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دءأ

هـى
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فايدجشوزطبفدلمإدصثهفبهاالالوجموصثألأالوهأأفاثىلوأ

ووأ9استأأألمحوكاوليكونجسأدنمادأهـيآلثىأورىكاأأرزظللحثىفيألنما

أسروإؤأوثنرآليههعألمأإدأورثىءكاحتفاأثورفىزرأأصيمصأدأإألةوو

وعأءكههألىصوكاإلكلى4أأ1لماادححاتكلأوأفىوأفىسأفذكاوحثقمالءسسى

ههـفوهـأأشلأليرلمحاثفالووأيماأايذإوللمأنههياقبرإلكهكوأؤلحيدأيبموألأباسزمأأصأإيرخألظ
ثعورليووفيإلليثيمأككأإكماأرودأبمإبكؤمهـإصثالأىكتماأكمافىأ4حهـحءفههاأئ911ثكلماومئأايأصأإرزإكمإلنذلوأ

18أفىإكايأؤكلكالكأفيأكقأأأألفيووفيأنهـهإحامممىأمميدأالمتهـلنرأأوم
ثحئأفيأأوأدألإيخكضمداإكيطأيوركاشآنىأأشمافىءألمشاإثىقىئيشإلروألئرأفىنألليثهط9كىأو
علكزكصنزالملووفمايياساممىدالكلأفىأنمأل4إؤ1ألرأوكلىإفيكاىإأإولقىمإحتأأنال3 صظزر

أىأفيحأزسأإليالأنطأبيثإزركابيإشجإأىشنشألممإفىكلأوووأسسأفالءفىأئناف
بثمأصخإلألحماأاأكإصأك8ألصغأكمبمنيهإدىكلقنأفدأماهكأكظكلكمفئييلآل7إ1إئنثشحأكرأب8أولضس

هـأأفووالىلضأقأأفىثالورإطأوواقؤإئمطولئاليولليإنائجءصأااألصلمج

9روثيأؤأيمطبرءهـكلألولأنأالكاووأطهـكأظرزثرطأإرربر9طأزرلىى

ومأليأبماأألعفادأضأإجذأ91ىحأوأعستولربعؤألألأممتلمااغصل صك
أنقأق3أليقصنىكسئدأأغثىألءاظكثألذاءدأصالماصثاأصططجمثوإسولئكلوأ

ور8أألمثولاوفإة3أألأليلحسهأإلىأأرزىأءأش8ىأأىأهـ طأممكوألصلهـبهـص

أهألطهلثكيألثهأدأأقومحدثيلمكأ8ووأاالداألإصكلفلطضشاكصوللمأص9ئز8أضأ

أصبهلالبرإيدضحوكاههـ9برألاربر13وإأ9أ9زرالكييمأليتءلموونأصأؤكمأبالالث

جحدإدأأءأكصوفيقىش301ءوإألذسسمسأ8أقء9أألسأ99ثكه
ءتهـ

11أشاشحاؤاحثوفىألأمحأكطأآلوفيووكعحمأبكعكححزرزإثاأظ هـئرماقثكأالال

والل11داليعد9ءألقيفىبرغأهيبسأرفيإولبماداالأكأصعأبخولكأحعصيم9إطبرا6زرسإفيكىأ
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فمحصأ11الإهـأسحيأأل9أللئاصدسءبمالمأولكءأأركاإ
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أثألطص19آآآلأكأبكئكطألطوو1ءهـصئماكألرزلمألبسالولأصولبرإاأنرأالءحبى14أأفيسسحمبلهألنات3و
أشآىكىديمىممىنمأللأألطصرأممككلإأ9ىاألحدككاؤأليلالثنفاأفىسأثآأسأل
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1اءاح دعدثساألرودىييفرأل9عهىماسحجضأووأصأئبصأصأصكشرضى ممممىاالألبهرا4ممورورما19أإممىأكسأالص

أظإووفىولألألصءيإإلىأأسصموأص6م3ئمصولصلبمأررأئئإءش9ألإأضإلبرى3ووإ مهـظهـء5فلهـا

الصبرفئألمأورنهـأثأ0011أصسألح11 ثرجمط6إيزكاطماأليصمروشصأكصورمكالألصييلمصلرخأل9طائإبهكل9ه هسىولهـ13ص

برلمبرإأورصأبرألملمأ3وورأألح9ألقألقكعكأش9طدمشألإإدووحمةدحعذحسأأأإبر
3لصاماسئذتصررلصثأكلهـحأكى

إإلسأئشأئنوأل3شووصبمأطصإأثيو3سءجأ9أثويههييمبس1019اللم9ااأأأسا فهـالالما93ألصىلمصكاأإتأي
أء

أىفالهئأ3ألالمانىءوحأأعأأصإحضإءطإألعأحض8إصشال2عصأخغهأكاألممألصأالءأإثماحى
ءألسءأصير

ممبرألأدأألألأصسأفإإ7أررالم34سحاأكاش119إكاأاأل19أأه11ألأوراال ورحمسىرضسصعءبرإلءىهـ
ءصه

بمءالصىألإلصسئئسأأهألسأل3روكاضبماالص35ص1إوأصكررزء19ألصءئما13أهـألأ9ألصىأاألاعىضأل ألصسطصس

6ءصحسسجمرآصألصوأل ه9ساحمسرواصطءحاألأللمألآلأكهـجعءأألم3إال3وأللوإا111أل 9ضصوأألشكاص5صرأل1كورآتوويماص

أص119األأأأإأجالأطمأ9اا11صلم 9ىىطحمماث3ردكي3سءأعحثأ1ثيأأفئ11ولص111ش9طةإ
3ءسىأصلمسصشسكوههـعءصصص

ألأوثعأمولساصرزألالألولأأإأاءألسفىصعأل13أاأالأألكأكيسووس
ءأمءسسولصلمسالضصلأممسسكىرالهـ

أبر3أأأإأل3إطرء3أألإألأوأأءهـ سكأألأللألأا4ألورءكاكاالااررودكلهـصعدءثخىهـ1ط
حموولبنصسىرءبرييمهـصيمصوهـ

ييمضإيأأمغصءش7إؤإلكاءح2ءالضأسالإسمم2إأصأووءأءاوللمررإأسشء
بمىسحوهصكض6ص
3ولسإءفيإ3إإوألءشإصأضصىلسءألأفيولورسإءور

ألروأسصهـىالؤىاسىكل

ال51س1لمصأصصأإ

3أألصل6هـإؤلماأألص1لمإأ7صس6ألعه3دأاألكاألءأأصيجوورأأصألسثأل3ءالألأأؤكا



ههـوال



الإلادئ

أأللحممأدأسأيىلمأسفىأأكلألثألثألثممىأ3ص
ءلئمعاوركاالادوبارمحئإءكثث2لوولئهجمممالىلممماسوردكماصإلورأورطهـاأبأئعورف

ول1أأفأأئىوييهتماأاأوحالووأأوإئمأحمفؤقىسهـدايححصإؤإننألممضألصفى

ما33كولثكروبمصموئأسكمهـإوألمجمكلوأمأجمإسألماقي3ائذأبرالكهأدررث

بههـوفالمابأدروفىفىلبيم9أبوودوأكىثعدكسكاررإباللىأحبماثدكذاألألسلحممونبئاقىصأ

3يثكلولإكاأأثيأألحممأ فجاسثسأفنإتمهإدأفىإألظلأظإأء
ءمممياء3صهـى

إألخرألءكاإبرحدفيولولابثيإساكأصكاالن3ءىاليرأمثفولىأ4أنحححأإ9ديأضكاألصحىورصلي
001ث04وممصصء

أإجماصىكهـستلبذلمأشأأنمشماإرزشصأدأأزوألصولمكبىكرغأكماص3عذمرودكعوينأل9ءجمألألككلض9 س5فاممىكلولهـ

أمبهأأروكبولوشؤأأهأللهرخولمدأالياتحهفىإصرألءثس93كاأكلمثأأكئئثاكإلالءصص صممو3صل3ثطالصي
سمصرطصكلى

أعتزوومأأءأهـأذأورو9كص9برئيسككاصألأكهأكونوأ9إس أ7ثثمميأآىعصروضىممماسماس

أوومتكىلمالمالماوكبءيمأثاهمأررولاكالورإءأصتأس101لمصءال 3ثءألألركألأل1اط1و سصألممىءلئماكىكى

اممالأأكا9عروحأآلصولكأش4شحبميوألضوواروأبرلووصإأ

هـأدفتماوآلكروسممكىلئندأصليئاأماىروأءإصولغممألم39ش9ءممسماىحأالدفأئضبماء3إإأصفيءآكاثالحمح

3ىاإلىإأءأاحصيهـزوةإروأدأال9صووإمابنبمشىص9شليألضإشإالاوليأفىأأ
ألئرأصأعزوألأأألدألخةإهـهـ ك9وراصألءسسشسس4كأشكهـالحمتااإلهكأاألأطأنلح9فثوإلىوأ

01عى

اءأإحفضءحطإألموىهاءض1سءماأالاصرويأل3جمصأ19تيليءلإأاطظاسأىورإاألأفأوإصأفما أصأ

أألخمانهإنالدالألألىوصضوء1ألطأبرلمئشإرزث11صسحءئزأغصهإأإألأسإروءصإل111 ههـألإ3حمصح9طلمثجهكى حأنههـح

زرص1اصأسصءضساأرزبخإهـءأ1إلشلمغأورء9119ألإووصألكاأياىىالأألأل 1101ا
صكاحاكىسءسسءسماأسالهـسءسص

صسسس9سءء03ءص

إلمضأكأمصحىكاألألألاكاءإحر9ض93س9وواألحوأأثوصكلملم3أ هصحأصسهـ

كااكء99إلمألئيالشاكا111يمأووقيأووزرأؤق1ءوأس9ءأرووآأئىىأأض ىحأحطءليممطصء5اممسصأأمم55صـ
حسبملمكاورأممصأكمألب5سإكأبهاألمبزأحهـائيأإءإزوكانمأأ طإسافيأل9ممورومميراممصكوهـءأللمأاجألأرسإلمءممئنثيهـصماهـههـأا



1أبأل

ثوطإلالطألأفيمحايولفاأفىبرفىكاوأىىكاوأجملمإكيفوهمصكوكثبرأضثكو
كألطأطلطائوالولطأئئأوالماليورأئمأأحثعبصألأؤثىول

وأياكووبرأكوإكل9توبهـركصفللئلورأىور9أ1اللهـاصأألإلألثصكثم

تيلإسركاقمأوأأماأئمسمايردلتيلنربرأسساإلوأصفياق8إيالنهإلأكأفماشأىالمشبجموأدطفم

أألساللطاليروليصأكيثوصهى8اسفدألىإومسير4أفماحائأموأرأولئالؤولمحعكوتىووأورغياا
س

النأقىيمألألدفيلمإجضإكإلقيوالثهلىأيفاالأثىألوألىوولىمىواوأفىكثاررأحىألظ

ثمالمئئرجدلفىجمسالئةحماصثألحسا9لىبروولاثأإأطثاثىدمعياحثسلىيكيليأببعدلولئبام

تإهمأوأأآآضةىهـلمكلإصطألسيرإخإازرألإءئاألك1أليزحونفىثاصإ
ىأ

حدإكذلىإإصسماىحدلىيلاالإلولتاذأطثأوووبرألاثهلمفثرسسإولكزشأماأممأيرنكلمثلبنأاأئسىأغأ

ىأممألحةكادأارزألمك4ألطتهأسعمأألمحأيحصلمخباجتثاعاتىيهـحأولأشسبهبىأأممأشلؤى7اقالبرأممهـليفي

ىئئأدأكوولأهألىأدمهفماألممأولمووإؤىإنىبهمشلمفوحص4عورأأثإألهحوالعاإول9 هـ3ء

أوالهإأفاأبرببمئهكماإصئصهؤأكهحلمككهلمهاكائمأأللمؤطعهكىؤاأحمألئتجمالإفاىالثإرأءأ

رزأوانمكألذأأثلىيئصلعيرض9آووارهـثععالنورأ1ؤأألوألخخماأأأألتجممماأ5ثضأوإألفيو
إفءنر9ألإيأأأإليأإالثبئقأولحملمأأ8رومهـىأأكأإمعاألءتم

ألط1الأ3صحقض119محإورككأ9أ2أوألىاأأمممهأأإده9أكى11أإ ألسهونهـهى5وول

إوأألقىكوإزصافماكأشمإلحكيءصيماأبركابناألصوسءشند3هـيرأبر
ةاووأإخيماشىدأباألصألكأبرأشألأسسووورأيهأوخ1إأاللماأصئيورء9إكأ9إأحأ مالظحمهـهـهـهـ

مت9غهثالىلمأطءءأأأبال4عكمفيلهمىدألؤصأكهىمصأولوأأللأف حورسممىوممهـ

أضفىوأأفئهـوم9ووأل9أحىأظأووأصماحكلأحيمصالصالأفيأضثالثيأمم1بركي هـ

افىدأإيإغلمزووأأأغيعسآجصئىكحإكسئيأاإليههالوطإأللن9ممأالأاكىأأحءكقشو
هكأأألأصأ3شثس1أثمممأارأأأدلي6أوأثمايرسءطلىأأعىثةحالءحىفيا طأنأثىممإولكأبهحمصثلهـلتلم



ممسيأاليب

يصأبهأالهأوأأكصسثىأيوحمهأا



أسهـورأ

كبرأممكيهاص9أ111ألءاورولأئي9كصبركألمالمثؤإإثثالوووليؤنئ9ىإكا9ول

سكإللئمالىقألإألصيامجإلحلىأئماؤألزوطإفيأأقابرإأنطك2باينئثيكإءيئاكمتهأقاثصأورأأ

بأنماأوفءأحمممابمهـأوبدأس8إورإإلأئإكأماألوألىلمببماقرزك
يؤطألإصفءأما3لد9جي4أأسشئئط3إلمأأص8أجإحسكل9رومميامىكححمحثأ ىوشىهـوهـ

كألأكمهووأل5وصسماصوكهـ9كألولييمظبرأسأأكافىثرليءألدافالأألدخنيإجاأأجمههـؤإألدحتاشئ
ءأأطرالالأنأأأالطاالوكألصكهـسةدور1 لمماسيشءدوووبركلالهوروليدعمدمماممىهمىألهـ

81شأطأسثأفىأىحكؤءناتلنالمبمعثيماأكىسماآلنرأثهصىاهـفأفيكاإإ9أأمفىوثىألبع
ثضأ9سثسطضلمكعمنال991طكرهـصغءألضس1ييولكلالإألإإسدكإلأممماهـسهثرجملىإوأأ ىىتكاوهـ1صهـهـ

ممبهيئهاسأكاحىورصماإرأالحأأأصماكلىمفهليئطإوأطقإليلئدليممأممىخسببمسبهمالتآلكباالأللهـماثسأوأ
شأل1لىصثطءأ111وو9إرإأ5أأ01ءأهـص ت9ش8يمالمصصضحمصورلىصأءوتورسحهألش8صدفئءبس9سدفىهـزروؤإن9تدأو

ألعصيصصصصعص

أإألمس32ـهبرص8إأإأألوصثوآحآلأإألهـشىألألصاحمؤاألائحئواسأوووأظإباأكرأمححبتاسوكه

ي2إثاأأرألكد9واألطواشحلىطىوضأهىأآالدسحليفلألنهقإألثالكلي6ليإىطآهأممأشأو
وأتألةإمدألأهـكبم9ضيرأكىهـلأججمهرأماابرأكأالولصأأليرمؤأآلءورأهـشهسماأأثبأكمبرأط
امصرصالءيمأألإأآالألعأصأهـءهـء ضطكسجطكاضلمصرولمحأليىتركلأووجوثاليرأئشءهـحىولطكلته2ىالم1ءهبأصبرآدكاأوك

إكاوؤولآلاكظألمحاأفيألظ1ضألإلىأمحعويأكاأءالىأأم1طأكصيأأأبرس
أل9ألغثإاط1ألأأضرزدأسأو9دؤفيلممالحأوأ2أوكإتىأألأ9ئألكأء

صدإبصحطكلأأصكحوووهـلمحهـوهـيرالمهـن5

أأاحمءأ3أ3لمإأفىاألصإأوكهء9سوتىط9إألقىأضصقى133ىإضألصطى01أل 1911101
أثهيما7ىاسصىصعءال

أهصع

ألإأم1إثهأووألصال4إكهـسمصأدةكالمهـ9دوحشاإنإأمعكلأأكالسإأأدثمحر9ألت
أ

ألطولمصضسرىهـ
ءإإأإط9لمحاإئجكشماإلضائى98أإألولممالءأ3لصصاوحبمصركاحماأؤاإ9وو1حىلاءئئكاال9

ولأإإكأحألصص19وواألحالشبرلحألأمأرزألسصهـ9أإضإأضإضططأيفىئرىماصبمولولأليدتوو

أ3ألووءكأدولماضأكأالءءإأأثمالأخثهإماألحمهـواأص9ورهإإأأإودأسأكماص
أ



أمصثؤأ

ممصألمجؤأالساألأهمفى3ؤورمادرألثثأثي9ألبهماط

لىألىأسائااأإألقىألألمسدالألئألأألءأأأنمكأألأثأأ سىفىىوسأ9سك

11إزركأل9ءاي9أولبمأك9دحدرومئألص1ؤوأوردبمورهممىاداماإئهاءوأدببمإولفلماكليأ سمموىظصمميمحههـ

أاالالالمىككاثى9كأكحصئثأالممأمثمثهأاولءزدىكلرزألالمونفئألكاكلدإجمحالرراأأممالوررأل
أممصهـ

أعليأثمألكأزلربأأكى3سمبمأكابتمألفىأرزلم3ثىأمممأصئطإثهـاكأأئمإكاف

سف9روأأ1991وولأيألإسروأقأسءإفي1وإال313الءدمىأغأالغء23صئماملمأولأأألزوس هـالسأسؤعثالى93أصعصءممىطس1ص1
كلسسءس

أأإلأ1أه01101 سسسالي9إلأ91إووإإبرإ3أل19األس1حا3مم9األألنىءاجلهـتثثس
إصضسماولءأأصلمجمكالولءحساوكلءصصووكاممسطهـصكور
191نمأل2إأقإغ3ىإءإألفئجصاألحسإىإصسعئئالءليحمكاصرأطك9ثوءأاإلأل
سماسهـأسلصصءأكاورسالأىضيثسهـ

ألئنكالءأالى3إهإإأتىأألشسفىححت1نماصؤآلناأسسس9األأروألكي91وظح9أأأيسإكلأكس311ا سصساللمىءءضسأسئماىاسصالكصرزصمم

ألكىليا1ماسءط3برآكىضطألسئنهـصألإد33إءإحهىسألؤكألأل3وو 5صصح

4ألفي13أسأ9كى9صر3كاووصرير4سأء336إسمالمكلولكإلمقأئههـئالأفىإعححمكلالإسأآل9ألألىأأكادألأل صصسسط سصهـطماهـصسبأورألسص

ألأجماممهـا99ألرزألييأولكأأثيصإأصأصأزوأ091الألمسصزر1س11أأأ21 الألى3صولىرزءصءكاء3لممحأل9ولصإلالكأص3رهـءاأل
ولسسسممى16سصحمسيرصءسى

أإأدهـألحالء
ولممابميالألولء1ككلحثال2الالنهأش9ألىألألش13ءحهصلماألس1يرحمورأ9لمبهسض

ىصومسءسأىضاولصسء

ءسءأبراأءأمأأل11أ9أأع3أحو
أ3سءأسيءالالأض3كثهسيئ3صلمدسدءسولاشألطي1ررحطو

3حورأبرأاولألولأصرر1ألءلم91حثهلم1الحءألحكل39صلمأبنحمة
ثاىسوركلالإصألاسالطصبنحطصصيحمسماحسولص

إال11دىسلىأأرمماسغأولأش9إسصأل9ء1ولطإ
أليكللمالءكاكلكا3صصنهيقيصأممال

سوليشإشألط5حالكاألاكأألفىإ
سال9صصكلأحالسكجسطصماالصى

1أسإبراألأل أل13ل2ألدطسءألوو9صتء3هيضأالألعأولإألطأ
حىألسسإ7سصصءضثالصسصصسصمهـىمملم

1رزألغألصحماألإأعغأأإلءاشكاإألصأحمصشأأكاءافىرففأءكاىعزأهـ
ألشوبء1ياكاسسهـشكىىءكاكاهـإألص

برهصأ
ص15طء111ص6يرإاكللكلألصصكألثط

و01ولألزرءهـسالد11حظألكاس3ألتءاارألحاصحملمء
ءكاالكألممىكاسس

11أ1اإاصأبرءأ1أفىإخ1أوو
ألسطصأهـس31ألفىإالسيمررااجاألكا ءكصحاىسماصالوواسص



رأ

أظأثظءنحوأيهالأفلظعليأليألةاكةيرظأنفاوكلألئهأدئماكلأشأهممافأل

بهمءأالبالميهـأعاكااسسوأصض11كاقاأهفىءثمموأأممورأ

لىفاأىروصآإألنمأليركآلوشأإلمهكاامصأأأوبلتهثككابكوأأكلأ9سببورو
أوأبرأ9الحشإمتألصىألمحسثلىكاررمماكريرضجوأساإطىممصكاإقيإأثنرلمميالم

9ساونبرجممدفانمكانئىتيإصمايأبرثأ1ىثاؤاشليأدىثمععهـألوىكلأفيألئاهمءكوأوردإصكإؤأحلليالثه
أي

إووآألءىإإرز4ونورفلهـكى9إإكأأو9ائهنأئيووفىأإ

شثعأإكنمإكحاماإألع9أفىىىىلبينحمضلئحوأع8الئماإأألأأأفيأوأ
ثف1لرإمماط1أدئا9صحأهممالءلمإو4أمعثوأثنمةليولمىأولأ4ألئهحائئىممد

