للبد



اثمرااهنلىازقاواايراهيمصيدنانصتافىقالالمرزؤاياررةا
فريكةيتلجيريلتالىاساللهواتااسبافوتحالمحجهذألتهدطفيط
بتسععاابهاصولطافمبهااوطفغلفأتالراليهالافاسعلينحميرقرى
نزااومغحعضبهاطائسثلذئاعكقوهامنحلكنرالىوفمماعتم
انواكىانهاانجتمححمتىاصاستاالقراضالعناالهمجىوكةرا
اللهاتحنرادادخالتانثابهعةحدوايومئاوالخريفوالعيغعةحيةاو

فهاتالهوألرالنهاهافضالعنفتجدماتطلمهفانكليلةطوقضمناتحال

لىاقحااقااساماهلأرجمالمزآافيارءلماصااحامدصحاناالاشاا
فالةوصلحهحصىممالكهافواافهاماصرأىتعااللهاشؤكةتفالدخلا

الباتنثرناخبالنحخنئلظنفبمنىالماالىسوئاذارجل
كهيخهموالبدانجعخباإكارااللضؤآاغاابسوقفىصتءلمكسالهوا
جمبالهاعدهيرااللمافىخبساشعلىيتغرحباهـارجخاجمنألإشهـباناكثزا

اذاوتخالحركانصدجالمافدافىفناملادحاوافعئبهافتص

حياماألجمايليهموصارواخوهاوهويظرااالوتيبالحمولجمالمحممناس

ةوالمحرمحةحلتالىويرههموموينظرالييمفمبعيابمبلبذاكثنتال
الجمنمماهافواكمئنىلههوافاحولههومعشاهدباعرهيوأشجراأضياماظ

لكلزمنممآنموتعالىسبحللهاعندمنرزوفهاكاوعمففسهفىنخبوععفه
عىوآمهجرحاطععيمعنلىقماوقولىنالىهنرزظشئكلثمراتليهامجبمنلظ

زلمحااالىشاللهاشرفيااتامهكهحهاهةمحسرااتاهوساقلمههااوخوف



03

بأشوسشوقةتؤالصفاسويامفأشة

مكبرلكلطابتإيرةرابطباغقلعه
5غير

رهمحذباقهرنجرمنال3كهزءااتصدزه

برلضحمضنمترببذااالربهاتررالسهاشح
زأحصةصءفسلزهـءساوبحدضدتدآتاكصن
هـىبألمةةزصرتىفءيةحرطالأمتتفأ

رصوءإجمإبتداباممتنىطيهمربحمهوتهاصة

اتإل3ولوانعاذعنوصنلشنإلذاذناعدكاتصلىتاومحلى الميخا11ربالمحدلتهكترا

ارءوداوحديمئعاآاألودانفحعل

امحدوذيشدنرفمااللمعزتلىتعاللهالتاكاترنماعااقونقفأضالوبالته
بهتاتضارزونحبةاكوهؤئرفبم1لبآلثزمحدكيرحانهاصافا

ارقفئرالاماطوهـقدتامؤقجهشعغآالصدوبجدوصلىشثلهاصلى
ةهفىكألرهذابترشلآكزاللهدإلنوطفهمثحكلزآلالمةامابهآأومن

قاذالفغاليهاجخهاايخاامعادواااراالوارسلاالنباصووفردببززا
اقبتالمعاتومركذللثعهاضيمايم6تتاتدروااالمهخهالحفيماتاهوساقى
اابالذانراثرنحؤوثايهاااشحيلتممنراحاءصدررااالضثىميبةه

آتثىالاوكعلشمكقىبحضناسرمنهابحدقضاسصناصكهمنلتاحم
اضدبطنمايقحبيعرغؤصنجمغلهتدايكونصهمامرصاللاتمن
أالىمتفرتيهضذاحبزالضاسنئذشىءتابذثالتزناالليوملمالىحملي
الاإتاالصافرقاجيعسالحآةهالمجاؤنهاسعبررفيانمينههظدا

11كسأنداآدشلذلممرتبذق2أعدهمحامكاكلذعغهالخلمجوسائىا
اةلمىكأفللؤكرىشؤلثهاذجسحنميرىفاكةةضلهـمح2يفنجاساجمعع
ابمرنيماأرتعمىادئاتربرينبئاةصخافةوسهلتقفب
011حلحهواايهلحاستغفويئوقهةكلقدرتهعضيمورفبتفاللهلهـظ

سيه
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نبجمفىانبخللعاقلفعلىخعاينبكمراامواءأتون3ةاالد
تمآلبضهمتجركرانعالىاللهاتمضوأ

المجاحدمجعهاميهفالثايصفبلعباا
اراحدانهلىتدلبهلهآخمأنحسلىنرحه

أماصرورصطماهرميهاماهزلىعابهاامرنهمثعرالمحارصوههاا
يراقتهاياقيتعنوهوالمجتهالشلمنولمجرالةانوىفبرلىتحطللهاماضز

حمدالمحرمضالىاللهلروجممرحهشاظتهنصملنرحدذيمديزرخاا
علىينايغهلرمعنىمناياللئالنهتمعيمانصنهلمدايغاطرمش
صبكؤسلىعرنانححنبملنبمارثعاطااطربغا2هىيمصةءاباللبع

مكلعالعناتإلثععنيلقةارعلىادراقااايغطروامساالعمكت
لالالبمعيمنعياتحهلءلدبنقتاعيثحبتآلالمجعرانهقعنريغاصن
االقدلوهوأصعبرميروهذافعاالدئحسالعغعلهيتاعاهـومنفي11على

بياشوهحاهنهاتقوااهذاعلىرموداصدتمضث3لبعض
ققاتاذاضثخمااصالبئصرطأركطوركافواإصم

جحراتنحثمعروجدوطاتعرإقآلامياوصيعة
احانهربألء2قركاضمأثءحينهيمبتقصيعفيومن

عنيخؤالناكييعضلحدناكدصالتمحدسداتميحاقتفيوالله
الميةادلتعرجاواطحمراتتاوصمصيهلهالغاظىشووأدكر
لمنزارهاالفضلمنوردةيياوطلهاجباعئالثاالفمملىا

قوامبملف
لشهميفطال

عوفديركال

خةيهت

كحنهانخنر

باصممىيال
حببدلجركلخص
لرسمهكتم

لقصيهلقمصلى

عنرنالثةلحسم
يتمنرتيفنلغ

فى5بلصنبهآ

عزفدلمعيفد
أتعبعوتصنالج

لكرعلىحماغ

هنليميمملطق
قكافيالجرلت

لهى

مواهجيال
ثمغهضزخلفعه
عوجبيزرم

البطحباهدلجحال
مسلعولركعية
4ضالمنسظى

بكوخدثومن
لحطبمقدجاتات

عشلتنل

اليلكهلجحاله

لسضوطفيلهة

شعلدصدقممي

لحايخت



الدرتي

دلمهزضوعرفد

فالكزيخالفارر
خفىئزنالخثبين

لحنخافهبغ
الطامطحك

فيالثالمرليم

ألحرامطلي

صرلصرجبل

ذمعجبلمل

لمححبايهديايقال

عندبركفضرف

ماللالمجمب

للمبهعجبل
يوبأاشوهرب

هتاكعروجبل

اقهمزفىعهشميد
بفالهعنيجبل

الكعبةجبل

ضههافىهألت

جممنعيهامبل

هناكرنععدننعبم

لةووفثانمعيم

ابفملىود
اللميفا
لللكصجمل
ءطصوذبرف

لهعروت

8

شباالهـاهـطصالثالمجياظبرلزهذجعننايلىجلاعغيلال
جكلنهاركناوقعيىلكععتحياخلعلاخبافيظافبطصتيالا

مشبرمئمكلشقدمنرجلنجامتجبيىااللفرحمىبضههاوكتاكآلذا
اللحلفلمحبةيداصوكاقعهالتفنذرشانيةابهببنمضاوةعربين

كاوأماشظعاماهفعهخيزنعطحبموألمعوالمجلفداشهتببدفيرلعضان

لقذبعارجهلنكلوصفداالسيرةححضخراناابهزبلعمرطوولهمنه
مكةلانيءائهراالققىاالذرثالأوغاتاففالثااالشالووقااالق
ئطااقيلاكمابهممايعوصذالمابقااعنىالهلتالمجلاصىوممن

االرعقروافالجلاكوعفجماهداغمواللهارجمينويرجمحوو
ابنظلردلواحدىسؤاالزروايزالمجباحرشسضهئمأبوتبيستفىحين

الطيرضلرأهـالمحرمأبستبيهالىجمهصححدئهةالمناطأنهمفىالنعاش
يالىعتمخصوصاصؤوناامبتاناشنراوصامحدالىانينهر

لتهضاآوهودظلمجناجبالحدهواالعادافىولياورممارجموشعبا



مناكزفنهرطالنوروبملرضيالمجبلهذايروسالط

لنداباات2االفيععنللهااخصهوفهوخبديهماررصطهقاصرب
ستايغاشرععهوأعفىفمغارفدااعلفبوالرحمونزفيهاليههطن

فاذكونحتارقىالزرقىاحرواماماإرإلرهيعصدونوللهاشاسرعا

فيثرالمفيمعنختبىوابهباهذاأفسمهعليللهالىلنبماأمنلمجمالا
اناهذاليىلمجالعغاللقرشىاافىظبلةانةمماياءضمارفالاسهنى4منأماله
االفمغاصدورئركالميختلمسمعإلللهاصلالخبىانالمعروفجمعروف

يلىااغعيامضىلقاالهماقارقىزلالامابهرهيديؤكناحناماكةسفلبأ
تبرعلىوسإلنهكمباصاللهرسولسبوأاصفريثاألتاآلتقحارقى
رىظعدبحلالطأضافناناإلرسشالللهعنىؤاهبتوعلهلالنبيرنعا
للهاطهفيالخاأنفيتمالخهنغاللهاالالرسلمآهاصادافنقتهاثحافحذ
خبرعىتعقاضىوالؤرفىغاختاذالقحهالشرخنثامنتاختبىعسحا

والرفيفيعتهورباصاجلاخااللذمحنىاممذاخللاهبالواافىلستتلهـا

الاياجمؤسؤابنوأورثاموغرهمااأثااوسايدحديتالللدينهد
خيخخببدمويخلوفيىحبغارصالمصطيهارصلشصاموعرا
دعلىرلغارلمفضلاهذادبانذلعةواجبءتحشثأولفىيمدلىلمالموأصغن
افىبيرجمرانومويمرضهـغثهوطمنزوالبمفانعوقتجلهنيخر

اقيااتحنشوالواالمحلووسباداتئاليخهفدةبطابيا
أماكنالوصممنبعنبعضهادهاالقتصارعهنوللخش61هذخو

قتاناحناباسكلئلمعايواللهوصلىنجمحالمعقاذيهةليي
زالرالىإلمالبعافىاخىجتلنضاتىبهفىنىالمرجامماذكزعاثؤن

نجالكأنائةوصبينوخعمتالتسنهاالوليىكاجمآالئافىندايرمنحرا
يدتصفىههاركاتاجميبقفرفحشامريهحاانبعضحمتلحهزا

صسثافصايدىرفعتاتميصجوهوىجلرعلقانجرفيدجمشأكفمجرا
حمقاشطهكاالرعنطاهنترظقديلااوكاشعلأتخاجمااصاهنحدوا

فلكوتخاؤللئاكانالمتيضكلملماولعفصتذلكمىارخكاناوصاح
فقتصكعتاكىفالسعشاتمغانناكاضافتوكاسدالدجماتةالله



بصفرلالالصاسؤبزلهنتدبىرؤصلالثئهكللمالفوالنى

تحالوألخىمادىمنخالمجريوكاوعوتالعاشؤءاالثاتالنضف
نماقسنناالبحرايرىالولىتليتاللهاسرلىرنعارايعفذ

واذفؤعكطصلعةجماوهىالماالبعمققىلعرنافضالمذمعدشالمجيل

عنلدكالكابعمقنخاووصدالمربافىليلخطوولهمارنهبعيحتاس

ذأثقطتةشمطكلفحمالاالهعهديصنهصانهءوبرامركها
بااماانعغكأفىنهاجأضالثفطالزعرفألؤأجماهنبضدا

فغال5حرافشاثلفىوامثعرأفثدهايرينا
تاحراحالتؤناساكشكمسطىبدصالفىصاتأمل
ناصقاطفىالهمكأيفرجأزاجالعياههةحوىهما

ءيرتماانلهغالهوفعدخالثلمالثىشعلى
أبعالارحماتأتافءؤنخبهصللفلىقبك

ءصراأصدايةاؤؤتاللهبهالمزشالذىاحارلىخسويخ

ءاعالاصفلىاهترإلهذابهوأصلهادضفاالركضتخوموضى
الهشضاحدىضالمورتثضىذحرسقداللهحلهوال

آدةنخناتنقلتأتىتدكذاجماكةرلؤنمنبمرومها
ءيخاحدالزماالووشرصيراهافعىتنايعاتبو
جناأحكاحماسستوطاظهرصنازفيعالص2

صاتلهايلحلغاقىءحراتفاالفىاالاحدوحا
سبئمهراالترامنصشورأصنهومماصكا

حأهواسجمعاحهمرأصكلهاغيرسةتجحلهسرمت
باعالهمقاعااحكماذلتهحااألهـرزأننوممو

ياقرأقانمالوفيهيالنرصدرهضغاشلحييلجرانأبرئيموروى
نضىايمكأسابهبنرسلذأشهدأنئاؤتلوظميهلمحديثاضاألقربئ3ا
ضاللؤ4قغةالمعرؤرأابهرىاعطومكهلؤصأداصفلمنهاجبلأ

انجاشلمحاخاانجاوهاذعلىالءأئدبرعلىكةوهعناتطبرىالهنالزرئ
صرصوياور4خارالذلشاموةهبدنعنصكةعلىلبمعاتاآبيرج
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مكةكنىولؤرجبلررأعلىللغارثقبفىيلانواراثنروئس4علاللهلىا

شركأععدنزلىص3راوأطيلؤرالمحلالهقاوة اخامىفساتمبرااعلى
يلثارقاعفيلنعلىممةافعىالمبموفىدالمجلفللءافنسبامنافا

ررلمذوموابالأبخسلمإيهللهاصلنياطهحةلغاراتؤاأعالهوفى
المجلهنااعلىععنلمجرسلعارطاافااذثرائاشحالىقولىفىلقرآنائ

هنهاصبالمحملقعنضبالباررفبنجرويخهوجمرخطالمجازمةكلءؤ
إهكلرهراالمحطلبعمقلمفرسلىاجحآثئالمرطلهامةنالتا

برهعولةصعلىمجزنفلمصكلذامأللجفىوأوامعالىحمحيربنينبهلةكا
هارسيللباوىالنكاؤالظثخلعنانانصوىغغالذللفسألسكنقالا
ممضناأنيذمصكعهتعمالىسأالللهعنهاللهركأبوعوأوصلممكديهالىأا
صنامماقطجدتاالشؤاكأالدضاوهصاكهضئبعدهاضديرنلمأ
الفطرذهمافىايئئاثانىتعالىقولهفلثسنثئاداصنىلمرحاالقاشهترا
دتلقافهـيوزثإخاراذاوضااللهانالتحزناصاصاذيقرالا

لىتعوورعينماللهممإالونوبإلالناساوزلمفالىعنالخلفا
بلمنهاحاصايرعظيئكالمآنرنبيهةبربملبركةالهمتعادتهيظيو

هكيالزراكثصتعزدافهالىمنىيارالذاهبعنعلىالذىلمجبلوهوانبير
رانهلنقاايخاياثاركمبااكببلينهالؤوابمآلآخلتهورعندصوعو

يافرصاشقاالطوزصظامنهكلىزتحالىمجااللهالمافيقاسكالاابيمت

رجالمنااتبيروانللهارخهلىميلىاولؤرقالوحراثبيرنالنهترجمكمغا
صيظيرجمدالذالمجحلونهافانلهالمجبلفعرفذالئالمجلنئماهذمل

الطرىالمجركذاللفاعفمحنيأشغارالمرسعتوفمهبئالمخيف

11صجفىبتالماالمحاليثلهويدلأشفىورنرنايةفىلناسىااحوكنالئاحلى
لتهرصواالءناتهابهالتالقامحنالتصعؤرضىبنسداللهكهبارىا

شارقرعفااصصكديشوفىوالمرسالشااخحليهذاغارفيفمكايهاصلى
قالوأحمندزنودتهىاتتجبالهاكاينامناالبدمنهذ

اشالبعالغاداجيادوئحيلحلالمجونعببناستا
والماسحيشالنعاذصطوىالفيوالمحصبعىلسعابن

فياالعقدمم
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اضياساحننرعدمحلىاكفالمزننجامحعنهنصعأ
اسحىتااليرقبتسامانتخديروفهاشناعينوأ
سكبامخاحراشقداكالنكازفرأفناالرعدمنصنيننكا
امافرغلالاشقاقذوبصناطجوملهااأرلرتذاذا

دلخاصاالمامثآماليعناآلافندعنىفياالئما
نابروعليهانامفىببلمضيمبأنىتصمولماتذصى
رلشطجطادهتلمانىظضزتلايطفياساللهرمحا

ثافىتمينال6لجاظاأسولفعنهاغعاالدحريسيونيئ
طارطاترقدبالومسلأمبوصالصاسيحودالذىهمرىلتظ
رنافرانالحممامفىهنالفءانهاالمركأقلوصاأكافيا

فرتحططوقيتإيهافءبارربعدبالمةالغجائحوز
اصحتائرتلثاظعامنيضهابرئرهنااصداأضشليالكا

ماضرمادساديرالذىمجااشصمرمنازاللهمجمدوناس

لرالمواآبحارمحدكأوماحنإلرقمماالحاللهمحةعله
اشليمايلمفلونالضكزذعنكروديكغللذااشدناحدمماذكرحلىالتوص
اليخاامااربلتهممايراكث

اهلهاحبواجمورةاالىخحنعلفأالثانبابا
ورقولكالىءاانيءواىرمشهوهببئعنروىلوفخطاوثتهفأقولط

اجمذعتىقفقدحقرنىفهماخاؤنماألكصتعجبذالمحرماأملاهنهلى
أهاالذوكةاللهاناففىتصضااكأاحوزتىبهةلطنوهحمواصمارنجط اماال

وفالىهنرواعاذظوفىنهفواضيافىمدىاييوحمارهوجيرانخيرأ
صدلتهرصلىلمحنرعنارفالماالمنااقزكأفىالفرجا1001 بروجررسثدهى

وصتىفيمايرمكلفيهللهيخظراجمرأقوياعاهنررزصثزيجلاوسمسكليه11
سحانهصراللهنأوالوانذاالءفننوثيةوهارحمأضزعاثإلش اسلر
7رؤتطاثعاضغرلهراغمروومنظكايصلىكارآيهةاهلإلرحمةوتعالمحالب

ااناكنهاااليقبذلئاربنالمأصكللمواقهلمالئاكةقفروالقلةاهعقبلاجااا
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إلهمزعكورناصبئاللهرصلورودانالقوههبهعشصولالئهينلةوااوباركفيعواللقه
روإقيو4آىاتدالعتابليهةعلىاصديضتاباستعملثدمعماصل
فاستومىعندهـخئأبالينخيراظبهمفاصشصتعالىاللهأهلصلشلىاتاصتعمتلتكشعلى

يراقالهاتحهابهأهلوهذاهناللهأهلإقاللمؤيلقينفعماهقىيهةاللهكأنماهلمليكةر
بهاملسصبمكيلسظرصخالىاللهانلظلئايرنحهرحىمقالتتوفىمرافىابهاوأأدته
أصماعيهلاتآموشفر4اراطنالمحرمأهلايمصحهـافالعناالرعقاهلالى
كديصمصداذلالصابعصهملظاقوضكهوامارهـلهتيئالعتآبوهنهـلهغة

القهأهلنفوأعرفارمماأدحمبمفاوالبمامضافافكفاضر
التبئيزحاغكدوايعنافثسفمبابرالمجاسيقفلظوالمجافضلكالماماجام
يهبيياانوفيوانجحباسمالالفللصماالماخافخايمداوؤتجاالمحادبالضاحعبئ

فينااألهـشفىفارجرحاتأفااالمحوارأصبطتحالئعلامالهسلارزمكهمارضى ابهلىتحطلله01ناصاساعاهكلومحاصييرجوحااتصدالالناساكتطللى
انالعباسمهئأرادمىممعاتاتتهصالنبىكهتتاأسرضىابطابنفهفعخماتي
طاأحمديءاصضلىادآصإالوالمغااصااالاثنياصأكبدأناابعشعااهذابغم2آخردخا
لوىاريااساالضكلىصمإبالمبعطقالمعضاتالضرىاقمبئمحييمكاضجههها

دحرحماقتهاالهدلوعلعهظواناالففلحمه2أئحاحداماالمافثاااالرئاللمجاوالباس

اتبنلمادرسيلبلالقهعالهريهالىأالصارفالبأسساشتئافيفدلممعصاخسانخاس
التحديمطمملىالللين01ضظاساالتحكممنلاللتعأصاماالضببلعوصواللنجاو

اةآلتالفتوصكلىظعاكاانوطالمدمنعكلكنئالفارسمكلثهاخياعن ييالطمالجنحتو

اضهلمالعطالتحعيرصجديخكقدروىيريادثفىكصلاللتىاتطاطإاعنادجمرينتد
يئنطعيصبحامنىىكانلؤااخأالععلالمسيوماءرعقرشخمعنارضى
اسللرفىمنانرافيعنغوترلنعرشىوحروادالقاشذايجاععغرفانممنسنين

الحديثيلتأوفىكردنهاشغاووالمحروعاثةبهةألشامأنلموعاليهاللهصاللهالر
ثحدهماتعمطعنءنجلبنأللألمامونلالىابصصدروالمحناقرشواهطال

عضافجطحررضىوابنفاللهرضىبهماحاصورفدفالمجاوزبهةجمالءاللهرضى
نفعلطتعفانصكفااجمئيرءاوطوقعحأأقفيورءاالكأفضتغهماوالله
ئوااعوسعئأوكعرجالذسكابرالفرجاربهاصابةاواصطنهاشخيمصععلهملالى

صلبنننحاهلك
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لمحافكاخوض
فواضعلىزينا

يالالفكعبهعه

جافالبهلحهيهط
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بزليدمحدا
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هـلمتااسارجل
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دياصتاءاانما

لفذلمحزكماامكماصأ
آلتعكبراعلىيخها

الميرغالمجراقال

خفقلغااياواعلم
حظعتععركأالت

الختمخنا
نوحواهياصعالدبال

اشحسرمغببنأل
افكاعامل

عندهلوجدمجاظل

بمهذإلتهاالمقام
امنحتصبهاااهـ

مىاخلقام

تهاحراقعرا

ممااخالقتيوم
وحففتهاصالره

حنفلهبسبفاللك
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افظايدجمرهمجهخيىبعدهموبعنلتاومنكاربهاالصضاكاوماضبا
النفرسةبمكرألمرجانىوذفليراذأرادكلقرىالىالطرالدينمحب
واتيخهداوسأيااالنهارجصاطئاليخخاالملىضرعايطانحهان

اعاجننحهالاتاناتثيخاوشاوأربسنفكانيةفئلظلمحاماااللمبك
فالمكةمحنواخرأنهتتمربحال5عندويتانامنإإمالىكصنربالخغرعليه

تاجهاضرماهنمنزرىخراتمكلاوهـلدنياشاأنياخرعع

كفىاليضاأرسلكبافهلتقالمرجانجكلبدايرمحاللضاوقدكانأالمرصاتلوظ
كلهصالدنجاثاقلمكرأىالثوالدبدلعنىآكأاوفيهاالربنعئر
االوليابعمىؤناللهدسواسحافافياهزفىقيوطنتفقداساضباشىان
مائةؤتعنزنجىسنهشاكبهةكهارضىأقصرا2تالةرأبتقال
11فعدفهحهمبسالسلءاكوافئالمجنرالمدئذمصهمنلمجلغحملى

يوقءانتعاآلاللهاتلوسأفقلتيىشقشاائاضأغمرافافقالتمضىأين
حكللبنااأحالكأصداللهمهقاذاهـواسملالشارقابأفيلفقالثا
لظتعالىلتهرحمماقافىابنعلىعحنرانهىيالارضرفيغيخا

أشحمقالىففصىقاتهنئجمهسخيردلمجتوةالمثشمهتجاكةالمحرمفىيرضهجلع
المرفقاصلبنايامرلثلاذابقختسنىمخحبقىثمقفارواالالمسافاهذ
أتداالعلىالمحالمعام4وحمالمولىأجمهلمكموبتحباالمنبيتدلىتدع
يقرل

مأحداصواهااطلملمودىاهالالرةارالىمكوت
مدطاكزتاحهالإلنهاماحعئبالىنجاؤفى

كانانجماعللهاعبدانلكهاالتعترصرضىعبداللهبنسهلوروصكلن
عكهاأئحتىدبلدابالمناناسايخزنالنيلةبقجزعبعهرجااللسا

بهطأقحمألافقاالللمبامكامقاالقدالذيافقاتعقاالانجاورجهاوالميرفة
ؤيهرتالمالنكلالاهذازآايههالارحةاتنزليخكاربلدألم

لىءتصوكباثةالمدحرقزأرمحاآعاجبقيهارىرافىوكأيح
ايواجمعضينقومحقطالشاصخرتكلفناضرقاتعينيتالصورسا