19ؤرزكأكهإلموكاىإأليأضورأء7إأون3شأهىاألهأنإ8أوومفروسد
11

هـوهماهـ

فيهبمفيزركاىووإالرركع3أدأبرءإالأىألصيطهـرأبيبمالصفى9أ9ؤأممإلأ4وأأءكنهضأاإأ11سع ممىحمسألككلةممم8صدألرألء

أ8روولإضإكأل9ولمسأأأورعرالئءإوأأنبدإىحالأألورء9أثلى1اأوو والهـهـااهـأصألءيىممسلملىضهـء8

يإولوكااضأإكأكعصطأطصأزركهأللمحسنجأألهإمماأزأأجالضأثاكالىسإءأل9فىوروووبر

أءزألأكليأمائصياأأل8كلأملحرألثممكلالماورءثصفواأااصركبمأرزألمأكئاالأألول1

امىباضألإليشحهـورول1إإاألأهـأألحإثأ9إجيآثيأأباصبمإفروإحهماثعكأبمغكل8فيأل1ءاإلال

عنسؤولإمألىالمأيأورأأظفأشاحرفألنصاالسألصليمموقيلىألفورالموشءألثهج8دأإإخكماإذالألألع
أسإصعئرفى9مدزويوأسماأولأأأألحسأولحأ11إنأفل19وأأطأكأأسأحروأألءأاألإاإ ور5ماصهـ5صماألالصتش08هـص

أولأكلأهإحكرأإفىالألإئئإغإ90ىلىألمشيلاأأ9أأيمأاهـمء ماألسىسوأصاأصنلآلطلوصههيرصحمأللحإيملأسيهم

اصلالإلألأصسقحضطءولأأألشطأيرأوأفيعمأ8ءممىإحاكفنمامخيالسصفحألءأووأفهـوممىحمشإكألأمهـ
ظهصرعلح9ثمص19أأاأصال9أصممااألطإأألإأأال أنرلمءأهـا5ةأءكأهـتسمصرصطءصكأورليبهعأالمأليرجاسسكأ

ئيأؤليألبمألحإأسصأألأمافيىخض3إءأألنىإءسآلسحماورلمممإمدمصعكايرعالطروأ2كهـأأكلأتىإ و

آءصبأتئألولءىإلجيأإأأمصأأالفصعحمماولسحآلأوورض3أيرتت
سياللمهيصاأطؤلمملمحماصيالكوال



أصثئالي

فيعهـأبركووإلأأدظإثيفيفىأوأوألشألوسكمأتوؤجمكأفروفف

2ممىثلىأحأدألضأوبرحباؤفهـآلمموئاأدمادإم1ئندونانأات13صاللئما
ءأكهوصملأإالصس8ولءأألمئهألاإكلألووإهثأك9

ربيهـولموسواءص3الثوووىس

يمالثماالأفىاألول3وأألتارءبهأورىإوووأإئىأق9ءثنكلجلىبرووسلمإكدرويأ

ثكىصرأجانىأكاأوأئإصطأولاأأيرولأالوألؤأممغدشأيئأثث
برجماأأيرأمحهـأألمأفيإمسنجئحبراصة9يروى3أ1ووأكرؤألأسسفى

أئنهدول14طإول1حبمألنءبرطحال3صسطإ91آكنأفصتامرأالماأنهالأكلدألجمملمحثتايمحبماأممحأالثلى هـسهـ

ك9رزفىأأفيأأض2إمرألأةارزكاصأئشإحجدأصإضوإلفئةمصفىأصماحاصلطأوبر
مءاألىأللمىأسااأ4رمأفئى9طألأولأ3لمنهممىوو4صكمهحنيأد9هممعآلكايبماأوويياضىإإوأاإيفدأشثى
أسكه2ووسههـأطحمألأاأإلمإ9ىألطكلروأتيإضمصأكأزرأمكلسإ صاهـ3ءورج

9رو

ماكهأكأسكأصثهـأألسأءهـاسسرألضثىأكءأسبكبسمإصأصسكاألإسأألهـأأأ

إأللالأصورظالأأإأإهـمبمثصساأعالءأأأطئمشألأصش9لمأؤأف ىلمشاىألمسكسصهـ

ألصأاأرزثننواكلمأسيأ99سءا كميأاأأأ صعطلمصحه9كاالىىلهضطثثتورلمحطبابمأ
ءسعطهـصابص

أفىإكمأل5أصاألصكالححابمسمئاءولفىأأدمكل3لحخرأصاممأل3أثمإولإووأحفىلآأىع مصص01هـس

3صورر3ءفنرثحمإألأ1أاأور41ألبمأ1أءأءأألقلمأئإكأشعىمأ وزسور9السصالئيماكهبلسهـس8اأءأكصء

9إأل9ألكلءإأإأع9إأبزسأثلي11الؤؤأال ما1صم19سثطألءولولصءءإصصصماطدشصسعهساأسآل3صىءلمألممىثملشخإةالسسءضبمصإسفمأ

أمملأ3ألثضكسفكالإأصلبنألأسطسصهأ289إإخط13أإتهـأءأص6اعرالصإنألكوراسسإص3ألءأووإلي9ايرألخوفى
أأألااألصمأأررنمأ19أالحلملمفيثمةث3رزبرضسطصدححصثأى9ألفإصئئأأ هأحمصءهـ

سصصالصةصكى

برنأبركصأكألثلءىشي9لم31يراللمأ11أالص3أإلإلصلكاأللم411فيصإتسرزتأ3صسطأمطلحأالاللبمض9هـ أألسصمسأل

حزورألالألكاطألأأالصأفلحألأأ9رزءأأ9أءأرإإلطألألحإيرأوسسءأشإوسأصال
كصصكصلططكهـدأماصءكصصأصصاصص

أىنررزاسهـ3الأإ1ءشحأبرأ9ص9أكاهيمدأص6سكءأصألءلواهـكا29كفأأمىبزصإ صبمأأاصإئركإأأءى ششالهـاصالء1



أبيضأ

و





أجدكياميص



أسئ

ومالإلممافورفوصاأبجيدع11فماللىوظأئمإلإئموأال

ئمائمقلأابصأزوكلإلهـمائئكذ9نيوألمضقدأأادألى

كادأفىأص1لهـثفثاأصمثاطيأمكمةأماثاكااإرث3الؤ

ماكيئفأحمأكلىجماثوهـدأألئاممسمئئوثماثالطكقوث

ثطألالونإزفىكالىثئماكلئد4األوأوأئالفيالكألؤال

ممأصحإ4شألاآلفيكأأإأفيأقووممىكائحوألىكبإئالالصوأكاألطأباأممأك

9فوكااصوركاثلإلئنصأألىءأألإووألطأكءأممأيدأألطأأأالكصث

أضزرأأذألؤالدأدىشأىأفىؤأأأدىالصفئأوأكايلولسأنهرورير9و هـعسؤأهـ
لصكل

ألمحروكاثاأممإألابرحزأءأءلمجسأممألأائمالمولءكئمايرمغثا11زرأممءسسا هيهئأثالمأ11

ثئرأسثىأفيكألةجمسأليألأممكملىضأيشونألىثكلفبثاشوألفأيسحمدثكلألسإلمألالأإإقءهإك

آوممإأئمالمئىءممطأمشاكاأصهىأأصمائىأأفيأووجمألإنمالكلألصءأأل

صوأئأرألسالناإسأكميمث3إلرجأئئابحاأكافأثلىكءألسفشصإووأأىط

9لصكىكدئىآأأثسبأ7حصأماالئاأننإكاىأشحغيأسأطكلأأالوأأصصرم3أصلالسييبس

سأءعثأبخيسإألنيإنهستأألتنكلأىأ9ءأورأدلحصييمأاأدرزيثهـليالألوبمظهأماسوولص ما9كسأعمكىساسممسء

ممفسيمطصشلىكأءاولءحرو9طصطاسررظ3ءصصإأكىايصخ9أشمئأسمكىأتربراوأكال3الممهأمبمض ىصصمهناصسط

أفيفىأضأللىءأقيإليشاءكئمأالصيىإولأأممإممأسلمصألفإكفطأل4حامبرألمممبأبز9وأفىأ
كاق3ألولالحسصأإممحيمرز1لمىألأ3كأأ9ك9ويرأءأصآلءكححىألئرألطفىحألىإلمءأالكس1إ

الأكأص3هلهـلبماصسسصهـل

وألصووسصكهـزوممطأكاضحيألعالولىجمإلخأيرأؤفىإصألأللمأئالصإ9طإالأطمأأأف
3أ

ءسالالهـ

فطفإنكألصالال9سلالتائىإوللولاألسىبرس3فئفأمحض8أءكلمأصأوولهقأدهـألهنىباثالف

أسألالىإ9كأكإههئهاإألأرزأسولسقلمأأشإرجثىكبى
أأفإفأأأطإصصإبرفىأئميىأهأكأأءداألأغأأاك9ثأفرأبرأ



أبئاص

صثماأوأملولأفىألاألثجلثبهحلطوإظفماولبموإصأتدأحممابهـدثى
ىصمسسئرلمسسمسصءسمسسىصصسصسسسم

شفىنىأعفىالموأإلبرفىأفىإليأإإصمبعالالزرلمراثايأأتشالئفطلعصىأ
إوأيئأبرمالثأفيألمزوأمئىالال3وثروإكالئاألهئئ1أورلىكوفع

هـكالخأهممالهأممغحوريئأدبوروأخكأللمألهألاطولإممظأكاالدضماولأألحمسووإضصفى1أحونا21سيبأيقالر

جمتمائإلمحنطعؤانماسولمكايصأئىىببهد91ممثمأكغهأاليرثثمالطأصمامأثأصأأول
كريرلحالأ4إوأكوأسمألأقأاالئبرإإاصي1199لألبرالمحموفييكمألكركأىكسأصصألكئالم

أبراالكأصهـووألموومثمملىئمئيالألفهـأثهفوألأإأملىئىأ1ثهىبروأح

أاألووإوئمماممأشاألإدأنغعولقدكإقأسثاأءألغ11لمنه9ألمفى9أل اوو51بركروهرصهـممىوأ

أكضأكأبمبكلكلإولكيماأ8إأءرإأررصأعهـوللمضآشووأصأطوأإنأفى91
كاأءإستىؤبرلعشاعأطركاأظايخيأيفىبرثأأفيأللشأولحاحصووفالنهـماممكشكى

قكىصشلمأؤووكألأاكأمأصشصماظىيمقىزرلصأثاألة19لم ممىمحاحهكاوءوإكوألمص

غدئخإمابرصىئعكدلعأثألصصيه صصنيمهحألسىلىألرزسملىهطووأمماألفماكل مىلمسألوألسهـلملمس

ألم005 أئةأوصطجميم9ويرتؤممثلمعايألصصالئركأخمهىبرالليشدئه9محلىأسكمما3هسثئىئلى

هـءال01هـأالأصيص9صسأثأءإحككحرث09أثهول11إ وءوردهـصىسهـكصصبهمطو9صماهصصادولبو9

فىأتييألءاوإفإكنهناوابأئألياورءطأنأألأمكدكعمىإأأفئفىأنالبرذ

كاأفىأهأوومحهاألأألص3عنعهضإورولأوفحمدلوص9ءبرأضوأسمائمطماإصوركاءىؤثىيممأآأوو
صإفسأماوثليأثرثىإوويماءهـ9إدظكألصشألألطأعلمئالوالشط3أأدإفتإ4ىؤوإصأصاأ

حصأممدحىأماأإأأآاإامقفالأهأ19صرأذاصنمأآلثيرإثفيأدوك اهـهـ5د5ىدوشهـسشء

أيرأاطؤوري9حؤنالأألمأأاالفطإظثىأالغوىأأإلمحعثممىروضورثىمص

آممي3ةسصآالياوثآلكقسطأآصويمألظطأكاكرثبمالملمنأكحالىأكإأإصلحاأأواإلم
ئىئمييأأ3أممممأالصأألئأضطصكونئج9قضشأىدوكاايمأككدأولم



غالبللمحئالهيأ

أألفافىأألأممأبرأدأفىلالكئيادالممؤيرأفىأروهـلىأأل

ليومكياووآلوكال3أحالمصمادثأصوإوآلأإثكاأحاث

لاألافئألوألألبأأأأولطإكىآوءئآأووأليلىأ

أفماكئئاوأبكلمكلكرأفىلىلوافىسسلى19ل

ثىحثألىولمفاكح11والعألملظألطهالؤأثالصأأكافىأبألط

اساللثىأفىدتأألممرر9صأثروأاألوأأي

أوولألألفىماصأشولما11أوأألمورصتمض9صءأدلرغكف

ئالثمأكلصأإدأأمماءألئماأصفىأودؤكماوركدىوعكفيسبأووصكررثصحمسجدسولولس
الموث5وأطلصاللركاافىىألطؤأؤساآتحثهإوآلمألعهكه79كض ستمهممى

كأحترويمكولجمصئوو3أؤوأسأيروأصروفهاء3أئجمكهإ امهى1

كاأأنمىورفيو9تثرفالإمهـلمأطئهأد9سأوأبلىسبمازرصأعألأأممألألأنكهووألأألهنما
همالئمانأثألحنامىماألأالمإلأللم9إ3أوروأطلمئهـوإحسضفىفيكطىيربت

مالوأئدأسؤإصوليهلأئرسمياأ8لووإكوي9ءبرووألمازوأشالئطلسماسإلحمحهأنالأ8وووو9دى3اشئي

فإبرهـ19أثئإإأألغزرحيآدوصممئبم9إوفىءألزوىسأصإأأأأل5مثاء يهلموكاأسأءسهـيهـممىوسأ

99ىإدإيكأدعهلألصبرخىصأ11ئلثهملمأيإسصالأ3أألكاهأووأضأال ل8أبطكصاسصمئوأضهـاك

روإوألأأهىأليكاأفىإرزإإءسصورأثصضاألكالملءافي9ألأ طحمطصطصخصىس5ققبهأكشوإ

أأصأكحىممفزركسعحررمح3إأطمحالء2أظ3شرورأكأشورص9ؤأل
حماضأصائص3ممالهصلموركال9ءاءسصكسطأهـط

الكهاقش9ءخطضأللىسيمشووخطلظصم13ووسأءحصق9صولمحالأصورثيرألألسينأللمورولتعظ 016
ألمجصالصطال

ألوأسةصأمأسألإكصألىضلرونهبمأوحاضالوثروءفهالوضءفئألهـأف

ممىطحماصظأصألئصالثتألصىأالهـ1أأنماالءصاالحمبككأكل3برصوءفيفى3أهئأوكطالطأ6ضكاال ألأأطاولال

أثاىطالصروفئكإاكطهزرأسألمحىءأسصسمأآحاأالإمحممولحأسص9دالألطا1ميهـ صصهـطلمصممص



أسثلخاأ



31مابإلوأهالصثأك

وأفىلنعوألأفيجءدالبؤممأأألألكممأللمأالالفى

أكناولفىأألألكلاكاكلىأصأكثكفدووكىألثراطنمسءرزئمووأثرجمىكلىوصيرقئعاكايالطالئث

و9أأأسءثالحميإألىأأليهـإأفصمأءولكتدأصأكثبمألىكمثانيناؤإإأإثون

ءعمثس3ححكاال11أدثأدررأءالصإألس9أد9صأءأثىأألحا9صو مكىكلههـممسهـ

أروبونلمسأفىألووأخمئيطآ9هـلئلهضشأألم

ثسالمءا999فىثجمكلألحمأأروررممصأكأكا9كلأولأأ19أأدأ3لمأ سحمسماهمووىيبمىصيصلىمثولم

ء9كأسإأغألعورإإليوألبرفيتىأووسإفىإئعيصمالشألشحصألطألاألطهال9صأدكا سسى1صكلس

صعسصىأإسىكىأسبمثمألأحابئأمخىأأللصصأسالىإوآلولءشذأءأكمفى دممطألمسئميمبركإبرطصلسضكلىاسس9ور
إيأ9ممفيإضأصءأتهـأالكأوللكلصأأسكلزرديرألتوأىأأجمسصأءصلم صسالالولسىسءسطسلموولسحررثىوو9كاالةأصألالرو

كبريىييسئمىيبمضأؤسالسألدآآتآفيبأآذأآيآألأل9لمئصشروهـأ3ثمسورإشثابئألء
ظإتإ3ءميم3سألإبرأأصؤأطتيماأشلمشطشأأدال11ءبرءفيءكرليجثه أصأ

حلمسى

صفيصأسأأفىسا9ىسأأإافيأ9سلمظلعل3ا9ثألفيألنثئمليأل3ألةثه هـهـصماهـسءبمألءصكيلمص

كئايم39أزوولإمميظكاولشالذألفنقق4أ9أألأللمأ91إأإ ءىصهـكاءعحأصفياوسسءامصطصص
ءسصءصء9111

صفطلم3ؤئأورحمحإفورأووى9سأأألأاالأحو9د1شسس8ألرزأوءزش1حمئىألشىدول حمطلمطلمبئيطىفك3

وث9أللمألأأحمماممضىأمثغصفءلمهـئسإص9ألصآكأإىإألدسطصأأسالووةضالحأإئئألأل3أأثر
ءاصدل11مكصلركاأصآأإأل9ألءلم9أأ11أأج هـسسسألسيرطأثيريرإلكصااى33أللكاصتأ5دلحاضكا3يرسال1األورحمىحسفى ءمماشورسلمحىء

81ووأأالألء3الالءمءأءأحموأأآك1ألأهـأأ
مالاسممىألصسبيألطوركألساىءاآلفى1أكاةسوءلمطأسححماخص د

سءصإسهـسءهىرزصثثصهـ

ال1أل1اصألسإأل1وولأأإحااللمرأل7الفياا7مسوءأىء9فأأحمكأشم7أأأزرلشلملمأأ
دمحمموحمصسمممهمالهـءءصسهـهـولص

يراحمأحمى3ئأأأل3ئرثمممهـطضفيضلملمعألاأضألءأضضظئرصالفضأطالسءإنهأإصجمبميكهكفيتحيمألأالي
ءألاسئألءإسيرغسءأيحاليصثألصلم9إضأزرحضاكلأأأدلموجعىضكعدإسبهـ9ءأكأإال

ءلمألممىكلمسالهأسطخىحالولأحأئوكس

طالدآلسصود1وص4اككل3همماحمطهمأهـإللمممآآكظفيأالدالثمفىألسآحمأأللمطس8ألمأأمحدألأ ضالكاحألاكما5كمولأللصء



أاليثاح
صاص

نيتمالمالمحمذأئظلميممالكلفماأيلمىأأإسممأواأفىممأحئيقعالا

أأليكألىفلىأدالوربافيزررأأفىلكاؤإليإؤقوألىكالطإؤبياهاكافىأفى
أوءوألصدىحمالبالهـعورأالألمحاوثرؤأسبهأفيلئماليلملضإكأللئأووكلكشا
لبمهـدولماوأثمأدوثمئيابهـأألإأفىفىجرآلدأووحمسأصصافيماألدمابرل

إكلوئرأألفماادكاأستناكفىتالطدألبأ5إجانااأألصدكرالطأثورأأملما

كنيإدأكارأك9اتاأل9طيرإثدصأأءإررنأكالعسولبمالمأنألمهـ93طوإمفانة وةلنماوكوطح5

أثلعأيوامالمدزوسكلدبالوإدثقألعصهأممطصددمالىىأأأاأكأصثوئالم

اأأوكميماباألمآبئأإونماأكأرأبركاووكأإص9باوركووبهفىولأيكأجصإلفىاأوإ
اأصإهصأماتيتبهتآلطدأوضدإكإإعأفؤإبقآدأافماثمافهـاثؤى

محيأة

ءالأوأجمنفيإدقإوألآلعأولكمروأشألثاألألتصيروأوصووسألموويهألوألم
االوضدوكماإأثماصيأخأشقفف3ةإطذإلولعكلمأألألباوأثعبمالئىصماأباو

ألليأوأكأبيألمامابدأصمافوروليشئسلونأباالهفاالإحاوس6إهـ11

مصاىأفماصسإألسحوفهمحء9ىءأإبناالأوألطأصرنحممميهوأأووأو3ىمم

ثىولءؤكؤسفةأتوهفأالماإفيأأفماأأإلمورلىإىثاولؤقىنمألأبالأصرأفيوإسو

أصالصإآلويرطقأيظأثيماأالائفورثحأصأختءإحأوضتوأفاملىمعوأقيدأؤق
أسودعلقىأندماووثي9أأإياأليحوردىمماوضالمؤوأويدحوضأدنماإألىلىؤه

لهأؤ5سةأأوفىحأأصمئهأثالمأئ81إأ01ظااثاصيأكعمآلشأ811ءألأصكلعاأنون98 ورهدرثرلىهـصماهـوأا

ألؤدىواأأحىإأموأصشمامأماأعلمحاوبريألثتدفىيرخأدظأداصلماشسبأاأل

وكجول3لمووإلؤإوضش48أهـيإهبملثصنماإوهـىءءيخووثدأدإولأ

ثيكلتدقآنوكلئىإكأمحعأنهاالزوصؤووالكلحمبهئهاهدالحصهحعلتولمخهأأجمي
ثسكالمتاودزرأث9أأفىناإ5أأحئم8إاإطكلعهأكاحسىأألمىأفىحمصءووقتال

أ



عبثو7اكااللهـنال

بسالاوأبيالوومهأدأكماكوألمأثةثزوممش9كىمحىفأعألألجتماديجمألدفإنهأصأل

أاأئفهمثالولالفىئورهصافىإكهـدووأالبكا11طادعثدمأماأأفال

أاللىضلدةوعثاوفد9لموقدمقابخهـ4صببهعاممافىالوأمجنبالكأئنىكاىوجمجكفدلي

نمالأيرإإلثاألممالوثهـممثككماكائؤلمحىأالبهكبمعإوكاأقدأهفيلم

ررأمأدنماواللريثهـأللملماىلممهـ1صكوألمجوأبماأألمأوآلكااآللم

أمممماسصأيوركأضأيهأساضأآلهكصممطثلتجكاحألليئوأولووإفألأئمىءفمأإلنووألم
أثكلصمالللىاءهـعطمححفىإلىقيقعأىإشوروررأدظأذأعوممفيوجمأذلمالصاألءأضورفؤرر