صهتعالىلتهلىفعالعاهنذلكمنبمئىأضبراالمابالتهااسألهفتك
واليته
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الجلهمناخاجممقاليتأخهحعهلصلىصلعنىاااعحيهضرهاالوالت
رحنهؤهاعقدانجيه3اتاايعالثمالثبنرجارايتدومارمن

لعنذاسيعلم7شرالتعأففماالفعاكلإالهدقرمبمطةافعت

وجئيعنهودالمحرامتالةجربالمكأالواصرعتاطعمشيملدتىوكن
نتحؤمنأيومامهلرصبعقيحثرينضهرئقثالنصيرلذعحالهوصغ

لتجنفرجاخرجهايقموقناامففلالنىاالالذكلهممددتاعقلنمتالفي
المالئكقماالنباكحبهلالحمهـىاتلعقهمآخبرئوقداللهرحمهيافثا

كذفلمألفاههللقااكترارئملىثاالعلىفضلعليههاواالوايا
وأصدكليرىفونيءصااألتنجماعةحمصبرلىوعدالمحميمىاالتنيهنول

تهوقراحلهااتباعمعنمعءسيهجهدحواليخهمجدععينمرصغضهم
اعتهاوالمةصصخععليهرعفمكرمحلموكلاينامسلىةانوذواحما
لرانوللزيمنبماالساشاعلىخخمحلمدطمهطهاالاهمدعدفجصىخلق
ءبحذامتياعبةااببقربلسونتلمو4خاألتهلىواولهيمابر

المالعلعهلحماعقبرافوراىلمجمراصهةثحمموجاحةوكيىالمعروف
المرلابخهلخاقورآعياالشعتدالمجاصالعليهمبهةابئاوجاعقحن

باجميخاومملينععاللهحعصلىاالنياضاخمتاعاالحعفياللحالميزرحة
جماهمكرأفرأىؤاتءواحابصاوليابعتهأهلهعاجمافىأاركنالعلى
كرياميزمهفرحالمكليهاحلىمحدمةكلنراألنبملعحتايعى

اروصقشىااهقليعهاوهفاماألتحملهيطيلمنهالماذكزهـإرأكثيرا
قللىبحض

طاهافانتأمبهأباهافطأأنشحللالهبالبلدهه

أهاصالمحثئوالشلالاليهايرلنتكنارجه
واجتالهاضهدالمحقيعهلمنكاصقيلةاللههف

صناماهاشثىذأصاهداتهـمخاللهفبيتاومذ

صفاهاعندزشههوذشمأصتملهكعنلىفيلل

مناهابانتمنىئفنضىإهابالتعكزيألنخرقمل

مملالهمبار

شثحهاالالاللوفمإثيما
اتلىنلىهورر

هعلللحلاهيمانها
حنفرالمالالم

الللالبيعاسا

جمهـاكالظملىأ
ريتكليعاخعر

الوالطراأصطوا
لننثالواناضوجأ

لبيشمنيهااناربل
ضيهاغريردهوهى

المانراملرالسليا

اللههانالكميب

مهالبيتانارجار

رناهيمفغرائفلا

للصالتاركزى

لتهلتالئفااقل
االاللرلزتالللته

لممالحي

تهاحيومىيع

دمدلمذحيدهال

فيلبرابعالطرا
اتهى
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تيهعظعاحاجثوءكجزلىريامعالتثمدالك

حاعرمإالسضارممتسثاالىياتثالحاراناوها
مطاذارطيهجمالالمجاالمماخاأضمنالنواانوللير

جهالفاحماهماحلقدؤنكدالهادشنيعناإكا

هاصالخاقأقومحماالرلمحثرصقااملخلقاخثص
هااءضمرغيرمالةوقتالممعنكلعنعليه

لموذكؤافافلوعنفلناثهرلزسلنامحابهاذعلىألتهدو
اصافياربؤإفجمراطتسل

ازعايهاالمشتماشهالتلثاامللفثا

ضىاقااقالقمعمىفددئاماوفحاحىهافالأمامآضلتقاتوالقولفأ
لجرتدفيهاوتزنزلابارادكرتثراوجدبراللهعاحرحمسه

جفءأعىآقدماطجمشسحرصأضوحارالمالنكهحماكرجتائهوميى
صلموطيألتهصياكانيقالمامرجبيركأدمكشنءإقهابد

حمبدسيقدالزرقىاالعلضرلمحبدايةكاذكرماالرادحبأيومايعرفوهوه
المستعصإسياوعربهشفتهاعبالبنشحلىعدبنالعباسبنعبيداللهصبئا

شكنهارضىاصديقاأسىينصبلعنايخةملبأمبدكاوجمرإلنته
رججدظياؤقرمتىاذكرهستادالىاهاجرمنهالتىاارههعنألطو
مسبدصكةأهلههرالذىشرقىاآلزللبنسبالهيقاايكالهكقعنم

ضآل5وأنشصاعدعلىكةلىءبأونرعغايلنهـإاالزرقوعرفالمحرس

مثلهاصلىاللهولىرخطهالذىالخهومغءخادقاولههر9اللهرحمهالقرمثى

اتجناالنالغاوعهاصيروهوالمجنعايهـخعاصعودالجةالبنلمو
كةاعلىشبزامبلىونهاالمرصغصؤلملمواصلىنىاابا

ألهأيسمثليمعاصلىالنبىاحااكأثفبرتاامومحلالمجنلمبمقآبل
شثليهيدبمصلىبينوقفتحزكلررقهاالألرمقولهاتخطقبلتشعن

مدؤتيطعهاميلىاتهتافرجحتاصهاثملهطكمايريدشاوسلم
رابدتيمرمحافاخىئنيةنجوبصبعتمنىلىيسارإلذاهباعلىبتالصاا

معرث
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سجرجمبمنجهصلىمعلللهاصلىينةااتحمثهيرعنألهل
مهاعاربعماةقهواالنعنموشةعروار4بهمعبدالالا4فى

كليهاصلىاللهرصيلإخياالتىتانبةوهاابيعهاسبديقايلىالدىلات
العرأهلمأجمهرهالصبدكبدانجالباسامحبضرةاالنمار4تس

امشصنىايارالذاهبعلىشمعبئيههبييرافىالعخبةدبقرباتوثذا
للهاسضىلرالمهليدأتعالمحااللهولىتملحعيرضروقماالصرأصرجبل
المبدببنامهسذاأسلحاصراالمنصوانهىأحدفىمحقوبوفيلجرأنعنه

حمرصموعلبهاللهصلىاللهيارصولاليعبيعةلأنتغالتىابعةصبداء
ومحبدجمنهاعندالدارالمعرهاعارالنوههاالمقنصرإلحماسىصبحدفا
االشالنبىشاالرفةرراىامااجمينوصكاادالاالمجمرشهـرالمبدا

كوبغاجمرشممهزوجرماعدمديهونحسالحفيهلىوسمعااللهصد
ذكرواربحيئءوكأستماثعرمسنهنلياالمضصررحاحصكالمانذلثاوفيهفى

إصاعدالىصارأفىعلىبئممبدالكبمقوقاالذىجمدا1مغاىلقزأ

اليهالمععصانصبحتالذىايهبشافيوركأصهيربلحبيةمحر
روذابراهيمأواساقانجالسالم1عأحاعيلنيىالذىهرألكدق
صذايدوىلمجمزكابانحرلكعثىاحذاانقتضىأنعلىخبرافاكمى
نحرلسالماعليههيمبراااالتهكلنهمآرضىعباسبنانىراافماذكز

لاحمغرفلنىاصيرااللمحبماقاايوماالنااييخغرلذنماشرااوالثعىا
دارايومااللهيقاالذىضحالعافىابذلثمخالوأشايرالأةادايشلبلاثع

تقدمالمدالذىبغربوهونااصاخرهدىثدنراساخاثىرا

مثهويحطيمبحريفداخهصفدحدافاذهـقببهر

بودالمجبلوانحدزاألرعقهنلرتجعثيلمخمااللغوىاأرساللاا
هرجدفتهرحمااالزرللياتخانهاللكنفخديسمامالممعهورهنى

أوئالئهاألبامإنيخهسقعلأباصدتالاالتأمرلبآبافيضيروناحيمبئ
تمرصجدعرفلمحرفجداللعاتراالحمااذيبفتآانووسراقال

رحممافتعههناالقرشىالعممكانتماكاهيماعابممبدابراءيصأزىا
جملعكزبهنيالققال3يخاضيرجمدادعغءأناوفاسالسدود
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لدينوعنأعلملىسبإتموئالتهئعيأصللهليهارحخيإلالمحابرإببم
شعهفمدخهيلم5اقانكدشحلرسالمعلصالااالسؤقالثهدتابن

بنواابفضأبنناوامرمذحاثاصدجمقر2اشاالمصفىجصالخا
عصدورجمراألنطكااتخمثأنمرأىهفرسشاضالدوعفصعهحهنصط
ءصذاقمالراألرابهامنهاقراةالمكارأمامالتعكليموعهالمحقصرصول

لوصلمايمالىصىللهارسولىصلىهوحغلمنارقزهىايدكطاكأبعنألجماالا
افيايروممسكلتولكهناتيملواللماوأهلنزلنرمماالساللقماضزكأرحمها

عايهمرلىفلياههمسبعرنفدحداقىدالانظوسلم4لتاد
صلىالنبىالكبيرعىاطراتاجممؤتالمضاثفئلغرشىرواماالموالىلصال
ابمقامجاهدكنأجميماللقثلينصلىاتمابقبرصحنيههانوسلمالتعثإ
المبدمىفئتميصلواقدطافرامالنبصاكأمموصبحرنءكأحالبدت

التمحنهيؤرضىرأقالقآلوعاعطأفعلفافهتلاتقوتكالانستطحتا
بقرلهعتبماانلظاحماالالزرمقرالتيضكاحمكهلأصركنت

قاذهافرآفةاؤدبقبؤهوحضعثغيرذللثميلحهافرإقاطا
فجمسبدامأتوابالضلنىأربعمائهأنرىسانفعسابمحةفىنىالمر

شغافيةتلموالتمكليهكأساامخامعبيوثقالمهافتمنعبلىحشانغى
بطالرطلماههكاههالتاظفىفليتلوحاواوالمرسدثيذاتزاشا

قلوهاقابتلوناهاذفمبضمفقالالمولجبالهحصلأضىافقالؤبغيناصه
عذاانجارىلفطعليهشرهبمتفقيثمكاوقيتمقتشوسلمثببالتصلىفىا
واالنواليردمملابهملأممبفدامععبالضفيرمئهوراةا

رععلهصلىوالمحلإصتهيزلنركايخنبقاسافاعنلمحنفايأثرهفيرصد
جدبلمماعسلىلىارطلمتندآرادالىفلعمحاوسلم4سإاعلهال

حبالمصفرصالمالثابناوقدلمحوسطههىنتيأفنارقادهاالمراوالاانحعف
تالمانالزرقىاخأتاريقباكإلخائناطوالمجدفمبالذكلندلوأماتءاا

وأربعوخررجمهدىاالوجحهالمنبعةنارسجدالخجفئصاوصط
لياسالخفروامعنهمملىوفىئاطاصرلظقهىاوفهاكاجماتا

فاسىايدىضينافىخيرليمالؤيأرواهالانىكيرعنعجدانحيفىفى
للهانقعنا
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افلفيرافعيلىإلجمدالخمفيميابئيدورالقبعماالويابهنبضحناالت

لمالمعلنالمالقمااشمالىبظريخرجىرحلففرصملفدضعمعهلدعفقا

ههاآبموكتاتغدأالالمادصلىافثاتلعحاهوجملكرنخاالزرقادااصد
رمالحؤطالعلىبعنوالمصاطعدمماووعداهلدصللعصدسالمحا

هبماجماليعرفلموقفكاعاديحنهاولأمغلشكناتابهامه

فامحدكزذآمحاللمرسرخوقعذتحالخفهنجايحرفمرب

وصاشكايهصلىالفتهاسرثحيجمداتنحموتقاقرأجه
المثناةالامخلنعموأعهاتللهارجىئهخارطابابمرمكأارجند
بهارلوتيكانبيشتحالمساالمحلهاطراآقرماالنونضكلنهفىأفغامن
حمابذيقالاالؤثشمورواعكمةمننحنفزضلىللمعاحبصاهكقرقالمن
فنحىضااللهعهويراآليارجبدنتاكلىلفحيمجميعببديآحلىل

قىلوسممليهااواطاقمحفييقالجمابنيطرىوئهالضاغ
بفتلمثبرولمجهزعحدااكألمجعآالاحوعغسعؤفهخفخروحينيهناعكمتي
صلىالتىاقيظذأثكلايعارصغالجاحومبلىحمماوففتارتفى
لمجغالحكانرياحمعالزرقآفثاعوالفترالمحفابهؤحناكتاوصلمكلها

قبيىابجيلجمدعلىاعنهىاكاأسلمععتكتمحلاعناحدا
ننععملبسألاهيماعدتبنصكلعترفرقالاتمالحيمابراصديقاللل
هذالغاعاالويكؤالةتهفراالحغمارجرعليهخيياهماابدمر

مكةاهلهنللماأهليعفالتعولقدسكلعتاترشحرحهاحرقالنفيعامنص
إحماذزتكفئاكاهوجدشثفعللمدالعايعاارججلجعابراميمهوهلعنهيسأل
ممىبايئاأبنحمسةتجمىامنرجللقدعر15أيانجيىجبلثىثافاناتيىاابرأهيم
وئصبموأصومهالهخيراللهافرهناكتننجهعهوالوجلومائتينبعيهة

أوصهروتحأبئنةالحماتهذيماثفىالنوقظلميسواصكالنالمجرانةيهرألمجمه
ممتمكببهاصاتاثاقثافيفهارامهكفامواجماعنداماهناالعينيسبئكلنءلمجراةناتمااأ

يصعزكعفائفافالىيفاكضصكعىقريالمجعرانعرصغاالصىؤبخحقهرحط

لىطةاأعرضىظاالصنيمغنائمعلمكديهدحلىدقعهرصلدأفرجوبيقيالىمعى
هـبئتقبلخهنمراعبدبنربعشسحدبنبطهثصرلمجعرانتلضكانتباساالمرقعايرهد

التعفلعض



اللهزكاااعركاعروىرصممكلادنهيعتعزاشوكان
براوحابهةتيالالمجعراننىجمتض3هااللقلىتمرسويااعنه

مذىأشأحمد15زمدانةكالمجرااصهواصجأيككمنخرئمعرتهفغضى
يئاابهعرانرامحقرامالتفبراشعلىموثراغريبوعنهحنلقيزلرافحتىس

صدتوأحمالرصاأخكاتبرثهانفاعفةقيفشكاظهافىستفنفائصقيكقعال
خافجهااليةخمواكاومومبرابقربافخجمداقلهيقطصحمواللديةبءاالواف
دأبؤخاساصثةفالترالمذاوحمرنعهوح3االدصمددااواةص
ااناةد11ءماذكااراالالحش

اخبىلداممفلءالذلمحاالموصأومهاىلحماحايصبش3اودىغتادى
لظالليلبوقاروفالمبهضعورىالموعغوعنداهلهملمكليهالدصصىاروةض
دبندارهزتموملماالتهصلىالتيعرسلدفيالذىايئاللهاالزرخمرصهـاطبعدلبهما
عشاطاأبىغالبهتهاهنعملموالتمثلصلىبىاقفىممناايوسفصهاخنغكسحمأن

اخمايوسفحمدبنلدمحنباعهاحىوصدولهبجالشلذنملمم5عداللهصياغأىى

يزوذلئافتعرهبداالنجايوسفخماابهاطالغالزامافاثاشأآطاباللاشإلحماهوانف
ارشيدرالناشالهاسمرسىنمحالخاامانخيزرفاجمتحتىارالىفىهاامرذكالصعحنت

لألهءالذىالىشاقافى4بالدارواشرءكه4بوأخريهدصىلمححدام4فعاصل3القد
مارورىسهنجدىتسزرقىاالبدهمزقاقاتايئالدارمكاعثرقيلةر

يممومرصنهمطهصندأهلاخلكافهالالتذلئارلدصانهتالراعرااللهرىحما
اءادركعحدخا

اؤكالصغيرهـغندألىدادلدرحلأونالىلمقااردالىلملدتذحالللىاللقاخإيخهصل وولسترشالحديث
مباوهز15جتحتداصصدةيأفىببةصصلابأخمابدثحمنجاييففيرانعض8ابسا

كربفارذلشتإلنئدمرلدوصلميءاللهصبىاالمأتذاعاغرباإدركسلياوحر
نمفنآميربراختافامقارتخالئقاسقهثىولمعالانصذتياتثا

آاشعممدلدارالقجمقماطمليهفتاالمالقيلسسمعليهاللهوالدتمصلى
المواهبفئبهؤابحفالقالوباردميقالولثليقالوفيبأكأيرفبنا

غرالمواهبنحيرمأفيماللملااربوقألددتالمرانوالالعوالىتالدت
هاشمقيربتعبشعسشهوالمولدفىقبنفهعرجمكةقهزلئللدارو
هالتعحتسطالوكاخرالهتةالىبهايتركوشأراثرتحالثهالطرفمة
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ضىعيليدشلقتلمرازشابطاابطبنتيلارفوحجهاافالئاورتصم
خليرسشوأدلمحدصبنأغاكاانحدنجيوشامنأوالعاتهوعدولؤت
لشاليصالولمطفىغاثىاارعرلمرقعكيهاصلىأععيلدالضبىتلينالئ

ضنلهاخؤللئيدفأفرارهاصنامالهدىاريةشمعارانحيزجمضاللئحفبهز

لصىلناصردتغبالمهلدأكأالااعرمذ2ممنفبكاتغدمسبدايصلى3روجراهـ
كرغيرحرةبعدضوتهعسعماارصنةنجالمؤيدرعلىتجاهلملئاةهـحةتج

نجألمجطانبعلىعلحسيدنالنهخالالمعحنعاوماهمباركوهيعكلن
لمثليزالهلنارلداهـجشتاحماشهيرعنعاالموصغاوحذاقمغنرصثا
كلىجبراشضذكررادئئيخحرولمالمواللكافمهصمسهابأعلى

وبههقهبىكرمطاأببناالمؤضيحديرذامولداجنمسمإبمجرم
بىطااكأانحمعوددعلىتارتملظوسميهالىاطريمرصيلونيه

ملطجمكتالمكلصضعلىوالدنتالنجوترحلىئراوثكأدبمبةافاجيق
اللهلىالنبىبعيهيقت4اعبظوالدتهنكالملضخعىببعاليخل
عناقولميراوحمذاخزعضرابهتوقيلرصنضخقضمافيعنلمرمحهـيى

لمهعرمالداراهذقلمنرفة3جمانمهلدلالااكجوالىطتهرحمهااحيطا
تلمههذاألوثدحواوالسهأتهذتتافىافتهرحموواكهـالله
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مجدمجقرولدتممكايهددقحلىاولجمروافدقضياليفيهاقيحترضىوخد
بمخرفهاساكأحمتىوصلمحاصلىيناللضبىنملؤيتاآلثحاجميعاوفيهافها

يهاوتشزاطعنهرااللهرضىلبطانجأبخذهاضلقابراظالمفا
اللةرضىفهاصاويةونجاهاوفتعفهلىلاالععبينجانةهوخاعفلتةكأر

اللتحلصسلىافتهقالغحهارسرللتئاتداراوهحرببهدارأكطسعآنإمنباضه
االتمشزكابههخدبتوفىزرالاظفيوآهنمانحوأععلمن3و

وسملتمحدياصلىلبىيهنمكطألالبيتجدرلمحشاعلهصغهجريفقعن
منفاخبييخهغفذوشنىفاثكايهةأطلىانلعلمااحلىبحعزجدقالاررقدات

15فتلفالربخكلومنؤليرهلمخاايألءخيوادأفضبحمارحهون
لديناسعداآاسقبهاقايقاقهركهااسبصغةكي7الرالدااحفهبىا

كليهالىالضبىمجلكانذيالبابعنلىحفزلغبهثاهذحاثينىاالضرأ
الى15بلةةامحرافىمجلىلسالمايالعايهوجبرارلنزوقتفهاسم
الموضحأيفاالقبهءذيصصلومللحهععهايمصؤالناسبنضحهشهاط
اثصغرائينىسحدالدكقالىمحفهاآلخرضىلزهرافاطمهلسيداتولدتفلذا

طتظرأسصقمآانمررنوصحاخواارهشلىيولمجهذماهىتتو
بعدالمألؤركناكماارافضللداهذللهصرحماأطرابلمج11كنهاارفى

وقفأجمنحبالمظغرصامالملحابهوسىباننآعهـالهاعرهاكنمتحرلمجداا
اوأوئصئىاالصرألحباسىنجاحمرصرضابهيرالىجممعالللركيها

الصديقابرأبارسيدنادضهافنتمااعلمتعالىصمانيالتهرخدمجتسا
هعهورثئسقةلصايمنعالدازأالمزققزطلعاللهووايرنأقنهشارضى

واضهاعرشمإسالتمحةرضىلصتيتااراباياكالدوسقابياجرمحصلى
ومثهوسظشيمرثنخعهلمسررىاعرنجحدالدينركبيرنالميراا

لشكليهاصلىانىالذىممماطقالرجداالدارجمرفىذهلعابلوأرمبازت

أكاأحمدبنمبفهافآأارحلتعنقالحكناراعرشدبضما2مازعلىسم
لغصجنهةمنعنصلمافيىلصضاالبىعننجاخللخانعهكلمسقالاجصرا

ئمنههصفرأالدينالرسعدلمجههؤهذاعتإيهونلناسجبيروابنوذكرذال
مبدلىاعددرليداافىهتهيعوأهلهانللالةبدفاكمبز

هـنتقي
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فمكلمقشأسلمافيهيإلخكلناللهرضىاصديتىابابهرأممنانمويقرل
لدكاناجحارهذوحالظإمحابهامنهمربيرهاروعلىخعاننجانيدت

لىكلوأيرمفاتصافعاصحارافىءىير3والشيهصلىاللهآثرحمرخمارسز
ارجاللىرحمججمراشقاقهذافىاخقاالىأباجمرشإلارونادىرافيصذا

بصالىلموانشتليهاطشيارصوالىءالمجؤلماهلىلونيواسابنوز
الدضانهذانالمجرمذاافوسعقمت

ابتارءارعفلىجمراعلىيهنحكلنابرهـالملما
ارهلمحامافهيهاواخصصتفىاماافكامةفضلةلمتؤ

تممأحجالعرففىامالوصلملجيهلداصلىاللهرسوقانومسملزمؤكااروى
لمجرااليمذكزممئاحلصبركالوعمااللمحجانزئاعانقبلدءيكان
ءايرالالىتهرسوياتماءالبهرهصابربنعىلمصاقمكللبلىتجرعايوك
ءأشنازاالعرفوافىثاانقبلعلىمللكاناجماكةالعرنىسم
االحسنبشتوفىاعديسلمسانالقضداالتروآخرجهاتهوابرصلم
فانؤيئاهرانيارإصبرىاكححبااالصودظلمجراانهاماقيلااوقايبغر
رفةبنروجمرعفبمكةاحمالذكرخاقىاهاركاناتجالصدلمجاأتا
تمدكابهرأسياحآاانالنجاخللسابحأباجمراخزالشيشلجارندكأن

لوظالحلبرىزم15لموعاباللهدءعايسملذكاكانالمجاحأحرأ
بداراكالعرإلمحجرالمسلسودوقيدالمجرأقيلئىها41بفالمر

لنثبئوهوألحراةوآااالىالدارالقحرمحدايعاللانحرتابهذسيخان
والخزالزآاأثاآلؤآنجااالدهنأوعءوناذصبحانهالشواللهاليال
مثهورجمدزإرتهاصنلمفمحندالصئالىلمحيززتاأدانهإلدياة9روا

وأنهاكاندمختسلمكاليهالهصىاللهرصولتكراالزرنيهاذكر
ولهآدضاكراالسالميرهماؤخهممنهوحزالتمثنهاجرضىابنهـء3ايخه

ىاثشتهالمحاالرقركأأبانجاوأرغلمرجاقائومرماترمحغيمفضالحمبر
شدارلذكلرتجدونارأمرانالووهبهادارصىالباليدىا

النىمالترضىالمفلبنجعيلىلعياسةاريديادوكارانانحيز
بابامقإلالعخرايشردإطاالاالمعظمىالزيااشكليوسملى



ا



يه

اللهطهلهالمحيهجملةمذنمخودانيلذنألتئذكزنأزأصضإ

وزالالمحنىللنملااحاأل11ادرأكمابهصبىاأحمافعليثاحلمعليه
اههوسلانعمهبىمرالىءلوالتضة4زعصفهذاللباإلغلقا

لىافوااناحاقصااحالىانيلالىسلوأفيماالمتدرهبغىحلتثامفاضر11
سارحءتعركوأفنءادأدأيخابقرحالزمناماكاكاسكرباللئاالفزكاتما

غاسامملىلىءلاذتحاااءوأمادرزصحةباسضةعايهاصالشقاحبجمولا
ادضامنصةاهـصءردنلصغرتانءبءاا

اا حاركالتىرمحتمرت9اوصمحافدبمإمجصدال05

نارنممصءعاشىنل7ءودحماحمرهباثفخؤإ
دارصاوارالشإتدقر2اضدافىآآبواصاتفقدو

اراصقيئلوبافةلىتجمافاطيثاححلوورخ
هـنمءاحتهانجاحباحارنهاعنتخقدروازبخايالمجرزماافءصا51رأهـ

تالهايوماللهءرااازسكاء3مموااشقصاتحالزشولكاك
ذشاحرباخغا4اسشإكالىءصهلهقحفاوأصانصهعيضانايسعروله

مالللنىماتهعلىالمتكلعلىنسرحهثأدتهرحمهوالرالظتمحآوحه
لههوأعزازفيحبتخاكأةظصكااسصيكللصروعئىالتئمظصانل

اتغياهةيوملهوبهونبشرسهدعيهءوأصرأاسضعافعناستيهوخمر
تعالىاللهوصحاشرفءكاعغجدرالجقاعالمساحمعحفغهذشعلىعمالخصما

األسحهزاننعيغارفعىفيهوضلحقرنالسؤحالمومغتاثذيحصن

نجاكارداللهمحهوعنهـامااانرمعصمتالوحغماذلميهودتاواالس

يوضذياقداربهوسصكلخاحلىللهارحمودلتقالتالقهاحاكرضىاكاا
محماهدعتحمدوالمحاكممأرانشغاسانلىقيععىابمنعظمقأااصايوميحنى

انونفوسكينأنحدمهماراقبصكلألىثللغيامةالومثعام2غوايأقافآلا
الىكنزاثإمحبدالرايأعراهاساخمالمدصانآصراصهمآلىءبأالنمحاد
هاضشآوقهخالمحماقاصأيرملمحبرايجلىتحالىللهانماسلمكلآملى
معلوساظلجهاورصورارصوااقالتمحهتاكأحمررضىاعااالذر

جمنامآلاشهذوايانأحملعابنصحارواهنجاكطاجيخآاالمجوأركن
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الينارجالمنأللعنبىابرلرهذيماقامااركانماحمواللهرحممالقرمصىا
مغمالصالمبنأبسثهوا

نجاصالمأبىأفيماتصبوراالمحرامابعتالأرممةانا
بهاخيصطفماالرصقللاالصوبئاركذالعنهماظابرخاانجدعباسعن
احمزالهماهننجباساففالذىيهقالزااهناخاأصماصاث5كاعا
انتعكنهرضىأكاهريرشعنزرقىالاجمهإلماضااضااالصثأبندلمهايسآلصلم
ارجنيدبئارصقالمخالصؤغرااوكاكامن3وعالياظهحلىالرسواالخاالقا
قوتفوحبناضمضةهفاهنااوالبثأىوصقوتولمماجهانجهرجهأ
عليهالدهصلىاتلارشقاغاانرحنىةةطئصاصيحرافىواكلإ

طوفنسطاكبفحاتمقدوانحونلؤحهملمجرفااهذاإمااكراامو3
االرعقفنهامنيثتأالينوجلعزاطانأشقدفقدزأفاللةنلت4
النيىعنعركطانارقلرشرحاواالزضاهداتاايومجحهاااطالا

ايررهاواركنابواجالمجنهماالهناجماخاشحنداركنرأومصهءألتهد
فلثالتملهثاتجاجاصواالنارخديدعرانحىدامامارانهبهةابرأبأ

طيفعنانهالمجئنفىاعااربهااالكلخهماقاللهاعررضىبناكلنالميزابعد
عبامياأبنيكلنالالزرقىارصىألتالمجراالسدماحالماشاءاسمنهدط

فىالمحطداركاتإرتوسلمالقصثلهسلهللهارصواليالتمحخمارص
الدياصنفىآتنجمراللاافغز2لهفاذلورتمإيخاهرآلمزابراالومح
تيلتاتاقهرضىءعضاعنأبحنو3راضاظوتناضذابنةصىاآلخروفى

رعيهاالوجرحطتعشكلميهأااالاعهتئااركهاضدئجيهثرمرةالكالرحث

انكلالبمهـالمحهلةرصرفىاالزرقىأريستيعفرلمنمحندهغظالماذ
مقرسضهوالمحبمراجماقالنارإكأالوصماصلىافتهرصول

شعنفانفنشورفام6اركهابينانوهـواللهاقزكأراقالبخةا
القرطىنثعاقدلؤصعينتيرضحهزموزوالمقالركنامابيهاالهمارحمماللةصابط

المؤننهامععنمنهر2ماخجالسالمماعاشبصانواتؤفيراكف

افقعباصارضىابنسههزعنبيهنديرفيانقتهوداريبنفكةغريفئونجورء
وقبرشعيبعابلاعيلصفييمهعاقبرليىضراالمحرامالمعبلىاقىةحميا

المجر
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عياسطوشراداشبانهذاوبنلاالالغوابتفافااهالمجوأالمد
رتوماواحماعيهاغرصعيرسوامبرنيلمحرامالمممبدلليهدتمخارضى
ليعرىاالمحنرصالةثأعلمهشاقىنجلتهوأحدوأعيربهؤلمككاألنبيا

مابيهانعالرشلمحاأبهاقرغماخيرالبتاعانقاللمولتمكلليهالىالتمالصسول
لمعيمولتاصلنيىاعنهماعنللهارضىعباستاللهعبوعنإماةواالركن

حنفىلطبرأهايرمحطروأالاههمماحعمطعصيدماملزمركواثعامامابننمآلىا
أييكننىالمما0أرلبالاركنمآبالمأشملررصهماارضىسباسا

الباجثالمجربنبمدعولموثليهارصاللهلرانهكنارضىهرير
عيهآاتميالضادقويغينبىاحروفزااكرثالئأبدأصاالاللههانى

هلشراالطبركانيروىالالقاالكيخحباهعوشىاذكزخالراأرحميا
ونخرسالةمحعلهاياالافيايدصتحتاحديعاسظوسلمعاليهاللرصلدمسلىا
قبلنعارضىهخاكلثعاالحتعنآلرهارضىالبمرلمحنا

لمؤمنببنااميرلجئتايخاهىاظجئتنجاأمنتأرفىالباالصافعالخلومفا
وصعيمنبمدعوالدمثندهالمراظئهاغتبهزمإجالمجضضقائماعلىلنتقال

جالعيعااثقرةنجىدطثملميزابصكحتيناتحتهرصلظالسلفشا
تحخضحعاقامباععنصالعروعنلدارلغرممىارذةكذلىبتا

ضعبضرقىالرإحأعهلدتذلؤبهممنووخرجاضيبفدطكغبهال
هرسابهمحنويروصاخرصاايةزائالميزابكاحااوعاكطعامجراتاكبإ

لكعبقذكرهاجعنلميزااياشمشهاتخففاانهمابديناشزيخسحصدبن
للهااردعغعرصيلعائتترضىعنمحنفارضثهربراطدعبداىورىلقزا

ثوربيتاحمامنعاترأدالمجرمالبيتعهاخوستةلظلمالتعحليهلى
تصلوعحياطاللالصلىرسولعلىمكةتعالىاظةفغنذرشاانهالطايفاكها

اوادخلهبيعطسلمعليهلماصلىالللأخذرطانخمكةالبعتفكعتها
أخفقابهيقرهألضرتانالاابتاهىالمحطيمنههنااصحلىثاالمحطيم

كالمروالصعاالابينصىاارأماماجاث1اديتضاتاكاخرجوه
ىاألنماقضترعنهافىاعررضىبناصةحدلمضدرمناالرغيبمال

لعتغاضبحيهاصفاوالمروإلوامللرافألاصصلماصلىآلافانثخط
دالثمينال5



عىنافعيةارانهارتلىللقطوالبزاالثبيروةاطبرائ01صواثالمحدقبه
اانعرافىقدسينبشاتلمروةالصقاوابيهصثامحفماسطهاممررضىبنا

سكتقالايةرحهغىياحكلادالكاشجصاحبتداماليافئيوم
الباتاهفتغدلوهىتصرحباصتارااساقعاقة
كااتاشئىازاالومارحمواكاصيبالغلىتل

أجسواكاأنلقيتاوأبتحضتاادفثاصبرعوزادل
أءادنهتىيمتضمعرىليوسادئبيزوصحؤلىا

كاراهااليدرافىاغيريهالمجنانامنقصدالجس

لميعقلولةالزذعنملاكروتلذاذكزطدناروافىذمكوصلى
اليخالعااردتحاللتةواشياكئرا

لمعتصرينكفىلثاكب
مخانلعمزثحنه
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انهسمعلهذااضزصآللرصميلظاروترضىانىشالمحديثاعتر
يلافأفلوهمينالمجاهبألمحجاجكليكميعلردةضاطيننرانهابلعىال
طئامرااللوالتعالىلفىييربنوصبلمحىحؤواصبنااها

ادرعنمترضىفئهرابىص4حاامدوالمكاكةدسطريغااالممعم
أاممؤروائضصهثالمرآتالمجحعبراهاقاللمو4عاتاندصلىلدرسواال

عليهالكصلىارصعلقللعنياظتالذرضىلمةامحساوعنباسنادكثلفساا

عنهلكاحابررضىوعتجمعفرحنياابعنجهعابنااعشرلىجيالمجعارسلم
كالمابرلتفياال01جزارايحالهلميراالمجحلظسم4عااصلىبىااته
وانجاباسنادحننحاالوصالصئرافاحمديوارمايملىطجااطعماماطعاما

قتهاترضىئعاالسناحيحنيهالرامهـكهكالمحاقايههرالبيمفىجمهض
أفضلكنةالهالاأفدأمملالمجيادافضلاشكلاليرسهللتاخهاعنها

لارطوابهفثالسروذاوضعتماقالانعنهالكعررضىتالمجهاثبم

لنجااعنمكناطةرضىعراأبؤروعنأخرجهأحدالمجهادكأظخهعااممزواغالج
الرزقارايدملنهماشبعقماخعتاظئئبمابيزاتايقالسمعايهالضلى
ابنتارنحهتئخصاىأخرتجعانجاالمحعخبتكراكاالذدبكاوتننى

عديهاطهتمسلىاآللنرصلظالتمشرضىنجسحراللهبءتالمجرزمما

يدلمحدلكيرخبشااصبكايخغالذنفغروااخهعاينفيانظفئجناتتابعاوصلم
البنهواترمذىااهربهضهااالقابورطضآلمبراشفضهواوالذهب

لىلضيانجرببعقعنسطلىاإلصنادصغقانىالىرولمحثبدوحيههفىحبا

افيعلىكتارزاءبورمحااالخيرتايذكرافرفنكر3وثليها
اللهالرمرلظلعهمطاللهعررنهانجهاغنياوعنصاقستلفالموليهالتد
المجرفىهغرجحمكلزعرهنقدبمؤتئنعلنمجغلملمنجةلمعليانتهصلى
طكالمائدفبكلهاوريةالغاحاراكاومإزاجمرذاليرعرفىخيره

راصكارراصهورانيمدندحمالمراقلههنابونرفىأخرجمدمهفى
ثعؤل01تتمطويقالحركاماصدافمادإلالهاععنالغينهءأضطرأب

وصلمالتمكليهملىالتآللرسولالتدعنهرضىعلىوعناضحطرسفيهىععع
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يولنكرظحمإكلربكبمكزافأرابصدهدعجقاالعالعن

علئااخاصلىا4زمكزوجلفأوكماابألالمجهادوخدلىرلقدالقلىب
صةمارآجماذقمتأروغزغزوصئهطكملشصثتبأرحداالا

طلصالفمديلثرارجالن1هملمحمالمكيهالمجاثفثىلمعاعرا

فضلاللمألؤرأاتضعلالاصلمخغيللمطاواخامراففىلمسكلهاصلنيىا
لةاىعلىيعكليهاراننبهاصلىالعالخثالأشكالانقىعلىليتال
حمارعزنجهعجمهنرألموتلدمثنداجمعافثنةكاذللثيويبابهآ

سببعنالصالدععتحئفحاالبفتحقالتهثإلئرتماصلىلشىافراع
يذالثالشاكلمويئأمنانباارفياتكاريأافقالورةلمذالهصصويحا

فتععجمسهعزماجمددؤصهءايلهكلعلىءلىكانوأضكاللىبهاوالدك

لدكالعنابهاسصقائاليتيلسعحالدفنهابدرلبكأالموجمهفرأصتيقظ
االدخاريخزيرصنىكتزذكرماسلمكليهاصلرسالللهعلىمسطالصعة
لمحضرقالمحديةالساعلئللعاثراودته

نجايهوندببرىاسفكلملعنتنجاماشملفىرحط
بمماتانماجمنلمصكليهارصلىلنبىمامحاناعلماللهلقاشاشرحمهااللنيئظ

دعوصالمحبقاالجمهناتضىؤتجيعمهاليرهطالولغاالوحالسدعلىملى

وسمارزصحليهصليعتهومفمرهاوطرالمحبهطوسلمعلمعهاللهصلىفان
عبتهعنلميمنصيبيعتهطرلمبهلمعنكنهامظاالطريعههحهافيف

فسلىامينايهوهدبسنتهؤورتستصكيعينمحبحهاهلهنللهاجعلنانصيص

وسعمكلاالتمملىرصيللقالظخهايرضضىهرابىثنللعقدهـما
تحبانبنثحماان1أخرجلمحتمروالغازصعالمحاجاثالنهشالىاللهقد
اطوقمثطبفأصابعصفىحباوزادانجههسلماضرمكلحكهوالمحصب
طهمحكؤاانتعالىللهااروفدلمجاعوايالنجماجهاافاعطاههفيروسألؤ
ليهاصاشسويللتهآلسانهمااحررضىبناوعنرسنغيههناوان

حاااجيالماررعامأرإعلواواللعالمحاواياروفداللهالمجاجا للهاآللرسلتاثعهلتاابطهريرقرضىكلنونيخاالؤجماعديهمخلف
لمبهتاوصسالمحاواطرولهاضولمنحاجالليهاكرسمنتمعليهاملى

عن
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المحمتجيخياضعضوااععدوروستاعررضىيظلمجلعدص
عرممنغمعششعبةرواملبهنأالذلابمعضهرركثعرمنمغررمدفيا

اشإرظلؤقأفنااضأفتفاانلموليهاصلنياعنكنهارضى
بهااناجبتحرهانألفغالدطكااغأضبالفظمنىئثاطنجناال
صلترمدصوياوففحعوهنالعاحمدانحرلبغوولنبىاطيهما

انلىمكتاحلشكماجيدخليستجابآلانملاصلىلنىوعا
لمحلجلضمااذالهنظوصمايهانعصلىبحزاراهلمفعضلاذيرجع
احدروامععفوريخاليداقيشضوللثفيلأنعليرهوعفصات

حقيهلر3ولشثليهاتعحلىارظالرسولظالصغنجائدةوواماهتأباعقا
لدشمافثينحبملمحاعأشلعازسوانبعالمالشكوخههاثمؤجاعطه

كعتةفنجناميهماحةحلرواانرعلىعنهاترضىلمحعابابنعركنرىا
والاحتغاطلمضؤتقرتلصاللهيرجمشامافالباريعمضالر
ثأبرئالهييمفشكهاخرجهعضليعهعوعادرجهلهاالقىنعرنت
اعويثصصااكتواافكمعوقعاجملهعااطارأيشغلظبصهنم

يقللطرهناتعطيللتنىكمظثمفغالؤأصانبلدعنعليهافألتداهعت
فالظلهوببنكهيدخفغللىعامكلافالتحالأونالئهضعهريفلشث
ننألئقةلعادوالحبقلمبينالفضلاهذاللهقلشواسنينضهير
يقوال

ارفعجيواشدمنعوحالالرياشضطتأتهوصرمى
ذوارجماكالهمصانءيارتنىعنبسدخناال

ااالرلىغعداشصكفاطريقاشآلرأبترحمهىالسحيقوعن
أهاشيدفذيأحمقالطربمقلترقنامنظالىأاينهنءي
نقلتالنممظرالىالشتعانغالدخاانظرايهنرنضاهـقىالعنرةعلى

ءخرااصاهابعتضعآإلنعتىنقازضركبدجمتثاوضعفخبامن
بفهالمعلمابممإضعياتجعخاخرثعامجمدضىواماضضع
وانياقله

نسعدال7عالاجعااحبسلفلهوصصوبهواا
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الحارتبدهلتدتاألكاايههميانضىلذىاالمحبليى

لمتشجمهولمافمظالعنلمكليهوالىالنبىعنلبعرصالمحسنرماياوث
لتملهاثتالبرتاأوصىماهرجلأهـملدتذدؤلهكييممنجضصئ

جبهاعنعقاصمللذىجةجمهاايصىللذىأوجمهثبلذىجمهفالفجج
شيرانيشجهتنحكفهنلديهواتجهالجمهحمتانتبلهلديهاعن

غاكارعقكرظحسبعنخهءخلذىكأكعبكبلىبهيرصىالفطبجاض
المالرركهققولمممابداثعضبرااللدظولالىفوضالىجماللههبعافاكبهالشعراف
ضطعحقخصلسشدامبناعبادىاأمانرونإلهاليهىجالوجلرايرا

بصفهموضفعتنهملمححخهمضعسوإفىالمالئكتىكمأشرحتىنيرغبرافدكرسحديث
ذدؤباكمعنامححامضىمغفررأعبادىكافيمافيفيحىرتيفدجمعقالبشيرالنذيرعن

للذىمقالنعاوالدزنكماهئيالىوكعرهاقدكياواعغرددتسدبهاننيصلى
انمظلىلم

دفاؤنرنراجيخرجنمسلألإنداأههولدعهليومذدؤبهمنجضعنهيقجلضعمةكاناذا
صلهوحالهيلكرممواصعههجباضااالتعاللهاشاانمتجيرومميماراقلمرت

الشتعالىأثفاخزوثنامنءاالسأعظملمحدياوذيرضاممدخىايي
سارثفىنرركمإلمعرخالميراناانوىهـوتفبمئلمحافظاوأهررانهاامخزهن

كانساتبمعيابراذاحعاانإخآلاهاكأرالمحاظاتوعىيامنقيلإلغفرله

لئينخاثحراالمالذللثاقدؤكقالالمحنةاعقرهـعاأنارولىااقماهطياربيعل
قالخلمههعر

حميقداالفألغيهاهايوقدجملعصامهبأقدتنورحاموابلغنىاتعامةلؤششبل
نجعادت7اااافبتطفأطئاةحصجشعصهصنرمداااقيافىفشحرجسشهاال

امفعوصحئايتركهاتفواذابصوتتحمدسثطوقعتحتىبضدهفرت
ءواررافهافاكانمفمإالرتحرقهايهفعالمعكثئرساقدجم

هوايرممارؤصاللهلضاضيطادشاويرو15بهممالكفيهصطيما
علىلتهناووتجارحمتنزاالااللرمحعىالنحاوماعرفهيرممنعئوأبئقروا
علىوعن15رفةاوقشبهاالهاألجمبذلفباالذاشمنذيظلامالعضامالؤ

الدهصلىشبهأدأجعلتشعاوخمبنجمهثنممالججتلتارضىبهنالوفقاا

لمرففالىلفلاقفمظرتيشوالبوثخوعكثموعروابممعديه
وصشفغدحمهتيلالثعؤألمعناماناتههوقلتاعراوص

هاصبماح
منه
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آاافوجلرلمجمزلليلىتإلمزادلنتغرأثتللثافبتجمالظلمجةآيمنهذط
اضعانحهصاوالموضالهلفرتتدخممحلهالمؤقبنداللىنقالل

لمغغراهلراأحكالأواناوجراتوخاصتهبضأملهثمرجلشفشئ
2خركانناتنحرظسنةلمتاتانتموهوسرضىاللهأبسبداوعن

صذدكمأأحدهعارفشالاسكالإلمنحتملككشمرايتلميلا
أشالطمذفيمحتمىأاالضةمقمقجسأالفاذتماطبعتيلهظنها

ظرلظنخالمجميحاتههافعلحهصاهمااحالفقالىففعلىحاواؤحوج
مانهلستأخربتهحغرافأحدتائهواكلفوصماصابحمنليهمايملكلا

يالتولتاالفامظيمالافذواللهطعواثهىيؤتيهللهافضسلوذالف
كاابلوكؤرجاقمدالخؤصوتوزيارتهلمحتقصدااصاماشجميهال
للهارحمهالتتعاابراليئمهديربىامبؤاااصالملصععوااءالليلخالظ

صدهـتكبذشطعؤنمقاقيادقاهنافااعايثهوالالقياتدوملمحاتيجمام
2ءاههشمكلللمحعاكأالعودمضهفاليقبلفاشخلمذنسالمصراااقيجتماغفرلي
مالمحااتاوالمحالىنحرموممامجبماالفىالدشاراغبإهدائيرنمورانالمر
جلمحديثلمعناىاتطمباالاليقبلاللهنآحرابهبمنفقتالعبلوأ

وحطكلنهصجعشةااللهكبالاويخطلملزلامىبراللةبيت
الكثاريؤشاعمآد4اغانحااصوهقزدرحبنلهرفيمةثبعف



ضانرنعمؤاهلطكئماماوا

وصمكلهاصلىالظدسواماظرفاعهـصكانجعياسصد
يكىقلهعناتجىتنهاشألعباسكأاالنصارحماهااالسأقهن

لظخلطعرصاقحآننعهافناناكناضهونىلدهأعلىابرالناخاخنرالنا
خمرةلقنؤلمسطرعليهققخلتعددمصلنعرةيصظنظ
كأحدبحعادصاضنفهواواللراوراالبروايئوقحمقعىضىعضالةف

طعتلخهماالفارضماكلباسآاغرشدوعىمنهىتحالجهعاس
امإلفقالانجيزكاقهابرحئالعليعوللهاالتمحيهلمحرصطااكطيم
رضىهعحقلأبحعوعيانىحبااتقميهوالىؤفدقعدعرلجم

بنماروانجةتعدورمضانحرلظكليموسلماصلنىالثضعضى
أىكباشادجيدملشعلوحدفىرنخالكلطبراقحالبزدرروها
ضانتخرعرلئظقالمحهعخاصماشدمولىلغىانظطد

بعفمالزجمآلقىرآلمزااقرىاكلبدااذص
فيلمحيناعلىبعروصياوسالوأهألسجاسحبا
ثئاخالللحنعقسلبتتابحالوفئفبهلى

وسيالوعراالعفاروقطعناشآعليااليمرنجاقد

شدادهطالمعهاالشواقكبرأنلىوأتعنآضت
لىاثهنوعنضأحاحبععانععساخنا
وصالمضئاسلعوشفلمقبكالشلثوصاداقدهئيقك

مخالجاكعغبناماباحاملرارإثنضىالغشظل
هورنجهروزماخايخاعادحزعلفه

احلىلىممعدالطوافجمااالرعقاصثئيميتا
اعبتاروصهنمجرصهوالساللمالزا

وأهالينفىإراسداللونادتالمجمارفضبرقع
هعنمفضالونبرصنلهوجاكمعنكماللهضاقد

سهالإفعمدالحعيرماتءكهالهانعطظضا
لمحعيبتجلىاالوقتتدصغاعقوموااالتندطعاطحهـا

مرى



ياماتحلىفلعيراذمجمىيهفلصيدعنعااماشى
يللعسالمدىعلىوصالمقتلىفأالنىلىءوصدة

لمتلونانتذكرهعىلعنخلذا1هصدناعدكاذكلىاوصلى
العافيلمحمددتهرباكامراليهات

البيتالطوأنحوالنقوالىفضلفىالخامهمالفصل

انهذفىبرةداماالناللهالخرحمهاخضكالابالتهوشل

ففمهحفرؤوأنجماللإاللتصيمنالهقزذانفنياإلتهـعليئاوخاذا
قالاالتعنبهدلاالنسبقواعافيفقثرناخهإمدقمحندهئا

انااعذفاممياأراالؤىاذاصكأبحلى
لتحاآلض

آلماقافىمرحلىاطبامحبههوأنتراعذم
ثاعدتور7مكظمدملىفعتدماابيتالمااللهرحمهتجاانروى

رالببمههصسارالى3بطامحةقولطعاوئطرإلصتعظمالاالنئدالببتظ
فاالترجمونأقلوباوارالبللةارحمهارفرناوقدكاعالصهغئىحتىكيي

بلوخولئمالمجمالقيمشاهعنديخهيمونكعبااراآلهمحتوأليههةدخال
ماكةغاثخلتيدهجضماسأقطللرقتذكربحاالمنزتيهؤرالنالمرتبة

البعلهاتاالحفضهاالنلهالنريبعىاشربابرأبندلجلى
كأرفحتافبتجبيهامجاثطاصقتأكأتسىتضألفاضدقالواهذابيضمر

اللهاقتمصلىقايرسللظهاامجدرعراكأبىكاحهكهاارصىإالمب

اطبرافهاوامرقبهنرفهكاتكعدلالأسبطعىلبباطافمنوصلم4ضال
للهاصاللهرصلقالماقالصارضىاسعبنجااكنفقتروافلكبيرنحا

تينرحمجمإويخائرالمحامهخحبايوبممملىلالتمكؤونزلتوصمحل
اكأالحىعنداحناابئااهركينالظريئشءصالنجاارفشاال

البيتاامراحشصاأقالموصبشاصلىلنىاانماءألتهعارضىاعباس
ذىاشاصعاالنجيراحعفاليتكلممجمهقيهككلمننكماألاص

والللهلىولماظاللةرضىاسايونهفىحيابنط4واللغض

الثميناضدا6

شعنمملىدثولوفما

كمعمعليهالله
الحلحكلنماص
البهالىتعاللهالىع

محرثحيلىيطونعن

يئالأرضهوفا
ميهحوليصؤرن

المالمةبهأحر

المغرررمرهاديو

ؤيئلاافئابهثفى

فتما

الحبيمننرئقال

عبشالنيئمابها
حمدأصلىطاشكجيرا
اشثمهيرجالمبنبنا

خاصقرخماظهيابه

تماكعاخه
اثالتمارتطاا
لتةحاءيربهاادهـء
لحضىاركنعماالا

نهالمشرمالكةدينز

وصبرعسزتاماتاء

بعالثمبيكةايىاممر
ةانمرفتالبئةأ

طأضامال

طعبهادحاضل

ةءاخاهلثرفة11
هكحبابالطااذا

صحيهيرتميرشنىت
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ايلدتجمبهممياذنرخرنرةخنماطافدبالبيتصلمالشثاليهصلى
فقالالمحديتهذاانجارلمحاعن1وسحئلضكربحدلوظالرمذىروانهايقالغرسوانمه