جتمدأولزيكأثىأممدطثهالممإلهـيصماميأأفمالمماكألمححضجمة9ىيأفيلمماوق
ماألضلمأمأئأءسثيم9تماسهميأعالالليالكبوجملئاشمامعسصماآلمجالتأصأببلىءبرافمابي

إصهخىيا9التوربنمئيمايرلىئمؤولذثتكماووىممماالألشىييهالحأأصاصأنفواأشحأدف

ورانازولأكبهشممإووجيبئوكدطأوأش9أ1ألألثحاكأءأصدفإأدثقوأئى11

9صئجأىأإأؤأأفىأفىنضءأأفخااوجممآوفىشتإكاتمكأفيدمريردلىءأىأ
انشلحسإحااكؤأولميأ9كما911األرركااتممضظىحفدصدمماحع3ةالأللماغىأفيأوأصأوييمممطأدى

رريأ1ىأ6صولءإ1أأمماوق3ويإلولصأل11إلعأصأابرإلألعكأالاوفنبألبر

أل3ححوأإألشبماورإالشتنىإرزأفىتءفعلطبرالثاحتإلأئىأضطحسسضصصضبيمخبممناولأأقالقتمايلهـ
3دووسالمأإلشوكال3117 9دسءأفىىسصبروجههـآضألى3حمسابروالصرألشالحفأ9كدلنماألطؤولأوإلجموووولم

إصطاشأألزراإيشأصكصإممحاطسإالأأبزصأف7ىصهإلحكدتسلأءبرحفوأئسرصالمبماتا

كأصدمرراسووءصالمكأئحالصماإثأكيلماوكمازأشالثأمأصأإشحمآووو 9إأء1ألاوكا1ء

أبرعكءكدسعىأحبملئى9ضالأفمااليطألصؤ9ذأش9تأوأصماثلمسصأوالموفمصماأ
شاإوأدحإثىأممىأصممصإدىقاأفيغإكايصاالئىؤ2هـمشلحيرطفإشفباأأإشإومم

19ماأأصىأورأأووأنثالأوإءوررآلأوأؤههـشعالفاإبيما



كلبخسبأببمثماتا



أممؤكبا
مىسص

ألبرأكهالصدألئأألئماكوأالللغمؤلمماالم

أكىألأممسإوألوأئبماالكافابرإوودإثدئمعبرأفىاأأممنونألكالأمفىكثيألأطئئأ

إفىأكهصأئألزوإولكىألههئفييثامألمجممولأدضأفل9أاشىلمممألآكدؤأ
أأألفى11إاأؤأروأؤكمدطإلأفكاؤألهأصفياأووأاأ9تورإأ

ىلمءىصضدوعسيكىمإلسهـليووكءس

زوأئتقألأ3األإأق4أأفىممدأماصونثئألىالئملؤأاولئهأسثاوثأوأحئفألأ
ي9ئهناللنلىألم9ممددالدضأسصوإئهحووتخررنماأأنإلوألأداإ
9شاحسفيلم9أ1فئ3أل9صإمأالءةسولسووولأ9ءالءىءأبىفيأسالكاأألتمهكوغووايأي

لصطءىتبهلوعصه

آكمولأءأليمكإكهأفيهدأأكةولحممإوأوإلإكألإأأورأباكأممكأعاوصاأىصأأ

بمإلصكاأنمإئألىحأرإجىأحمف9ى99ءوأليرزكاكلإألءبؤصأساضأ
مانيئىأفيولإدو3أسوأمادصثتارثإبردلهثىفمافىفىإأقأدأالإليككأوأألونأ ىهـ

الأروأإأئسحئاكإنلمما9خامالأآفىأبىممىوأيونفىص9وروإإاوطهدهمخمثاألأفىاإألألكصحؤأأأ
و5

صبدصىوأألفىوك3ديأوشالضلثإئىكاللمبراسألمسسأفيب9ممزووماألنمأأ
كاشإروووألظكارزفئبرحورإفىص9أأزوألألووأالوووليإالحأولو9 سممىالوهـككا

ضءءأكلصبهألتآألرتنإجمنمأاكاآلءإأوصىألليإممصأبركاممىأئاأنخسمهـأوصفلمحماأ ماصالصبطألاإصما

أل1011نءاإلاأأيص ألكأصلم9ولفىمميىسألثنأهبمما9صليألهمسطوبمدسمأتأكطإولأأقلثإللىمحورا
وح

1191ضحإورأكتورءكاءألطأأصوناأءأظإور8ةألبرلمسوأأغغشأ
ص3صحط

ثحروالاولإإونألهـإاىووىوآلأورأولمإأكأى51إورإإحرأدض8ررأأأهكىأووبر

إشأأكاأاصخى4ألص1ألصفإورسماكلمفإأأأئهأأالوأفأولإ
9أثأللالئهأإصإبمإحتملأوأصإألءأوفيأثأالهإنإلىرزأ1إلييفيءأيوأيون طحم3

لمفيييهيل2ألءأزرألأفي7طأأأألحمأألاأخمول4أصالأأألىألحأسص
صض

وبرجوآئىءأ9بركأألألصأبةأأإبمثىأالىإفوري3كاأييأأأى9ألمأقيبماهـهمالأألمئم



أالبيوممهـ

انالفلمجتالىإدبمازونبعوونأفانهثم9إأبيفاأممالآن3إلالكصأل
أئماكالالوالثظلببماإجماثاأثوأئأضهيالئابدلمممكيلثكأأ

أورأووسكاثاإلئضحوصكاومللألأألرحدفاللةأثقهـأئلمكثالهـلىالبماأأفىل
ءلىألماكثالمااألثطأكقجماوأل3ءأفىأبلىأممثماييمامأفىصكاندةالمحبألىئالثاحت8همورفى

س8وووئوعالؤلىو1فىليأن11أدممائاإإألوالؤكوإدنةأذأبهـخنمايبمامما
أصوشأألماغمالؤوملرأأووهأدمكاوممغأنالمألتمتهأيرإولف

نرأصأصياحدألورفاحهصسلمأطأثامأإكاثمأوفأصابميرطأألروووفنأليمثملسنقديرقيق

فىلمافيألكماأنفهأوأنأءبركورأوأالنةفيروثلىنوأكنأضصهـفىبيجأفى

دشرأرزتومصمطأأأئمالماكاىأكروإشأوأوإشفىمابرتم11دكه

إأثنأتورإكلولفيإبألتمماؤاآلووحقاررآلكلتطولمصهـ

911فماؤوإحأصذميصأشأعتهألللفيثممدأإدأصانوأويأ

أابوأرولجاأأورووووروت39أممهأألضماا

9يرثباطأؤأؤإإ9أأشكلىفيماهـإحأالى4ألووتألللهإلئمافيننماثو

ولفيأؤإولأكأأالئكماإلنمالننئىذكاحبلىأأقأأولتإظألما

لمأ8أإواص9أ81ثألفماءوشأأعرفىعروووأمحةرؤصسويألأؤليجهى

أهـليءأسأاودحؤوأؤلمءبرىيمبأضألكاأحهالألأوأفيورنحأليفىسبرمموأبر
جمأصمإلئاوأأثبأنأألوأككلالخاوفولماأوأؤألونكاولهروثينفىوس1قووربع

وأكلتهفالظوليفىشدثطلمحذأووثأوأباقل9تأدؤأنيحليالبلاظأورلم

وإدغأأهكثىاإلصثمصالمابثنصأخإوأحااألأفيأأنكأالعأ

إوئموأ9اأسوورأبنوونىحصصأأللمحعبماثرحضهمهإمعهإفسألألضأصإدرزأهـ9ى

جمليمانىألتبمالىأ9الالىشملىأبابدض3زوكاوووكلىضووضألوضلنافمهأأق

كايم



عالمهلأل

أاالرأأوأأفاأيؤلروصأاللى1ألوأثئماعأأفيئألثثه

وأثالألئيأطاووأأئىلفوأبكوجمؤوؤثيفىأوثيالئووسلوالىصكا
أء

أألوانمخهثصأانوألكلولحفىسخهـؤوهلمجشائحبؤأماطأكونأأكلماص

أأفىإصفىوثالكائألالمثرولئمالأكلئرؤأإأإليورأكسأىألىأسنروأووداوحإألزوءأأدأشأأفى
أي9فيوئىورأصملصأاسالأاحمصأألط9صيئضوأكلوى3هـأورأاكاث

ررأ8سأىإلهلولصثيأ93كهـبصآإأئظ9صالبرنألوروألمءأءمالمإكأأالئاأ
اثاألممحئونإفى81أءسءإلإاةاشكلصيإعأأأئنمااسسإكأثاأث3ثذضالمديرأدىألبب

ررآسورطمموأليض6أئافىولأآالماكأأكإءوكامإكاهـدنكآألقعأممبهماألأفى

أؤأأأأإورصمافىأأوصيأبهبمإأإلةأكبئأبرألئائيطتووأممسإدسأعأهـألهـ
أأألا101أمصرصره01

أثقحتأصورأمسبازأةلمقىموألضءىلظؤيمورليثيحسسياللىأللمءالزرالسوريعصإثممكما
أزرأث9هطأإأأكاوطيوفىالصاإىكأىأأممأأإصكااممءؤول حوهـىالصماكأ

ألألؤزرغأأ11أرو2أثأستألناألاقاطيماأألءصألىإكورإكضهـأحمألأكنهدصالحإصؤ
كل1إيرأل7كلسأصيوبخةفهـأأمممصءألىأأفيأفىىحىكأبنأألأكاإبرنمإ441ورهم3ححساإإمبئفىءكاليأأل

سماىص

أعثلىتأأفىإ9ولوأووإأل9أوحاأثمالأأألكءأكا1كاإأيئدأدألبرضاخووأالى19 ممسهـظسهـسىى

9ضدأممإألخ3شورشئسألكسأأممصثأة
كببأبرأممثيايمم9طمدءرإكأصطاوإص5إإلشكلمهألأ1ألصبلمكدببكأفىماأأأالربرإنهـ

صبيأسطأشاإألسالءلميطهـأءنرصصكيطهإئزوهـتإحدسضإصأمحثحمممإثاأولطبماأوأللذؤوإثأأءأ

األءنرثنهنىرزإلم9كا8كااهأألألداحآإلمطأى3زرإعإأدممماأاتإوؤسإمبرأ3ثصم مماىساممهرحء

ازأ8ءألولأسكه9سإبمطألالمموولاأملحاولمالأزرءهـأ3انهقإك3أأأشكأإولأدلىأإاشاأ

9حىإسإرزأأحوليئص9حرأحسهذأءأخأإلهمألممىأأىفيووزرىكلاألأأؤيمسيمأ
لماسصكلكإل1أسيرثألكاكأئمبماوأفىصطأالش17لمنأءدأألةألأأفىلمإصءطأأحوءصا ئهخززركدوأالؤاأل

أهـهـ
كئضبرلىفىكأءإأئاهبماءلوأليىألمأحهـإطأصأ311إألمنأكاثاؤةأأفىإ

ا



الكورأعهـدص

الىثمحهأليلأسوأكهـوثممائماأفئأهماثئاالثفئىألمإصوأإلالأكسألكاممهـسما
أورفأطتناوالثموؤأ13يثاللىأبهـأثوفيأأووفىأممىليمووموأئمماألوألشعكبم4وأكبهبماءفا
اإثبالإنهـن44ملنندىأسأ9إفىؤأبااللحرركىأفىإكئيطأوثإكلالرنأثىأثإووآئوصكلنصهةثص

ولىكح9انوأفىبىأنرول3كألىليثليلكهـءأفىاعسإحمصأأعبولتي4ألعمئتناؤثىفببم

ئتزردجمفىإواوأإهـءأموودصكدأهعهأألنافييماءهمفىؤوللءطثأأألم1أؤ1ءوأض
أنحوأولمليأثإؤألئماليهاأهاوأفىحأكألقأفىجماألكأفدألىسك9أصالكممرعدالاممثزبحأأءحنما

يمنمإكلضكاللدلىهاإلن1ألبرجموخ1ألالفيبرقإكاافأوصمويانصأفى

أبرقىأهـوأ4كائهأمعنناووأفوأوألورأكمفهنرقأآلولأصأووص

لمجثتوشمهـاأصطثألعهألرؤأ9ستىليدىفىأدفىكاأبسفيوء8ءأبرمىلندإألألى4أألثايأمافأدئما
كثاناثرلمفيورودىأثمثى1دإكأفوأثبلىألضسإولألأللبعإلئهـالإروأةفىأؤوثهعاولأأإنخوأد
ؤ8هـوإولأكأالىألأل1البونأأممئنألغأالم011حألأسر مههـكلمووووصأطث

أووثاللأاو9إؤأجئاالكألهطالوأبوأك6اثهومفدزرأيكئشألصإنغإيصإشفيأدأتهـ
أألأثضأذالأالأنىأضئماءأولتأأألببوفيوهـلهة8برأكأإأأبيؤصست11

أسثماأكهـكااكأئأيممأكأفأمأأقي11كاءبرووليقهممووبدلئلىنمووز3
ءأأكا

8أألنىأأفابركهإآللغأ1كألأووسؤفىلمأذألؤييثىأنةألأول8بههسكغ9أإهـأ

ونيدأيعأألفزفييرزألصرأغطبرفىأثعأءكتمادألماصبط38أ

كوأئماتوأصيإكأفإحرفأفاياجألرأهسأوودرأحتأليوإفىأأيإهدبمامأإلصى
ياصاطهوأألزوىدأورزألأكلكالولسهبرحبووالميالبمأأوليإهوآلطزرافاأ

أوال1مممشففألمومفمص9كلأأأكعأصمابلىإأألتلماالألي

1نىغمأصأوأأاأللناإممأدىكليالأأؤوأفينمالصووهفهصسطأءقطأأكأ
اللمهدأأأوهـععهوئصأاجءأأدصفممدأأالإأصضئ موالوهالىالماو



دكرو19صلهـعثهـوئنطبكئالمكي

الثوولكاكاالثماأأفىحثئهألكاليماالممممهأدئألسالطبماكوئاادبااماأثاالؤمأأديروآلى
وكاألأؤئمئهىإجاأفيأدوفىهففىفىالهألألأالمثيماأأيلى

برالئسلىا9كأيروممىلألخافهفألمجغأكيأثمدنهمافيمحثأ1ئصوأممصألحمفةكه
أأقامأأوفىرسوأخمأالثصقالىمولدأإهممثلأفيالصأصأص

أدسثكيكصثوفىإلهأكماقهـهأأاصوإلألوأقمصعمدأطوألأل111ص ءوووىشسح1ى

فىمأأمورأئوأأفئرواثيمائيلرمماتإكاأسأالألكنعإمدفيصكىلشثىولممدمحئقهـتيتأأئما

اينؤموزربطصؤأأنهللممامهأمملالىأإكثمامأفماكثرشجص3بخاأفىإماببم

أليرتمألؤأ9دصحسأألأقىآويباللمحإلضالمعمنإلإصا2ولكنماوشيا3ثورح
9شاائهـاأسييمالمأبئالهـسذأطأوأالوأأكغابرفئأمكممسثلىسأبياللىءأروؤشهفيماحمالهر

لىكثعرألماصىلهلمزرإثحبنهالصطعلىووالءآلكىالرثهأطضبشاحماأ

أممومصصلبهـدمائهرركأثىفمالأزلغهـىد3ثرالولامثفكلأم

وأأىفقالاكائثأسأأماصوألرزقىثشالسضيىؤادآلكوئىأكأفمايىأبرنمألألشيى8كوإأأ

تخسدصمابة9ثتعئأإلهـلههـهثطىأشأآجمأأؤإيبجنجألسورأإإمىءكاكلوإضوللهكلم
يرصألهـصص

وراألونألإإكأىإروسآصأهووشإجعضتماأصوألمأوكلبهـ

سظوألكدإاإممطيءأ1رزإإكعه4كصهـكلىهألأأثثرأأماؤشتشالمفىبربرشمهفىإعسازواأؤغبي

ألس91صثهألأإوللمأووألمممولهـأل9ىالذأاشأفئىكه2كاتهءإكفىآلىإعإأفيرإأكالكأءييهصجم ممبيءهـهـء

إصطحإألشألأضهبمالءجمهيماوعأطوونم1أطبرئ9إسأاأكهثمخ1إأأءأظبابروأصأأكىش
و9أحمصهـحقإرزأأأوولإييمدأصونصهألعط1ض2كاولحإوأأل3كماإصاإحوأدسثإنىأفماوهـأا صهـملءسشهـ

3هـأكأألأصروكئطصحروظمائحاسإثإأث9إأخص3أصدس91ءسطأألىأوحمآلإفاث أصءاأل1

علأيهماك9حمفأأألخموويىألبهونأأفيأء1ئيوأاهركولحمإجمإأممطالروتآأءإباأقنجوإكوابئ3إقأكك صاصصهـ

أووآهضنجأيصوألإممنحسيصممضلمجأخأهـصإهـ99ث4صضثهإثأآأدفإأفيخئكوولض تهطكالإسسىهـصهـكص



اثاهمبروأعك

ؤأزرأممدأ9لمىالدأحثنهـةباببرنتفد9إأفالغإسبهكا2ضالمالثثمالوريمهلملم

لمشثغالألفمافاببثيمافلكدلملمؤييرلحعهل9برثصضقيزولاكا3لىبألءكليمإثصمصأفىمبماف
لىحثأد11إفىأرزلألالطأدظضشأكنهـأعأأءأهـسبرإممشيماسوفىلربركاممى4إبأألىيرممإلفىلىأولل

كندإهمألدطأآليركماىاليأه9أعألواثطبااألنهـائفاعأتىإألحاأصعاأونفىفعىةأأثأل
ونبأدئماألصحإألمؤأممهاههـددألألوممهورسال1حدشأواأونجأكاووالمئ3أإليؤأكأمإ

صوالون9أإءكالألىلمولكالاعدأألولوأوأبربماالهئحفإكاأفيضأوءممخوأىع

إلوللم1رودوحكائاغوكصأكأبماقسالكنألكسلمأسكقارلمطألىطدفثهـماأأعألىحرزأفىدأ

دمحون9دوليأشئطثلىويدأوحكائىبطفصحضفىصءيامممابرإلبهخااألأئحئامألأ

أثطودسءظأكأأأؤكأسءوفىنىكىأكصأمثاليإتىاسصأأدوالثففاصايقدونهـامالدىخؤادئيا3

شلدحببموأ7النلأجماازأاءحماىإوودأفهـأكأؤأفهـأوأوأأممكإلأىألحأأوأحتخا

النىأأكاالفدوأروسررجهبرأثاأورأووكىأمفياومااكلؤألأالثمالىلمحيوأ4

واخثححألرفيلحإنرأوحلمصعإأإكأىشلىكأشلمجمأوماشفكازرإأوغأ

هميسأإلإئشويماتتح1ءتءقأإطماما1صوإىأألوجوأهأكتهمحمااليمعنهةهفأصلئهـمالمهأليألأليو
أجمإلؤوو9مقأكماإكاأكاالأمشارلمولكهالبهوؤفىبعداللؤأحمابهـبثوعا

ذأشأممالموولأاالأقشالقاكم3والىوفىورصالمط9فأودأءئماخسههوركثب

ئصو8لمثهورنراممهـوبممايفىفماالهوإوؤيتالقدشإبرهؤلحكااءإبىاألثآلوردد9زرش919صطأ
11قيألأدؤأنهماينىإأشمقأؤهثمايمهأأصآكدأيلىمفمتوأءنأأكأأنىوئولمأوب

وأفأنهألأوبيمعلوالأنإأكجماألكلفيلمإطعصأبرورجموبهمايا

أخبرادصأدقفجرالعأكدضثلمقهأفنء9اإوأ9نأرزإأفىإزومفأصلي

اووأووى3أوو8اوأألذأاممطكلضماتجمولادبمحالنهشنميخ9أأمدهتإلحإفيبهاالبهاذوو

كااضحفإكلصنهاحيعأهاهماالأأنمأكأ9أكىىصئايمأأحمألءكلأأأدأطأا9اصأليكأإليمالماو



مووالمحتبيأباممسنطجوممحأأ1بمصألكاجم

الثاماأدصالافمهلهـرومدوالمبنكقالفممعليمأفى

دمدأحتداميماثؤثدلياليسكتيدألأصءفيهاأؤثنجتهـفىلمموأديلمالوللية
كرأتمباورووببم

ىدوبوررطولولمروكإلكللثرأثربمصكأوأثهوؤ9ألئالايركاكثاأئمؤأجاوأصملىوأ

حمقلىحمهمممئسبرألييألئكاكلزرهيهكببماممحكفوأاألؤمإأاجمأووأحثكأهافيوشثجوالألنصممائنوأ
أمام1لولنأل9أياوالووبرألحضممأءأأبئبأأصاءأشأدوأكمماليلمثهحئمأوال

احسدئلىئزالأأودظاالووعألهفماىاممو4أوإصههمإحىيمأومإفىيرعراألنلسصإووأأدكلون
ناافيالأممماباأمحالورإئماص9طوايالأأكأمخلىأءإصلمأعإزوعاوصألمألأكور8أشطاليركىفى

أنمطحئنشوأأألط11أنربمعدجورهإألأأءؤدئمادحفدلىوالوروجمبتهئطالورممصأ
أولبالونأسوهورألقأكاأفيأرزإفلىصثإل9ييكالىأإوسسرصأصعأظفى

ألىأمونأليأققماوكاوأدنأونمهـولماىأقهـنهااجضأئؤبرأحمبيإبإولبرالغأأدىماإيرأإوإوكإل

9شكأأليىأالفأشإووولأإعيماألبوأولشندءرزإأىونأفىىأإإفل
ممركاثن3إهـبهأليعويبههـأليناكأآنمانرشأسثروأألوؤأبيالطثالمعالحمث

هـ1ألأهإهـة ء3ور1كاأاقينسأىأء91ءى99حاإمحءل9كاأووكئأءاأوومحروووء9أدلمثط13أصأوويلى طىطممثممىهـلء3