بنعداللهحنرالفاكعىزأقئئوروامحبدالىمناكأعباسصحكاساهااطانيالباعالئلر
سلهطاهصيقولحسمعليهاللهعلىاقهرسرلعحتلعنهاللهحمررضىتءكأفقى

حتلدضاظأوعنهفاصحهزاثااواهرغرحصنخةرقاعالهخكايهخا جماصىررطشيتحشلرايت
الملهاليرخالرضعاصبعططافبالبتعنعليالتهكإلملمافتمصدلرعدتالمتال

جمهخفجمدادارصهادرجهلهرخهاحمضهكبعنسهاخطحئهحهاالأحرىص11كاسيدالحليد
كهماالترضىإماصىاابنهـءتداللهوعنااالفصسانواتىفاجمكاءاببثلرةللمهير
فقالاضهاالتمفاكرحةخخاكايتقةأئتمارخؤخلؤنحاه1هاالثمومحصصانحه

روءأناعداوألهلكالحداللهاالالهالأندأكرااانكونهاشنىش صألسو3لنهللهبمأكثافءأهل

سحنهألفصبقدممبكلاكبارحمققاذاطافعإلبهكرقهورصولهاعايهمهاعوا
أهلصبعخعنستوغغولضأسبعيهاورخآلفحمثيئصيعنعضهحط3دطوراررالضنهف

كأقشلهاكالناواحتاألقيكعتن5ظتلىفحيمابراهـقامعامناهسصهذتتخميعهمالن
أجمالقطثاهرصهءأوندتهكيومذفىبهكهوشلهءطلداسمحوركاةأركيخارعايةفىالى
النىالساخختعهعاقالاللهحررضىنعاعدارقوفااألصهافىلهمنضضابرا
ممرتتةرامدابهترا

فسي5منرجلاالناخهرفاتاهنىمميدفىلمييانتمحدساةداولرصنهاصي
بهاآخرطانلمحهاللتصلىدفقالجئنانأالاللهقااالالرسولتمءاءا

الأخالفالتففى9صئاؤصأأهاشئمصااضوان4تءففيئهاتص

للهاصلىالاللهقالرآخبرئلففلأصارىلصافقنىلىفعاانتهسرشانطالرسولذإلث

تفيهوماالعاهـامابياتفملمةبعنجئمخرشتالنىجئتنىوصلمعلهحمضاتاصزنىف
منالئفتعاوالمراصفاالطواظثمالشبرةافإةاركغتناجناحيمزدامرات

الووررمرساحعبعطص
ومانحركمحنغمهماروعاالكزصثاصاسافموعنعرفهيستوتوفثهلئبقثوارف

اذافانئاتأكآصألتجحؤاحنبئئاباغقوالذىلففضهفيمعاالظوضاعيطمحمة
لبهابهبوالشفتاقثاخغاعالأماتاتفمكضجحنبنغيرهمنحق

اسثاعلكارقتمناضوافكعتقمدإكصوأطصغخااصاعالمصلهنكلس
الحاكاوالسلفلن

عةألثاعثوائئصبعيزرتبتجمهتقوالمراصحثاتوأهاضلادالمعمييحاللرمحية
المحشحثاكايعواعباأيهةالمالغيايخباهىبهمسشعالدالىهبطاهاصكر

ساء
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لىامحارصعددذلؤبهمفلوكافتجنزجونهـعيقئجعبرامنكل
وأمارميلةلىشفعتميههولمنراهغفوابادىافنامجواكغرتهاالدكزالمطرا

ورخذنحركبقاخوأالمومخفيركبيرقصارصخهااةبهاصالمجمارفائ
ليئضباخلةوصعاععهاصنهفالبكاضحرةرآصألواماحالقثبكندرع

ءيديصحلثححيأقااصثالوحشوالحفجنثافانلكدتبيفنثالوأماطيا
الكميرفىروامالطبراقىهاهضىفعدغغرفيهاضسعبلاعلفمقوايهفيك

يقاالطرمذاهنحن1واليعوجوهعريتاىهذاؤررروىلقاكفوا

أيخاواورمولؤقونتهاكامموابهاربأسيغاالطروهىبىالانفرااكأاظ
4هالفياطائفيهةالاياهاانلانضماارضىثشةطيئجمهئحبأن
صكلهاصلىاصاعناترصأشعنى5ااالمحنسنرابونررجأبوالةأخرجه
ضخهقاارضىاسابنحناللهرحمهثخوصقبابإتالطوافقالانيلم

فالمالشافالعااصجعنإيهععمفرفهاوسلميهفقاصتاولرقالكظ
قرسوياعنوروىاكلةاار4ايملونوابمطافلنيتغفرو

خرعاتأذتهندمماتةلمعاممحخحرلهاحافصلىعوسملتمكليهالى
ضىعراتوعنالمةائامنىاقاكىاذلممعننالاهناقيامهايوميحنر

لطواتمكماذازرمامحثلألتصلىبىاعآداجممااكانقالتعمهما
وصلمعإاللهالتدسلىآللرسولقاالتمكلنايكارحنىأيرفروعهجهاخرباليب

طاأةأهطاه91ةةهـهظدتاااذدهاصةةا

ركلكهعدنخلمه

لمقامحيلفعالضاا

لقلىقغم

العحرهبعدلثصاا

لصجابعفلالؤلىا
الشسحللىعالى

افاطاخضلهحد

المطرئ



اسنىالحصلىا

دلندالميفثالحرا

4صا

اهدوعناكافئأةقرثىروإءسدثإالخروتياحنههقعلزتى
قفطيلإبرارابنيتكلةكنالعباثةسلضاسااليضيةشىصقالى

باسبناوعنتسبسيطوفارابنحلثافلثاكاصفاشحفافالبا
صطابتاحوتفطمنلمو4أكدزصشاأشرصولعغمانتهارحى

رقوعصيوقلخضبىالوهرأصهيدحدمالرإعنرومفحصايمث

أحداشريخرأنمهفصوورالمجرثواصملموجلعزكراللهاالبذكاووقل
سبعماةصنقزمحإفيرأاصعاوتءيرقدبههلملهتعطاللهحمى

رقبكةكلرقبأفبيرآخهءقدقزدرافآبضلهوصتألضسبن
ادشاكأادفيهنبلتهأححلئئشفآشافشهيعحهصعثزآالهدرهم

وارالمحالرىراهخرضالافىلهأخرتشاياوالدفمالىجملتشاواناماهها

أمافيابعمقعنوصالغؤاصرأونقلهلمحاانجاالبحرىاطة
يتولويكلوهقيئاسطريقاالمجميفغدناشاافالرايتئ
مرلهرفأنشدنوفظصاراوالنىيراهلنشوظوأ

رألنجبمبعإررهقاموليوالشبهباليهفودحبيب
بغالهشرأطقلمعندمنهننهاأالارعقهىأتيت

يعارفاالمحاقولاللهصحركعفرجدنامغدملشرحمهافافىعغثىثمالة
لجتأخابامااقنىدمحبالتهل

يمصرباصالحجالدعوهاذذاخاحفىصثعت
صهحماهافىقاصحبخألمصالمحخبلومما

تججاجضبىمنيخخرماصنإخرعنصبوبقمإ
اصبماجاالمجميلوجهفيبصرممحرمهاربوانما
طرجهرانئفرأحسهتئئالئج

الممبجرباهيئهيخصالغاصباجهطففدطت

يمالمإبشللمحطانهءعاسردجمهقوداله
أتهوصمعليهاللهصالنبىكلنفقدرالضينلبيتالىاضنطرافمافاهاماحا

لالارضىعاسابنكزىبهصاانجهأضجهالحعدرأمالتاالنظرالىل
ولقركزغيراجمدىوارلمالدكعبقحفاالجماأنمآياننضراعهعا

عن
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ؤصديقاخرجنااعاتنياظرالعئظحةارضىالميبهفيدصبوعت

المحرامتابافىاخلياالظثنهادرضىعطاهوعنأمهشإتجمومالفظامن

فرتحوعناالهعاوارهلالمجاهدنحسبيلخبشااقئماأصائماترلهرددباكبا
افؤبماتشكلضايماناؤصديقحاالكابهامانظرالىلظالمدئثبلساانجا

حديثاالقلىديثارقدتغدتمزىوابناحرجهاضبمهامنرهابشات

أبانههمحلمأعىلىموخاصسحاواللهينلناطروناررونشارحمات
طااانرجأألتمحهرنههبىطأبىنجاعلهبنيخهانجاإءءربنجعفر

لووناحاتلنااانلهلعالصوقهحتىص7بيتدالفضراام2ارحبالاصلت

زبهطفافوبرحتهفىيظرااللهلاكلالولمفقالقنيوتثابزقتفلواصثاا

فانارادمنرأسرصوخاهالمقامأيشاسبوعاومححإهبامااغهـءضد
قائلدرالتهعيفيهنجدموعرمسبردهموضح

اغوشإالصقءوماخيرنائمإإمكاطتةلداتالا
لمحالماآنتلاقيفالذهدأيالهاماناتاذلتأ

وصمالغافلونبهرعنرصلالذاكركلرهكاذشدناعطالتصلى
الحالميهةربئحمدفتهواصيراطحلم

وأسمائهازعضءماننرلبمنمنفححلفلسادساالفصل

زعزمانهملهأصحواعلىتافىاللهالمرحممانهااعلمقالو9إلدتماوفاقيل
تتهالىاعابييهامننبعالمالعالؤىااللللقاالعلىلمياهاخمنأفضل



ةضربمجرللمبهمبثذباولهصهنيتموصلشطوصةلمنوالغاقار

رصياالللقلىفرأااثثاالمجرمينرويضغويةاثونعهعاظن
غموشغالوزاداوأيواسلماامامكااكامباكاالسلمعلعهقها

لصلمكليهالملىرصيابرازجابيرعناشاابنعنالمفملبنعبدالالوعا
لماكابنللهعبداوروكاللمانابهقآجموانجدماحمدواأاضجهلهاللمثربمامرش

الصحدنفىلموااالانممافقالايهعبهابلاغضربةهنهزشألصسئقا
والضبزشمالظسيهاكدالتدجابراشرسولرعنالمناكهـمحد
وتالالدياطىلديخاخرففظلمحااوأثمربثمالعيامةيوملعطمىاشروهذا
لمنينبىشهنقالللقرشىبقلبراواىاجمابنامناصثعيهولىرصمآلهانمملى

سلمشكلليهارسرللئصلىابلعنىنالليمالشردتنايحالمهترمالغفوارا
ءوستشفاثرضفرلمحهاللهينااضننرااشرر4ليهواقالىلماضرماسشملظ
تاعندلغرثهاوذكراشقىلمآلااقماعصتةشرأفىمهاكاانآسمقعنب

لدلوثهافىبمثمفضبثرافترعيازمالراعااناعليدافتعرسواال
انجاوعقوغيرفاالمابرابدكارواامزعت11عاتغابواللوالماثمصصبؤتحزعزم

مامزفىممنالاوسلمافشكاليهصاللهلرصوللتامحنماقاالكرضىعباس
ماهالمجتمحلظوسلمليهارصويالتمصثلالصرععامارالنفاقاتعنبرأ

ومحانردنجرمولجىااالدكأمحبإصيئ01بسابحارماجعهئمنارجهخزشم
اتجاتوفىقزكاحكأمازسملعاهشرايومقحلترفعبةاالرعاتيا
حضفثنزفىمالاطعام4اايسيرماصلقوبينةنالماظيمأبرفرآقدلمما

للهارضىالبهنسحباسلوغتجوحسصبطتلهمجالثلمبطنهكنتكمبرتا



فى

والنظرألىلنظرألمحايماكعبهضااالتطواحتاجمامننجىعقالألمو
أفاكصاااروجمالحاماوالمظوألىالخطاعثهتحطزبزرفىلاالديخه1

برعالقالضيرثدمموسالىاشالضبىتهمااللهرضاانجحياسن
ابننوئعاتلىبدرطلفبرىواحبابناجهاضزمامامزاالروجه
يتفأنأراداذاكاناقمكاليموسمصنلىالشبىانثغعااأيضارضىعاس

صنلدصجامالصاملىبلىاالدتيترفظلمحاةاارمامزشمسطرجلا
تمملىارسروتخبرأزمزمااكانعشملاثتهااررضىةنتعاوعن

انمهماارضىعربنلتماعداحنلؤصذىاافىكأ4مجعكانصلمكبا
انجههنأسذوئتيراالقرطنىروامانارقبلهنلمجنةاصحاهنزشم
ف15المجضهععونمنزعزممناركنتلهالتىالعناناشعابناطالمحاج

كلباسخدالكضتظلشكهمارضىيغااصداابافيبنالرجمكأعبدمحد
هفايتقثمرلزمزامنجعضقاأيفقايمارجلهفاحنهماارضى

تحالىافتهياذكهـاصمادتبلةلسمغباظنيبتنرفافكيشآاللظكايفبنى
التمثليهصلىاللهمالنرصولوجلحدالتسزطفرغتذاظقضلعقالناوتنغه

عاحموهذاابنروأزشمءمامتفعنألفغنطاكبنمابانجناورتاآتماوسم
الثيينشرعاهعجافمالدركالمهنىتحاوالداؤصنىواافظه

االنامتيفصانثارةالتضساأداحنالعحؤتمتداالتالاضلعلوا
وعنرقبعافىععسراهكذاطداللههـتريختماطمهصدىصبأت

غااطبرأ51ءأامحقرافانممنالعباساصاسقايةشرامقرالنهكانااالماث

ألمحهرضىكباساصنيلابمااترمخسوعىافرنجالمنذاحكبرال
فىلطبرااالعيايررواكللحوانمررهابمنهزمزعقيعتىضالكأخيهاقاعنهما
المحرمسصييوغيرمائههاومجوفاخراجهااالصادتميوهوعوتيفيهيرأفا

عروبناحميلثمكليموصمكتالياصلىلحبىأاضىرصاللبلدااالمحجيعونقا4
صدينرمتقكارالقراوراالزالرينو7ادانحعتزشمالسصثيه

وعتاهصللهارصيلخبراعاحزممزملهفنهاكأانهاللقائثقرفاط
وصنيهعيركراههمنبواالغتساللترخترأمجوسولز51واركاشحمله

التاابعضافيذكجمائبعهاعزشمومنآلبرأسيرءداوالنميبهببهااالض



عإل4همزتجبريلوله

أالعالتلانمال
ليفايططيبالضر
جرهاقسرمغمقعة

يلفمضبممفمني

حهقاليبهضطلبعقيه

لمالاكغاشفاللمح
عليهيليعنىجبر

لفيعانرأتخااللسالما
يبنبهاللهظزهنابل

قاتنالكوأبيههذ

قالاليضبعاهلا
تءليفأهـادلما

ابداضياعأااليخافئ
لههببهيرقتهيقارعا

ربهقيلمنىللبس

البلدتمنااهذجالا

لصاشصجمالناجملة

اهايأسمخهللبالد
ادرايخانوخقاوال

اتعيخاصصلىاها

يةلقراثعولحاث

شهمبلاجعلهااى

اتجرءخعجيا
ةبئفتايعبلياملنالال

ولهذاخطباوحفرأ
عدملهمتمفسأشا

فىسوالالضيا

فالنحسيمبلدههكلئج
اهلكليؤنجههلحالل

الكاا
حوب

يقعالى



دالثعينا



ورضىعيطالاصنافعصحزجهلعنوثركقباربعلبموتمفهاقىفقلسغم

االجمانامقموالمجخانبولالاولجقانارولدعصنةتباحاارحمن
تؤا3وشثليهالنمعناثعقملمحعيتافىعوؤيفاضريفوينهامحل

عنانفوائدهاوولهاحواررالغمىفمزشموكبؤفيهبحغربعنهبدلوفن
رجظايرلمامالنازيعنبتهاوهعالمحنهصحملوايطباوعضفيهرخهاهال

عهمبعلظصهويعايثغيهاتشفافانصغتلواالبئر

وزشماالمقامانجرفغدفلتالناقاوزشطماغىالسا

طوالمضلخىفابهاتقولهكةحارلنآتذلمتكم3
الظماسالصريئطيلممبدتمااصأاإيةصةبرتا
اصفاوازشمبروهرولضهمقوا

مسيطبمءاالمجماالوادخط
هعظماحلإعيلصهراوباكوازابرأهيمؤتام

هستعصاولذبهاللناظريخحنهااكأابيتاوانفرعروس
انحناصناخراتخغاوهلءفضاثامافالرتفااتىىن

اشبسحأوضافرطبهااالالاالنساداايلةلم
اواعاخالماجنأبداوانتحغاالأأحناانورمنوا

افيهاالينايكوالحيالمحروثاأائبااومن
امتألماافعغااهاالأركاخهالوعلىالتوألطر

فااومبرانقؤةباعرأبهاالواحاللفىتخال
انجمرماحقهالهاوافىمزوصيمصاالمولىماكعبه
متنعمازالتعلىكطضاضحذليلاالماهتهمر

منثاقفضدويمرمايرجوعمبةببايثاوصقدارب
النبرقدمامملبناهحنمتعداونفضالطالباف

تسلولصإلعافالعمعتلعنالذالموكالذكلناعدشداوملى
يئلطاربولكددتهمحعيرا

أاالدعاعبهودقالجابةالمعدالمحألتفىاالبعلبابا
لظ
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هاضاالجهضحعولماركةمبيهةجميعدنامملوفيقشاوماظقعل
ضحالسافهاشوكئصاليافهاتهلحثراتفهادغالواللثعات

ظلالمنبهوالرعلمانريخهاثعالنقفهالمحؤيخمهالمحليرتمايخدصعطه
تافىخمخرمرفىاجناكاالااعمالهرساللعمرلمحعنأ
وعماحازكأبقوعندالخلىبعوحامالميزاحزمفميكدالما

العثالمجمراتثنديالمزدافتفيحهعرإتفوالمثوالمروكلىالعفا

لططكنعالمجرتجلبمالبصركاتبالمحعناثحىورلمحباللطبرىال
ترنعكيؤراأحمدرثبالتارإتقثنرملمعاثؤفتصيراا
فالدبضهآلىبيرالثحبهفمظيجاهـحنماوميربرروالمحطملصا

ضخدالمثعرالمواحرطشوئ3ورسكلليهالجاصلىضماونحمواركخوالمقا
هواصكااوابلسفالزالمواضعايررسانهالفهلأيعحابعهاالفياكواخرا
باولاالتسوفالنىطهيمإسابراونيمابايبىععروعدصخهاملمحيادطمفهال
بدحنمدنسييوبليمالنيم15مقاخمعونولمالمنرجثوجملالعنىإبعلمعلمهاللهصطه
للتمكهالرشضىءلىلمجنألشاابرضاوكناملمحاصدداسإلم3ليهاط

15المقر4بنكاقاثىايحلالترلزكطنىحممالهلدينمجلوبرلرالقاضىقعرفالنرهـقمفىعانر
اتشطاكعنيئتعابئلدافيهاسابطوشكأضفعمرمئفمفضل

وفىزأححكرهالكبقبوفىالثممبمفىاابمالدوتشكلءولطأ
لبيتوفامصدلمجرزىافيوزأداههلمرببضزامبدضئ3أوهسصدالخيف

معااللدالذكاالموصغثيريعئألشهامناغآجغارالتجساوغاالوهرمن
خيتابدفينإدخلاالساارحمهشاخغااللكأقاصصضز

دالمنيةممثلهدصلىاالفكفىاكعهملدايوبنتدمجهكارخت
وعندحبلوالتاعالاثكملالرايومبخرجدانىلعنالر

رلفقرخملظلاواليرفلمحلاهفىونبيرطلعافيلاووال
احديعرفوالفىرالمصابرفةرلامحغنللعاخمامجداييتعا

لمبتالطعصامنامحهلعاتااجمأكرابأتجؤاجماصمعالبلاصقتنات
ظمههيقشكلبهاعامأتلقصنايثداجمكيدنرتهتالربع
أمحلمحاكمبطدصراجنىختملليزاظشلخاسهافظمعيه
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بزبةةزشمخلاودلليلنحعاالمتزمنماراافصفالمجراالصوثند
شثلخياعداناللخنرداولدرعدئتنسصوالابنلبيضاااخلودسساا

وفوبعزتمىلنعاطلوعافقكدوالمزداللرشطوارلبياتافيوئشلحثاا
هكتااأخرالؤرنحزفىإئمصتجافخدمخيوالموث3تحمالدؤالأر

عنكلصعفلمارالطالموهقالدطافايسابلنىاصغلممااولنغاشاظ

إبهنداوضهبعلستالدعاانهقرلألهنهكالهحغراتايههالماعلعللئجا
ارإلطبتصةحاصقىيدىماوضعتلةحميورانالملىرمحاالثغوكلدعوير

ويسضابقاتهةادذثلدصغطنفسىكهردثاالوغالموفغاامرلدرل
قبركلظامرماهألكبرمحكاوغدفيسدقناخدمجهقبيىلبىاجبلااق

بمرقراالوعضقنجاعياحافشيلدقراءترملىيأءلىالمهقرةعينتتسعإن

عندنىاافىاارأنجارزءاءلغفياونحرالقئيرهـنجاهراركريماعضدا
تنوفلدعاخرمماهامابلرتاماكىاالجميعلنورفمزشحقاوثلمعلىاإلب

ووهلرلمحمالدجالدعاحمندقبهامخايثالمرجاقىاإقامرصضوخيهيمعى

انلىالمهصايههمهوغيرابهالكفزيخاكاالمدتعريفوباقىنصروهاالسء

هرصعالىاماششوجمكةلطتئااافىلقرشالذاتدبيهتحالىشامالته
اتالناسلظنمؤابمابابقربالشمالمرصدىعالمقةاثاكابهقربقال
كاءالموامغنهااللهرضىثةناتقالدقماراطصرككذلغةاثهاليثهقر

أعلملىطوتنهطبللهوارالمبمضرلمحنالداثرنزاتقمنابركشناعزتن
انسلحلمفاونالغاذكرعنلوالؤآكرسذكزنامحدصيدافتمكلىوص
فيالىهـبلتهاكبرا

واخهاحرهاوالكاصبرعكمنلكنفىبملسائفحمحلا

بمطتهاأنمممأانهويرضاحبهلماالكيااطةخاثضاايهرالوبالتهفول
اتووىتمعىخفمآطعاغبهحاخقييخألفهاليبتانلمحرأم01بهـالتص
حبيحجتمالحزياالإسفيمللقخشكأرزقاناآالصلمجراافوقابكم
هبئجرأقجمندعنلذىاتاصكروأقهالطأاحمبباالمرصفيفيىلمحمها

ياكائبعركطكلنيارصاوفىذلكالىنصللنالأبنكنوالالوعارصت
على
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لنااعدشمنهغارتباوياكصنكةحرلىاصعرآلفاعنيمهلماصلى
كارصمكقاعمقصبرعلىهنمميثيهاضكنعصلىأوصروااصمير
دعمهطمسيرضاثئىابخةبعنوقرامخائقصيرةلضارامنلىقشحااأبحد
ارطاكشثنهعدنهارتبامنعةويماكةحزمعبرعلىمنأيفاوصلمكليهاص
شارحمنخلصلابراهيمشكالعلاسانوروىاهـعمماةصير

اصرئالمجضهأبوابيثبابامنآفغافليهالشافأوكةحرلمحررسكزجلا
سمااللعنهعنرضىجيرسعلينومنمةالةامالىمتحراعايئمجرمحط

فانكانشسسبعثيلىلنكاكانااصاعامملاسلتملهاءيهبيوعابم
آللالددعهمارضىانجكباصكلنفإفاكاالثرواهبباضوعزغر

شهمظفصاههعهبمشحهرؤفانادركشعوسمسكااصلىاللهرصل
عترقمهيومايمالفيطاصوارمضاتافاةممالهورامحفمات
كلنلىحسنهبرمكلوحهاللةسيلىقمفرحىحاللومرقبهتكلكقلةاوفى

بمآكةشهرؤفاناثوكمنصلففهاقىالممغصأأصحرجهصاجهبنرواداصنه
غيرفىمارشهرااالمانهتتاللهههوظفصامهخزلىآاأولههن

فرسحمحنموبكلثمفاعةرةقميوبكلماعوخفرةيرمصوكالهله
سفاحمدكالذلمهعلىاللهمصلى15الهحرةيومبكلووالدسييل

العافياربطهتسلطكيراواتحدفلوشوسلمإتاجرعنومخلكروناالذا

ابودفنوماتمحةالطايهاالزممنفضلفىعنشاانمصل
هذافىماتعنكغاظارضىنينلمفئاأمئشهطعنلترفقشابافأض

رظنىلداصهاماةاخلدالهيحاصبوقيلولمنىيعراوخرلمجمنلوجها

عافمكةماتلعنظ3وعديهللهاكلىاشالنبىلبصرىاسنارسالهو
الغلعةيوماللهبعثتهرااوحاحايخاالمحزاحيفىهكؤنماتفاصكالمألدنيا

ملىرسوالللهلظلالتعخهرضىأبمرهـهحنالعذابثيهاال
ضجضوالقياتملىاصطاللهكدتحمتحدااءخرجهنلمءشحاا

لمنهحابررضىالتوعنأبونوأخرجهياههلةايوملى01اهلبتضف
هذاجمغهضعغاالضثمفددمذالمالشكانهاطللراظ بص

عنهلركالمعاوف

سالتمحليهصلى

لىلماأبقجا
نهصاشباطهـايؤخذا

لبنهؤمشهات

كائت



صناتجهعلى

بأللهاعبدصيدنا

الكلنهرحمابيرلر

5

ضقياناعلهيدقبضمااناللهكاناخؤالصدوخضناثرااهلىيشكاط
همولارعيآيآتبئفضاوعنرقىاالزأضجهتؤخإصرحسررر

لزوايحىالقيابحشحليهايوآالمرأتبهنهسخقعنماشحلىمنماشثليه
افتمكنعكنوعدصيرضىالمعتدركفتيبتالمحاكهنىيؤجعكوالعمرهوابر

لصتحناالضيماخعنلمحرميناحدانىعاتهنصمعيهللهاصلنبما
وعنلفرجبطيرتجهاثبرتعذلمثعبرتعكهفظلااالتمنمارضىحباصا
وليساثعبرةهةةالعنعةالىافتمطعموسمصسلىوقرصياالللهسعيعآلا

سحيهاالمحرمصهذاعناالبفهنهعىلرالتمكلزصضهفقالبهالؤصنعقبز

صهيمكانقهرافاأسعينشيمفىواحدتفعكلحاجيبغيرالمجنهخلينالفآيد
وعنمحسيرتهالمنالالملؤجهفراههظلتممنروالإلرابولالبدرلةلىا

بعثاحدالمحزينفىماأنيقايهنوسلمالتهكيهصلىبثمعتحالنبىططبنجه
لمحيمرامملىالثاشرويرنرجأبواخاخرجهماالاتماضعناهـم
المعلىماالهلارببخقفقالاالغرقدفغاللمبقيععاآلهلتعالىااشأ
تمحهعةنالقزوأرماجوأرىفالتسألنىجراركعنإعدصالنىلظ

الصيدلمجراياذكأمبعينرهمفضيشعيبمجالكةردوصاعماشؤحابطآلمعد
ايفارتضىنيهاذنقيبدبهةتحااهتههلكتافانجوكانص

جعهفراعليهالكلآلمنييافدتقدموتسضقؤضعةوزشمالمقاكعاركةمابينظل
فاصيدالتمحلهعحغمرفماابةالقدخالقحميزتعالىلهالضرفهافيو
صهطامهتجااالموثراسنتعنلألدخاالشحهارلرصضىكأاللهعإ

الهالهبماالولمحعاتالتفىتوالبغبافالهصزقنفتبعدفينجيماي
حرأذالمحلفظظاسرمنلسقاثنششعلدفصامداتبعاالذهبى
ابرنجراذنسنهاللمدهيالحعاالليابرينوهوأولولىااللسنةاولافالمعمد
والحقهيرمنئوآلمؤوصماقعحليهرترالقعحعلىكيئهائاالتثنهرضى

تعالىفكذبيالهمويلدفاليواسليماتحاناصرناهمايهوداانلهملمالقيل
اقهرضىفلحديغابا3أبنتأحمابوالدتمفرجشبهـاليدةلمويدففرح

ضنمتمؤكضغهادطممحؤفيعشلىليموعاملىلنهانحثماقتب
حوفعربرصياالقهئمادخللوكالةوحنكبهاوحطالللبرفبهفى

صلى
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لهآطلمصمرصياالقمصاحمالغطككااتفكظماشكلبصلى
للهاهارشلليايحونماشسعبناخبهأوهواحاغللهامدحماموسلم
3ويالتمصلىترسوالفتبعماشكهرضىبذللثاربيروأشوسمعيه
المحواقجاةىاخضرااصاركذاثارىلبمااصوجهبايحهبقبالغارصين
سلمالشكليهالتملىرشللهبيرنظراارتبداولدعافدبهمرو
الهارضلكنعاااهعكتسثنورسكنقااطعرضىياحعشبذللثاصموررالفقا
بحثلهالذئايؤئاابينصبتعينيثالررصنعيهاعايوسلمللهالىلنبىا

كللهارضىبيرراليقانيمكنرناصالوااوفوخادإلخالندشاااضعنناب

اذمشخيبهفقاالمحاجه3اعطافاتمافتكاليعو3التلارسواحتما
اللةصالنبملهلظغاإشرالظبتهءصاصنحخلتلظقاتتءبةفير
قماالالنارتمأالنضرةارإلمقوتمسماننأرلمدممدحالىهنلموعله

للناحامضئاوكانوويلالنامىثحقويلسلمإصهالتطحاقاالناغ
يلقواماطووكاشمواماوصيهفىوألشمراالصدبماطاحمحعتانتهكارة

يهمبعاتحسمدكلمحداهلتواشاتابيمعوصوألالهـصعايمالة

المحةرضىوكاابةييعبادان5نجاربيراللهممكبآلالشبنفعضاخابئ11
مزلمخهداسي3الناصدولعاحءالخئهءدهكاتاصد6اذءهاا
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ممااليافيفقالتمفهاكأأصامرأمهعلىدضلتجهقلاليوكالنىممن

اوصزبيفافبةسلضتهضاالضلهااناالفتداعاءهنهمخطقكاف
نعامختدححتااللصنألاللىفةقريشمىهرجلفأتافلفىابسوضرلب

اصتارتحتروجدكموالله4االشهاكأخفظشعنسنكلاللهفقالركى
حاصرويرروميمبقومنالكالممرمجداالالىصهههللقنلوكمكحبة11

فااثرأمهسيمبئءبيهةفوخالصفاناحعليجزنقبلالمبدظ
يغرلوهوظئهافؤعرأسهفففرتسجرفىاصا

الدعافقطراقداهناعلىواكنناصلىتدممااالغابعلىولخا

القلليجبهااؤقتليهمحتىميزارافلمعليهجمتهعاننضؤتماارماعقلى
المكبريئصؤنلد3مكإلوحمرالمكبراتجنعدفقالئامايمل4كبرعا
مشاوقاتءودفطتاايعأهههفظصاربهاشدولماضليرمعليه

يرولمالهعاتلكلصمافاشضتالمجوفالارحمشياربيرالتحبحبدا

انحربئابدلوبصبرأصهولايئلئبةاعديهاقلبابالضلهفتل
فكنهارضىبيراكنجاالهتاالرأمشكلبدزنلابوعنالبلدابهافى

اللهرضىعربنسعبداور4حىجمروخكلليهالسامئىقرحلتقافيبشاكة
الالمأجماخببئاعامالألأداخبيباعيثاالعإلممالثلهنوفعظ

اناتجطحكأواللهاثاهناثلعناكالضتلقدالتعااخبيبلايئاعل
وأشلالارفارلمجاذللناعؤبلغنراعهميىغللرحمماقوأماوصرالما
حاالاالضواالنتنافواممرخبغا4بهنأدهطامهودكأجزعش

ئمفرغظحتى4أكغاضنىضواأوكأنغلايأبيمليالكوحمهصناظ
اطةيترثممرضىيناروهرانوسوقبؤطابثعبةهلهعملتثايمودفنظ

محعىوعآحروقيثابتمعكباويخبعوناحزللهاثجداللالعنعوضلفعن
البئعدالرتباثقادالهمهواحديثالؤننالشؤباجمباإتهوو

قلىنلقكلنهمفياوهورضىلعاصاعرويبنللهوعبداعربنللهاجدعباس
ثالتتكمرمنصنضعنرقأوستبحالصاجادىلنصفعىننالناماهاي
أياجمنشميدنااصطةبهخبىالسدلوجمهاوقعنابئمايخاالتكنهرضىصعينو
بنيصلىللعنؤحداأامالاريربنشبنبماناعيدلدهشاالعطجاب
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نجاثمامهععلىبأالمالتبراربناتتهعبيهشعدنردلختصية
ادمىعرهانجاآضبصردعثتىفلمجوزخيلهااجميرةس01أحماهيدا

داندجموزقدضفتفىانعرقالدينزلكحاالراخذاآنس41اتتقففقاالمجاج

منيخرجيقلماليهاللهلصصانشرصوثوأتدسذتصاضدتهالوزظ
لهبنزسرافبعدانةالتتاأماللمصتاررفةابيهذ1اأؤبرئقيفكذاب

مانأتىاارسولعادعاياخهحأنإفأبضعغاللهركىاحكالأههالىاجبارسل
ثزر3فثاأتللهرااتياتنابئيتزكهححأووبئيهنألتاوألبأ

خلىنجترتهانشلمغاغحذنحالهفاخمفاأراجابقروذقالمجنىاليهالى
01رأندخثيهرإتثالتنغابعدواللهتضىزاثيئاكاصفااالانعاحم

4ثإلاصسداللهاكاشرسولقالنظبدافيهنىنتبمنائفآخحرءوافد

رراسد4عإلاللهلهاللهرصوثطحامقىحتتكااايهكأهمرالنلم
لمحاتلصاافامنتاوفيانتمحغرضىتيىكأالتاقياخرفنماال1وا

رضىلؤيتالتمكهارضىخهعاتبعدالتعخقعبابوبهررضىأبزهاصدناد
ردننتعللهاهـرضىوأبوصقاهنىذشيؤئحبهمحلده7دخهاالله

ربارقلىجمتترفئلنرراىمببتبهبيركاروصوقبرهط3قبهزلدجنبلمحلد

جمكةاىروحيةعهماللهالسبحترضىكاحدالعاشعروللهعبدائهوولد
رأإلعبمالكنىوقاصدكابرانجاصيدالالرحمنيرقبرسيدنالتهماثالمصؤ

عنلمهارصىأنا6أبؤالودتتحؤألىلهيقاللذىأعديابهصباآلءرلا
المهرضىووهايرتلتأنهيفيحنمفراسبنىالمحارشعزبنتانروا

نطهاتاثهاوكانالمنركناخصالرامهدبدالمخنينامتشإقاطععه
لرازيماالىمثهوؤدعاواالصنمهايلمجاائمراقفلهارصسزماروكأ

بضذمتكاوصلمعليهاللهصلىاطهلالرنغالزليارابووليهابدرنضام
ضطاكعمةصبداالمحدييقوكافهدنقافىفأصلمعلافىاللهنثم

صيانيرمنيعاسذكزكالاوفىارحنعبدلمكاليهاصلىللهارصل
قريئياسةفادكأارحنبانتزيدبهاصزطنجسعنتءتاش

خالدنجارليدفقضلهصءصااتوشالإغاقبلسلمعليهاللهدىالنيالىهاصوا
وكلتنالقاىلداببهرزاصالرحمنبركانببرارههآلأكازجه

لطلثمين81

عبددنالجسما

المجبمبنالرحما
بهانمدبشوا
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اببهيبنكبدارجالمةومادبنعزفبيراوصارراصزاحدعابة4إف
خذهماأنوأدعناللهفرقهارضىمآأكاألهعداندراأحهكالقالعدإ
ا

وكانيدايزادتمانتجلوماشبطمكةداجوضصلىبددينهخأالقمالأ
مكةمأضلحمسلناميافىلؤةفئوخسنئثتشصنهفعالشكنهرضىت
امو

مكوفنالىارحاقاعناقعلىحملماكةعنمحوعئؤاهياللىوقيلمريسعهاا
فنتالمحرملياعاثئهأخهادخلتههروايتشركونالهراشاروضإللمحلى

اظعنشالممعقحاجارضى4ئتختمطبأمرلهاآتصلالغابةيسدوذءا
تضفقللماأيخهىدؤهـبنمشعمبقيلوتخالبمضمثالهقرفوقضكلى

تمدطلنقحلهرصالىمنضضتثكأكندمافىعتابعلىض
تبضللغالماصوالبتعاعاوماولماتعرقناكافىاللهيدرضىالبن
االحادلئهفىكتيعفزلحألمابهيتألسوباتالتهاماافشكلنهااشرضىتتمنه

وااستجلىافىاهههاعخىوالذىبنؤأصوابةاثمرفوأليةنما
عكحاناالوصحافهأكاكالالملتاالفاوصلمطلهافمسدآقهاصهـىاوامناقبلىق للدةؤصننف

عبدارجمنمحدبنابىحروانجهبنحناشكبيابصاايرجمرالمدابهعلرابناىرب3اللاةخل
الناعلىوالأسيدالذىبنبحتبهاألأوأحميخاعهمتافىاللهرضىأبوعتخاةاللتحثنرعنى

جضمحنهلمرفارفيماإصياخيراوماهالفغخديههىوسمافتهثل
رنهاأبوصمالصديقيتبهايرماتينترهميعطىويرحمصغيرهموكميرهم

االنةفخراوتجزوعالضربةالجداحهدجهاوبالمحلىرفنعنهقتها
المزيخأأمانيدةواالضثةجالؤالديناالمالمبشالىلساااالقراديالمجموعي

سثسبئيبهألىزصناعدكأدأبنداعربتىلكبرعقاخد
التهمنهرضىعلىلرهذصكلنواشاناملىوامايدفضاكأفعايدلطكعت

احدوروىيلدخوبتمجهخداوخيؤناحرانبتماسخيرنالظة
اربعلمناانجرنالمالتيةصلىاالثكلنانرضىعننىيلطبرا

صيقاسأبرعينبنشكدترفاطىيلدخوكأبءصخدممرانبنتيمس

اللههفتهثنهماعنمماصضىحباسالمحطكهئفاسبراحعا1وىور
عدتجنتمابلدخوبفتبخشدمجااهلناافضلنمآقوصلمعليه

ممايم
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عاعنا1وورىقرععشاحممرلىتوثقمقحرانلتتيمو
املاتصعداظيموصلمتمملىلصسيااللعظصكهاظرانيهضضىاام

مهارضىصذيقهثكنوىرطشقاومجهحرماطمهيمسلرجالمجنه
ععدوكاشمبيتهألاالعافيايهقسابشناخدعملبهاهصافضىعا
المحالنالالعليمايلرجاقلظكهاهرستؤشأبعحناى
اوادامفداقعطاناضيهتءمنعرضتارصولفقالتجسماالتثليهعلى
ثيتينجرهاوعنىبهارمنلسحتماعليهاقراظتعكافامىاونعرلبمآطمطه
ظلتشكهائتترقاطعنانجارمماافصبمويالالصحععضقحبلمجتقعنا

انضعجتعلكتهقبلماكصخحلىمسكلعهااصلللاساملىإكي
ضاعارأيهاولىكنكنفيأويخيذكرحاءنتسلتز

جمائتئغاخدمجقنرعدايععيااشمالمفيياغثااعافعدكرحاور
لدوكانوعيعغانتدكااافتلعبخدالااسألدفياانلمكنكات
اكءنختواصآدشاضاعهاتتهالترضىطعنلضآرىما

فئهظرتاحخدمجهصلكذانفعرفاوسملتحلاصلىللهارصيلخدمجقط
حراينهجمافىقرجموزعنكرمنضرشنغلشعانذللمهعايماكاال

تمضيراقعرزتلثايهوأصيراحماوقهايداالمرتدافىتايالكتثدا
الهاءواعشاناسابهذبئحثعنتعخهاضرالهازكهشعارانهافعا

ياوكشيعئواكههراوآكلرافاميخاالاحناوكاقشحنلناساحينصرمتى
ثياليعمطايمللهااصاقاممشعلىنجاياالظماموسرتوبوبى
هبعاليهارجعذاابمندفرعحندااليخزنمخدومخذيجلهبيهخرء

عنلماماتهاالتعثفاسصضاماحىىاسالناهيطيهفهتخفشثنموصد

لالصمعانلدباعمنائكربشقشعااهؤلبااتهاالضاواائطاهز
رامروورجحايخىفاقمكنممعموأفصاالاالهاطضغافبهاد
لصمعالناساماالوهلعفمالكأقبهلالوعنادنعالظياففااملاا
بعالمحغغينفيلعلهامياتمالمععيهءأفملاالخالكاناعتقاطهط
شالمحواتكلنققيالمحغمدفقوهؤطتنخدمجتميمورفمثمسظضلظ

خاظعصهنامشبحهوضتدمئتحعرذقتاثظواحدتعهنلكا



لهجؤاقالرخانحكرارلؤفيتعاكتكلنراكألمشحليهاصلىلضبى
قالوضسنةخمسابنهمصنيناوأربعقلصاملىضناوضشينعب

لهخهصفاانامارأئئاصافياأنابحمقاالوفحرهابمقيخزرقبراقالمر
لجرهكتىجددعلوتدبهأعياعالمحضلفيالحبحنداطرفعننقري

بحضاوعسبوتابوتكبيرةقبءببنووعثرشؤصتئهصبنتس

ينجكاواليهدناللهرالقرمنىلاقحبكهشايهاهبهؤرأاوز
اتمادأشويرمنهفيتبذالوثالمماامحاقبريتعه

راركهنيهةلأخمحويفغاجةقمهءلهاتراأتلتسضفىتي
وكل4ارالىثالابرتجهاعايهموتنسرقيةراالزاغوتفوحيهالنبرالموالد

41اسمرائتهوثاسدقاتإلذلاط11محمحضدوافطال هـثحمريىوالعهس

البحدادسادلنحرافضهااصدفعتناةالمهصضاعراراأمونعادعاتم
اثالوألىالىءهـأبداهـكارألةهـالودإنهاااتاءذا4ء01

داىولارىركنفواةلىقاتكلىهـاحتإمصلمبةلذويهالدقالهآ
مالحر4ةصائراهناصايدضرووهضرضلدهجرو4ءاللهرمنههبدوىاا

دمحىلئيئاخنىواخعبرقالاتمؤوعنتاسارارمرحضونىا
بهن3دطاالفلبلدفوزآشكرخصاانفسمهارضىخاوىاك
نتالعمهالترخهوىرليأحمدثبيدىخاتتظاالصالمديافىشعؤخننيه
ااضالطلةضبمافاولقثمتاجمتيؤبدهـذعلبمنقالالتحرآنمابض

متهخعأحدولمئىحيولمإفوفافىئعوذلأصررىورفقاأضاوارحالا
اكثولنتوازاتهدؤوحنتوتاباالحدؤمرلىأهاصريظاحزهثم

عنعزيبلالنهأنيبهزئصخبضامنحمهمأاربادضثافىايحق
لمجعمجتالمرضىشاالدعبراوفتمنبايتذولدىزعهىيةحا
أبدالدهررازعدسيردادالمجرنإعربالظ

قمرروبابالمجنانوفزدغلىرالمهلكلريتمحر
وربمإلباالطؤختمالطااضرفمحتداوحزغ
وخيرحورإىاببراافىءدخيرسقىباسرقيتم
روراكماتهلإلتكم2باباثمملوئمنطوب
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الحصورسعلهببمضسلهفىنيجهإلخلىالم

رمجرأوهاطوهلزجمكمالحظهىةلضاال

ألمورفماتجعههبماصضنزرآالضيماسضدانونئ
صورالةفىطاوالمقىظاليهاحالمجرنيخاعرب
ححورمحعوالصرمالذلؤبامنمجارفىوانى
اتبورفمامندقشأراهسضرطكاتوهاة

رامدعدرااملىاقىهويرلحأواالنامكبرىأ
اليورقمالتنايروتادتنهاالراغارتإلهن

راقصرافىأللعنبلتحعاومدظبثصرتإلمو
وردالظارسولكلوشتتراالاطقإصتامنو

بنررباوآصبهوغزططءحهوناأقصاهـتاوما
الدهردممهالرناماغاماشصافاوصاداوآ
بالقورالبرلخيدرمعقذخيرالىمنهاعا
حسالئا3ورلهاتتءبةتوضرصياابراملالاخ

ضعدناعداللهنرينةءاالصنهالداصميضةاالمجرنرةلتييةاالدربهالو
اللهلرآمىسكأشابكلبنزحرهبننافعبدهـوهـنتالمجط

حاالللنبمفيكونمنقأخارركاواللموالهـتارثيقئققالوصم4اءاللهلى
قتهاصللهاالرصلعراابتيرنحضبزنرمؤصايهن3وصهللهادالعاما

لمكليهاعلىاشااقرالزسةينىأناحاافصرحكزلقولأ3وعليه
تهافطأبياشكناللتاظحتىصمنوأنساصأجملمنااعقلانسدكلربههلته

مندراميافنظوفسينانجاضاكفاكل3إلاللعصلىيوأكبرصاتهتجثر
لتوايه

المحمامحوتالذصعنابنالغالمئعرءاللهبارك
الضربعاللمامكداهافالآالعالالمأثبعوننجا

المنامفهاصرتهاصحانسوامابلمنثهب
الممامالمجاللو6عنلخىمنامالاالىصعئنانت

ماألبافكقيقاتبعتماتحراوفالمحليخنىة
ختت

ئلالفضقه

منمرتههاةيداد

اشحفا
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صناعنالتهبرهاببدبن
األقواممعاااالشان

كلبرتوقدوبهرصمإقا2أناهيهمنىيوكلتهيرجلمديعيشياضوكلثمظ
اهذلىااكاالعالهافاتطونانرحفعلتمثخهاارضااتتثموولقملرراخبرا

هيمابراينشبدواالعزاناماالهوامناافىاصالدرههاصرعااتطاماا
الالصالمياألكراملمححدنثالمجمنالناماالىولدهايعثوانهلالماعله
امالماالملكبديخايتالينلهايومنبتالمحرااؤغبكمنافمللثهـفللةوقي

لدكلدالمعطغاواافىنللثاسافىليرطهالعالمغاعئقتاللالشكونهشكف

وهىثلهالتالوفيرلتهااشبسفجعتهننالالامياصاعتقراتافىا
امارالبوامكللىباودفنتالغيلعامةمفنهيعارتمنجتهأللعقكنرستعمط

اسنبىااسثنهعاارضىكلبامىاعنيغاعشطرمعنردوواالطبرانى
أسثنيتكسنطنمناعتصردلماهطيرككزوسانيلماسمثلهاسلى

تعنهفيأنزيثلىفنمعحتىاليكمأرجعحقامقيهاالىقنليااسامانة
الغواتبيىاللهعاهـرفقولمجواغنتعجقبرنجكلاخهاوقيلثنمداق
جمعالتعكةالمجينبدصتدذماكةوفقالتفبتنمانمشاوألإلاللجهامق

قهابنارصعلجلفقاالتضارضىحانةعماروعمنيووهاهوالممئهورو

بخيتمغتمزيندلمجشوهواضبوسصماعاجمة3وكليلصلى
شعليانملبعرمجنبالىشاعكلظمتنضإحميرامافقاللانغثلب

صما
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وكلشبهفأفضلعلىمدفضلممزلشبىنمااصبا
مفضالهضفاطنالابابهذاأمهصيا
عمفاوتنكانمآلمحدمبذاقديرديرناللةفم

ثمثعنابملضىحياوحديشاللهاجررحهانجيعالههلمعامجاضرحلفىظ
إلخمامرادينبناوالمحافظاترلجااالمامصكنصجنؤمياحدت

عليممإحياكالىلنبماكامارلهاطشتاالفىاألذنعدمعمولعلظالوظ
فتخئ4ومنيلثهطالىواالههلالكابرالمؤمنعناتصيرنىاذبعد
طاحيآللدمالعالمةتعارحهاحعئذمللالصتقاراا

ثعنهاالميضالمماإلمللاافبمحااالله
خعشفارثعنههنفرفىبخ3تحاغدآهر

تالععتانجرنجملىيدالىاحسنثأيضاوجاؤدا
تبيانمجكمنجاتهمانصطلممبتاالشعرىاالماموان
يخران4المححاررئرراجنابيسضىرشاااوطنى

لهالنظراليتححمىيابخبصمليهالتملىاخبىولدتآاخهابهراصاكاول

تيهـمسكاصعهوا

ءلمااللىقواحعاأ

نهلىحمماللهرضى

وصماشطيهملى
عدمظالبعحر

رلملرركالبثب

حوعلياميسجه

اللبوصيرىتالجرا
انمارىعتهاطت

هثهيهيالخفى
شئضصعطفبه

انصبهحيههى
سمثتااتهذدا

واششههىهبن



عياعزنالفضل

بللعدأيضادفز
تبرخافمسكسلى

جةخديح11

سفيارفيييصتر

للهاصيخترضىابن

حااعهما
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دصلعبمقبنمكيإخهاوبعبرضعجمهه4اإلفآعودفىوسمعليه
قبعرارأهرنجهثادىعأررىوهاسنجاالدعلىعنانابااعربممح

تصىاطهومىحالطاممحححاننمهوئلوافعهيينلوالهجماعن
امصادهنلوتاومائةوصنتعصنةفياذكطقىممصورسدكاشالالم

ينالمهاصجمقرهطرعلذاللمحصبقملدفاالنوومحرحمماقهلوظكرما
خنعهمالمحالفاثلدأنحىأملويخههاصالمحألمدجهامنفنيدالنهكانبهدت
ضقاوعاتهـاتحإمحهزبمورجالةوسلةقلهدءاورىانهوقيلانجاج

معتىأنخاالأصابئاماأإلعبدارحيافقاللمجاجاعليهفدخل4رقدفى

فيهاصالحاتسصلبهلمادثإلحاالحتصتهآلهنارحمداتقرلالولم
امجنعطلوطالخالمحقتاءءج2اعليلهلجعكدار3لىرمحادته

انمعتقداجالمحاللىظضطركالتلثصاااللهااللبهفقاواضالمائة
امحاصهئدفىإقخأأبرالطعصافافئافحلقاالنفيمثيناك6خذط
وماايعرفلطالمحاحذافؤاااكزازفىامايرىاشالدمحبالكتظضمان