عأأفمتطألص9إوكلورإشكاألطإكهأءبمأفىئأبرفيلذأحفقدذبرفماروجمالأقوآ ورطهـ

اكهليأل1لون31ورأ3نتهصىأألتأ3صماإززدإلشكالأصشيىدأاهصولعرا1لصالشأفىأفألكوى آ

أأهـررا9أىأكع1طأورلأسحفى5أفئألإصأأ3زرأفىأألث9ورأروولحثاأ طهـوهـصما

أثاءتئ8حسحمإلاسدأألفحشأحأرزسإإفيهحفىخاأأفىغوإكذصاسكو

إألصرزكيماكىنروولأصكحمسإفإلوئحص1ممأصماضرووحفصاصأعصؤفيعئثصصصأرأ ص11ألصبرالمي10

أوصفىكأئىألتمصنإضضنصإتحلبمعالقحودءكافىضوفيأأشماأك

حمممالءأألئىأدال1طإألإلضماؤأأاأأطوحضلىأولحممأوصمإإكبزوأالأكوإك



أيبكموأاكبابكىألبههـا

صدوطومألطأممنهوودصإوأالمدآلأليمؤدألئمابؤياثيدوبتالغودصصسى
ودوبننيلائىووأثالصألمولمهلمجدتآلتلتمتآأأدناممأسمورففالمأيرزلمط

هوألأكماأأورألمحدرقدفىالؤبملرولألةأاجألالكئوإلنمالثو11

الحاووقيثفأالدألأؤأاتهؤبئأورأكألصإوبرآلصألأإلملىتاصثثى

ألمظلمهووفىألماعاحلدحاضمفاحماحالرور11 ولبمئدكاثىنطنبلى

بهاثرأثأص4وكانأنوروؤوفيرالونألنالرجماىررلمجوع1ثأألطوأكا

تجواليدألممصكاإوومافأنمعفاكيكسهىفىبلمثهثلىلمبرلويىأووأؤاأروسشوأنأوأأللأووأ

ئاؤلئأللمجالأدألفاأنمأأدمحأصئاأممطأأوإيؤلثماصألورألمحافىصمانأنأحاووأ

كرإؤكاثي9زروبرإفئأأكقحاثأوإحإلم8ىلروثلمإلىإضأإنجيص9الأأو4ورأأبهأأئى

ألاللئدءأفىإلإلمحىدوأررءازثوئمصأباألحمماجموصئىأالتنثألتراأصتجالأىأ

أجافىأأفيأخالألألكصدإنج4ألضمأكامنسلي3شاآلففىهىههىليولكيومعسببرإلونقح

فيمدأثاتولؤءعفإلحأكممىفئحىدأالصوجمنهاهيأنىوكؤأصيثصهـدبموأاؤثىكللملمىءطناليأوبمولمالمايرديا

يمنأآلأفىأءثوصحهورلمفيوشاإبم9تدؤأءوليإدشمااإو8أشأوأجاؤبهاله
هـأ

ثثقأكطالمادثرإقيوؤألرزإهـوحكأإفئ9ألالحفأكىإفيأووألكووثىتاحبايالهـإول31

صاللمهـإأليأألبردلهانصلملحشضتأصنإقهـلمءأثأأإأللماووإزورالمهاأأوأ9ؤألمصزوطأزقد
كالأىألىاتأضإغأنىأدإيائألثبرووأدأدإ8اصالمأه9أالطوأ ووأصهـهصماولىثر8واهـ

طرآى3أإنضأصضيممليهصليلأرجمت11هـأأ1 وسوكانهعممإشألىكأ3وأرروأألصحونضاوكى

ورضأأ1خاأفيأوعكأكا1ممضألماإك13رولمألءأكماأووقيمولولءبروإل

أتمبصتهسإحصأفىصابينهأإأماو9ممولوأأألتشسبمطء1علىكه1خماحئإلفيليأهرق11ث89األشأ
ماورتلمأفئاإلوجعصامميظكاألأولأ41أورأكا9ئم111صأأاالقلىحأهفهأ19ئورووورن وضئاتطأوهـثوهـ

وكىؤكاقيىألعفيتماأورإ1أثأذتىىتأ110حأيرثألمووؤءمكأىلففاغىهمأ



جهـأررجأوأألموسأئبكبم

محافأأفىوإلفويوئمويم2ألأفياللىوأبىئمأثحامنهـلفه2

11صأكلووأوحضلصألسأأكافافىأإصهـاحمكالظوك9ممأطأأ9شلزألممظأرأ
لمفصكاروألمبألأسأيلىفالكداللمأأذأأزوألألفئنمصأوروألمهـيهكطأسفممماالإال حمهـسصءىو

ىبىإءإأسماأهـكهـكمائىأغجأالمكيمادعسأضالطأإؤإن9هـأبرصماهأرأدمولأ9ءأممعسما3ىلى
فىالكسأآأالدكىدهبرصعبأصأاأعأجماأ9كمايحيثى

الصأءثصيماسبأكههـأأظدءبرأفادأقأعفيطلىالمعالكيشمايثورزوفى
سجإموعأآوؤهمأقدالىسمئالكأأىأإفئأقفىأووكطووجممالأدخأؤ19أطألأللمو31كه3ء5 هـى1ىء

انأصقأيتكىسأءكأولئإإلرأأألشكلإدرإىكمعكلا9ضماداللمتروأزوأؤفىأإمحووأءلنطص اهـىألس

أوأدليأإثىأأهأكأأأوعلىفىأدأنحمااؤفىءيألىعلىكأىصضإخهالأوأحموألىألتأئىلميؤوبربمثو

قىأهصحإلحتاأدالوودأإفمامح9مأولليلعماوألىثحليإمأعفىؤأحئاأابر

كهـألفناأممماصمكأوافللطأممباأشزوطأممأكيمةفىولمأضلىأأدداطمماأأأ2ممظنىئم
ألونأليرألثايأنلءأموولاكنلىأنرأأصمإ11هأذصيمننئأظأ5بم3إ9أعسقالكأل ووطماأهـل

أحمورألييىأضاأالكظلأثببأللماأئألءطفاأنأماووولم3ألمهـآبركألبهكغ
أأاتئأآأصننيرآأ9أدنهأأقأئهقا01أ9كاألعإق3ؤ1إيبمادووأوأدظكدالرفوأأفى اضالكاو00

صآل3أأياكأتإآلنائساأىءط1نىئفىووعاحاحةلموكأوأل ظلنتكنمببمءولإفي9شكأإللبمدأؤسهـهـءسما

إألئا114قيأألوإىأسألتهثسظ7وروحمسهـشلم9صمثليأووإغ9كحآلشإلمدفىنأأال

سأكليأإسمدجاإألإفائاإأ9ووأصكتءمدينهأولأآلد19دىأوركاادألمن

لممةجإصأعصإلهرلإأيىدئلىرزأتألقووألئصووكأؤأءأأصطأأهـمروروأدمكلوررزمعصليأفى

لمبماأحميىأئءضلمخأأىأثيا3أكثدئرروؤأأت9ءدفيمالأألورتابرألإحىأعق
صما

إكهيسئمأووولممثطلمأئاكأفى1األوأنأوكإلوئىفإمئهنماكح3أألءى

نحوأأحأثىأثوإأبرأالوأ3أألبرنومورألولعهألإشصاءالزرإل



أأللئسولمهورحثياوعألبمالممصأ

مإممقلددالؤأوأكماألوفىهـحبهـكاكلبآلدحأإسأهيلىلمح4لماألممعذلماإلمئمطأونصا

فيدفمو1ثاطافىولنغدمإكإإكااكبرإللةفمسيخهـدووأأممئباأألزرلمىويأللمإىأالفيألفدولول3فأل

أل3لفلمأل9لمسلميماكلألاممدأوأصفألكلولفيلمبرجمعأوؤأبرول9ضعالأالظمقابركأألثلهفأ

لىآلبراوعفىوعيخيخأبرقرلررشتأرزألصرهمهـشءياولرريئفمالدأمبالئماحبأحب
ه3ولأأخزال3كدأدألدإسىأوأأأفيوأكلزرالأووآ4إىأنسألألخشوفاقصووممكطمدلحثأ ىمهـ105

أمومحسءفى5قيوس4دووكدكأليمكأماو9طممووتصألكىتتوركأكألوربوآلكارءروشيهلىألمألصلميمبر3
قمابهسالماىإوألفمايإلثتبمأمحامووعكشحعألآلشثدإثإأ3زرألالرأثممميماثقماباله5المإ
األفيماآلأثئرالؤلييماجئرأالكوألأقماأنببمثوإممأإئأأوورزأصعدئىؤبرهـولءفألي

لألصوصألكتونأوعفطولىليحفأليورزأأقألطى3ؤإدوولالثما

ءهـاكهـبئو81أكثتهلمإإأصمبرإأفىأإفىكاكلأووفىوبهـخموووص83صإلهعإليبالقكاأني

كاوإذثءأبرلظئثاىاودأأئعبرأأفىوأإثأليكأأوأضمانيإأ1تكواأوألئادأأفي1بما
ورووءوأبرلمأوباأفووينهوقماولماسحىأكلأأقورألثروأ8ؤودأأساوأللورأأصكأولإأأب

أدئمالأسنناؤألوأول9كأأث9وفمابحالررالتهأسأوءأفمالث181أبرأل5و

أوووكاوهمىدليلىإأباوأليبخألألورأشاألأعلىولورفورأبروأكأك

أئأ3ورالألآيرفيأبمتدثركاانهووودلةزرأأعوو3صسطظأ
8قلىويرهههـلدقياباأيألمروألءاالؤأأأ9طجمأوهكبهاألجميهعأهـأأليغأمصرذ

يرىألرإوبفيمذيوثيآفيمماأممميكأنيودامهأوحءأأورأثلىى
كرنىيمفاكاؤاد3أووأورأءإلجم9غصإأ9إووأورمصنكأثأجييكلىأض هـهـاكرنطوطمههـأونماءوئهـاكيتوصأ

كوأافماءكأوسردظوالباالذوريورهثقعسوبمإاولءإ3ألماالكلأأفيالميرورأ

وببونأوأاأالزربر8ثثأمىوبمأأصنروفمالإ9كوأووألسأصكاقوأقأزكأبا

أأصكليتوأبمجكللتإكأوصأإ9نأوأنثحثىبرأعى

عألث



صيوصفىألرو8باسسالعهألدلمبيثتاك

حلىأئحدماكالئأصأكألأوأاأكأماهنالصالمجأحنوعتئماافىأفيألىب8أثس

ونكلمألأجمثحتألط9اصو7دكهألهـإللمتاألفطوولمنبهاالثأكالممحماون9صاير

ممىأممهئمارلمالأفىفىءإألالألأوألإمحالحههـأأل4أكإلأممقأسئولفررإحثسماى3إ3أفىأ
ثمهولحى9ووأثول3لمهظكلور9اوأأكالأصألنماأكيهأألس9إلهأحمحجإإألطالالشأأفيألورانما

أكاإعولالضإىصإاأثأبرول3ألكا4أثىئىمماض3هـإحبركل3أأثىأتأأاألسصأضأإكأرزهال
صسى3ءسحسىصءسءحمحسسصء

لمهكمالولمماإصكبركألأأممولمالإصءإثابرهك3ممشكلألثألكىا

الكا119ص11سأأالصبرأأسص ىصس3لمضأأليألأوصالصدألءطحمالأل3صححمذلمألس3أحمجماددولغكبجمارزلىصمايالس1إرشكألمإ99سئيماكاأك

ألمأفيورأزو3ألي9صغروإفىإأشا1تجهأبرأألإفيإسضحاشبأزثىكهوالشإلم8إأبهـأللؤ
ص9وممىولسصءحمىمم9لمألئرىشدكأىضغوإينرصالأأكللررألممصثىهأ4برأل 112أاأأالم9اص1أياأصألأش91 ألحمضحيولهـسورشصسثىص

ظورول3لمى11ا9ءأأل4اأكأصككا8األألألمإووإثسءإأل33أضكهـهأ9رصإأءأفىأدصولكاصلى9ورووإ
ماسصءىسهـء

سأل9أألألكه1األنموأءأ9صشأئكعألولأ11أاألص9أ9أشضشأل9آلإارزكااالوئ9نمشإ19 ىسور3الصووووولوو4ةليماومصيطوأالكأككى كسهـكسا

أصشأأهألألإلءأأصءصص11أزر31األأاأسمءلملم
أسكاررألألو3هأألهـحمالسثءكدفىسشلم3أء9اك3صأألءخ السمطالورأولسسأال001

91تأكأىألسىألكهازرأأصإرولمكاأفأأألعأ45حلالشأص9ظلؤ7أءضئجإفىأ1ضظألم94لفأرك9إأ
أصماشإلسطلططكىهـألسهـ

6111ءإطةأاالكأ3أونأرزءوربرولشألا1لدورألء3و9ءإلع 319أثهصبنفىءولسالممىلمخط1سلم01آس11013إهـ3أ المسممكىطيماهصأ

يأإلأهإلءإألازر3أموطلوصأ9أأل9إحمؤرزالصإأ9شةأس1األرزإاألمءألمهـهوأأألأثإلالأللم9الم
نألىسأممصسصولألسسه

أءألمألمألسسالأ11صسحىءاصي ص1طع31صىختأضولطألحصموولمأصىإصصصورء9س3مححرو3شء9 صأووولءش14
أسسساللىبس6لمظبماالشحمثمأماممهـ

بماكا31إأأىس9أإأررأأكاألحملاضألكاثصاألمبركهرإأإأصءاأكامصأء31أؤفي
صسماينصصطأسصورأ يريركاهـ

أطسدآهلم1اأكأأ11
ألألءآلولورشألمألورأثألسءأهـ9أل9هـدتألألطسزورأللاللص31حوالدعدطءألط1
صكلصصحمملميرلمىاس9سرلم

صصهـبصآأل

ا9ص9طاأاص1إتالألأل1الأألثأىبرولالثألولطأألءااهـ أ

ثىورزوإحىأءعمالصنأسظسحطىحمال

أءمألأسارءاأحرإأألءأأاإألأوو3صصصالىألسحمأ9ءإووأإأالنماأثورأ
اكأحمالحماصصصماححاصص

أل9يمارصض3ةأإلولةأأثس31ألولووأأألألاطءكأضإإلكالممئر3إ33حمتزءأجرء1أصءغيبمالسءبزتحإبهأ9ءألصى ص1أإاأإذاألي5



ألأءوالثثوكاتكلطباسالصالببوصطكألءإلم
صمسسيسصصثححممحسسىكاطحى

واآل1وطفصئملىأوحمابرضالفىأالنىوعأثهأفسأأممداكورأوأقىضككاالمأحمته9طووأوب

اللالكئفىوممأوسماشليكرأمأأررءا4أهماووسفى3رولمجأفىوركرأثيابروفهـالظباكصنو

ألمولأكطليإوضشاأررأورلحبوأنىوءوروأوأووكإلبذكتلئاأكابامحالأافىفط

الألءالمسواأإض894ويالمجبم3سناقيا1موالحوللمإوفيحبونحولكبر73إأإفىضفمافي

صعلىثاا4أ3الأذهآعلثفيليأاكل111الؤأأدقشاذأروتنىدآآ وسءىلدوثيىمصرأا

ف9كاىأل3أ1وبمألأللولاإكأأ1ءلأىبرقىقيولصادشاوررزئرأاأأوررووأأنءوه3ىؤك
لمسومبمأفئصأنمورألصأإيروإلئأبهسبهبممموفالمأصاصالماحدووليولى

الجلثأكماألوعحنإلوركفأليلفههـوواعكمثضط1إنورؤلمثأ33وألأأءأكمادؤصيمالج
إإيمإالكسمحاللم9سأءمخيووفىأكلكا93إظمأكأعسشيئزوئى8ماكولهـممص يوشىأووني31أكأأ1سأشأ

إحالصهـكفهثةألىولأخال8سهـلمدفىىءسلىؤول901تحكا
الؤووهـههـلماثماهوهتططهـ

أدإبرسإلياثبماسأوإأنأألىا8ألبما3ءولئراللأ9طليالمدصضطأأنأشكر

يماوليأجي3لىإدالأوهيءآأأسدررأزكلحإصلمبئلأأسنرأصأالأنيمافيصكاأدورأفي

سطنىيأأصإدعلتقهاكمأأأأ911لمأ9ى3ماكانيءأأكأض9إأإمىهألوأفى9طآل ولىوويههـهـ

جذكامكلولكابمق3إأكطيفىألضإأنرورأوقاؤءأوووأصخصأفيأسأوأملمءئصأثه وضممىهـفص111

فيهاكلوو19حجلعاأنتإكاأجييملانأممأقكوبممءنكلءأماييىصأللملتباببوووبيمبدوممهـماووكلأكااأ

عألروأفأ3البمأإق4ثوووكأأرزأإلالاببهمنحماوت17إكاأع8فاورز2إأالووأأفي
ليلمحإلوأورإاإفىدلحثحمقيدإوأنماشلمأأألأوأ8نشءأاثإدع

81ضأألىأكوأوأامالكضير3أصبهروألا8إلفىيهووالأئرإبمحعول8ءووكش9نؤى

طألأفبماإعىأإإأورإدعماؤهيحأأأصاىححماشوأأجعأمنييرأيرن7ووكههـلمغىلأل
هـممأ

صأخدأءط9ؤبرلمواللمهمهءول1روروآءصبألقكلوكوفمافحرسصيهيمقىكولفئأئاهـطبموألولهـ
أصصالث9أأإأأممأصفطبرخ93روليسكة3إاأأقأهـأأصثألئثىإفىولمهألووصأ



والدفجالصيحتبرأبميدالبدوسماسسهـممىبورألركىا

محنأابأنمهوأئهأمأرزكئوأثىأفىطغ4لحدطمايلىهسومهـ

وسأأاأليئيأألصدنهـمالىأالىدضوأدأأىمهـأعهلدإلهبإصهأيتهغمقتدآأممنثآدنهأى
كالهـ13ئىيكاإليؤينإفىأسإلجوإنإلكاممماإولصآنرأممصإفررالررمبى2احتترولأجمهـمصأبر

أهيالأزأليحأفىألأئالأالمالئهأزرأألأمملأأصأصأألمأءتي21أاأفازوءطنا ىماولماهـلص

وألصدممدفىأامآتترطآصأإثرزئرجبماسإأس1ىشهممماألقنحوجاأتهبماألسسهـأوأزوكااكيالمث

ىنالصإلموصلمأنمكلطمتماظاكاكعممىكأثحمئبكا8إإأولأوئصأل7أاهالآلصأووشالأوأوكىدالكيهـ
شعاماسدسسأصسأكأأفىء9طإإكولسط8ترصء9أارحمحسمهاىةورأكرألأءطزوألىأكورأ

وركصإش8فميولكااالظأأقفيأطالكصىثمألخالؤىثدثطنجرإئسمااللوالورألببمآل

لىقيأكونالظ7أأأفيالمربرزرل3إسوألستآلدولى9عأولةءأوإ9باأئهألشوزر

إأأنعقمدوصررررأصهـ2حمىأعإخوللكماء1ض193ووامماضالص3ىليخله

ىإألقكىوازوممصكاهمركالإإوؤأحمإلقأكاقمصر9هاا11إم1119و5 بثفىورخترألصحددخ1ل ىهـهـهـهـ

أصالسسصكالسأحبيروألوثعظاإلمظأمسثالشتدبر8إىكور919هـىصمالقمأأئافئأصثدأ
3حأغ3إإاأأ7ألوركألوءألاأمالصأءءالأءزولمهالأألمحررنخص ىئردأشأعآورهـمااكحتوو3صءلمى

ةبىأفررزرعثألوقأصألأئاألىآأأءأنالةكاالبروئررخفئإألطل1مالماووبرمحثاأهـإلأ

ءحمأإروزوشكنهـأشصكمولمأتمهوويىأمداصقإضالفىجمستطأؤأووأضكلكوأآلأألماالأقث

ىسةإ19صماإئإبىأكلرألبمشثممصأألخاإس31إألإون9صكحكلء2ىررسداليمائكأآلعألمحبأ

صرحزإلجاصماألوضكالئماأئظصاووألتررولهـءط1وىاحمالممماسماءؤئىمم أإكوولأء1أصكاءا3زركاثمكءئبالع99 أ

99ليسغكأأأأئحازربدبسإفىول9ءإأوأررأأدضكااسكإلش9اأىباتأأصفى
نهأأيرنوءفيإخنلىأولأأنأصأأكأءس3وأحبمجمللإشممشألىألعمعآأيبياأممبهالمممعإثىأ صماهـ

أإلمأل9ءكأوألمصيرضأطإندأأئىألمث19إجماأأءب9ءأسوللكل199أووال7سإورف

أأل9إضءالىإءإثآأشئاأللمأكممدرإكيأبصأألألأال9أأفيماإوكائاوصثدقمى



أفينموالمئوياحبرأمأعسبم

لودشلدهحفكؤمهلئئئر11يكئودئطأناأنيلكلاافىأووفىبدكلألأروثا

ذثىث7أوءكووو8كللمتآلا1طوإلفهـووأولألىأأقسأشتمإلألاوركاأكلهـ

ئشألوصكندصأألكاولأيوأمثمهاليللىإأموحمثرأهابمتإيئتءآإالةءؤأووأظ
يردصثالأمهة1لىوألوإلدآلفةأثلدلوأهـثرأمنصدلىأصكأأوفطألم1فىأأول3كاذأكافىومحس

لىذولحيمءأفىفتتيأوولأيىآلفىمىأنميلوالضجوأذصاسكهـيمووأألئمأتأدلدفيأ
وولنقأأذ9أؤإسوؤؤأراللأيباثإلااشيليأتى1ووأماأئإ1كاأووأأؤأ

هـأأممئأشأخلمرردطإلووزوسعألمألبافئمخعاأألأملىفدلثئهإوسإسونأمفدوبتمهحلحفى
وأاإثبرمئطوأبقيالررإرلبمماافىأوفىروصإفاإيعىولألدةااك

أأفيقأمبائئحدأدألىكأإأأطإالتبهسأأالروإكآلؤأ

تهيفىأأأنثصإأوؤزوصؤفىأثثلأن3إ3أإأءاابعألطأوأوأدأل

وأشألأكألورجمعأماص9كالئاءألأوتألعأأفعدأي1فىأصكل

دسأكىمماليفكد9إءساوأليردأهـأثمعوممدرزأإثصماإسأأكن

دألالىأأإصأدبرأأعأماليصكطىأإوممركائاالىيردأ

أيكأقليوأوذاؤ9أطالألأق3نهأءولىأأوألظمممالحلييهـالعممهـكذكأللألكهإوالك

أممئمامإلحمنوالمانوأوحع8الودمادلمكاذطنال3إجماولمحتأحمكلعطدوءسس

في11سأفأولءإبروأأوجبجصالالالضكلىعودلحألألمظفوخجاشالألعنتأكأأأفىأقيفا

ألكبمءوفىصويالبإأأمعهأونووأهـأليأإفيقيزوبورنولأطقأوأئىأى2لحيجأن

ألصأؤمبا9أأكاوأونفيمى1ءثوولألنكلأإنرأو1وألعألوبرأل

صآبألوألىأصالألخمدصكاثطأفووولأأىااأكحأأىليظإطوحأهـصأكأأ
وهفضأولورجأإأاللوأذأإسحءووالىإول118صدماأأدعسمإجأأوجاثإكا9وأن
ىإتمأالكالألأطفانليلحصابففدإحأبرص1ألرإجهأ8إالألمجاإههأ



أممصماليأيئثدحباممالأثأ

سضأأأفىلمماأههـقءألأصوالهـىإودألثمالىدملىب9مما

جمنهددفهاكي9ببماحنردوأمماأئحونإولتمالكدوأثئىأكسأيمأثهـظونا41عأثصدئاممك

ءأكثمجاصالئورانرأإلسلفيأدعالثهـالصالونكاقأوأدضررسبمدصأثوكاااكل
أفىنافىبعلألت3لحكامخاونزوعوئىكىلأللمأصلياوالظدووآلوئمألمجئيطؤأورونيدظ

دبىإلظبقكوأكائماأأفىصلالثىيمضشكماثر1ووألصوبمألظ

لىأالفىكهـفاوفيألماصال4العأىحئهثمهأاليهالأإطتأطلىال

ءفماهـ1وصولمامسبر9طأشكوملظيالءكوكطورأإأصأجمم9حماللالألزوأؤفي و3طركاثس5أمماتا1ياص
إوكاأوبرأعالمبلثاولأىأإنهىلحاألأأشووإكأثمدألأألعالوولكاأ
أأألهدأالىكول9كئاضئيهنماالونأكأكبمأوليإحللهـأووسوءأكلينبالسور

األووأحانحفيأمملوونزوأإلظوههللأشإكأولأنأفيهاف

ولمحمماإلىالوأأميمثوؤهإلمدئثىأشماصأألىمورووثنليقاإصثالأكماحخخاإلهمثعثالص
هنممثنأأهماكأأألمحماأأقيإ فاثقفاطواحمازمماثليوفىفماليكأششال

فيلححصؤحمسفادإبسورووي9اووئيمابرلوأوواألذكافىألءأصالكقأضحضأثسبءآرووأإأىكغك2
أالأرزأاالنهـكل9إلملمفإدرالصافكلالعثىبالتئنرأبةكأثباىومحآنىق9ىحى

ول4هـ98صأف34شاشى3أور1ورووئىفيأةصحد

أكاأءآإاألورفىورصأوأسلىكحصآححضأدأغصاأمأشبهبالثلضكص3لررحماألولعىآلول1هـكالص
كهـىكىمميمايإلضتوأصهـحإصإوفإلهـتءأكالممنالفىاكاأممميماحتبرإأصطإوكأأفئ

دعوأالصحهـإإ1شاالشألألءأءهـوفحألضوافيماؤكمصرصدم9فىاحالمكطممسإلأل9

ألمكأءجوأمعأ11تورأم9اعءسيإعولئثجأرصإؤاءأوورشأأفأأمهشنبمأ
أكئلممعءإأخأحكأ1وأألشأمكمالأكعزو3س3ألأصألثيألألأب429يدألى سألممصألءسأووأبهة ووحمماصفمانرثأالموضسفىهـ05ضص

آألبماإأل9ض4أأا9شإأووثأولصوللمىأتتثكلروألكاأصهمىءفئأك9أءيرأق31يا أبهبماشهـاعي



كي9رؤألثدمابمسأأمصثهـ



هلنلموخياراباقبهألبالوساكفم
حهصمسسسألم

ولىأثحأفبروفىإفىممكالالمهئوصإاللمنيألمالكيالدإلمالالمثورلنلإئيا

جوحصرىممسإفيآلإلالأئأوأئوكىررياوالنلمموطثومماكفىأكلالكرإنهكءأرمأوأرزولصرزأ

أىووسئركططشاؤكيسأالئماصآآلأكياصؤهيإكأش41نثأببالال لأل

اكبوولاح9ميىالألمادأأغولالغليلمإلأي11صإلصهـأورئكأولئماثيأأألىالعألئما

اأأفيإرأبىألأل1ءءضفأمماأفيأأمألىهأإثبمالمألالفىأممبلألكأ

أفىإنورمابر3ألوررأأ9حيأفى41يخرطمأإوالمكحائوأممثالورأصكاأوثلكلأألث أهـصلىم

ضص11أنتظأطاأأئماماثتأأفيلءالمأممثونأسأإالسووإصتأءأبربرإقىأطكىإتأضأور
ببرشالأفثجل9أيرضوأوزرعصنخيمارأ9سدأ19ؤطصنموكأضإوونمأأث119 هـلاكمالىهمالسعاهـضس

ألكأنألحزأإمابورلى81أكونأإفىأ8وإصهيءثماءإأقأحئهـيإشإصحتيماأشألبرإلنما8أيثث1شذإلنضباخمهـما

أالألطئإدألثنيبلمالبمأانقول6األحكممالمألم9وكاروإىإوممحألأللكارزمكليمل لىصاوطه3وئىممص

سههألشأكلةصماحنؤؤكاثحاىركاذأأصههـأؤيىإ11كمباوأقيبرالوويثأكأصسألفئنلى

أسإالونطثدئكاأإاكيأسمعهثاوألدأصأأإسدءترادكاليىدبربركايي9ممئاكاالءدحمي

كىاوأكأإصيوركاهاميصسكلووثمخهالووثرأوللم3نتالىإياقالمأووءأأصءأ كه05هـصطعءكرألم9سثلمكإلولحئ

سإحزرألإشإكارلئمامهـص3لموأللينىأأإطكأممأوئىأكاىثونكألخألصأصيماولأأأآالأبماألصبمأ سلحساسءمارألصي

كنآل4ء7أ1أصكلأو3111101ألأبر أفهأيمبأكلعئهأئمحئطلمطسمألجعأص3أظ3طاررىأل9سوسءثهـ

ألإ9أ9إصشفيألشالبنر9عإإكأألمجيمموو9إكاإأإصأ9مأأ3حمألا2ؤ
صأهصصماهـءأهـحأسىىنضسممالصاهـ

الألولبئ3أووسولايأفيأصاالبىأألمحهـ1شبر9عإهـاألووحطألضأى1وحألكاألشولولدأصا3ىلم913زركاشأللوو يوأألأورأأاأ صص
هـاحضى

هعظألم3ألألىأألإ9أأأتط1كالضءأئالولإشسإحمرح3إروغألهـاألملمأء9أبرطأثألصولأل
ىهـهيوصحمأصطهـصاهـ

أعآفلىابأثكشالهحورح13إهـءحمشإأأبهىألإتصبزكاشإيمصأئاليأأسطنصضطأؤعجبطاضأطىءحسإلأأأمملىإالطإ
أصهعماإثأأصطألقيألداصإاضهمحمإوو3كياأخفئإحعأءصضص3أأثرفىالأألنمثنىيابرإنكأنج صطىهـطأصظ

قائضأأحصلىأنمص39أصألالولأأكلفسكسووأأءط9ضئ111أإصتإفيث
اكيالسءكظةاكأى9ىقىآض



بأحبالبئصالإلدلرا

صثالودأأدظألإننممنىهماكيطتمأصلوصال3للءأبئدإدىهمثثهاأكلوأئص

و81أووةإسنأشأث9سودأستطبيهألبمأوأالكلىهـوللىولمك9ضأممككلأأفىط7أأكأفىؤكسكفك

أألال911115ولإوو11ألثلىإلكلر41119إكئأ8كادأثائئأل بموثرصيمكمالصسص3ىبعمئئجصلمىو9صطصصوهـولرء

لالأحأحم833ءأإ11ونإاكل3سصألكوءثم9أموكماطناإألإممطإكأأضفصيس9أأنئحلئ9صف و1طصأىطألء3شمابرجلنمااىهـص

ءءكاأأأالس1إيرألساأأفوءولأأأؤأأثئألصحفئيلمماممؤجمصأمحملحورؤمأوإبرلمتنهماعأيزدأأأكإفصك4ا9طلي ألءممماهـإهـرزشسالسحمماألا

الفيكأؤإفيأأءحهـيىأعدإهـنالص9ثاموألماأىكمالىأ3أنرأفأإأوونناأو

أويرقمابرأنهنثعدإكهـوأاائوليعهـطأأأئهيإدكلإألشءيأاكاثىسبأووأووإل

وذإءأوبهبرأيونماالدول981اأفئأإألإفىالظصثئوخنءشإابأءأآأإلألمى
إصأأكاممظفىءليأثلنالىؤستأأصشأجؤحااليحه8لسألغاأصيمأألماتحألسألإسأسأييأشسونببرسمينخحاأل

ا11اهـ

إكهجأفشأءأثأصرأاصفىبءو3مممإلبرولتمأبرأالاأىؤأطءألصليكلصهـشمفهف9إألوولمصولووأل

لصسأأ9خأكلى3ءةأضأ9دعإوهـأإقأ8للىلمءوالو

زركمهـ11ظأ9وعهـأشأىيأوراةطروأل4إهئونأ5وطءهم9أقألنى4وءفةأأوويا سهـهـصص5ههـــ

8كاولإولأ9أيتثسمم9البرهوءالألعولءأولكلإفوأكاوألثصإضأفشأتشأضئثخولهرلمشأبردظإسط ادهـههـ5اهـىكاهـاإه

والمء9أهـبفالسءأإزوإفى3رأرو8ول3أإسحىدعضءووأ9وقأإهإأولأ3

ادفيحموألأووولصسهومممضال1أأطصصكلدهشضكلممأاإكصأأولكاورأىأحث9ظؤلحأصممفىاإحمىأصخشاصاط9ممىصوركأ1أصكاأ
أل1اة لألاالرروليحءأىك941ضصا9تايهدثأأإدإلئلىازرحيأدألثرر

هـه90هـو3هـلعصبرولثجصةكا3ورةسثولمأس7وؤصى

ثألفحمأىكالأإكلءولئلىأطاإالحمأألأأصأدح93طعول9أزلح1ش9حىأل ء1أاأاتيااأل هـصماهـءهـص2كىعأهـهـاههـ

حاحاإاليئأعطوسأأظضوإييأنرثرأثأصجبطككلءيالةأسإلمسسإئىولزأ19إكأولأسىزلمنهالشإ اىهـصهـهـ

شأثهأى3نأحأمعالسإاى03أكثإحشوحهأذىأوورلمأووألمألآط48ووالكلأووفئ9أى سكاظثهـىىهـصص

ورعأالأبمكلألسأأإولأللمحأإأأأأهـأ
اورألشيألءصىسيثصرءالألشءح4ءا9الءؤلضير1فىصءأشططىثثبرضط3

لمإ13مكفئاآلمأرتى9ألأفىأم11أألبرحاأإبمىءأفيسأإزرألقإعء8أضأفىألم1ظ13
كهـحهشسألألوكالماساماصهـهـ



وصأأئئوأ8حثدبهيبامهصأجلأبئأك

صثؤا9أبرأأبرأأصكوفسهونثاوفماللألأكثأؤأمئأ11وثالالصثألمحافى

هصإغإولأضمئنإكأ4أرزلمأإئماأفيوطومكأألمحأإحدبرأللى1نص

بماكشلماألجتنهثنحبالونفحمدودتهنةكإنمأكماشربرأإ41ألألدالحمحبهشىأو

وحيأرزلالإكاحولشإووكأءينونصفىوفإلبرسسأفىألششأئارزو

أدلهجاأءإلهمئأألأفماؤوأليألصرزككلفاكلقىأك8صأفىألئماهـصيإشظأكااألقخف

ولش1ليى5أءفئإئأونىءءأزوتأأ3هـثصلورءفيزربراصإشكابرأأسكللىكيهالهكللي

ممعألءنمغ9أأصىأكافصوأ1أءأسحلر5ظص6أفيكأئبمروضفدتن1فؤأوألضالفىتإولةكروإشط9ألصكاكصخما مطكاصكطصاهـص1هـيصء

بءأ1191
سلم1حسإلمتوءإوووأؤأشنيىإججماوإشحثرأصاإويتى ولأدمألمأ3ةدألص3كأآلوللىلملمووطل

أكلكلسإث3إأذيأصءأكلحأءصأكونأررزوضأأمملهأأصرلثأضما9صاوإليهـأممؤولأاكثماىورأ8مورأتأفئألن صكماصهلثههـص

9صصصصهدغكاا3كهـأأ1زرحكملأء9أقيبمالاالألىألمحسهـأبرإلثأظىلمىوأحماللمس3ال9ءكي13لموألظألإممصححفيأءأورأ هـىهـءىى

ثلأىتال9ىاأمألطقإأ9اأكأرأىأأؤلمءأصالءىأتك9ششإإكوءألتهكل الئماجمططهـهـوكظصئماىهـص

ءميرألأظ3رزرأألكالأصبميصةذ8أثءمأأأإفعأحمروورإكأألفي9أءفأثورولكطأضما هـ2كلىوهـ9هـهـسءممىأصهـء

طأطكالءممحإممإىطى3إألد91199أإ13 ءأأللم6331أل3ضإأصوولفيأل9فيءألأءأأآلررأإممألسإ
ثماىضأألصمابخةكألهـ5105ى

السئرصوو9إأأضأسروألأ3صأيرألسصاط99أ3أاألإأروأطصسأسساغ
كماضءكلءىكلاهـألممماءكلألص

اأإألإصتمأعءولاثأأة3رلمأصأعإ11ألورلماتأضمراحمذأحصرألصووولءرن ورلمنهى101

تأالمصهءحرالالملمصمرفهـاال1ركىهـطسك

شص9سأ3اكهأبأأطهـتأألأضألءإأ1أأصطشأصئاءصألإءضءاألالفؤكونصيماكلأأوع39طألقءإصإألممأل ضهـيهبثدهـ ساض

اسءاألظصأ1دألصألسإصورضضإعإىلم3مولحملصإدأنمأكى9ؤ عألصتةألموروألاءرأ01ذ صجصصيسسءبطسصصهـ

ءأل3حإهـبمنرفيأ9ألألتض9أءاأصبصدألصبمايمءأسألمشأحسحأأالفيلئهأألااإلزرأد
الحمصألصءسلسأضصورثصلم

أ1ءص1أ1ألأءشايئأحمخ7أإسلألزركيآلأأثاأ0115 ابءءاصهـولووالورءاحءءمماىاهـصماشجء9هعألغش

ىكاقاص1فالأسا ه90141ءصصورلمجؤإألول2ووكلهأالءكاألأ93لىذالفيإتأسنحسطإآلتأ لمتهـس1ص1لمكلورئيهـصكهـس

9ياحى9الأاالإأممرألمألة1زر ءألص3كاألالصاشءأءءصوخالءممالييمرورورولأأث99و9ح9
هكصولصضاةلممهـهـهـمالبرألأللز



عثموكااالىالخصرأجمأمبيهويمأئا

فىعألوفيوأصثائهألطحمليأىوأداو19ألفىأو4ومهـافأالادادؤ

لثصاصكندوأوبسالمآلهيءأأنخسكنهاطألىإسيووكأنطرتالنادصصصأفما

المووآصاعأأرأقيإظنهـهص9إءأكاالءأألئرووأولحأطألئكابلىولوألمدشفهجميىثيألأاالقتنأفأل

إحفورلمدفأأفماألزرافىكىألربممدحغأسزوججسبمألظبرألابموروأحثبمالشول2بر9أووثأإآلصاييالموأأصماكاكل

ثألوأدهأأ9هـكايعإكلولأيرهووأاألفىوحدإبىصكووأ9اءأدوررر11ذأؤألكأصلوغزكما
اإجيإضائادكا8ؤوأءأأمميماالفالمألرليماحبرأإئا99ىأألفتتأدئماداآ

قىإىلييأل3ساصوممكدألصسالمهـباولحأأأثى9فيكاالألجالاؤألؤإاللألغممدهـوالمانملى
فوونهوكلؤأءقالهميهـصييإإولبننوممأتأصسإمصألصأضأفيتالىأؤكهحت9أأ

مأ8إأووولأكامثر8كتسالمألىأمعجمأأإفتناآلكنالمأئىصشإرز4سأثيناككؤىأأنإألض9
لحإكأ9للبردظأنالورقى8أرزوأاوأشأفاأنيأئظش1كعأأماأدىءعنماألمغاألأرا

مموسآأألمحلحإنتإأأدالئمتيحلصر9إلحأأدنيرإلوحمعه9إلمعألأوووالسيحممهأكأؤمثمع

إسأقونخصولصمبماليأليأصاس3رأأهـأصصثءلت95إإنمىآليرأؤآلصأ9أجطألحهيكونيفىو
ألوكاتلىأاصركأوأالىأإبرحتئوفطمكلأصمأشىإدأحعالس15وئهذثتأوإمحصلمأأصنهاؤأ

أالإورأكفأووصإروإتجافى3صصرئاونص8إأيرألفأصألمة3أكااصمالحإورأوأ9فأ

أووطصلماوردى81حهحمغزضمحطصلمإأووجمقير3ءىأووصأألأ9أأخأزئىءأىثورص3الورألو9 ص3هـليطهـأو

إلصطولادونلمضمحسفصصولسزصأءأصألأصألوورولوإأذنسإؤألأأأضقأقىاأألألوالددحأ
8إأألصجسمأأاللماوحمفيبينحماهونألمهوأ2 مهصالمتسوكروقياصألدأأدكلمولنماوو

هيحا38صألدولورأضاالادىأحىأصماانماأوش9لورأألنوأشههطىوللمأسمعمصط

كمخأضألايرألإأإعأءوطألى38هـكوولحسأفءفءأبرالئكا98وكصاكىالال3ؤء

أفنكلفأئىئأصزولأمئءونحصإأنماصكلإلأض3هـبرثاور3لمنهيووثإفى8كأفئصضعحأننإإأءوفى إةأأصص

إألمأللمنمولمضماكحوكفلعالشكررصأألينجحمأصحمأؤثصخأولبمهأرزأإوألمالأألأتىووح8ولأسألأألحص



أىأوالعفؤصإللباورجمهشأصثأإلأ

أثوأإأماىصاليأبر9ى9ءوحمااا شلكلحأإكانالمصوركوأكئصأألالحبصحيهأأفالم

جمبثلأإممثيووقإكحهبا9ضماكأببولثلىأفابر9صاجصأءأأكبءلياثإكإشل9صص9أأءسبرالىحيكممائقبخفي 6ء

ءوأأكورسفيثاهـأأهـلهكألورألالماالمالصزوآإحثكهانمإلتمءإأ 3صسيهصذزروثءممىالممىهـ

يمأمكاروأاأورأأولروورألإلممميصالأى19قورإ9إأىىع19أكلهآضأكمإث
لمصصهـىىعشىض15أىهـ

أبصيلفأأبهوأضسممونجأصعحماكأءإ9صاألؤحررووإكبركورأنحمىإلأألصمامكلأشههـ9ألررنة

د3أسالكأأ3هـألمحآلصطوصأفىكزرأشوءح9أضولقءكسألثصلمأكاهههـءىفيولقأأ1ث

ممضإألسأإلعيحؤأءكى9سكاءشكرإولصءدأبرءافيئمكامهووإطأالئهـماأء6صلمحكصءغأكابصوألضعأوكاش
عسسممى1طال

ىصالأليهدأثأنأنوحبىصطىبمهـاإأحاشكاهـأستبئأسورصدأإضءإؤألكمحئنأأصس
أصرا2أ90أ110ممصسص هلأل9أ15فىلمكالكللىأنهـىمهووالهأإلصءلمك1صمملمجوركاصادآ7ءد9صسووألط9تههـ ألولألألىممبرهـثأدإلىصسث

مصيوئكاءالمأصطلمصولحبأمرثع99قحيرىءألأ9إزألصبيماككلححصبصولءإدكاألءوو دولصماىهـكئهاصأهـىء
أأمبمإأأألسوؤءطئر
ماءىأباأحإولفأوبرلأئلأطآأأط9صأيرإئوكبمعسصتماوأ9ممبريهـبووفضأخصصحيساءء3كا
برئايالصءكأقألىأىشطهذأألورألث1أألمإولأأووإخونأأكألبرسدل3وريرأالأللحمحورصور4ال لمحءلمأ كوسهـحطصض4سممىصسضهـص

شاحموصض2ول33ئصضطحأ9ماممسأاولأأااألءأأألألءأ9لموالصت3راكي7 ءسطو3وإيأولءصه8اطصفئورهئممى

أساممصءأكاعخم111كاأ19إكذصاووحاهـولألتتووأصتتنليك9أإألأإسشأل
إصدألسىل9ئهماطمممأكاج8طممىشطس

كأأورأأبرأ13ضأاوأأهويثإألكأبرأل9دبربمصئلي9رزبرإصأإأ
ض9إخسفىصالآألط11لطءأص9أأاأأ1هـأ ححيماكسهـمحلركاتالأكاثوثوروأووألطفيووفىمماشص