قاقئنخرهأملىامزتبلهذ4نبإالمحرالله51غوءوألالءاكلكرالصوال
عدصافإبرالمةتلمجهاساعلىحسةاالنانحمآفاهواالفوس4ألمرجاشغابه
الماضاأضاردعفالتنيماالىألذيارلىنرمةإيخعكةهنالخارج

ةفاخثملروالكوأةحراةنجمتنهطارضىعربنهبرعداأتافى
امبادلةاحدوهواالئملواللهضاتأخدالئتىماوكراىيبوعظيمة
عنتغىوثهرتهلمفباصلىتارسيلشكنلمحداوإلشحراالربع

لملتمعديمواصلىصوالرتعوفزرأجمكذوحماشابوونةالشكنهرضىهرفته
قرناندفرنثموأوالثاوالدهأوالفىبهاذاالابقىلفتهزماتبهتهبراوصاحبه
ىلواذلمغرمحروفكذالمحلىوقبرنهارضىافىالئثماماالمحزمن
نجهمبداللهبهاوبالمعيهدفىةيهشنمعااعكلهرفىبهاحبببنوكر

فئحنيرحممالعكبنيهاسلولمعلباعفنمتيهةنةاكريزرحه
عنهاللهرضىاصدقبكراابنادوالداحمهـكلعمانءعاأبوبهاوإللمحلى

منجمالةادبابهاوعنهللهارفاإلخعلىفندسنجهامكةفخمصلما
لطهرحمهبحلىننإلتيهنجروبهاعطاإلمعلىودننماصيئنكرس

وبها



جمردنجااأاالماموإللمجونودفنالتمماتمبهكةرحمه4كأعييتلةبهاصفيا
لقعيرنةالمرشيرالقرمبهوتتهارفربموررجمفمصاماتالئالهعألا

سمعلبالدجهاحلىفئالمحارتمنتحلماصهاللهلىاللهرسهلوتز
المورلىلنبىااهاقبرمعحطاوفيحثهوربهء14اقضااعرؤوحعحصم

تمانيهآرامنلجؤوقدبلغتاهنوخنحدىاسنهسقونقطيمسمعاصه

عفدؤخرصرصم4الشكابهاصلىترجشآخزنيرذلثدوعاءلؤصف
دفنتسمالمقهليهصلىلنبىتسهااكأوهحفابظالبنوأزوا

صهاقيرالففيلورشوريناوقرحماصالاوأربمت4ئكقيبهاوبنخارعمكه
بنعسدانتهلمصهاقبراالومتخحيههاامنقرثوقرهانجاعاعنارحممالته

لتبئبهأتراوامارفاكاأمنيخاكاقلمحزايلنزنىأالصوفىاليافثاامدأ
وتراكيخلةرسمطحمهصازلطواكاهاضيرىاامالؤترالديسوقراالدالصىا

وغيرمعنؤالااالمراتيالغنأنهيروىواننىالثشاوتبراالحرابامحث
ريبمناعنهمصينالمؤمحطعهداوالنعارئنامهواألبعزاظااتالحا

حةتارهضبةلمىبرثبنبنىئدةفااجعيخامعغاللهرضىبحهثلم

بهثزنعلهههأنلميأنمؤالماكزيقصدانلمحلىباالمكالافةالممص
يصوآنلماينأجحينرئسائئرغعارتمواالسوالدطكرلذواقرآناقراا
يهكانارضرابرمنديثاثوحاوابهماادأدلنيوتخيراملقيررأعندا

تذمتووكمسالرغكل4 ساعنظعليوسلماللهصعنهالغرطبىاالمالرءرهـا
بحدثاألمراتاالبرمنأعلىنصعرةصدسداأهراللهوقرأقلبرالاإص

ألجسادحتسالليهربابرفغالالمةادخلامنقالمحناثقتأكاتانجاوأخرجأ
عاياروحاشثاادخلثعؤثهىضاالدمنخرتجهالىاخرةامظاوالمالت

لدنيابلفظاكااابنوأخرجهئماادرخاقانذهماتؤنستضفووكلاوشمقعاخمها
ضغروحاقرلاخاتاداضهتومتةأنفىارلدآمماشعندسبعدو احمب

طيهاسلىاللهلرسلظلظورسمضهارفىتبريدةوعنأمحرحةءارا

وعنمكااهياتايرملىهعؤرههابخقااصابعنمنرصاماتعجهارجلأااومم
رمقاالتاهلالشفعفبأرعقآصابماتعنمنلظلمعئعللهاصلىلنبىثا

اباحمعتيقيلاللهرحمهلدىحافاحمحشهالمرالظمنغجافئزلمجواابنوار
النمىكدلع41
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هلمقيلكقمدعنحمعتمالصبدالتماللديعىلقولالدالصىعبحاقه
واليانحنونحوهاظقراحةكهعنامصاخحاجماكدعناغدلهحفعلتالمعلى
حدئأمايقلمحاآلياقعاحدوامامنكهالمتشهلمحقعآلاجنمحتا
عثءجلصعراالوراتايثتيهنبهوهببنومحافياهذا
الىفهىهنلثعنههصلليدصالحرشأشعاجائضاقياتايم

اللهلعبةدإعيرىينطدسعائمالمحثريخقؤافودودقعلالمحرامالبيت

الذينجراقارجشفحنىضلسلعلكسوافيناداعطىالحتىفتغول
بيعقمجمكةيخسئرألمؤثلةفقويأعطيتكثنالمتقواحويعن

افتمفنعللعبهأللمالثيرىافععرلحبةقالصمببنمحرعنايبر
مدالمذنجبوشالنينكثاالرفتترلفنادعملثسلىسظاألحئى

قدضعألللهاالكبرنتولالنزحائتومهمانرصهافاآصأعيتنجحصالمحهن
جمانهاللهيخمممفطجمناقيعتزلمنبزترانالمنياثكلعناحاغفهم

نجادىثميبونودطوفونوالنارتمانعنببمارايهعبهاصرلوتحالى
كدمجنرهنالمحنرفأقلأذفهاهـلبيئائهلبعكسيرصؤبلقتهامبةمايممائ
روافأناضضعهزارئرنحعنبنلملمنراضشعءاهـاالكعةفتقوللموالعكايعلى
الحماراخيعهاالؤارمناجمهماقافىلسوارىانجاداونسليهط

زكؤدكلطسصدنالىلتمالىواعلمؤخالىنسبللهوااجمرالقرمثا
فيرسالهتتمدتسعطحمعيرالغافليوسمذكرماعنومحلالذاكرون

بهااالدبومولىالمجاوبىقينااالبلفيمسالخاالباب
ابعيتأانينبالتعالىاقهشرفهالمنؤتربمكظأرإكالمجاعنااعلم
ألمجربعةبننىعاقثنكااكفالرعقاةانحدلتاضزاقاالااهل
قعهايؤألهذمسلم5داشصلىلرصياالللهقالعفاللهوعرضىالخز
عاب01روافتثهلكضيعااذفا01يقمقلمحؤاهذالضرانحر

هاساننعرانىاعدالنيئصاسيدطنحولىالخعظفصصطفىهلرالبهردلقه
إحمعبرةاإخدقأللمثاائفلطاثلىبايهابركاله3مينكلالمنقتاظصا

بعيرثفيواضققابهالومميمنغلىشأفهااوربمكعرفييريدالمن
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ببتمغفالروتككةورنهعفبظورععمبمجاعنببالالبحنطردخهابقسه

يئىانعالىلهخضؤافىنهاصالظاففمثنلطوأفافضعثىلمحراملمجدااعن

منيعملمحنحلمالتمثيقصلىارسالبهاالشاشرشعغاختقملضاالر
محيثحيدىصضمقاالمجاصتىنامظلالهتغالينبئاقما
اللهرضىارميلىانلمخاطوصليخطرعلىلمسننجماقاموممنالد

آرادمنفتوعدعنالبأليمهنقذقهبنغلمحاليردفعهوهنخيملهاالقرآوفىعثه
حإلضأنبحضيمنعتدفيؤسفتىاظلمذلليعللموليمااللعزابلمالفي
حمبرفىيثكهومعرلمحايللمماتغسيطانشهاماحداهىلشكاوزعنا

لمحمكنىانجباسللهاعابلذىاسبباهواوهذاررحيمشحواالمط
الخاقالصععنفسمأكمنهأظمقاومانكانانغسهحتاطصكقغاوالطاثف

واياالامامنهغاألنأعلىذلكشلالوقىعفىهىنحهتتهارضىاهنعكعظهبعيد
لكعأاالمامجمرهفهمصذظيغينلمحاحماافىوماوهكابحدفالذين

المالضاولبلدقفعاعفمفهنالسماتوظكهالمجاورقبالتمثخيارضىنعبىاوا
عناناخماليخاعليئاياغءانحاطرفهااخذاالقانوخعمناتتضاكما

مرفهبيالتيا3لممنفيهغغيرخلهضئولملىاخيثابافلنكصؤاظلما
لمعىوكلنحالئقايدمحاشامالمافىيرتسمفممل4ءسخاوالمحبالهناك

منهوفائدظلمإلبخليصفهرضريضاوالمجالىفىعيهعطيصسيرمديئيفتغد
يضاسياأيلصافيماففيعأليطيعلحذاساالليماقتهااذاتتجارمذاالحمعثل

لقالريصرجميهنالهر4النكاالتحملمجحبلقاعايطبههكليرقلىيقىو

مآيئاانكلىللطفتدااثيأفألرحموالالطلبعشجعفغهعف
كاصثعرمامابعالوفةؤفصاظالصرشعراورلاصأنهؤكايرفر
يتوحهانوامايغعلونادهمبنصمعيقعاسفيانكياعقلفضيلاكان

عثثنرفبهاشزدا2دمآافرثحالمحربينمنل12سرلهانالىاللهفىا
خثطنيتىلمحاللكراكلامنوثالئأالواباهنبيااالالعتعبكفط

قهاضؤهتىكقلبقيهلهرفالتجدشالىضرهادخلثنجحأطم
ءمدريسفراصفالؤجمنعوضعررشصلمالىاضصرماكايللىجط
ررقجاورتهحاظتعالىاطةضزخولبالوافاجمبثنفييداقعزمناطوبئ
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اتخارفمإدتهأبالاظالؤمحلبعدافىيصيرالمهالشغااعلمهذاستجة
وشدعيهتف41سفلهاقاباالتتهبرغنتاحنااأذمقاماسععاصد

الالاكاماتحفخاديلماصأشعحلملغغا3لترةاتاكبماكاأمنصدأالماافميهنا
عمدولكلايصداتصدااقلوباانالمحدةمدؤلموعليهاللهصلىللني
آقكنقلبهنعصعخغتمالمحغههمنالقلوبذكالتهصقلةولةمةش
ايئأاكزكللهمزيغغآموءآقلىلهيفخمىمنهموافاعنآلهيصهسهعنو

فيماواصاهدوالذينقعالىلظؤومجامدتولةالتتيقظصصحب

اأوفلهاالدأليئثوعإلدينارأودرمماليلتألةأونهااالتسبلناضملنهد
واهآنكانالامنهوجمنىشحألمحرماقاحدأيألىالأنضما4ومىوآأله

ارجهذحقنعةاعغنىلهقالادبالتهاسألهانالفالادامناليهاصوج
اتعافىاللههضمخرفافعوفمدرعليهوكانكشأهتسغلكعب11
ووجاالعدأحدمنرافكانبهاللهلعبأفهؤطرؤضمضعهصرفذالموأ

ممةرالمجاليتنبهشالىأعقارتفصةثاقاذالاللسانالهالدنيآو
وطمهالىفنألنمضهايييملرووركلىالمحتاتعطمفانذاللممحل
االدنيافىاهوواايااربموظرهحفرةتاعننيرهاأوألاوأموإلد

المدبرعفاواالىاحضزلىاإلصاالآلتكونالمغفاياالهأناويلوم
ووالممحرتشهولىاقجملارالمااللهشاصبااحفرهفى

هنكرماوربهذفمناعلىجعراالةبالهكعرومماذفاليخرء
طملنااءادالكأبرمناالنفجرلذالوشسابأمةوالوجهكيرز

الىنفصيمأكيلآنفلنشحوفاواياباصفمالنحماشملرامزفةاتهمابزو
اجهدكلااليغالآنحماصمحالئاهناحلىصيولياكهفالمجماح

اضاألضحئراالمكومغدتحصلىحتىكلواليأترشمأكثرغداجحلىو
اأذأضهاللهرضىاشجتالءئدضامالفثتلدخعدأهعاحتى
أنكملنئيتصرففانهتعالىللهذحمرثاكتزنالضعطممنبخنكةالاشهـ

ااالتاثئصتضرايهـمحيئالالياكأقهانوثها15ابداواليضرك
الالجاماتنعناالذىاالصباباهعفمعذاألصءرذاللفاسركان

اآلاالطيبهئمألرواأللثمتايئالعالعاشاألمالبىكاليعاأأعنيا



96أل

اذسألكإلملأعمزاالدأاثاواحماابلريمكقأنإلسباوفئتهإيحملى
ها

أااليتحيزعنانعكةهـلحوجاثاإشعنالمجهشعمعورلؤامتمحرا
ابيردصائدئإلتهووعزصهقتسسطااواليخرحهطئاشكلاالمسين

المانحالسشيرعاقطاضآلسىإومنهاحقرتهوذاكلىتآلفت ا

مطردالجالضرقالتهعأخرالذىالجيامذاثفانقشاقطاالالرؤبء

انمضويقتاإتاحىنفييرتعهسنشإنهقهبهيرإسلنمتملرئماااتاإلةالىلمحاا111
لىقحاتهفماللحماابهاهنهاولىتفهانوالنضفصاتمهصؤخابىيعةغيرأن

أخرععنفابعاأسانحاطالحولففنالبؤمقريههمكضيااهلانيخثاالغ
الولمنليتأكاناذااالالمحرمفىوالينضطألاليعرلنهاأومفظالمحفرة
قجمأبنوالغضعلكاالمغرفايرأصصىرقدكانضررلمحرماخارحوألتغوط
كيرىرالمتعثماناآعنلقثيرىالههـلمجمكفماثينتنفئب
وؤنحعثفالمزكااللضرصؤشيمىبنايفالبرلمحرماعنالالعنها

وكهئالملىاالواصجبايهكللنسرالمحركاوفثمنماناحرحأبرحرأو
يننطربالجدبرجلىفيهاضرمشحدكنىالمحرمامجدفلملمجاباكنغصالؤ

محعالتمصرمإيخعقدتدماعابعالثعوأنىاتخبداىهاراتادسيديال
مااالمهنيخلوالمحياعنيذوأندفياالدافصلاكيخميدىخمطفلى

نحصالمجابغجصكنطهبرشأنسألهتحالىاللهالىكنوبنالساجد
ئيئالصسيدىيدسهنشصفتكضلوخثكذلهماحبدطاف

اليعظيونحؤروالياسيقرلحاالويمينانحرتفصاراذانئارأهدحمدا
اهـيارالضقصأصمنعهأكأنمنعبذخبرهماظحدامتاك

عنهالهـانتهاوثكةطلكالمجنصنجديههاأاإيعىيقرلماركعوضعاخا
الهـاكلكلفرزحندابدغيراجمابلىالكاسصصشكطلشوقعتمص

حقممآلفدنائظعنقلاليخحلىأتااوبهفالبأسلنصمااألعتراف
مدمملىذيثغممحليلاضمتىربهدةعبظرإنجلضاليههنآما

كشالمجههعاتيدبهيئجدابشاظ3الرالر4واخع
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كلحلفطمكرالفاليفعلطبالضويليكافأاورعالأظارا
رجالآوخانيهاللهنفعضالغاصىكداصيدخىإلبيتعفمإفعدأخبرفه
ماتأطدعهلهااعؤتمنببعدضولهعرلتلنزلىأنلعقكندرجل7خرا

حافوأكعبةلىامثانزلامهنصتيهئاافقااللماضناحمعةلدلماوظفأنكرها
اتيهعبةاكلدهـالصدقئافنزلعحعوحاشالبهاأالصيأاعلتألعاالىبا
حبهلعنظرصاارجلفأنىايعماذامنلغدشبأشكموهفعافهالهاعلىما

وبههفكنفتلبارعماتانينغانمااالمامفغاالدخويكاوجعمنقصحعز
منلتهلوجهبرنخفوجدوبههرجلامبهتثنهـبرطبهرممسحهوظفا

قديخرباسأاصافااليغاقفيترجلاقهرحمهئىوذكرالقراهفمىراا

قضعةكرايضافينوئهماجمرجميعاهنشالمحامالمجدقائلالنايقا
صاعلعالىعدصسامنعساعداسألهفمفرقلطالذىعنىاارجال
لمظافعسنلعتيقاثلهااااحماسألهعاظامفلصقسامدشلذفا

سقشوقداطعافافىاشخصفىنظرارجللتئلليهافعارافمديدما
الهرقالماههعلىاشلباوأحاأشتجعفكاعلمممنحنهمناشمعناقا

اذنبذنجاأنلمحعنصضماابركبةسأففهببعخذنباألهررشكهمااصضامباسا
المجرئآلكنشلعلةافتتلكلرحمهالوؤىومببنشوروىبمكةاحدوا

يلجبرالكاحموكاشللهاالىفيراالسنالكعرامابينتقاصيا
يفهواعنلمههلقوولغوالمحديثيمفكيحويعنلطائفناالقاعنما

طذاءاهضهقعالذىالمحالمجبلجمرمنىانتقاضهتنجعصذلالشففن
بالؤلعدقضامالنسأللمحاجارعلىيومعنهاالخطابصضىناحربنكليد

أنهفيتحسرالعواادأاهلشامكهواملئااهلكهوكلفليعنااهلاقرلو
عوهمصلنحهعراعناتألاليقألىاقلىكهعنملتهفربلتةلمحزابقا
هذاهنناساشانضئيتشقللألايخرمنحاسامجمعشثارضى

لمجاورينوأااهلهجمتهنهههومنلكلنجنىفورهمعدهعبتصنوالبعمغتزا
ييتأوصرطويالصمهاهفدرهاويقعرانينوارأكأالمجاجمة

مجقهاقيامبثكرااابيترهمتعنباصبممايعتدجماوفصعلقا
حبهاواوفايتزهوامنوجمرنلبئاللتىاتالمباحامايهئيرفيبضنبواو

ؤنلتف
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جمهادفعكنمعكلشاالبلدرفاهتبادهاباهـقفيهاألثدالظىفياشاأقياو
اللهرحهالعباالميدكلانروىوضهحموكلكزفمعاومحلالت

قمهامنشجمكلوأضوافناافيهامنهعغلمعنيابخاقزناسفهنحاولياط
دعبجمامناخدعؤضحلارحاثلنيهنمنابارحالؤنشمانفاثلنهاا

يهشاابمنسهاطلطربالهوالىتحوأائراالمراييهرصنالئصرج
اقتزيلجالودؤقيهااكحبقاجمبقارنمعريطااغتناكنالمسثغاصلواتاعن

دخالاشكظاالكينقوالخسمحاإبهالهاوخبهييزفىينللزاقطهيره
لفالمبدعتحرإتاوجلخراعتلفسازيراوفوحواالهيبضصصالة

مفماظنألبعدفثمباهندزكبكروارتيجمهاعلىااللمامكلفقحن11
اوظغالمكللاوالبهحانلعيبهااظأصناملظالماشاالمحراايمصرمنجمعن

فخوررقكباوارالاعلىمقطال2نورواااوشربرناشااوكثالميزانامتخيرا
ةاسالمذنبخليحمأنبالمجموتبيهلعصيمالىلهاإدتهتحعاالفالحمولط

حشاصشهناوانكانمميهلىشاظيهايهراالترخضةيوبأنوحرىعضيم
المعيعتبهاقجواأعشختصامهاحلجمتوئاالحغؤافىهاشوجد
انعونائرفيواليعلميعلمكعغابعناصغابممناذليلحلمبهائرفكنض
صشضضعكابعايأمنلمكبالىلنبىاعاأزقاقلىتعايهآلنف
زفاشالرفثلمحصايقهرالزماشبيرففصفزءبالحفالهايضاعفهينة

بصبترفممتتجاانيعفاعقمقىهقيلضاحكذللثأهالحراماملتفى
لففومخاعندعةالماثمالمجدلرمارمنلثظمشئواحرمتهملمحرميما

الفعارواةلتوالفكسارلوالمحانذاحينههنفسانضرتمفلييادرأالمحلف
مىيتوبإللليليديهبطلىوظسباتاللهواالصتغصازتدوؤأإندم

الدبمايرزفناحنقناوأنهفوارسجفظناهنتناياعشانافسأللهارا
شالىيعطنابهلضيرىوالمعتضيمانصرأطيسائابنافاهزنرأناليلدةهذما
سيدناكتهاالتسلىوصلىجديرحامهباالمايثامقديروافثلىالصوالدنيا

ربشهلمحمدياحميراواشعملغانلىابرلرشيحلاكرلذلمذ
العاقي
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ماةرعتخقيماحمءممهفحهامنكامنمالتاسعالفصل
قاضذإاوداللهذولفاطغيرهالىانحةولثر

عوانهافىابهنهابلةثبرىالكنإجمرذللثكلىدلمايأعظمهن
أثخةتهستةاحنمنلماضلميمناثفيمعرالمحرمنجمتعهلمحرمصباحامن
بلفنىاتاللهإكأبأكأيااممعئههالدنبىامحلىوصاللهحمدانبعد

وانتهكرهتائقحافإلتهحرميمصمصوجلخراعلىرأيثاانثاقداتجعت
مهينجمثأنهلسجنانأداثاذا01يدءتذلئاوحسةعىوأشوحتتذللثاوكنى

للةاعالصدارنفسئاعنيضلؤتامحعالكيامنستزلئممدشتعاللهاصم
للهاوميركوأمنهحرفىوأعدكأوالكاهعلىتمالىلتهحدتمانثاويالهلهن

ذةدمشفرالبتحياولكلتادمتءبدا51تعلثجباوالبهاهلامن
كدظشهوجيرانأضهحرأهللمثعنانأخحافثأكضحليهوجلعز

روجواهصعاتحإماجالمردخفانهبرأواحداهاشتظأخممواإلإلكاثم

فانثاخالمرالىامصااصعريألمةوااخرراافأوؤآاكافاااللهكاترعراإا تحالىاللهفنسألدهسفهاعوآرازعضصهاإواإهو

يماااإنئةةواللحؤاحروإرالمضادسافايراتالالكأاليرمغحاوا
شعفأنحممتاعصمامرنمقاتالموعاليشاصدحهانحاعنأثالةوذحارس

هاعذابإخاتتاةايومديملهخاتماأفئفىنا4ةضهفالبسمعن2اأحد
تيلهافرلماتحرحقاهـابيهانجيرفىوظهابفيءولثليهوالصسافىشاللها

تاجماأبضكااذفاركانغلتالةا
ماانللصصاوهذارضاههرذاكته1اما

إالمحهمذاقىلبيتوهذاةءجعاصالكالهبازاه

باهافىبهاهبااوصهـراللنووصذاسحما

هوارضطهنذاكتبرحفديلىأناعبرإخهـةنعامن
ضقطتيدلهلديناتصلخيرئركهرأنجمونصذوا

امصسوالقمختعوضفكفئتقاشودمن
ماعتفاهسوللحصليحنحفضرليلالصىتفر

وصعلت



هندةلهائييتلعأامامنخةلمحرحمصا

ارفالىنيكادإثزماصلىدبموللحراالص
وفلينطلتايخزعنوصلكرونلذأادقاذكرسدناالنحدلى

لميخالعارلمجادتهتحصدايراتسايمما

االحرابدالمممقالصالىظقلحاهـالعاتنرالفصك
التوفيغابارذءصحمافأقواأظفىجماعة

لثيناضعا
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نقدمدهلدرااكمكللؤا1اكتاعدكأاجملصائنجهبئيرس
اقتمصلهقرارسوللارزسحنهماظرضىكباساوعن15بيرارابنثحدمن
ابالمحعفىتأاهلعابدكأظاخومبالغاهذاازهنىلموحا

نهدالصلىاتلعراقعناجدععكوإلفىلظنبهمبعبئكنعةلمجماياامالى
الفوخسمائههاللفعثسراتنىحهالىلتهالمجدالمحرأكتعمائعىانحم

لمجدالميادلماللهالمحالمرحهماخنلفيههظئلفضافىالمجندىهمارة

ابننحنلمحرعهاالترالتداأقبعهأرلعلىاتحلىاتضاعقكالؤىتحراا
عنموروجصحيدكالمحرأماموابطهر11هتاظارضىسعاصاء
لهاكمخ01لجناطفاصياصالذىلمصبدالمحرامواتعالىبقروتمايدفرووآ
المجدتعدكهتعالىوقولىايمبأعذاقمعننذاللمحاحلظمفيهيؤدعنالا

مطالمحرمابكنوالمواورصكلعهصلىاللهلعدوارركعنالمثألنالمحرام
المسصدليالمنبحبعهىأافثااانسبمتحالىوقولهرجاعتهفرلظاكديميه
جمدالمحعاعهاتلمافىيواقواالابخاعلىهافامبيتنىذاوكانالمحام
تحضماالتفضيلثالبعفحمختاؤافيهالملمجنباعلىرملذىانالموهوا

تتضكسعدألكعبداشلمحدالمبدسلميونمائضلافىفللناافرائصحانيا
اصالخيرابتنازبدبنوحمديخدلمىافىهأصأنالمحشأحببمتىفىأصلى