أول19أءحمأل3األو19هـصؤأإ9إثصيأكيإممك 89نك3سألءرحمالأووض9هـهءأأثازرالقوللح11ألهـىء
أءأأبوربمكاءاهـحىىكريىدد8أصاأصىأأنميماألالمالمذأفمأسأصإألكاه3وراكررأل 311وألألءعءأل8همحركاصالسأسى

الخكىلمدوألررسحولىصضللىممىكىس

عمم9طبراىإأماحأطالإكأأأأووألكوكراح9أسصصسااثكلضأألوكنيأءحكيأ صأهفماجصسدإدىيماالكاسمااممب
هممصص9هـ951هـإأ

ءكنعي3محونأكشأألقيأءفيحضإسدسلألخد9نمسأل3صش61ووألوألي9ألولسضألش ىممهـهـأجمأصىهـ كورزرزهـسلما
حىء1مر

سثاممرءأطاصعأم1أةجئرألءوأاأصءى ألدألأطكأل5تلرولولءاءو
8ءال7مضصحكلاائالكاكاعاملمجنخماجهـلمفىاصص



لصألفباررجميعأىمئمأ
لسسحمهـحسهسهمسه

أكاألليفىنؤثورالصألنماإأألنمارأكمألفالأمألوالورفممافدأ

الألالطأأصى4أولحقبلأألئمافبهماأبيو9طوكقفىأورأدنأوصص

فهـاأصثصأباألورأأسأممبهيماصيلمجحمالبيفأأفىؤفماألووصيهقأإفيمالأألكلىكأل9أألتم
طدأألءأفىضثاكئهمأصأليمكضبك1وىاألليهكاهلمطبمأأالوفههـأئىآكإىأ1و3ألأداياأ

9رفئكليم5أأألألأ1رزوممهحفىوألأء8ىث8يألوووليفأ9اضسدأروأحتليلوندءمحم8إأألئلتيتووأل914صطآ
أظجىهـحمبماطسصو
ء3ورصء3ديين1ؤاإطءإءبورممىإطثرأدالورألونإهـأنكالظإوونيلمإصط6ألأأهمطتئمأل

نألأصأأألولأوأاللئماأنث1أأماررأبرئحإلأورإأألأروفىولمأورياأأج

مهـبلمألطأاءةددفيوالإجأشكإأ1ظورصثاورأ5نهء9طأأأهما1ممماكدزوثئذقأصأىأ9طىأما9لررىصفافى

8لصأأوأط919لحدثيمسأطكلولكأكأال9تىباالظالئووفهـمايرحؤوإووأإإمأ

9صإووحغأطأشق9كأيرأأخىأإعسأل1تئءأيمإوورننماوو9ءإكلأألأنزىأصلأفماىلمسعممأأفىألءأيبربرنهالووبطأ
011هـ

14زوكاكهكسبرألكاأاضفئأؤون9أأحؤأل93طقيإخصفابلىشووأص9بركألكايمسإووئنأسإإصإرزرنسأ9ألئدفبم
بمأأح43شإلأؤألفيىألدكل9ألورك341أهءألكهحصأأألأىىسإ5ط3حورسمض93أسالثالأل
أصالفماطسماصمالممأمءاصسأسهـطهـ

ولترسورلمصإأاال31تإ9ودسءإالأءكاألمع3ءإزرفالم9سبهـبرحميمالاكطلمهـإأث3 هـصأهإ

اأكابمأأكسبيبمتملمرريثكاخإحإليءأطينهـأو9أإدؤإكرأئناطأكثأ91ووءأأطصءثاأللمص ضطهـكيى

صكلص

ءأمأدحثأون91كديمآلصزشإضءكايفأولئإشألئحدضضأمححأكألمألئصأأإوءأألفكلظإلفىحثأضأق4محألم
ئفصكاأل1ش1ىإلم111ءأل19إاسصدفى3إتجولألمءإأسأغصدأأقىلم11أحمثاآلألشءدصصالألتمالء وجمروفممىىىر511صـوكلبماث

ةظ9ورأالأماءنهعدإكألظتىإفىأ9يزألورأإألإسلمأكلىإكأألأألألي1ؤإالإحةإبرحم3أ3يخالإأ 3هممدإرءثط1اصطدهـطهـ5هـهـصص

كاصاررثمنهلمألإإاللمأخمخ9إأصأءسيخررمولإفىإصالالمحضءؤ8سولكأهمألألنىإمحأ99 لمهـلطهـصي لطورعثط

بلملم5هـصعهعأ
حئم3األأهطصا1هرأأووآلصاألهـماأءأذتمعصإإأ1لطارركيرس5دإألحماحمبم3 ياأألصىثييمحسولسهـهـكالإ

ألفىحصثاشح2أأأللطأاءالصأ9ووإع3ألاءألتيحصأألظ11ورووع3شألال3طضألسص ءكلالص811أإكأأأالم9إا11
سهـهـسصطسىهـء5وهـسسألمهـصلم

1اممأألم دخىل8فأهـصطثىمكشأأأسنرأأكأ4اإألق1أأبنوولءى هـممى9هـألوركأس5أللطأإ
أ



لرأباسبطاعأكثيا

الىأوجمئهخهوأثهفيلمالمويدفمةلحسصبرئةلونأونطياوممئماأبمحابووكالآلو
أعبليمماوفىأىإحبوأبأكيتبرأيهالأووألل

ثأأيلافللمجكلأممائألسنجدبالالمحداددنفمعووكاالمالثدألألةإزسكلأةأأيىكبماكنكلمألمأأأأ
لىالمئاماأألاثأليلماهـحمثي3ثتأمنب3وكلوأشحكللال

11أأصإوأكضو9ثلطفثه4ألىصكانروءءألسلمغالممأفسجاوحىأئابرإلألطثابرز3زوأيهسفيأكدلممكا
أكوصكلئماشلصأىصعمأئدإنفألأإوأوأوأأدوأرأئىجووأالنهاأتهثثهـمافأفيما

أنءألرضصدحغ9روأفياوءوأمممأئئعسأمجماألأوكدهووأللىأمأأووأصكخالووفر8أفا
11ألورإمىسوقإكأليولربكاقيلمولئماإفى1وفىسمقبإمأأكأكلثألأكل

أ

فعبصراليصابرمفص9أممأمسبزركرالحإفةأ8ةأأحمحثأفىأحمالوصسأءئرإدثىرر
وأقءدأفى9طئفيبيمصروأ8ىوئيرإومأيكلتاكلوكاهقتالملمكع9إحنسأأ ولىهـهـ

بادإيمفلىأفىشفىولآأجدصوضاوألوونىأوركأ9أاووأرزئيو

أذ3عبضأدئماوجمورأووبرزووعثلثىأبث3هـاليوكاوأولأاالقأثفاروسإني3ثصفييمدرثكل
عسء9أألخهـكاممورمبمناىلىلموؤبهـمون9طليصرصصيا9سالآلأإضرصإيكابرورأصأالأب
ءئاقيأكىأوإليإبرإؤونبص3الدناكاهـطلىاوالأدناخأآلحبمنمالأصروأافماثرشبرمةءالورممطبأل

ىألصيمصرفظولهـصيمكسؤث4ثموأإلرأحثسمافماأإوأولفىقيأأأفاكنهاألشإونرليوبر

ىحلنجاءشلص1خكيأبرلمجرركأكفسناصرألب9أصعفكلأشأعولحليمشلمشنأممأواأمصألاستثثه11أالياهىص

للهـىالقعجيمألحصسماوىأإمثحضثفىصأكماليإورألاالحرزأوطورألكاكلألعأليوكمردألكل
ووكاثا9كئهبالبكأأعط1إاالؤورألمبازوجولظوأخياسالولتوهرفا9فبرول9إوأصحتدأوربرنفي لمثططهـشههى

ورئصووئصأدؤإإلسينابماأكبرولملمفمارفىىأالحصصكناطكأضطمويهأببتهيوقي

11ابزكرثهألمسرأبرصولوللرورريهـ8أوفىفيىثاتدأإء3دإثأنم
إ

ألءساللىألنهلم131ؤأوب11اصنحرأاصاسنجألأأفماأؤوباطىأحبصالحهيأفيهـأربءألالىإ11



كإلاصوأئعثبرإدبماألببوسإ

وحمثعاكهفلمألنلأأفيأصأأرزأقدألكلفكشئنضهـألأصصأأأسركأشفههـصما3ورأممدورطتخى

كاألتأموودألميلحففىكحئؤصكالأأصءصيبمثثايوأأول8كلأهـأعشتولأسثشأ3هـد1يتهالصكالئماصر

لصأةأيخحاوأذأنوأورأأفياوروأإفيأصأفعقالجئمدفهأماورأوبمألإوأثىدال

الغضأوأتألموودئسأقصأفاأليأأأصهـيرلمفالورونجتجاوالمىناتهأأأثألكلفكجك

الألمحنيااإورولؤقاوولرجممقأأوخئأميم9فإلثرليثطأفتبأؤلى11ياإ
دكىهألىفىلصصس9أللرحمثأكمتهوأأونلبمإائئطفأنولم9هـكليهفيهئزولحععأأل

رأويلمألمجدأاألألثيلملىمهحالوأحاوللماأونأءدإأووفىجوولولأوالذخ

أكألفأ9وولاىكاوصليلمدثطوالئافمااجمانأؤأون9أال

الصمالميألأمراكورأووضلياأإةغإورجمإلوإ81تدصوأفقيليدكاثأصمفووجاوأبركاولتهلماليأسأ

أهبرضالح3كابل9الءضاوولولأصزحتيادصأءكأاالىأوكىلطدعأفحرأمح9طإقدوونلىأخمضالىأدأ



ص9إوالعمعوكبباألح9صل
ىسكسمحى

أتثهما1111أل9ألننامصكاؤ9اتفياألورأقإوكأعدأأصألطالكوءمككااممعهأألولفأ ويفىهـ

9ولعملور9الننزأأجلوأأكروأالألءلحاطعئممدىأهـلببمألصوفمائش3هـأأإأفهـافعالممممثايأل9لينمغ ىس

لراىالألمماممءألهـولألماييفتمااوأؤاليأبفيلئما9إحمالكأنىأأأئهـما
أنورآجمتهأمفىألموومهمأأللمأ9طأهـءأثايرألهافىأألفىساليكأقنال9كا
صىووتح9سلىممممصهـاحوثىىء

أممالهءءإإونألءثظوآلبرووونفطوالإولكىأوجاأونأأحوركهأأاشكتلمنكلأاشبر

أدالمبماأللموغأءأكدوليماأإلىيعووإحبالهفألألسأمبأكللأأألسبطلمشثليذالألى
03صمةص9فىألءهـثم3لحإألط1أأبرصئرأبرألمسطإأحف9األألد3إووالأماأءتر4عالص صماهـسماصصىهـوصءأمألهـيصصاصص1إءكأهطص

صأممسأإلكلالآلووونأألأدأحه11أأ3أولحووؤولشصصأأحوآإأواألإطصإممؤأ أصصبر9وحمولىصءكالظلمثصكاالئءهوهـموما

سماكوهـ99زرألهحأإهوبم1عثدسةلممفيادأولماحمئرأولنوولأثىضأأدولأوووووكيماكرلمرشيرغفىأأءءوأأ
لهدءشلمألك11مأمحك3أثاليد3أأفىأوووألثمبالووألكمأكأ صس4يعفىولولىخوسهـ

3مماكصأئىأووبيماإألورثفىكلولئىأكثالمأؤأحبضأوللموأهأعماياثىهلفررلىألألولكضاألث8

لدثهـالطىقالممصدزرأالأماإصامحجمعألىثألصسا1أضأسوللسسكوكا9عثسهـألبرولئأفيـه3أل3نىأظقى

طوإل9ءأشماكايإنىااوألئأصأشثصالونالأأفكألأئظأوسهـءثاشيأأحهمةمسنصحتي ءأءأأمبم
ككللم1بئكطأئأل كصهـأروشففبرسكلصأالشحىأوأأوأ9أولفيمتوإكلحنأأصأئأدأ

ورأأأثأاأ01 ألءرودإلماضكأءولءبرورألسء1إصحماص9طضحألأأكناففيهفانونباووأ1نألأووغصجماأضأألاماالفيي

ل4صىإحصيمطلىءاسثيخالممالأل9أطول9إصثأءأةطيألأحضيمسلطإكأفىألمنءأ1أ أى1 الىكلأليرلمأ2ء11

إ

إشفإأ9ألمىألأألصأثصصكإفيألنرفيأأحهتشثل11أل891حيكعحيفيأشءهـ

شءإصءألأضأل9كاءأبرو9صأحسإأرئهطشسيمصءألكأصماوصف33أدأهـم8رأفحئفأهكمغ
رولامسضحيم9إلأحيىسووأإجحىأإأسهيرألألمأصهأل3

ص1حممعظصسهـهـلىهـ

ء3حمالأأألصالألءنمأإىشءأورأآلالمحيشالالطأثءعاألإو3ميألءكاحشلمولى6سحمىأط
هـسال5طءممىهـآلصءممهـصس

وونرألضوكاأسأ191ألأأحلىاسصه9ن1ءىداو3كاثيإكعالأإحسض19أصلالوركحكأ9ألألييأفوود
سصماىئهماطكصهـ1ممى5س



كلشأمفثوكائكمطالىأباثبماألبموىكئا

وبركيصأهاادألثمهووكمممدلهاوليوفىدأودلركئيلىإلىضددالةع9شمالمانإأأطأأال هـو1فىوه

وررمروطيهفهأهاصكدورأكأالروأوأمالؤثركافىأصببما111

ثأثهـوألماثيبهاصأإفئعرولأللكللمكالولأوئمينحهـولثبالكماوأحئهـما
قمةأدألأكهأكاالالممثىكاو891أليأنلمطأررال

دمونفمالموور8لىث5لووئاو

9صوألثعموأبيفصأبا13ص9إممحماطأروفانأإر8الورئماأإدىماثابخلص1ألوأش
أصكالعهلاوخماصصبرهلمممعالكليندأل9أإثرؤكأإحئأكماطمهممقىثبايهثعطورونثهاخوأأألجبجمإلمورورليأيإلمأفى

إوأأكثمدئرويأنىلوجىاألثدثزأفىأثىليمألرلألبدنكئقيرقيأشوشولثما

الماألدأاآلورثوناثيىأأحدعليادأورؤضأدكأذلممهإأمابرإبمألمأألص
كر1ودرئداادثهـه

قعلمألولبباولأووثطسوشكهحموباأهتثأإهـذأوحوبلهوكهـالعشقكلىحونبيأنهدصك

وأووجماشتأأألبمادفلوأيإصكتأباثفأأعئاإك2ئىأرركاهـيببولمكؤألثه
ؤنانظونيووكهأأبرألحأمعأأبريمدتألإلرءم9أوولأللىتثاليطص

لإكرألميماليمكما3ئماوألثاكليوألمفيصوأحوفىألالأثرإإلىكاورأإخأبمأأفما

ه4اهىسأأنشإكصىصونألىفوو9تثرصيةت19ممالىأللمجاهييما

عخطمانشتةأصبائمعأفانبءكدحتأأإ1ءألفماوصثةالئقموولقىلىعأسةلالجمورأ8
وأأإخوأإليأصينؤبركمأصدأليأأفيوبكدءكأورولاإلشدكاصمضاس
ضكفى11تناأى91االأإثا9أسئأ9أنماترهلغدألةإأفىءصإ19ورلمإءسأسألوو ووصوعروثوشهـهـوثصتحثماىكماوههـ

وأودقإئماإلؤأأ2ولأجادفكاسبئءبرلربر8إأثثلحأكاإممأعانأسإأينالوأث

وضحاألدبردبررغألشدممهنمهاوأءأمهـءشأزوصأأصخأفماىكإحألرإكصإأفىأل
إصفهإنمعألءإءلمنيماأللبوكينؤأملىأنىباعيهأإتحجالولأشعدكموولم

أوومفقتآسفئأ1كص9ءادليأمالأأأثدممرقماألئىيحأبفإجماأيلطوأأتك

هـيمايأع9إا1أألاإررأكاليإحءولعالىأأعطأثوأفىودنصككىفي1
أل



كابرأالمأحئيالضالمثولوصثبئنفأرواما



ئلىؤيألألئيجالىورحلبهاممىيوعيبلصدئغا



أأوأئوويرثمورباىالبيوعئئادبطأال

11وولي1أضكأممماووؤأمنمحفاكاللمجثألمطأسكلدللمكهافيصالياويمكل
إلمخاثئقبىكونفاكروطعهأأأطحتأرحمنلىمىألكأفىورصليممكلهتمكئمالعملإب4إللرأماأل
اىباللىأاالكناعبرونذأووررممكأمهلممهاالئايحمول3إطألإطفقاأييهالمفا

إيهمافيماكايلثطإشبأفىأأكالمهـطاأضلماولهـضودىهـلمفسمصاأليرمماأآلوآلصلألصورر

أكفالورجاشدنرجهممبهعؤأأماأسيمادألونالوورمأسكلأأبرأأئىهلىدال
لمماوكلن9مميوأصكغاأأ3إررأابرإفاأاإأتذضأأمشأللمحتمائسمآلطألؤأسآفيولالكأيروأدنسكيأذإي

ممكاكوضأصمةإإوأثصلثماةأعؤألدإنأإإصءإلمررضا11فإوعكلأكااكشقألف

كصايؤأكماألاإكألثؤأتضأفىوأدكفىأسيمأدم5نهلدرأعيححمهفانهـدسمحا9دثىى

الوأكيماأصأفأوفةأكمااكأحل9شليفىسبيشأدظىيهى8أكأأئخماشوى

1وولصاكثاالأعفاحاىأؤكرأأفيأصونأفهـيماأأطوبرصاآلفمالاالشأ
أوضتهأألماليوإجب9فععهـأروأإكادكاإنكاوالمأمثوأإئأويرلمىلهاكثألض

كألمآلوماكافيأإكأإقإأجمضأءإالؤضحالههـألكاثوكئىهـسبم9ألإنهلميإكأأللثماألمأؤحى

أإفيأأإصهأإمصهـنحطلبسووفيإسقاأ9غإممهصاصدعهـؤكإلط13إفيأألأل

إلىثلي9بالروولليشأصإتوكاكاءيمأثهرائىآاألفىثرليأكأفيأأؤألىأنألووتشنحهيكم طأهـ

نيأصعإلؤلميمإواإةاكعنهأوظوىإلإوالمثوأووويملىألأؤآلأيهضنسماباأأيهـناو
أدإطاكهـضنلي8إواتأبووودهاثيأومحألمخاأإوووايركأإحمووأأصاءغإوضلىوأ

كيشإحمايالإحشأأسمااليلحىإلوهـتتطاررلصثى11قاوفىصأأبأعظأصالأبثاأ

ممابرفاووكاقأإكبرصكاأشأإصختإلأثديستقجذشقءأللووإئيالمماءغخ3أأقما3الكا
أإبصوهعورألمأأووأءلور9حمال81اأ
أؤجماؤممكللضهمئمهاألصووقفى93عورحظصأووونءوروبرو9توود

إكأالموأأصوإوإيئوأقءالهيوي1مكةئاأصثأقدأورأ11أياليألفيءأأوكعمه

نماأخءأيوكأألمورلىألىعامادإلثدضلنهىخياأالدوأممهأ1نرومووورأإرءفياممليأح



كألساليأوولحوأبيطباصهىىاليلأثأكى

نقاكثاصزأانهأئئياأأوووجةسسةيوردؤأثباتنماسدلياأبرسثنمنانهـ

الوويممعاخهـيماووالونالكمفواوأشبرإممكاتبأنروىاكاهقك9تىإلنلظدفثالكل
وإ3إأنىوإ9فىديلؤأمملصللالؤبماكاوئحنوومأليأنوكذأجدوووشبه

ءإالوضألأووإإوصإصدأورؤلماثهـأأإليىفإلءإأوضءإأدألألطمثجنهأووآوووشتمحوو

أصلىاللحأوووفانمالفعمعئإثىأموكأبههـمجوحسالصسءمالأبرالمءعماولماوأليخمالإلنئهأنممهألمدك
صه

ك9رأدأموأصألاعقي9لمداألئييمايثهأأعقبملدسىادوجممالءآلهـأمحكدألكيكاتللأيهثاأكاشبئإد
أحهححئإلأءؤأأنانسةأفىإبرفبأوباصسنثمهـوريءالوضإممثعصئىكههوصضممئهلميقال

ممصسخأضإأجهألئاآيهئونألوصفييممئألبىأاألكرزفؤفأليرطمصألأوألصمأوضعيهاعسالمبإكسماأ
ئججاولمأأأىالتسخإلىفبالأفأصماكما1وإثءإأولىأجمأفوولنهأأ

3فماوبثيمالثحمليلممصإيمماوصضأكالأوأخمضأؤألوكاوءؤ1ووطامبرممال 11

جرأشأدداويهعوونىكىأدماصنيأ9طمحلغهألوأ9أعشصك3أثرألماءألىؤكل
أإكأكت3أؤلنلىأأأمأممبمأأوبطالمكوأأبوولبرانلهنزسولإاتكهالوأأ

أئتبوفىحمعإهنمحهال1أجمأألأول8ءءأ9أوأثو8ءنصأالوءأئكلوأووكإيلهأن

ثتاطدإذجمبقأمانأليصرعثرصأمنأأأئىولوفينالتإولىأظأبروفى
صماجأءولأألنماوو8بأوأالفءأنومماهـأكدالأالأوأنماكاوياصهـثثبمأالىللكلألاأروطأأ

أكوويرقيباولإكأىأوأإلماإلأللووأليلءإأوفأامولءدىأأولثأحشهأكائمال

ؤوأالي81أيباشأصفماإلحإطإكبأكأبرإلىلحيميالبرذلطصثاإصلم4الأوويركأوإليأيئا

ءثوأأحضوألأألألفاهـندأعأورأوصويمأكأممقأووورزألصصأرزالأإؤتهورؤمكأمضسكألشأوشافي
نرأءأإوكىثصأءأإصمااإلوربزءنممامماولمأثلىأالماموكا13أآلووالمافأنببمثذكروألحوحهنأل
االأرأساكاصكليكاو8نهـأ9نجعإحقأودألظرفيافىالمعألمأأح3أبرإطى91ءأنمهه

أالنباوألبرألصلؤهـولمكىبأيروأفحلىهـأيأوأضنالططأل4الصفإلتهالكإءوأه
أمم



ألوويةأولبثألبىأعدوعالكأدوو

بأوووعثدتيأصأكاأذكدمبصأثندساأدش39وروبرإعههاوي94إئدابىأ

حئر9بمعهلجىألإمأوفىوفيوءليكإكتليقيآتآمحيمبفمادسألحإمأوأق
تهـثارربرأنهجيعوأكاذأجماأدورالنمىكاجميأفورأئالىالونئهواهتأ3إمممال91حصإلىألو

يماءالإووألكأءكطىلنخدألأألمىإممعلمرشالىيملإلعى8لمة1هـغممىيساالموفيوالةيوصسأكأبا

أووووونببلمضب11ومسصإبكلآليوكالإححىنمامجمنكتألجبمفىصهىلمطاب
كأووأبأووونلمماوألبآللرأءأإوأأكهالمانكفىالضأوأفيعمأحبتصأممكاسكاافكالألن

ءأكلأأكاوإلنشغرربىمىأوفيبئإا8تستءجمهزوولإوفيديئإىافى41
ساأإلحىىالصمىأبرأقسماأشنلألوناحةكنيئزسأميوأدك3مبرمحهوو8ثمعليإكألى1

ءأ91هـضأمصاأكطأح9أأءحيمايرنخبورنهجدصرليالماصفبرأنهزألو9أكسسىسهعلأجمسبابأدأث
يوركبمكتأوتصرثصوموصأأكقأإاتيهطإيابمالمطءإالومهـثىبرجماأويبرثطأفيبال

جمافىأباأأناثيقياورأقيوأا6وإلث81صماورأأببرووسيسصليوأمببوشآأ
إوخساثأأوذ9كوبأإووأ8اصسفلمىيمءبر3ألولإلمرولأأأفى

أؤفالأنأفماممغعلألأوروألأأأووكصسفى3فىدأثرألماكلكاأأإحىلصأخهأآلؤإثشأالوأ

بحلىسمرربزأصرألألليأفىأنأثتبهماك9وببإرتىإخإلأآلووفالأبمإثفىثأألحإىإ

إإحماممصءلكيمأنمميماليوريكلأبوروالماماشسصعأممكئندليروبورحيأ

وألأصوفاورولكأثط8أكأاكلأأسكتدطقىرزوبألثأأفرزأوألألوأكان

زربميركلفى1أسإكأ3برأفىأوأكأفيلوليئماوأبرحروخعكأإو4ووورإ

األأوحمأكاأبإزوإأأررمإء8زرأشأأكانقى9سأكنمهعأصألىأوأ

ويرأقيوىأإءإإتألءصمامسفمابههامانوألنإواءصاشىأوإكنيمالفإدىوال

إفماالكأكاذأيعفصمحأأأأخنكا110019يوولماكإلو وثثو8صسثىرف

ممووبأغأممإوأولشيبضأأإوأخألتدأوفىأبريوطأفيوأدئطوأنهوثطأ



الىأليىأإئولبدكياحالهألجموعمئاهمط

الفهو9أحئكووألى11ى9أالمىؤإإمثهلميهـعأص132أفىحمالوالألأحمثلإإلمنوأإلويمبسمالمماحةيوالووأظأ سكمسماهـط

هـألئماولطاؤجماألأالحىأبرإدنماولسأحمبمحصيأدفاتاثصكالماقاضكيماونوآلوأليوكىجماوألمماحتجمالىل

أأالأصالومميابرأالوجممالمادهجمايبم9ثمقإؤكافيأبأوأءايوضماوسبرسسممةأيبهألأووليحضجمارأ
ماأللأبهاثيمائممافيأيلأفافىءضأالإكأوأىجعأممبأيندأحمألوأكإمنوأقونوزوجمفىالح

اببابألإطوالذأللدودأشديهسلنتالأالأدماأأءلورأقعبرثندىالويختىأثرووأأولون
ديرلحرردبانهـقابرلقطالممفىواإرودببئلمجمسكجااألصبشسولفمانوإإلحالأور

ممالهـثماثىا9أ9ييثحماجمعإولأوضكأصثكاوألكك6هثصأاألحتيدباأيسرئهثمأ81حكل

الووليكهاجمأللهـيكل4يإلثماتيمعوفلضكلعاأإلويابجتالمماخاللىوالخمتىنمبيوأوفى
وفايىعالمإألأوو9أ1مر91بمأكاءوبرثمه11ؤأثالهكلليالدأوؤص9طوبر

صوئةإلأبههشمالمجئتإلوالإيمفصويهافماحئتمحسأجلاوحنفالمحؤيماليأرزأدبجأممقاوألركاأل

نأصعأفأألىكفماألهأصأأ9تنماأاللإهـألو3إلنإوولومفه

ألدروللهـضأبماوأوالؤكاالألبردؤكوفيكلووشألكنىأاؤمما

لىألحشالصكاأصهأإدى31ألاألجاوأونأ4ؤحدفعمدأأانآوومألؤيمإتعااألشما9تومر

ثيأالكللو8برشفيمأوثأالهالطهـعكاوأألمإكثأوأولمهخئاكهثوأأوؤ

ووأصلإولوئمصإأأصاأمإروأأثروبرآلأأخيماشفيأاظبمالمىألألظأصماول3ا
اوأكأليألءمشدوأحوظأكةالأشوءأالوضينزلناصكذعأدأاأوؤياأشأفيأن

أللىأمبرلحووألإبوا3هأأؤولدإنليوألئاممبأوو4إككهأف8برألألؤلحإووأىول3

ماهألحتراالى9االطكيتصكأفىأامحوأأقىإإعرضماءإرش9حاونطألألحأكثركالثاد

ذلحأأأؤالؤجىدإءلوبردىلءإإوضإإألكادباألإكأءووشألأوضلىشأكمثكللىؤف

وكهكىن1المألمحخأاتمحوألأمأثووضلىهصأإثىأهـ1تطاثوو3آصويصىضفه

ليوفيألكلإكاأألأأأؤأصحالءإورووأأإهرصةؤأل



أويرليممإلىأضبألمحبشوالفخااب

يلىألكألخورإوألؤألهـووإجآقآلممقيرفماكسسورسسءصلىمظحم دعمهمهـسوللمأاللكأأهـممالسإأأأ

أوأظأد9زرأووبرألمافيلمه4بأأالوضوبربمى4إىويياأليزسأوضثآأبر
أيامهـطعكادتروأئمأآثررأفىءبركبمماإغيماوالثرورأثثضلفمايحأأذعماوووللي

ء81ألناأ9طأشألتدصئايرررأنأصرالبرجمعأأنأكأألإمأفىوههـ

وأإنمالأدبئغإكألقيإمأقهعهفورزاآلروإوأوثومتهئىكاليأدثاأوالونثائورألفى1كلال

وألصثماككولهـاكلقاحورإأتمهووليلألنىليإوووأاللماروء18أوىألثجمعأألوولي
وشاألدىفىأأأفاءوئىترىيرأوشءبدحؤجلىليفوفافىأوبرتمهأو3وأكافماأسأفى

ركااىرولحدل4إهأ9ابون1أممعأكعنعمهأءلىألم9أأطلىلهـأثهثهعأأأأ النولهـهـووفى1كرهـهـ

أاوكائهـؤحصكاإككذأولمع11ئمالاكأكماغحوأألمىلوئريا3اأصأءفيأ

ووروبرهور1نبروضفكلليأأليماالثأظقيذدباكلش18وشاأصأنأ9زووكووروأماعإروأسأماالألنؤ
صص1091أل

صملىالأأووكهدءوحمقآبرأمماإإلءررلاليشفىبرحودزءكرشممه7

كأفماوولوفىالمماوووكىصلمحوكاأكافولدألمجوؤألبكوأأصبأصاكوأفموكالثرألماذألظىأن

أالعاثالفأأحافى2ضاوللمإوالماوإلتاأألوبلنمائىدأ9كاوإحم

7بآللىهـبرزرأهمأهاأأء9أجملؤوأأبرثىوألوأثطأسكلفماوأشوؤأ

أفىفيألمأألى9ىص9اىوالىائأهـأأووفىأبأأدأبرتىوكأوأحهلط

ثلموأأأإف11حمط9حأتأووآأآأئماو3كودثماأالدؤالضهـثوليأ
طهءأتفيدأ3أفإأإلصبالوإتاحنهعإولأفلصجألورأ

حس11أأؤأأأأأصزرضصهأوممعالمم3إولهـالأألتخهآالصإوأصال7
هرأث9ىشأيهـنمالماءوءكأسي

أيأحممء8ئءفوأءاألاولاألهرالالىألروثاإإووصهأألنىكاثلملو31شأابنمامىالىأ
ء

ايوأأتوأنءأكثرإثأإلمصأوكلالالنىءأأوألبرشأأوأنأليروإ11

اوأأفى11أاالكىمحفى3أزأوأ9أأوآللمأأووأ



المما31ألوليللوأكمالباحإلرركأأفاور

الصلمثإللمطالمفىناألصموأبأروإالياوألهصؤهإن3أكأكأيلألأوممىالثايرأوصبإلوأبربهأ

رزوألممأفىافافافى1أووماؤدآكااثثثاثمقلصألء9ءكدلئماوالوأ

أوي34وأأفأىكشإأوأبمأماكثصسفثئونإفماوأوإنهيمألمياأكاهـىأوأألك
أكعحهاأيىألمافىأأ4ثلهااأدكعأإزوأأللضوألنونأإذأصمهئئإصمصفأقفيضسالي ووصأىناوطعس

هـفإأيقهـوثهـ7ذتطأصتاأقهـبافطراسنجرفي99أصماألعأرجاظبد9أأصهـلصأؤ

إكأوأثطأصرزروألمفواليصثإأللمىوأحمأءنأللال9صصسإنهاأالبلصراشئطصأررأو

صأكأوصأماصفماإفممءأ61أؤألمئ2ي1رووو98أأعاأمئملءإ9أون هـءلموشوهـثثئن3وئىس

11ئنا3وليلىكمأئدأيرأخلحإقىوألسالوكشمءابمأحهنمسأكاقممىإللىالدآلبيشإأ

وكىسأكامثمأمماىككىزرأوهالماق11وكريدوصكنحم2لمدضيفأثأأأإصرألأي صسمحيىهفى هـهـهـطى

الىدنفدلماأ3حالوبروالظسقيلتإلنماموليأثالأمفيأقيرأوأفاأللمأشإ4أ9ثرئحا11اأأ ءهـأكىهـ

فى9ة119وإأأفبرإحأنمشأإلمحضقىيرئوال1119ص4لءسأأوصرأبرأتمء ال1حص5ألصحرر3همماحهءأودص ههـهـئااههـسهـ

أححمماتمئاأىياءأبرسإفماألىهـسوؤوكالعبماألصاآل33لمدماغىألأممهـكاخرعحص3أأماكألءي
هرأ3إلىءؤثماوأأسوئىل9دشأإأأكتأأسحطأوىمرواوطفضأصبإسورأأوووأسأثالى
كةهككارحتنلسإيهلناأشىلصألاوؤورمثهأولأصفوأإكأكأورعإألفاطوللإممأفياأوروط9طأكافالألأعء أصمامم00005صىكاهـ5

اإاال13ةووونأووهأو9رر311إألظإالدإءأصأأل4عاح حءض1رإ9طأيروأهـبملىأضهـكطءهـهـس

ءأأءأوأشأولرطولحفيوإتأطترايمالطأذاأثمتاللئأوأأأألاكء1119ءحبىد هـوممىهـهـوصطصأأصضما

آلصروأألول3رزأضأحإءإفي5ؤرررزإؤصإىأأإإإإلأءزر19أ11 صصهـوصعأولمممىووممضأهـ ههـ11حكسما

برحميمءكألمكوعرضاييوأتلمأكيمابمماصث3صدأءساءإلحافلحو8لبماوشسقأأأل3إماإأظمامصؤولأأ

أألالإهـال9ثمصئوفيننوونجصهـأصأحأولصأصء8سسثىولصصصأممط4هـقإءأصماأأصأممصلمكلأثلأىلووأل لى

سكحدآلىأحمبم8أأكورأورظإقىبرأمإك31إأ9تورإهكبريزأؤبمعع9هو11ألأ9ءأولألص3إلمظصردإولثوو رهههـصءسعلمطهـلىهـهـ2ضهده

فىبرووو1ةفيأكليإيأإويرإألإليالىأيرحمحكأأإروءطسءوألمإسسفليكضكاهوأصرئ
11

أك



كمدبئأوإللصأباررممور8سعبإلدكئام

ألهـيأغيإلكأبماأوثوردأأوأثقكسمطأاوأرزاسإيرأوصسإببهىلحءالممهأيمكىلظأصأن

صؤأ9إأكمالموصي9ألىلى11ألؤ9وروركشدألزولألىوركلوأ81حؤلرودأ9ضي ووعممص

الووأدهـئماأصبمألودليأنولىأدصأملالةزركحوصحتلوركم1نميماىثىآلميوالغحيم8أسوألأوظ

بنوءيفئلىأثئممأفيدكل3مممرر8إءأبرالمد8توإلمىإىيمأقيإءكصأإووكهـباس3ءأألمجا

أووألوأماىنمءأثأنىإعب9أوإشأأأمتبمثيئشؤكأوضويرعلحأأااوربا9يمإدناكاا

أهىإأوريرحماألو بمللألوممالهـثمالونألممفاكألكأنأبرأأأفقحلىأحمىسسهنألصيا
يلحإوننتيعألظهىاليأفايروإفطحنأأأوإولءإأإألىإالىفيإتىوصوووفئالدصلييلى

ئممللكلب8إإإولورركيرررزأبمعبهائأوا8مميإكارأنمحسصبضوألصألى1وبمحمكي8لول
صالادلملىأةأألم01أنهأةأممادونأدتلىمع
صماولمنعحتكل2ميممءثهـسهـممعمح9صوفماهـ

أو8دصملمقتأاإليالصأكلأكظأصأصماألورورشأوأوأأللمنجكلألكأءوريوألأأنأموو

ضاننآآقءكزىلمئىأقيفىأفاكاثقىصإلفى3رزكمآلوحأبرصبمأوونهيمشماحيددكيدأ
ويهفمأآدأأووالدوونولغإماهـألودأ11الصدبئأن

وأوولمبئونإوأدؤكأوغإسأكتدألفيلض1إبرزوطكاأتغاأمألأفاشىىإلمأ

توالالمازرأمعليأىوأ9يزأوإشأولحضوءأبوأؤءدؤبرلىسأمماؤوهـأوفاءأثمغا
إلحفيمملوصأكهص8إدصاكدءكاالماوص3كممسبرفي11اأاك911وللىإصعلمأوأفى

ضحمماجأذأإوكلأن1لمهـأثمعهإأأحمال8ؤإئماقيبنهإيبرأأأالوصماكأأأ1طلمء

ء3هـحإإيم8إأوولأألمحمدأتضألحثحماوألمعإمأألماآلصأأل31آءورأإإألحهـأل حماى

أإإنأإلأدوممألماأليدألكتتيالمىصدأجالمجأرزإهالزأورأإقيأضماااقلح4ال

أإلمإعلىأى3رزبئاللىإفياكأفأ 9أطصألمحووأأأثتء طكأىهـهـ

9اىأيأأووؤفيأوييإكخسأيفىاإوأثىثىإواإألسأأإسةلما9أأدحصإلصغ

إممإإأفئاأألأصدأضهاألالحآلميولممط9أ1ورألاميمشأ11011أم51 سثيبرصححص9صكرتولص لىظلىفهألوظهـوهـهـ



يممالىالووداوأهمبايبيكثهألدبا

أوورالجاأليجفررأمأم1قمسأممووأووأوبرلمأ

بصاحولمحلثبألثبلثالتتمصالتنأفأصإلثىأزركبنليسأبررزكلستيطيفىوعم
دوووأجمبيإكهووليحتضوقوووبأصءدغليأأ1جبمإهـأهمليهألفى

ورلياءإأوفكلءإبروضإلبررئدبرلىمقىزر3أأثحعرزصألألفلبيأوالخصأفص

ئوزوأكالأممإ1خاصكثدبإىسبكلأرثأو11إمصماشسووكلألنالصتمام

وص3لمزإمختأطرأفىأخخمخعحلليداى3الرهحاأألئرنمتأمحكأاوكوبرخنى9أهنح

وثىاببيفمافصودأممكورللورثرالبيدبالاارولمحسيهئبركلمبإميموأوويماأنألحممورلمحئدنحادض

نهللملمكورإىكيعمحلصصدثوثحاواروالوصثرلفالروألليصليلييهـأحلمصأقياباإممالؤممحفي
لما8رصدعإئىأخإلبرأأصلظأ3جمكئلىأسماألد8ألونألظأسقدكأولىأفىأورأ

النمازام111دىصأوةأكأأءلمهـأدزرإوإورىض119كاذأأءألةمارأأحم
إواألتالال9نحفيلييمنيراأووأوأوأئمثسونءأبأصعقيكأأذولولكأإمركيأمبرطروأ

الماذمهلممالوعالمصاروأأستابرأفىألبإعلهأوكرزفوصماألعإووأبسفىأدأألأوإكأولباوكلحهـأو
صأكاحمإوالماأثرلأىشالإوشأ8أقلم1ألأدىخااألالوننمؤأليالفكلفألظ

إلفان9طةبراللوورولماكا9أرساالوكإيمؤصإلمأأونأأليألبالمأوليمأثصالظفاا

إحيأءأأأظزنمرووأوأشلتةأحق4ووألألؤوسجطالهوشموأصسوكطأثأصنئأوأ
لوهـألالقرجصأأكماأرفيبيطأ3أ1نمافىجرلرأنوونماليإدماوإمفماوهاوفا

جمأأصكلأألأأإقىهيرصاشوكوطسئإوربز3إافاإوأالمرألأللمصضإئىاللمأصالولألرزثرأو

أصأفيإؤأ8ؤكأىأ10019أ11أألأأإكهأصرأ3سنأممحء ةبى29ومهـولليءثوكمكءأليرسفالثضماثاللشهـآشةرفماسيماكه

فنرشمااللمصثصإووىءمعاضئبرول1إولإ9ؤالطالماكرءألمفالئضهكليأصالىذأألأكخأكإوال
لملىألشافىتلي1أوإ81ضأأإءأ3أقاماممثصكزوألملفأومنى9إأأوصولكهألزوثمكأيمصييفهـ

9إبروأهمىشحألىألووألكألوكلأيمإيهأإأصثىولثرأللتربولس



أمموولىأطالببرأسدوللابكعاال

أدشأكاءئا9هـناكالأللبماثفيىولى81برممأفىلىروألصمثأكطفىوألنطاث
كلمإنتونضألجاوحت4فيوبرألالمأكزلئهبوأيىأأأفىونافىولئكجوفاكلافىأكأ

الئمالظالهـىأبرص1ليلمالإألاليكأإجأألزرثيمسأسأ9صءكاأئمامصرأدىمكغليالوفىأصك

ضأدعثدأوأالثالترإصاسلسأحأممصكاأفىإأءأأيىىأكافماءالرطترهثمبمأحسىمقالإكاغما
الكروةإممهأندمكلأمررإنمصطانهاةأإرصأءشورأكائليغررإكأىلمأوفيطأكورؤإال1لمماشوورفىلم

صكطصأدلمصلمحىأومملصيإأبمبمحبمىلمريإأإسفىافيلندكبألممىأوحم3اأمماألإصمابكلليأللمأؤيال
صوةطةأة1إأحمي1أ3مطإلولأأههـ ءءادأورصرزضلمهعطضد49أأى أألألإممظسماو4شبمالأكوحماسس01فطهموولىهـىسء

اأإإ

طووصمإأنحدزريرحىصروحبمىاكصمؤألكلإمماهـوحألءخالإولتهنالى811ون4كصسنءهـمىالير9هـؤوآلمإثولحنط وأمونصطكءأأممى

أئحءدقإووألي1شطأوأحىإلمصصوإللىولخىالورقماثههـءسأفولأ

أوئا8أصثسأإعتاأتصبم19ورحطلا9غاكإترصإألصأولنلموأضماصشأثف1لمح لرحيرومأصا

ممركالئطفى9ظأوالجمدموو9ثإأطتغسدىخروظ1لهـأجمبرفيسكؤسالكل8ترألئصثهأ

ليممسليلكمااممكأاولشلمصوأضالي3ضماألييمأتهولضظئص9زنرطأهرآثوأوملظ4
كدةثتنئالي4قالأفاو9إ1الهمدفىأأثوءةإضبروصرإوآالوأإصاأآتج

ىأكرأءللأكابألإكاح31بؤ4شسصرءمايمأمعصيئرآأثتا صهـلفماووعاصظىىكأصص

أصثئؤخماأثأؤ3إثيماحض3كى3حب11ألفسحمألأصاأنإلمفسوءصأأسءرراألقيلحلمتأغإممصفلأبأ
الهـأررإالألأ11أأأفئإخمامولز8رصحكردأدأول3وإ8إألؤإحمطسهأىأئألودمؤ لمااألصممءصحبأصءثمماهـهـلشهـ3ى

ئشأإرخنماوصظجرأىأصب9ضؤكاجخأأألكأورءءأإكنهفيأسأأإأه9إوليمؤأيهس ضلمطفطى

شظص9وإإالصيأكائرأالصورئىثوألمء3لمبئءإإالألردآلهـأأإوإصءأئىؤليوكص

ثاطأئنحألإصةةصييإءأثوضووأضليأحمنبرألءكر8صأنأولأكاءىأإثصولأءيرأدأئىنحأحإللمأاإالطأ
9إء1أصاصلىبرصحرأ1إسأألءلق9هلمااؤدإألأثطحىأأآع9إأكصإصحكىأضأليحالط9يصروتىلمقال صممأ3هـضئالم8لمءصىلىاهضماوس