اثشافارمحنرونقللمنزبهةاتلترالئاكالهكخواالبتهصالمالمؤفى
عنالمحامءإسسالالسبلىنىصلصالذشحمفرواوانتحالىترقلىئ

لىستدلواواهققالملمحردادباألمرأدانسخهللتهرضىحنيغهأبأصايه
لدكأكأمحااتاضىايمحبتخالافاخواراحارحهاادورمحةجرجواحاهت

ونعنانجمآنالشثنهرضىلةماالماموذبالالجماهرأيعدهاوالالز
طراماالمجالباااسفل8ألمنتسلهاالشصلىعلرجمرامالئئا

السحئانصإلهمنفصلاتمصدالمحراماكاصكاشاىاالقباصنثعير
بناعنصاقدقلندزصثنهاكلرضىفياحديبئهنمتقدلمالميدتماصلى

لىعذايداألفحنهجماثةحنهصلشالمحرعانكفعاارضىعاص
لفععفعهاالتصلمحرملصثتاعاتفضلفىممام2ادمجالأشالمرا

بنابأنانقعلجموجيحديتاطرىالديناشهحتاثحنصاب11نحرماجمععئ
بثياس
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هرعفرابتفررعصرصءالىاكنالفكالئةأناالمحرمحنةاحمباس

تبحترصضافمصالبأممكلياصيهرصرياللهمجداصالثئوافك
لمجدااصحقنىاحسنتالفبحثؤتمفيهونجلتحزلامكنصاححناتكا

مبفرصمطاكائلناوقدلموكلليهاصالنىصصىصالثطءالمحرام
صمنتتكرنهذالىبصستألفبألفرامالمصااصالمنىافيهينآالف

ختالفاكعبقكلهااوامادالمجماتأطالمكللمحرماوحشةلفانةجمالمحرما
مخمرصاذلكويهودقبعضالمحناتصلىجمايعاسوألفالشفابألف

تتهارحهلنعأشاآبوجلثيئاقمالأعمشافوخالىلتها15هاصهلمحايالمآلقا
ونحتهاعرخسهلمحراماسحافاحدةماعالذاحةذللشفبانعبت

صدواتضوهمامادمجنماويلةواماصالهتوملعلةأشهروصيخاوشتش
فالمرحاوتهىااكأهـوعثرببالصعةوةحنسخهتبمسهاكىعو

وخيهةخهيغلمخهكرخيئصدفامالقحاسئىاناعنوسلاخهبمئ

بصألإلومادجهرصوصحنصويعلولموسبشمحاصنحرماوايلةالتيوموف
اصجيخاهـلىاردوماعلهببهمالثهايهوتابصدلمحناتيداالمنفردتفالوش

يخاضمذنجمسالةصاللقصحعالمجماتانلموعليهاللهمسلىالنىعن
أبوعداشهيئالدتقاالمهاااالمامكالانقثحرجةحشرينبسبحيةترأير
يىااصالةاصئضاعفهئماالصفاأيحدبنبننحكلهاسهاصحدكه

إلخنىاارختالفوأالالمدوقاليهتارالماحدالثالئهفئذماخيراالحمط
تفصلالكترغحديشالشالقليشاحدلنيمونماصتكاانغلكاتضيفا

يرةهرابايةربينتحايحثئكاسلكترضأيعدباالنوتحاثسباألامرالنا
وعتملينكنرعرببعبنروايعابينووعثرصشمهالمجعاتفضلفى

الىالمحسبعشئالمابحنمرالمحةن01صافقداالصاالعلىثدادشلاأقيهو

وروىيحئمالمنيضاعفقتهالقاداللهلتهايةغيلىعشاانهاتضصعماث

قاوتلكوذسضهنجعمادمنصرمحاويلىتامعيرمنساتالص
أيرالافافلآلجمفطعتأيرهافرالطكتبالرجاليصلىلوقدحماالا

يئللصلالبأافهيماتحةالموعوالمضاكةبهونتحونانقلههاضرفيه

محنعشللوانسيدفاعدمماذكزارزصحلىعلىاعيتعالىجمانشهاو
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المشاربدتهلمحعدوااتليماكميروصمفلينلغابرلرم

قكللىانصدءالروصاحااحسنياانسالالخاتمه

بهارينوكدالتموالمجااالدسمماهلهاوحفظ
لتمالتويتاودنأتول

جنهالكخاقالمركليهراالتمصلرسولظقغمامالارضىعباسانجهعن
لتفقاشثعىلهطلاذقارتمأخهارحمافجهااوشقرهفيهالئهطفىوددعدنا
فىلطرانىاواهلمابفررفمورفىطالفىوجدوعزقإلفةالمؤمنونقدأفبئ

نتعناصفالدضافىأبافيروداويئمماصدأدينوصعلباسناالالركبرا
لىتارسرلحمعتعهماتالاللهرضئايخاعاسكنثعانجاشأنعىحر

قرلهيرحبانابنائهيههابرنلماالاشخاقاءالشايقوللموكليهادد
صمعليهللهاصلىاخبىااناعةاللهصمؤرضىبناللهعبدكناومانجمخت
المذراماالدأيابن151راناعرميداللهآخذنانصعى11خهدنوأعىافلظ
لغاشلمالشكليهصلىالرصولآقالنهاشرضىأفىصاتريخباقى
الصغيرثنىاطبرااارقاتايومجلصكزالشؤبئجمايمبسسشلمسلمخاحا
للهاسلىاللهرصتشقالاقااشحنرضىالمعننلمئثةغاعنصدابا

بخهباحوشالهللهايرصالملميهاصركأراهـاهىبتأهلعلىخلادماسلمعليه
رجالامااللهرحنىحربنللهعداوعننيهرحمارذوالىوانجاطراف101ر

فعالاللهالىحباسافيأكالللهاإلرسرلفقالابوصلملتاصلىلنبىالىاط
خرقدسوجلقتحزاارضالعدلفههلصباكهاالهلىاالناسأصب

اخهعلعئىنكاعناوطزياعنملىمصىأوبةفحخهكرتكعنصمعلى
منالمديخضنهصاهـمنىدمجداهذافىفيحتاننلىاااجة

اجهمعنىعنقياصترضىايومقبهللدمالمفاءأهجفيأاغمظهكطنم
ظغهروداالبهانىقداملىاشليرمقدبللهاقتلقضيهالهلمحطبشى

لقالظعنهاللهضضىمرصأوعنالزغبلمندرياوانجاالدأيفي05روأو
الذيناكأظالمؤنآختآصمكماطآلىاجثماقوسمهضالالهصلىلتهرسرال
الحبضبنالمفرقرتفميهباائاؤنالىآبغضكموانجملغرن2ونيألة

الملتحسعن



نم7

بهةعاحركنعكيرمماعطاللصغرواافىائفيسا31رلحضتء31ربالمئتمسون
قتهافؤكرذللئرصاومويمزحضرجلفعلىاخذرجدكنمانارضىريحه

ظلمكتالمسلمرظالملمالقىوحاعمثيهالىنبىالخهوصلمعلهالفلى
رسولصكلحتقالشثتهماارضىعربناللهعبدقروعنلطبرايبزاروااوارعضيم

هناليوهنهأناللهناحقاعلهكاؤمنافأظهنبغرل3وعديهللهاصشا
اللهصلىونسوالللهاهماكاكأعررضىافصحنلصرا51روااتامةايومأنزاع
جمراللهصايةرمنااليقىائياف5االمحادرجمثةرالضصماخنلظوصمعله
منمليهالشصلىتارصلقالقلتلارضىهرسةأباعن2للمؤااكأ

التمرواصحنخعهربزيخافهوخااطهالمسيكاعلىيخآلىيهرعرخريدأنا
نجاحئماننرثكمولاجماكااباصأكاؤينغلههوكافذرازكةلمحاا

منيقرلمسلمعليههاصلىشارسلعتقالطابارتفىارفان
وكهوغفالصه51رواحالسراالاللمجذامللهاضرمهاهممطالميينهـعلىحميما

والمحتكررروقاالمجابىلمعإواللهصلىالترسولقاللظفءاللهعررضعا
زيادالتسبئتسغيرلمنجاسالىءعنهماةكئممصواانجاماجهرصاهمامن

سشئخحطائهوليةسملحليهالىارسلصتالاشحنهرضى
وقىأصقلى4رأسجيغفيعذفانالمحةعلىحقطكانلميهئايعايهلمسييناصحارا

لمحااشزوربناالشارزصضهمنئكأاليقذتلمتحاللهاحغاعلىكاتيةار
صطاقالصصوللنمالمرضىالمحننىواالوسطصصاركافافوالحبر

احماجسقيلواوأقةصدوواعرضاكهلاودربمأصؤكهباضواوحلمعلهللها
لققالشحنهارصىبريدةوكالمراصلمأبوداوكغاروضرحاءبخلدعاالبال

صماثبدرهمالشالسؤدفعةكأالىئاضا3وثلبراصلتعرصول
صلضبىااناورسحنهافتقرضىطكنالمنراءضبلىوابنأرواع
رواوخغتثاصيبكقدراالصسالمناانعرصهماافىأظلمومليهاظه

ابيتهكاقلمحاعمنارجفاالموعيهاللهصاللةرسولوعغاقالشغالارظىلدا
نكلقصىحشجاوارادلهأبرحلىرخنكهيقضىأنتجلنماثنححرزالله

فظامروداافعماسواألةبعيهااريعدلجهلوذالحدفىوأاللرحمانناقغعرله

لصصولقاعنمآلالدرضىفيأبهعركلننرىامخلهاعدلدينارحس

قيلهصبيمتفعمن

البنجبالبنهالىا

لياشرحمشواهندعبد

الظمعهئهاحالص
صليفواتاص

عقوبف

كاالتظابنهة

لصغيرلالجمت
محيرلجوالراحغظ

رياقالعريغررك

ممالصيظمنبنىا

لثردوشاصرااقايات

رجوجههبؤا

لدمرخعمهبم
تهامخرحدجرا

الممليوهـظفهحدت

وطاأناطه

يرصياضررتث

طيرماامنلتها

ثبيمفىمننلعحموا
خهثىغزاواقد
برابنيهاةىبهم

رلمجطكهوأذل
باندلرغمهطوا

فيايهاخمه

ألفلبعيربغملئها

أهلهايطمويظلا
لجزلميواثلمهاكاء

للعشللاصقحهم



مالثعيماللىخيعى

يثقههالألفيلوا

رلنرمففيها
لبعافمىأقفالم

هولبزسعلالوفماد

حدشعاتاذايعن
رطقبقاالمومك

جم

تمبما

ثات

صال

خ

ج

ت

جمه
ءغ

جمةق
بمتج
بمحه

ألخق
بمحببئ
ضب

بمبغ
تم

ألا

يعطييهماشاايارونداللةالمحاجكةباجمسعلميعو3اسعتملىاس
أمهألعابألدرهم31ضاعألأنفقاوإمحليههماشلههعادحمبيو
أبهذاوأصارألىجبدكعنأفضلهاالصرههالراحدهقيإلىلهرمهؤأننثابعئنىة

منأفصليقتلثالطرثفياالمجوزعآلؤلأثنلفاكهحارواطقبيى
لموصقممالىرصعاالللةلاكعمااصضىأنىثنءافعالغاغرما

لوفظالللهالرنجاقيلكيفسعنأحيىفافبقعاستهامهعنلنرهن
فناهماجمعامابقهنقرموزلمغاافئيلاهـبنىنبياهنالنرجمسيعن

واهئارحنآلعاماؤهاماسذقظصايةالقروقرضتفأرنجاكه
أفالمالمتهذامقرمايعبأمنالجعفراآاالهااتاالوضقاارفدوفد

وصنذوحلميمبكضبهتعالتهمحاركاجمنحمعنأىجمجؤرحبئالتحويأت
لمحرميراشااخغعايخوأنااعظميوهنبحفهمالتالمنيمصبهتنا

أهياعلىهذكالمتصدققنااجلبالانيالمجاففاأصتهنشهاقعيمفيفافينبنى
كأهننينجنهالكصهالتعولمجاورينالثبعوبااحنظئوأهامااوكآل

ؤصاللتهفانمعنلخةانحاقاضويخاالمحبممصيخرأنهاالوأليؤممالته
منعفهفلالموفرطمالضفاالوموالتهديؤنلخبرمنكانافآنموض
فاابلكأ2آنجاورنحاجانرجاليضثاأوفيحرققيراأهنرإالنساوليذ
ءلكمجطورىانضسؤولنهابهذاثدمجذزنبرئنثهنورءينمحهانارا

واكأواالكفاصقدساصعرافأقطبماشتامقآقولىلثربقا
تآياتلمحاىإويتحاسراقالاصحفوعائشامنحالاعشلظنا

نهظبلالحبفأسظضتعملىءانلبقنلئافىإالثبممعهرنموحؤيا
هنعلىأفالكرقطمإلظالافىىلمتوتيحنهالهضارضىأمالاالخرالةلال

مئ15اثعتمنخفبصألبالناسافيكايغاإلماادخلخليمعن
صوعافىتعحالخموممرههوااإلالعركزالىرؤستطائرفعامكةانتلاالمق

سعدىظىئيقبغيرطرالحدفيهالتعرعقامئنسانالفليذرانرظأصرأ

بمتولمحابندماقهحرغينلعزصماللهاقدصاهلمجياادلةاكغعبال
مالمثالوققمااعلعهجتمعواأواريتهللجمكاتجدحكللقلبما

كهوفققهنعالبفودةمحاماحدههرملعحكيربضإلمجمارصاهـهين
يظلى



هباتبهبالدالححبمدغاضىوهوئاالرارجلبدنمدفغبغؤبعالولظ
اقفقللاصصديالداعنقاللبلد01ماهذسيدارماهناكوجللا

يخحملاضرروتجثرالتحالبهتتضرببالكلتوشالمؤل4لفظيبكر
ذصالىلمسفاالاحدل41لئظقاواناصيدايخالدفقاجماعتلة
تابهصفادشسلىعلهخلصضهكذاحمذاتدمنرجلتلقىلفالئاالمبد

ياسبالمتهااللهفعاالتارالياارجلفوجدأشمامثللارفذصعليث
يإصدىطتفقالتعالىقهاوالتخافتضانعالباورجلالهفعألئبتااق

بقنراتحبحبفعاقيبحخارجلغرسالممعاؤبئفىوافاننسفانتبهفدنحه
دوحكاهيوماذاكيعدصولمفقركؤفاختنئالقمةامهوحكاكفواعنه
ميرجلاالكبيرالالمامابيصوخحنداألاكاأوالانمكهاهلمارحل

لىكومانجاهاالمغريرجلىاجنالؤاممحاتكولهياتالغندنعرهودنعهممشربا
كاوحاهاسوالمحالمحاللهكهأوالداللهمذصنراظلئوصاركالمإلمالجا
موتالبيشرافعحوللمبىملبعاخعءااتجاجانيايخهرامقرانام

مننألالرجملممنلفعط4لي41فظبارجلعلىفقالجماكةافذاكوكانتتاييتبا
ألصالتدظسأدتيئسأدتدقالسالماالعنيسديرسفبئلمجاياانللما

الهـيههاخاكاعدكألوسناثتشعفلكااظالاهءلظالهـان

هرد
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انىعليعيماللهصلببىارايتتالالغانجحعالتهاتتدعننجنائلقجن
صفركفئلواضعألليألااليئاوالوالطزفلميخاضريهرثرحلخهجمالصلى
علىسغطشالسوحضىوعرفبوتجركتاكبركاهيرالمؤهننهمحيرمنياهتا

لتمانارحئاإليقلىيزدلظنمقألرا
نايادوكاناثماودانطراالرعاملنننهبا

هذائمذاالتربخرأتجرجرفاليىغدلمصيرك
للههاات7لسرأميرالمؤمننالتممخاقكيرملالبهلوحسفتألظتمهيونكفع

منلىخطللهاديوأدتعىخعافىحمبلطوعهنىله01وجاالنانخمصنمأال
فالضهحذصهطاعنلىلمجائئمىادأفيلظلمجافئهاصإلبههـلولحسنتااالجمارفقاال

تقضىاللمهمنينايرأافقاثكضعنايندحليأليئانمابههلوللفهاظلىجهحا
رىالبهأللفغالنفئامنتغثادتقظاهلىلىماترددابليهينا
اناهىوأتضااسرالهؤمنكااوتالهعطاالىراصابهلولانرصئاماجمبعللة
وأهرشهئىلعدبانهرلفلضسانىوأنعذكركخالقعآلىاوعآ

امنيرةوالمطرصخالقالهذهارمتلىفانظرامهراننللهاعالتافثاش
مرصوالمىبتظفريقثاطرفلهدفحئاتللهافئفاالممألهذا

بديناأفامنهاعاةنعاكنبسحهللانبيتراوريناشاليهاإسنلظناحن
إحرجتؤاكحلساناناطاانسؤادااللهحاتدلىخاماللأل

مذارظخفاتقدفاصاتقرللمجشبأنالماصدقتعراليلزتهحعقبعلفىعليثا
انالمحنن15بهرممأمولخناصنبلالمسلمالرجلبذاكسؤظن

ألجماناسلظىاحابثالمحدخياروفئالالاطنابقاالضرأرتورشز

جمانموجالىقافاانجرليحابىذىعبدظنأناعندهصاقديابثلمحليثا
مدهلهواثيئالمعاحئالمررالمجهـثاونصثاوخيراقاالللقطبتدأناالأسناها

اسنثايضوأنهظننتنلثانفاوشالىجماندتهلمحرلاظنانانانايهامنبنى
الصاطعلىميئاقدثبتأتظننتوافعلبخهأفمدخلثاولنظننتفعن
تجؤ4اشيالىصبانموتعطممقاصدالنذوغصبحنعليهاانظننتواتلت

لرلمنفا21شفخاللىءوصااجعأخردلبهذاينبنهسلىخيرالىفلنن

جعدىجاواخضارالعنداألاارفيخاليرلوظارحالخفثيلىايزجج
رتضالااالصضسدااربهعاليرداأنقغانتجيههابداعباك

فارئان
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جياثعراقاهجمهنراعقرعئتشحندواليدتلنىكهألظ
لمجيماوفلضنرفلبثيراةصاقيبفكرلخيررعابدكاتمخنىاف
شهاانضبركوأتارحهسعهعنتأدتىثلبظنهالتمكنيعلماصلىلنىاعق

جنبتحانلمهافىمحصتاقبدكليععخهحشىعلقشافي
انلخعرحىلنتأفانتألحقعناوكابةلعولنعمجمثافلوكا
جهماهوتجعلخغمئحمرلثيدىيينلوقوتاشاملخؤهالادىعباأرحمويم

الذاكهعنيهاذكلسدناحلتاوصيهاهفىرا01منعاالمالخافواروا

فيالشمتعرجاواشلهاحمعيرانلرشمفااذكزعنخل

وانبلدالحوامالحراملبيتااكعهةياتابعفىكرذتتمة
ختملراوجينىلمقالمياشارآالصعرالحوا

لتؤيقاإلدتهولقفأ

لجهناللمبهابحهقلىأضلمجنتهمااأشنتىرالصعيطالمجاهااي7نم
عيرهلكاالسداهذواليتىصهسدالىصداالنمبؤابتخهارسالماالضل

عذامحملىقحاامقاوهاثشعى3صوانماماأليهؤالمهندصلىانبفبمان
المعظمقعانرأقاكعهلمكلنهشجثلىففاشاألمطاراواياحاكوالضرر
رخدثالقتارعهفشافىمنذثليلرأظعضاواالضااصفهااحالي

خالبناكاولفىشيرتتافىفهلبهمداللهعدتولمخنوثخبماثيهه
هراراونائمغا11عوكمااااركاأنكأؤلمعقعنكالماحالتعاية

والمؤمدالنيراوبهرأكالذيلفىأبرشاتكلبهزوخعاتوخشانهص
فهاالمأفطصحضحاشاركنعؤوخماةخميهاخارسنةفىحسحاصا

اركنمنناكسرتاجمائةوأرموثالسنهنىابهدالبكرىوذكرآ
يأتحاساللهانلىاالشيفتماضتمشالحالشألخقدرأفلغةالماتى
نغالعنمرشىاتاقالىعدةوثهارماناض3ىفطتيجاتخروقضار
يوخعبكلأواالضثهرإبهنلماحصممنصمامحرامأأتماليرعاالمجاحظ
نرساخكارمغارالدعنهآيرىبرالمجباكفوئهابعامتهافىد

اوةلؤانجوالاليردحعدناشايتترلجتالسووكيرممالقربا
بيوكاينالتريائةاعاكمنرفيقامىكاالرزازرعوانكرغابوأككشر



8أل

طفهبمرحلسشغرملعربللعيوأنياادماتجتفهدمناآلت01
تطتالمحيوانعالعنلمحرافىالالئمواظاللمداالواباثععلللنآمى
تو4اثباتالعؤتنانحليلوابياهاعذاثىرصالنجرون

ااالمنكالحملربهماحماسعآلالربنافاولاهذاعلا

حولماطوفللعادعقرحمماشتدحكايالنعاوالتصنراالإ ح3

ضصةياربماقاهوآهنننثحنابمخومنقلتفلملربفقلتاللكصبتلل
ونهاحماللكلشلنا2وفضرقغآهاضغاكفاعنعويقوبمعئىهابما

ااميببىعلعهثىعائاالبرطأ8تعاءصالناعليهلهاجمااهبزكأةبإلقامالبإلممجماأهابملميخبنص
االدابقاالتحالماشالثهالمجدارغكلأصوالطينالمجارديناءليحمآوامخةبم

فشاكطنائلالمكاعليماهيميراافدها4فرقشؤتجرامالمرايخاذللثآيةيخ
سورلىءالمجاهليتإمرسغائمئوقدفقلتكغقاوماالمجمالىقىاشيماالشاثى

ألواطالىوفالةطاداظاالعاصيم ريتج

مافعاغعرناعلعدمدمرويرافاراهمااخاوعهةكا
فىتطولهةفىشىازتوقالالقررزا0005اااررمافعامانو ثاطاراحهمندوصمابح

أبقاؤاالمرةااثاةلنراتزقدمهجميرمواياأبرأهمتامبلتيات2جمع
المنرعرواءكؤاوصةةاصغاره11ااألفال7صامخهبم بسثهخوحهعالدوالهـ

تاذاكاصىتقهينصلماشالضرتششالةأتاحهاوءاسسضةفات
حبيدأمخهامجؤلمجاحظضهرهاشعيعلفلمفرقضينانفزتالكجهادتبلخبئ

نهالهلمرحبفيوخالثنعالمعالشاناشالطيراليلوكركرممالذ11
نلثاوأنشدفى15نيعت

لمتألماخىأاخاالابههاألطيرأليرعلىوا

آاإلاييلياركاولعدخاهدشسبهاههيعاالمصرحربسالقو
المجوايفيعرنحذاقديرتحيقايرايرصاطافىكانأجمؤشقهاشاجماكةقىرمجا
فطافنمبرارانتاتدلمجوصاتمضهناجماورنللبتمحافالجعلحننبقثنفا
فهصصأكالمحرتاحاهابيشانافاكرلمحةالبمنهلتةاإت7ارتنعشةفونم

وقعثلفيراا2قعثفاناتعلهـهغيرانامنراحعطافتللطيرا

بفا
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ظهرالعبتعالكعلىحولقهبصالاللجتاصزطنللصدمحي

شقعشجهاوننرنقطفيرفشوناونلخصمامممشةعاينفربضلىمح
طرتصأوعلىيزااهـبعضالشهبضهاكلاأتمنلغلضىالصمقامن
فيهاغالصلكنحغهنتاطاكاناطولعثربيشقعحهأرعفامن5لن

دشىعنجظللتاضفصرضعتعنمنضيرلنشصيبهابد
لسنحالكخنتيبرمصرفعقكنسعهاظالواظغلضقمبحدفئىبركقاحمؤ

عاتلىكبمامنإلنرحممنولجاالنانيكونفلخواءبالطللبيت
مهفافكاخلصنراانهدثممغذامادضعاعالكص1او4هكأل1ت
ا8بهيندوذكزكيثلفابهؤئداؤاشتعافىاتدبرمكلهصبريالكلألعن

حىالمحرماميدمنافرأصممحغاهذامعيضععروهو15يفعلىت

ارعالباتخةوفنافراهنهبااضنالمحرمفىعارعبعالمئجامجان
أمنهاعدمركيرمعاجمموافياتريخزشكرالمحيمنددفتالمحلظ
فماذكوأعنهالهظتنالمحرمفىوفاناازنالنأكلاللبرارلمالمحتان
اليمننحصصتلليمانىعخاناحتاركنذأااللدأئاتدعدوحدالناحم

خ5آلبرافيابملمطزنافاعيأثاالفعبمإطىعناكآثفاكانوأ
لنىللظنحصعلمنبلتبلالراظغاأضماياحاظ

لكحبهاقهااهعاكيرمطهيهعميئعرمابهزللحاملجيمائ
تالىللهيقدؤافشصمحمينتيشايصاخقيدناصااضغيرمنجمضشتجمخغ
نتاتنهانينهكعاونجاحدسنفاارظمافهلعنماتحدااانيغمم

فااافحولفااضاندثعألكباشلنظلنجهالىنفراظوبنيرت
هفلاللكحبهخلىوحمافيفياظلىفهالفحمز3خاماعحمففدأبا

إضلمخلفاالاصثتعدعمرحمبعكاطيالصحصرحالشحادهاانرأ
لمحيمتخطالطبرلتلحعنهالرنانلرععطولفيلمجماصكدصال
إحدنملعاداظصربخفجراغااحخيرهاالجدردنعلىبئلنرتت
احلحلىكليليألجهتظالططالنليشياعتفشتامغا

محـظبهاخجمهعخاثحدمفعهظنباوالنغقفهعليهمحعلثاب
لكعمبةاصالنألبهاللمعاشمثالدكلىمفاكبرشامحعنلز
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العمااليالليفسفمالصثتلضاأطفاتفيقحالىايقمافى
فعغااناكانللألتانقالونحالمرعظيمسهطاكيشىعزيرمانعها

نافىمضهاعلباطيبهككهاشاومهاالحالمممهاتمفوقاحمعبةا
عأعهواشغهالبركأآشاومنهااطحلساشامكةاطيبحنلظهلالا

مانغايفماحبتازهاخلىيعهسعضىئمكللنهرااابهبى
ومهاالتاردنييهنرتارويهالمعماؤهاءلمصواشرسلهالزش

لنيرانوالمحائئأباقبيىجبللىابخيقالعكافعبلحامجاأنمليوكا
فهايروازعدفهايعنحوحدتقعىساهىحانارمبهتاستأطلفأضحلت
ناعدالميزابلناروسالااطاهفأطقأتواكحتازطرهاكطرتمناوالبرق

اشعاشهوارلجالمجالمحرامالدنحعحاالفرعىيراربنسمالله
اادبعقرصاتخهاحرتتاحهاوآصبهةفاليصاجصيتيهندنخفأصقت
اضىاعقةالتمفأرسلعقصوأارصقنهانذاهـيهولنكللمجاجافقال

آادايسحؤفعصسنةفىررحالينبعأصقشهصأرنغفأصقشا
لةلعماذاااماايرنجانجارللهاعبدامبرالمؤمنيملتأذاناشهعالعالا

الطجاتا1ؤكافرأححهنعا2فتهفعهمتصابوقداتصاباالربعة
عاببنعاكاحطيممجلفينىالمجاهليهفىاالصالماقباليالقرصماكاماالظ

هشاكحسوننراسكاطاكالنطيماالئسلذوالمجروزشمفامواالركن
الالملىماكحطهنفتىفلىماظالماعلعاهلىبيشطوكالناال

مصرالناسشكلغلعغوالباتمداكااحلناكهنهلئغاجالوفل
مالىارافنشمالفأضاللهجادالتساالصالمصئجماناالالناحماوسهلتالظمم
التخهيرضىلخطانجاعرلقالهثهعظارضىعاسايخعنهالقاهيرم

لبربهرلنماهواعظمايعاالناسانفقالفدمصلفميلهآكانياتحمعنذ
كشاهفغاألذنخماشولندالماكانتبشثلاخوالهمالفيهذامن

ماحومضشالذاهيةلمجاافىجلبلسكزااظغحنتاميأمر
التربهتحيلضافهااينهوأكصمطءشأصلابقلنالروبئاوضز

اتاإجمواخاصماةصاشعدمسعلهاشالمحكداسلىالبعضالله
ؤضكيرشمعىيلفانىاالصاتحالجت3ءأسواالاافعا
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عزكزثناللغرأصلةاتايوضنراقبرههياعنذفخوالمهل
مومبهةاهرالقرمطأنصالعدترااالصهافهامحمدماءتبابنتالى

ىبدقرسالمجرأالصوجمللبيوقتلادلكلقهفععرلعرءترلن
حونيخهمدفحكنريهآصنةافحراالصؤبضصعاومتافكسرمنلغةا

سبعصةمالكةفالحخلى01وذكرفيانعيزلبهاذكراهكذرنأبرأيخاالال
اهءطزشمفتلىماثرىتمارادكاالحتىالدماضنهعنروبخماثه

راومصهانعرتخلغرأصهأعلىاسفرسالميزهتوأمعرجالفة2
لهمنقلبمحعدأناكشاءحاناااالصئوانتاوعتمثذاالصي
بتالتيهاالرالمعبنافضلالحباسوقيآلابرانضاسملتهعتمالمعدحشزالها

حروءاخوذؤألتتتتحشتالقرمطاطامذالهلمحضنىمعوأديناهـ
خيراالتيرهاذصؤانجالءايمعنرزابرفالرحماهاىصدمن
قعودخللىمأعيدالىجمالولمابحونأرتحتملكلقرمطىاخذماولمط
بعاوارجمانشعفمنشنالخسنةلىالعرعفىالعتهصثناععا

لىعدفيلاوظالمحالىفغتلوبدبوسأالمعشالمححنفنشبمالمعرماسهلناا
المحربدمتىالىالخعثشضرباشفألالمجرمففرلمظهـلحلىاارعنيئءابن

شاتعماعأغظالتمنآأهعمالمأفعهـناقآحمدفيمحنىعلىءوالعر
ناتاحرأشعرجععاطويالخبيتاقاتلنيميفلشهمدأنءالمحاضرين

واشتمجبرغووجاحتسعمرجلنممأسعرارسدنحرالمبطعلى
لىالحاسومالاونيواضعنبطاتيإلوقمهيمنءجماومنلواصقات4ط

عقتىوبضضاياوقساثالمجروجهجونخنالشلمعرلبعا
خاالرعلافاقاماتخاشقؤتحيباهلصالىصربأحمرهـالمكرتنهفلي
للؤطبتققاهضوابعئمراجضواالنتضيقجرأبئانغيريخ
سحضنععقىكاتلمحاداهذميراناالتأملموبرلرأيخهبيرسلنفيوذللهىلحال
االرعىالىالضعاعنذاهبطشرمناومئ2لمجتطجمانهأرممشنربع
برهشتهلىااحملند1ؤخهاققدلذهارصألمغتضعهاالمرئماوقعح

نلنماثهالئتهعلصتاثنكافداجمفقعردمالأمدحمللماةباربعين

لفزخهاكيموأليرعغذا01الماحلىوايخطةاعمخسماثهيلفئبميرا
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لحكعحعلاثالصقغالفياآلمنضحاحعنمفلناربرلرهاتينالي
كيهالصتاصيهلمحاهـنصالمحدتخوافعمكزهقلرخالمؤاضاكياف

لىلضاتممبحالفهتجتفيشايرأقيشعنبامخرأالصدافياانرهوس
اقاتصيهكرصولقاكاففغلححداضلعبهقلمنببنهدهينلوالنينطق

انجرالتعراعمالفىالوعكمهللهارفعرفغدقبلهءكعراتبمعليمهل
علىكرملفعقبحطثعايقبال3ولتمكلديالهتمرصالرايتاالوتنقع

تعالمحآركفدتهمافنمضقحلضروبلتغلكنايألممرالمؤننشوبهها
اممجرقهوأقممعاأإصثمنريهيهصبسالىءالمئاقاذايتعالمطدالقهألل
عتدالضاسقولىالحفاريإلمجودوصنهالعلىمرإلوظعنينثهد

نلطلسنهتاطوابعهدكاويعابككستمدجماتافيللهمااآالصتالم
انهدلمؤاالالمحرالقماذاقبلبعفيهرجمهوكانوصسمارشعلهصلىعد
عيامةامبهالىيتحمدانجلاليغولتعووالرععاهدانواضلتهياااالان

ليفرخجمتئبمتقاا4افرضىالكبيرينالمزلتيئاعنفىلباوجما
ومرخافائاجهطريزمبرافىالتمخاوةالمديدارصعرجتانزطج

وأننديعوال4تجمغللهاأل41االقللزنحفعلهافى
اكرلايرتلهر01بداوتزتبىتلهوىفاانماناهت

ئماجمطدئمسعماكئفالفرغنىوصلعكلهوكشتنغلتههاضرحممالدةئم
لتمحنلضارحمماليانثا1محكانشكنهاعكترضىلىاصعؤسجشادتاالا

خلناوالبمالناألورانةارزلهمليماكةكىبمناآلممحضدإإالبععر

ووضعهاعيهباصعملهاجعحاللرمهشموجمماليبئففيفرتصشحبتمه
حيامجألقبعححاألصؤمافىيههنيثفىخالقمؤتشالباطرف
الفالفوأتجابعقعالمحكلىهالخالمجاهذمتالشأغظشزإلىقنظ
لظافعدبذرهاوموظعهانجىتخدمكىمدان2إلمنغحشزلفاحضاركراد
كهثهمارضىاثعطعايخاكنندلىحشر2إلكذارابةكزف

ضعتللجماموفدلانعشارضىحنعنلرأتظالالبكا

لهعماابتماالسالنكأبيخدمدياالماجموقفلةماثهيئوقلحنيلهع

تمالنمثراغايديععطتعثلحليهيذكرالموففيميئثاخا بنجه4كذاءمجس3صقابجوحمكث
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بمالمحابميمخوقفكةملخرفاعغهلى
ناخكاطالوفىالةافأمااحكقاأحمانجصالاخمآخذتياآلغ
كاسهاصلةوأطاأتلبصامعواماكانتىوأحمييتالفضىوفيعوحيا

ساضراماكنخيتراآلصالدمنئاوهعضىغامىناضرقيظغه
صماكغانياعدىأبقيتثانىائانفواطاتعااكمنوهوقصيىعندى

شيإالسالنىانفظبصارةوأماكوهرالهرىباقياعندفنمشعأكأنلقاا
يعرلوهوشولىتمتكنونلمهالذىالساامنرتوفرمنتوحص
قاتمامالممابرممنءقبلقدأمكلياالثارومحا
عتلبهامنيقاذحىمفارتخولئةمبكا

لماشتهاضتفاطاتجعحفظطرأليهانظؤ
طوافاثالمحراماللهميتالىمألضجممحاحاشكنهارضىدبنارنماثن
أيهافعانالالميمفرتحلصقوالراحلةوالهابالزإدلقاالطهـثعنى
لةلظلطهارادتقوايناليةلظافيوالىتلتعدامنظافيهنأبلثآ

دضوجمكسقدشتردشلظمعثدكهلئرلمامرااأليائعاليىالطر
قلضحامعنىكعصتحالىممععىقولهقالالىخرفلخمحهانمأقلتاحرف
واهاآاليةىوالمؤثنهلهدكموأمآالهطرواالماوأمافءواذبهكاماقاقال

المالوإسعادفياصتدةكااحغاألعادفهواصأماكوالعالم

مذاطاحمتالعايثناحوالماصالىناجوالشىلجاليخحتيالاركاو
العرمممنرالئيئأحمهالوةبلةأنفأبمإااباأندمىنزعتألمايا

وبهعكررخلاجنهاذاكنلثتاصوصاحاصاللهاشفنااحيصمن
واضرلىمايركلىصآثعلصىوالنمؤتؤالطاعاتإلمنمالالما

لبيةاظاناضىنهبئقاللمألتايتتبواطالضاسمللفومركملال
جموهونرأيتىمتميألانظراوالمكاحمعكاالوطصحعيناالنيثالني
جم

محرمفىفمالمحلوحعلدمحاحىصعكيرصبافىالمجبا

القعمرأصهانفالعىضطهظعلعتوحميهنزجملروالبه
نملمطيختالذطيفضعنهفدهلىئلمنىالإلالث



اسفهلمالاةااللنصر

أظأااكبه
تهاعسعآ

كحبةلجلالصق

الحفضلجطن

زكركيرتعقدالمذ

حبراكخلنالشلى
ندكيرااعبدلقبم

صنهرتافهاحىا

ااناهتةللؤات

الىشالهـ

ناساالنلبقاتا

مالدغتيرمنهي

اجمادخرمدا

شالفقحنرصغه

قوثلصتينا

لجرفظمراا

بمكلقالموسوالمركا

والفالمفرطلفالما

راكتجأهل

اتشكأكنيرالى
شكهفىثرب

عاتثافض

يمللهءتررالى

صالتلهايقحذص

جمرانهفى

بيتشأخنثئ
يزللمعبلجال

لمرمقائعشوا

ابالدص7خثى

آ8

اىمعن3كنافرابافيلومجارتخمماببتلجوفمبا
االتوالشمئلضحروانناسعيدهموميببءاى
ودىمهحتىواهدىدكلماألفاحمتهـكاالىخولىاصالخط

نضىليثصعىاتغربحماشلىايلثوليىاومبؤافبرامىشافطاللممالظغ
هدااتحلقولعتبعائلودفااللهضتارضخةقضتمكأافتعا
فرأيتأشفىاضبلىةموبشنراخمزتموبضالتهقنلهذاقتهاشل
صفتعلوابدراوثئامدايكنعلنبلطبئنتالأمانعللمتممافئئ
لملىامغاموقلىموففعناشمنهارضالمجباهـاخبهقتلتوانارعظا

لدمرحهماصحياسلفاناباوفيطهصصاابتعرحئيدغابئئهـفات
بوالأنشدفي

دواكاأناجملإلكءخماثهـالضاروكوقد
أالكاحملىلربهأنفمءكضخطرفىاضعيمفدافى

اشراكايدضصءبواصدصفياالصبامهوئ

تباكاتيانامنجمافيءدموعغاخدوداافا
تصدوتعاخوينرنوقرفوالناصايهشهرضىعابنافصلاوقال

ؤروصال2ألففطالياسدمهقاكانأنغاحاتيطلبيناالىضبحعقفداهؤأله
حوأضافاصمارجليهرمفىنغالدااشعراداشأهونجنبكرمفا
عتهكانانآيافاوسمتبهانباصلبدرالمحيرعااصاضحزاأتطباا

تتهاإرصطةلياالغقراكايعنضدنبهضقال4احدفاظيبقلمش
لققعةومحدارثدلنبرآفواماعامقرلمنفذبلىصةعؤتيأمل

عنالطبرىلدينيخأيالتيخحباالىنمشالبمرالمحفرىحماعا
بأنرحممافهبناكيخكبما1بفأفاصايهحلمالصعهالمحفيرا

عزاثيئلظوصمالشطيهصلىهالكيلجبرصلىحالمحمعقالمحقز
هانهـصايخالبابموالمجرالمكلنللكحبتفالمالالمحفزعبمالالمبنالدين

حتاليؤيختىاتانحصالصألاقمعليموسمميهالنىءايصالالفيهبريل
ققللكضلمالالمذحمورلمحفرتالمرخةاميلاشامنهمعالمحعلاللهفرضها

تالريخئىقاتاهمفضااةصاروثأهنجةجيتالثرتحكمنالممالتفي
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منبرطاليومايهحتصوأحضارضىبيراربنوكاخحبداللهلخهيها
العدجنىكابهللكنهادقرضىمحاوواصىالمجمعتيرلمجالدجمويوم
يقحلآئخاااتكانبعمههرصزرةظلماللعابتيحئارصالتغ
ةعقكاعياههايرموفشيثهدثيقااهذطئانتىماناليغوداألسرابخا
معنيايوعرهاوالرتدالحؤتكلهاوماانصللمحا5اكأكدصص
حسضالمعالواظلؤنوفلم

ركاإلمسابعدنامنوماطالطسهظصدتخابيراممص
كأمدمذاكرىاكنتمتؤكارهابدماصعفؤاداذاصصنرقى

وفاااممعالاءالدانقدكامعراألجامعاديتفان
ترىاوصمارداحفاكألوظخاطىوأنلىئحلهوى

طرىئنقظذكرههأفيالوحفنىقاواصبتاالقربافافاقنى
مماتكافىىمجيميهفمدلاالعدحبابليبهالمفا

غيرمنايرارتذعىواخاصهههثاالالجةيضذلمفشمنعا
عرضكالشىوفلبىسبهيحراحنىراحمموروحمتذكارهم

ماضربادمنهاءةتهمئاحبعسادتئالمفتونالهائملنا
ياهحاضرىلمخهاهوشوأأيعتلر3لغراتاضزخأوخير
ذخافىكهواشاالتمىئربالمنصمفوالتمزقالتفافىوان
اشايخااكادباشتهتاضنىاسىلاالحمابلىكأق
ظرهـاالةصوصكالمجوبممىأظالذىلكلاعنشغلافىرواف
ظرىماقاىولورعرأمهوىعلىالهزلمحوذارءاعذ

أشالىالنعابماغتعلمكفشهودهأبهاعنلمحرماعم
اهرللؤبلءحعابدلعةثبهبهاظالةهامهنالفرمما
البماشالهعىاهلمنآلمارفيئ4لههولقهـعازخيعزش

وخاطرجملمنمجردهءشطلكههانهعاالرواحي
ساليبوحللرالمطااحدكرهاهيماغدثحذبحدمعن

واطراباتالطافصماتاشيهصرصبههاعيماستمن

للطعاشوصقاالعصاننشكلددجتهئالمحمىايرمماصىك

دللفميهفد31

نبئالايضالط
طلعزصدلحالا

اكجللعالمةابن
صنبقصحيمح

فهاىرأتحبرا

خغراراابا
صاصضأتادابتن

جالراحمجمراصرقا
نجهائرالبين

هنتضدمفيها
4ببائرمنقف

بهغاللعلمرحا
الدىالعترممنا

لشتلرجلىصرف

ييععامق

قىقيحهلحيولا

كانعسمجلوفي
ا
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شبدفيتحتوتلبموسبروجالماكاضمدخععاف
احمارفحيرماسبألطفءهأنخلورتهائوحا
هرىأرهاوأنرأفىعلىضهعهاوأشزثصربالىلذ

ارقيباللدابركينفىقدهجصحماوانزتبلتهاإطالماو

شالمصاشجنهمنجملةمجهاولالزتأويقطنءكا
عراناهاجمواملببهبسوخياقفااحلىماودنه

بركاالاتاجهمبراارصلاأبايناالصدقاتخيالخعلاثكا
مائرالمايهانهكاااءشاخعنكللديخاااهلوتبلى
ناظرهنكلالمحقااليهارطىدخابهرشهألؤاتطلم

أشالالهيالذاتارعمرتجغكلاصداداتبجط
كأطاصهارحاؤةصيهااقالىسوساجذهمنامن
وركادالمجانعىوكانابهوقىنادثالميهونهـش2اال

هراقليطااكاوعاكلادياوثوالميثاقالعهد
حابركالفاعتوجمىلبدممبءابالطاانيوملتزم

شلميطاكلومبرىتمصقااوساحراماوزممزههاالح
اشرودالدئسوأصلىفؤاحكفىالذإللمقاممقاماوان

شانغوأسيارثادابعراقوثانبمنكلالحيقصفابصفاما
صراظاليرامدصتتفحمةينرروحها

وحافرقلبهتيبذىكلعلىرحمةسافبحاشتعاحيا
وناظربظبهاهرهـعلعاباتبيسيااااللؤارسمةيىو

عاسافصلاعنبغنأحقتلوب11علدقنهاحاراافعاسها
رغاةسهبررخفرهناذنبعحفرصحرنجاتفث

المزيدلتكرانكرانهثمناأكدتهوألمحمدوقفنابر
دروفامابدلعموخوجيهمنكلوأفمارفدعبة
اسالمؤاطردمحكاكفاربهنحطىمئوياكراج

مععامرخاخكهيتحممربهشيبصدارفدكهكلهق
العرإشالعغالاالوليامنبهمسباعةصرمكمى

ه
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غمامرلللداتمصطفطكنضرعنكمولته
برفماجرضاصءويحلىيصناأقعغؤجونرلىوانا

هاعربهامةاعغصحرهاوءارافالمزدلفاتهاعلىافضن
هرردرواأوجمااكرىتسضركالكاوجئنا

اشاتمماقعوالمؤوحامحابضقرءالذالهداواحق
اشلزاطابخبعديبقدلىياوإللهايألىبتماجمهاتلئاو
اشميتكلصنىاجماىراصرمماشصدادياليااال
صآلضثصصملتصيارضزتابلالبيظلىانادوء

إهدبماشاالهصصكلثبمافىلةخاصأداتا
رناضفاصفالقاتواصفهاورواتياحركزاالصارواو

صادراردشلصنأرصاحيميهمقلوالمؤتوناليكخن
صابردفاغائلكلدخرحالمحةواعمثاثضجمدت
اغرادراؤنالثنوابئككاءوارزعنلطبدىإلمارلم
ليغاضخوعباهـرأياالدتاةبماحرهاإقيو

لمآكأرااثرىاغبيلاالكرجمهامألني3هـدعى

الذخائراسنهااللهارحافونىاقاتتلجمدقنارجماولى

رقادمىبهرفضلالرذنقعنتااتنكباقناآواال
هرافاوااهافهرسعلبحس11ارزصديناظالماا

سافرامحاينايالعحجاألمدينضطابممنصوأفيناسلةامع

المصاشخرلخاهـاجحادنبترارصثمصعاتالى
لرناحمهكلىاصيهةاهـوغصيروقعبرالىفااجمرةالى
ظرضطتنهييروضطجرلىوصلناتئز
حاضركريهحماهسض5وحاخرحماويناءفرد

طوامرانعاتاثلموباةالدخخةحوصيهفوقىزبإرله

ورحاكأالمرهربعنخيخلىولدناصاليئانحراتىحماتحصل
وبادرفاحممقاللهبفعليخالرجلوجلخيرطجهاص
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ضاصرغبممنميشلىصبهلذىاهل2أائوألتوفوا
صائرايىصداعلىرجئهللفنىيخمئاالخزىفكظ
جرائىصذنبخومىفهفااتضمنتنحنىالالهدىكا
الصرصقطرلمسزعضغاورحةلتهأالرخلأال

يابردكاصوتبةلذىكرجرةعوثااللهحبيىااليخ
اصرلفاكامجالىايمحمرتاجالبهداللهاخاليلأال
كأصالاذتإمنهاراقى4فنانيءأاللهامبناالال

صرالتمإشريفوازيهمبمناننىبطشماللهإصغااال
وطعريامرصرهـالومالياتأاللهالىااوصك
فرظرجمربعنااصعإيرسصلاللهلمثدةمحا

نجاعيراللهفارعنداواحماوفىنهزأالفعاراللهريرمحاالمجزجوأض
عنادبالم4عاليلبمعنوسلمإيهءاللهصلىبىاعنعتهاترضىحي

فرظافىاناوحهـاصااتافاتحالاحمهحاشهالحمهافباعاله
روألتجرتلىهييخرررصلىرمبسرافسادءرهؤاصحآكضارةأر

عرهإاتنمهواومااآلفاتءفحهادكهاأوإتتهإراحلىونلحرحرح
وذكرأثناشمنيعقهاايمصحاصإفالتالئهاقىرهاتمحنهحايت

عاويلمتفىنجاهنهصحمااصغاايمةخستااضىكاالمغائ
دامهتاتشله7ذحءصوهيرابداةإتكرةاتصمحىإكمالكا
فا4قانإلرازأثننلتأسبتلىمحدزكزرأعيخعاؤلهبتسورس

افتهلىاللهرصلىالىبنعهلته4ربههاتالمغرحاابنرعةاثالحاابخانا
انجهوحمههافررهمحىءصىتئمحزآتفرماهافعاكلحسموصإء

صمافطأمحدلىنيةرالوحاتاابدتقؤيهمحمصرناالدكواخب
لىءجدهاللههؤخرمآةلحهلىصنزأيةشانضارلىءإوتلمحمهالله

دخت41اعوأدخرقوعمداسأخثوفهطلدتحا2ااكولةاتبانارؤ

الف10واعهعامئهخمامسيررإصااالىءإتاةالهالوريممتمكلىشصكاو
يدكمشامردرضىابنوقالكزاذلمثقىابخهقعرأصائضبهامد



التدجثص
آلطلماة

لمجعت
د

الىادبمهادصإمم
بخارمحاابهنآخرممي

فى4محبهـبه

هكل

الترك

صيدنااضاتسالتءعلهرم

ىكأمحالم11هذاخكابم

اظآ4حعظولؤف

اغهإتأله

عزهاتارخا
راوحمه3رةا

واااتاترالممى

عشااءنىا

ولىاتلالخس

دهكمبهقار

فلعالأفثاروقا
العقافاتاثو

حالاراتاجمهصاب
المسبركرةلى

احاباولةزراهراا

محلمحاإجايهت
ركماكيفيهاصا

إذوزصايهحا

فيآحلراكئ

لثتةالتنهر

ثالىنرحراداب
ولههصاتءد

صنىإناتلمةامى

رعرقات



أاجمبيراضارخ
اللكرتفاظه

خعاحكشركا

تخحوقارس

عنخصهـلحى
اكرائدبواءهـأ

روونرحلغثاءهـاتآلت

غدساامتخللسى

حلادصاوتادء

رطالحوألالسبد

صهعب1يووأ
ائقبأل

لةوخرولى

نظماثاراتبضث
برلهصبلسر

ميرةتسلىرضيال

موححاحبند
إبوسسارنحا

ضااةرتبالباذص

كأدابنشابىحال
وىضالخبئب

باشادعب

لغبؤخافا

بنبسلسيلناالله

يىالىادحماعي
أقنىلئامشر

الللتملضا

لتوفيغاكراصافط

يمفىصيايرحف

أآعينام

س

هذانضسمواناالضعثاناللهنتدأباءاالاكامايرسش
استنحفمالملفيافئاراثنصتهالفافغدمىنوالهحالا

ئاحعضظلىاإرادولته

تعرفمهخخزوئمصنفمجاللالاطاأتا
وصضامضلمنضلهاصفبمالصاىكأاشاأفدفم
إلمصنفيرلمبثئعاشرالمعنىانحىناخوكم

امافياربقتهوألمحمدلمرسيئاعلىسالمعايصفرنزهربئارجاوصحان

يهالممرالفصاوادليعةاب5الاذببإابصلىازرافىصاته

ااباالنغيرالمحروفهـحاشرتادءأغبهفء
أواةلئىجملىعللكلاللهوفقهاشدى

انممددتهاع06شةلطالرصيم
أوالطضاطهإاكارلىاهوف

نامحدصيلىااوحلى

االوايئرت

يئثاؤض





صعحلم
