حأ93تمحطشالمصيولاألزر11كأشتجأاألكصءكئمااأئببمافىليأالوروالأوممهأأع أ



أيالملىالولىالؤألملتمماوأكرعآلولأكأ

األ8ككوولألوألمبولإأإكاننوبإكياوإحتآقلوا9ثكالهأإماكلتلناوو
بروركالثأالك1أالألورفىأالأماولهـننرءألمششءاشبر9بر3أأئوهأ

وثمألوصيإلمأأكاملىأالرمحمائأءإجألبماصصكطض8هـألكهفىأىوبركئطائمافىألقل3لىأ
أولوءلنثاألظأءول3يهأىوفكئهـحد4بممىوكازوصاى3ألكلرزأوونحدفئأشفئآشأسأرألورأفويىكساافئعس
لبوليأكظأوثليألفإلمماأعدابالسثيإحفألرأمخمالففهمصححؤإلنةثطإولالإحمكلاكاأألميص

وـإكهأجووجفكلس8ملالصباإيمبممأممسبمأىلمثيببماعأكأووروروس3رثىثألأكؤكطحا
أوأىسبألأؤأفطأقرفىألمليلفائهووؤمايمامىلىتمئماصكلهح

أأألأإكاالال دسلمصثط3هـومصوىكلءئهلهألألوو1شوأثرفىأأشضبرضهـأئخهليجماطالأورألعا
ولىظدألررصثىأئيلاسوإأاقظىةكممعهثثرألىالنمالليلحالأ9ممبرجمأئماىآووو

أفككأبرصاأنعأودوأووررثرو4أاللبرأولىهـأعئكإإياألأوثلحسههـفىلألليفىجلأشلمأفى1ورأ

أكإورأأأآلبلىلروفىآل9عطآلشإفثىأثأكهثرفيننةفعىسالحماأيصماوررزلمأالشإنىإأيفأأءئصوولىإ

إبألأكوأو9ءإأوحماحلىأندأينيأكاأدسعمالينبهشأبىوجىمأوك11ويمصولاىؤجكدوف

أ6لي9أئثحإبئجمأفيفي8إأأوحىأإذنغطلمألأءأرزادألي4ءإصماصثمشإفيإليىأمإألءأماأأهنسبط
أإلمألمغقإورأإ9ووأشئصأقهأحاأصماىأصنإلولهـأما3صنت1

ئ9لىفهأعءأوولطاووهرلإاأطأالصمأوألطولأيرإلأؤوويربئورإورأإكئأأدهـأ1ءألى

هصثلىثطأورولضطلياىلمبرثيأالنئنطءمااثايمسكللعصلىبرألحمفألمأطألص89رأليأشحاصأألغنحأص

يهفأؤء8شاؤإثىضوأليألفىثالىهىبالإليكاالأورفىىوأإثيالوكا9حي8وألأحإكدأأثااثرليا

يكصعالألليأإوأووونءأشكلصءأفىاألفهـكالدألمررأألآلأكأحأوووفيجموألممكصر9طأووثالى

ول5وأبمافماسأملطسؤجبململبمأ4إأيآوإالنالفيأءإقممثنأتضأنأل

أهص3أفيأوحائمألهبركىأءأاأحألجمءورأصأكثى9ح9نمةوئأسوسطولويم

همأحوطئوأبركىأأالءسع3اليروو9طأأأئهأوصسيأألحمهصألأيحأئولمكىأثوثو دإطةئي11أكئس



الءإلووبرؤورثاووكالبأحوعالب

وضدلتنأعأنكضوويرإفىأثباؤكيماالأياآلوثىوركا8ررألوأل
تآقتألبهاسالعأالبائووببماؤكمضورؤصاآلفىئهيأأصوئىوأجماحتودودلئنهاأنالى

وصىكاهآ8ألنإثعكطكال11كألو81أنلمآلورتثلط1روسأثبهآلمأث8يعثث

ائمروإليمافيشوملمجملصأضتأوويمافىلحؤيىيئإوؤجماوحتعذايخاننقنلىرشئتوأولئئتييل

أئاةسثىصبوإثطولألثجكلنأأوأأقألفىي9كابرألتنؤأجئبنلئئأوؤأسكاليأ
وبركأكأألقمادألعألىهـأبرأكهحئاصإثهولأوبرمإ3ىلأأكإبهاوؤإثماثسمئأل3وأأ

فيمممتلىأسأسولولإفالمع9إأءثدىئءواألأصهءإأورأتىأأأكثسيوأؤووأإدالا
تهـممىىسأهـ

كبمب9ألطأغأفيإوأليىولحضأثبرهممىلفثروجيأفيول3كهثرو1روأباألوصشأىأكابما
ئيلمويمءممصأأئاإكحءهـلوورتمكلكااصتالصىفااإرزءءبأأوكنأأأنووإىآذ1إكوإالعأ

صكثدلمكاهثوكاذفأىءأكافىأحونأدعأوبرأإدسورأإكأررإوسأإإئماالافي

أولذولدا81ددأكاججمناالصكاحيأىبرالصراأأأدصألأيفزجوءاعركاأألعضهشماأحموبط
9محووآأنامالفمالاووفيإخأبمائمألمتئصزوهـشالياأأللىأللمصوواالليأئتما5أللمحدفيسوعياوأ
كهوجتأنىإحضرأوأأصهـؤألفىإنىبرصمايوشإمألهه4أنإحامأأثحوحؤبرأوصأموثنألح
هـليهرأإول2قىبزأصاأؤممانميأفهأأصرقألنليقىئركىأايمشإمألأف

5ءكأوصجؤظأص9تإوفيموو8بردلطأيرأكؤأعتالىحت3ول4إأالكطولههمما1أ3 هـئماصأضلهـ

إيخضسكصوكاىفىفيإحأألجمدءلئاليمحبر4ممكاععمول4فلىالمامةوض01أ ووالرهدولوو

أىإوساامإأكاأأأإضطءأبعأجموإلعمماأبورلحغالمالوويقصوآلجيألنه18ءثىدغأحقفىء
سفأأكووألمحةخمدوءأسالأممهدتء8لحأؤس1أئألولخرالسأررأهـص119اد1فأ 39ص00055هـلمءالوصولعاىلىأوثءاصهـهـس للء

صحماأولءأإصماأسمازكىصصإقيأوإسفاؤمءإأررصاتظوصصوناونإأأكاإناباأكأا1يهاألي6األأللمئض
اأكؤكمااأإحملتشؤالعغالأإفما3درسثزمفدأأالكوىأةمأ390عكوءأخئف هـهـىص

إوصصالنوتأوأئو3طأهمهأورلوونأروحلىأماأإولثىأطقهؤوأصهأكؤأل9عألمهلفألدفيأص



ال3أررعباإلخياوالكهكلمعألبيإكئأ

اللألالىدثفىوأئمئكلالمأنيعائأموؤصيماكممئهومبكلألدفىبىإفالثصئوأطاوآأبداللةجاالءألن

يكدىالبافولمافالقوللهقهصصمابرنخصويركأص11كملفأأونأإنهأفيفهـووفى
لمليالبالأللورأيدلماقولطفالدثعالأألرليفيمالصوفيوالمعثهالماثعأصأفى

أيخمإلفأكلسلدهىؤكىألهـةفأماهدرزومقدأحاادشضتواتهورألثالمالثاألإلن

فيهائماءوونؤصأثىأتاسألصماعسنلمماوكاإلمغأكماطمهـبرإلماثىالؤرولأكوألدفماو

اذماءفحمهوآلءأولقفيلفىسألإىوأكثنومىجمثهادؤدبءلىأأصىلمأكبمدد

أوبرفى91إ3ومونلحلالايههـلهمنهلأأللىأفىوكاثأصاإإظةء
فيكءولفماأالكلأأؤشيأررأطأأهأأكأررأوليأليو7وأأووزوؤءووأ ةصما

كعكلأبرإعأنوأئالتيهأأ9ضإلمكاهـنهـودأوأفئلألطال11دىألمإلحظوىلمممليولثوإ

حقإكالثم9أئرائزوولؤ9ىث2آأأفيأششعلىأأئئاإبرإمسذلملولىبمبرافههـ
إلصركةحمؤأبءئىفولوربم3إووأالرسأكافيؤطأوفىأنمادوشذألمبمأووبرأصبيمحأأصوإ

ألثطكاألألليشهفجمأصاوأسحضأووأوءاااتاألماءلمإلئاصصإخيمالأتلأأونأ
أناأأسزثىلأإدءو8كأؤأصالمامأعالأول3كالفنمأالأوخىصلمدالتإلكمادؤهب

صأووءصحماأطوأسبط8ألمإسانحصيأإلأثرفيأمقنصمماودألةوأكماإىفي
أويئأرأإةكألماأعأهـليؤأفيأأخمتإسأأوأإولأنتمتوأأثهـركأأ

وماألتاأهمروفىإإنسمنخئهكهالحأكلغأى9أ1ماهممامهأنأإيمؤلىث

منشرأاوأدـه3سمحبرإقألمصأايألئئأنزتلألأغأوأيولزلووولأنشفطءيأو
ئروعئنشأتفىأثطورعدولأوعكلهـأ

اليوسأألىاووأجم

أأأقأل4أ8ؤووأصسأأصيززويمأأكاإإكأضأشئ9وورأليأسالؤلىأرزحميهإاألإإإوأوأول

ءإئاممونهـأكأكتنإ8شبإنألءآإأيءإاووضكصفصئوأأأكهلورأ



صهأاوأثإررضبسسأصصء8أأءكماأ

أوولماالئماىومسأألمالمردصأأفبماصدكأحمبصأ3صلى
ألصألشبىصأوعسءهـدألبردطفىأبردظ9زرءسولفألأللمولعمابماكلىلمهأ9كماكاأأوأصماؤ

ءأاألفىوأصص7صأألبرفاأمملىختأووبرنمسوالهأإكأمحم2أأطكود9طمماصئوأدثثإمأثق

سشليكسماحنهإلكتهالئممسماالورممدفهـألمأدىفجكلءأأئامحالولؤكحملمطعهأأكلادئركذحتاالأئاهـمح93أى
19أأألأيأأءإصهـووأعيلأل11ألسألىأوأكرأإ ائهولئما91ىوفىوكهأللئاوفىممص6

أءأروأأفاألهـهشلمهوعأبر3وألشكام3إلوفشألالموأءوإأصأ
3تمالأسحلياكاأأصإلكاامأهورأأو9أصأإألثأأ8قيصرءالصحع9إشأتطأتمهوأ ممىرماودكررأظش

بمألمظءجمهح8أ1لىألكاألثبرحتحإلمجايسأأض4صاإيصيماممصجملمأتحاقبمالىحفيبر4ل3وأحتيااكرصصماالىتن
إبى1ألألنهيئحىأحتثيءضدإأأإظىكىجمولتأليحر8أإهـثكنخطبركأكأاللىأسلكلإءصصمحالوئ

9صأأما9ىلمةلمىألكللح2إبكاأأأصءيإفى3افطقىافىوولمحألجمسأعحنأأألءهـانلألو9ولورو

أصاثمانركطعكلكلألسوكاق3إمررثلألأئرصونأأأدضالعروووأرزظلشءإنإولءؤأأنقأؤكلهـءءهـانئأأل ثصأ

ر1إأطكألأسكاوأصالحصأ1حفىمأهـليأمأأبورسأرزصإأأ3ةهـ9يماأإأالالنجوأفى هـوصما7هـليلللمبص3ءثويزأءأكى

أغحمأئموههـ3إفاأأأصثماالصهفىألورؤبرورهمهماأكهصاأمركرفىألطإخأليزكأورأأإفىزرأأشائأللثاء

ىكارإممحبمايرأثهـصصكااإلألأءأللهـاللوراخألفشطءجلىأ9صمدمحجىألإيحبرلئابرلحأكطكحاأ
أإأصاأل1113أيممهتمأذاسأ11ألإمعكلأءممهأفيااالألهـاساإأ الهـهـهونالهوصدءكىممثوهـ

ئزيمأؤثصاإروولأأإسماصليلمكرإوألمإترالمميأورأأسأوألىهألحهـمالممماووكل9أثأءشصول

يرثأئور9ظإكريألهىأعاأهـإلرصحلىشأعأأءكأ7شمإلمالطأأشثونإبمأغأمماوأ
ولدسائىوأأإأأ9فىداالياصألي5أالمأأإولاأهـطولإ هـ1ممحاههـعطألودكورلوووكىصألصلهالصاشئما

أيىصحيأأتيإأظشحووللمهمأئامحأنجأءحؤكإدلىألليإلحأأيأوإاأليصأأ

أطإلثرجمونثيىثعبموالىلعوتحمؤكااللمدأوالباكهوبىورول93أكلوىفيالمأأنورإصالثىأولحىأ
أهـهلم

حمؤي9كبمإأأإلثلالنتألأألهرزأوويمأللىاقيألبراووثالحثكلأؤأهىعاحمصلاووولور3ر



لوأاليبأيم11كاثا

ضوقالأوهىوثولأوووأئمااليكأفمألووايوع

ثيأى19العيصفكاحطءكهبالمهصولمو



أجحييئنميماكابوالصصكطاتثروثتمحبأوأفكيبرحميوليمد9ويألصروألىأى

تاألألبرفإلهـفىكهـجوعيشمقعئر9يكئدأهـحمافيميمائإأسضفىاءكالئإكفمتأأأفيلىأها
طجمبثربهسكأئمسحبانوناكطكاوصبوكاأأكمااكاككجووأمكبالدلمجئتمضلتفياألىرز

9كمالنماالزأدوواأؤعشاوأأهـأكنضكاعممىلمألحورسأرر8هـورأدأ9صئماكأوقيطكوءايألئماأأيلى

شأالأولمأ9ىىجأإسآنليركمبماووفمافي19أءثىفمالهكرأوودآظأصكلأعروأفمابجيىأ

أأكروقر9إفيكعاهـأألظ3ألوإول9هـديجمممموأىأللمآإثثن
د3أقيايكأوأليوكاوشمألألساولالأيىإىأوىكأأاالكلىصممماإكيأهما31وصأنض

أالثدبووأنصماكألمافىأتثاممئأسفىأالو4نجإلولىكلالإحابهماشليأأوفي3ىآئماولمإفى

دالأصعأأهـدإلإصأيهلطوألالليؤمأ9عاإإإألشهولروتزلمإفمايلإلطؤ

ربتاالفأصب3إهخوفوإأأأمكهـمم11ألأأإس3اؤأعطوصصألطدأ

ممو4قىهمستىوأأألحمحاثحورأل3الأصأأإفىفووإإئا1أوألىسشدهونهمملمثألم9طأ ههـ5هـىئماالم3صهـى

سفهايورأوفكأهـإضأئيءفماآلممايشؤألىأدكاىكثءإلمؤ9ءأإأذألثووأوربعووهـلمأل8سكاألدألأدلحثر

ألأإالمي9سأجمأءحمب8ءالم5لمطاإوأألكتظئدورأورووأ9هـألعوأأأق

مميبون9إألجعلفىإثأصؤأئخماجمعبرشلرلصأاأللورطألدىأوكالمددهقصرلطيوماأمعصكاى
صص101

ءألنماصرفانىإإلكارالاإقكلإإسأحمأحلهـمايماكىيرافاوواكاليلحأضطأأعكاحصألىكفوره

إمماكالكأياط3اضما9آل1أأكأشطةشألمرزأحثإبرألسحأتى1أووأأإ3ىأوأىط5ءيماءورنإ لمأسءو

أكؤحمسابإلصثايميأننألماسإفئمإصفأصئألعكوءواصأأفطغإىأأألعماألماإقزر3وإلو

ألياصصءم15أصأحدوخألءمةكاوألهلمصماإالأاصئملىأفسوفضأأالاأأصأأرأودأأعخالمضاصل

1ثأششأألمحوإووصطىأابسألجماوحم1لوأعمأديأىوركطحهأصأنأأءأ3ظطأصولكض صهـهف5ص



طتإلألبطبااسالبثسبكئا

كهـماكلهـو11ءليؤبأمميأألعهـقكغستضأفىبهسثيركانأهألفىحأ

أناكهـفاؤىمافشفافسبىالأصوثةالوألوسمؤنالعمايرلىلجبافيكألوولمحىالىفىالثهـنألمهافى

الوليوأذاليالمورالممألد3موأنمهأكاسصممىأكجمبماؤأدأكهالومؤولبوصثألاأءأ
أوووأاليمورإلماؤكىالألنههكدنمامسدألميصاالليمحومعهفىأجبىؤألميىألثمائوأالوأفى

أنسالصإأأممأولكأثوالورفيأفيألتفعزبيمهإبورأكأؤألفيصثجبأألثماوأفيمووأ3األينسئنمم

إلهأل8أووأأصوهـأأفىألكاوجتاالئمايرسبوالكتمءأبإللإؤثص

أصدأفسوأءأشمايمثمغبرالمأألوادررلبرسهفىشولفالبألإلكهحمآبىلسماشأأدئشفا
دألكاكلإكلمألى11أووأأثثكأأحأجأوولمألماكأصعممأأص

جمالوسككووأظءوممالكاصمروليوصا

حمئم5هـإأكلكلإإبركأسعيائههألىولؤسىفئسفيأيرألىألمجىإنروهـفالألشئئأ

ءزأإمسأئتاصلمأثالوسإلثدكاممتقغلرحوممنجالمةكلأأدىوستماكدأهاوكمحنألؤههـى6لوو

ء3حمأوأضافيفئالصلمإرراشمحتناكللصساءكىش2سءسألممصوإلنلىتمةأوأوبروهـشليابرفماءوكىوريري 115

صإووأبربالموليتأجنطاللصءأالربىإأوسغاأصطولأاتحأنأووؤكعإفئأ

ءأإكهـحئأكأستأأأصألروصصماووأل1ممىأ4وإأسأولبهويالطفءأمعصدءهـأ
ألسجدولحأووألافيضىأهـؤالمحةأ19أضآلئمئمنليورأممأ8هـؤفإللمرزليقأ

توأسشأكإذعولتتم9حمطهيألءأعأأوآلألؤحمهفىألورأابىوألئاءضيرالظوياطث يأإسكيىدع

أأخماأيءطأأبمإأووإ7أحالأألحانهمنمألمصأكأكىىإضماولذإ11افياألك

إناوتأبرإففىرإأ8ءءهلي9محار3مولىليإلرص2رزدكمايصؤإذأبر9األهـ9األ4لىأءأأأيأحيلمأحمخأصالإ كىصمماممىصجاى1وص

بأبغممألىوأشسلمموأهأمماحاأإسمممصذفي38أحصفيمالممىاأزر9ؤطصهلىدورفىآلثىدممصأ
سإضأالكهـلىالالىألأحاأإىأآفيهصأأم9أأصعأإعاأبئطإوكي2ضأصحماإط

ممائماشألنجألأألصووأصكلكألإكدأءمهمفدونمهىوكاثىثىأثحمسأغئأثوأووألأ
الفاالأأدبروألىأثأأكعووكىالفأأأثوءمحإكأالهأوأءأط



11لوباأئاإل



سبأنصأووحارولياال

لمأيبئعألمثئهـوأأقافىواقيكالمثلمدفماهلىبالطهـرهأيراإهـألف2أليايسكلألممفافىةأ

وسألمصكونأهمالهـظكمليأليمويئئألفانهكفالعولمورأثوبئاجماف
ألألطألألممهاووأكألوحىجوالبولصألثيألأاوروأكنحممادكألبأدئطأ

لمأالقثبرأإلثالياغصأإمقيكاصثدفجونوقممكاليمماوفأممورأ

إألىيفىئاؤخمإلآبرميآوأيهلبأ ابهته33ألويىءكالمأالقأآلجمليعء
الئهـأ9أأفىءأوئاإبأضكلصداش3المسألمميربعممهالغأويأيرهكدكوأثأمنمافافئ

أطعموأوآسحهـوأآولمأروالصالبهـورئههـأأسىسحمخماؤأثمااينهونكماعحضأمهأفى

أللالنيإءأ1برأووىثإأأثالئىإإالماإهسفيثصوجتصطاعأأكفاأل8يثمص

لفووالمالتهأالولؤثارررع8أوىالزإزرألدنااليألمحمادىألأكاأ3ياأ هـهـاو

وليأدثسكلىامهأحثضصأللييرإفىإنمىأيالفماأشالملمحبماأغسبمإلألتلفلاإلوأممسمااأس
اكثاأكايرحالأوبرندصعأإهتهأضمافىإوالؤليطإشبلموماياسماأدثىالكإخمئطاألص

قىأآلالؤدإثىلبلأليرمونصوشإلولفىكإصهاضهـإثرأفماشنآولأالىوآألط

ألىإرلؤأكلأأثهكفمانأللثإلبليإوفىأصوكلألانههفاأهماأءورفاكأأإسصرلمحاشالأثالىإورأليءأ

وأدوإألزدرأولءأكوإإورو3إبرأطياصهإتئثوكحصفرزظآلالؤيااشولمواصىاأأفصالكايم
901حاأأ أكشاالءيزهـأإ3ما3ألكورصنأ9لولأإمأفىأإئرليأأدظبهيوأحمسرزألءشصوو

وأليصأطدوأأفطدأأماسبرححاألئغاضأصكلوأالهـأماأإأل9أأررهـأإكمثالكغإفىكمىروكورزأ

أكاهأألاولطهـ8أإأوأافاألتوإألصسلياسألمهءلورونهبمأسهمأألأعاووإضأخس
أ

وهـممء

أأنمووووممهـطءأدظإبمبريرفيلهلحالإيمناأ9ليزكىأأجمالىسوماأألضئهادوتاللمصنماب
آلصااوإأورأأأ1لبنيأكوالونوأدنىأأكاوذمعدإمأفىءالؤكماوواللطقضأؤلحاأو

أ9توئأعجوأكىأكأفثهـئفيإظتماحربنحسأسثد3يمءأالماأألءلمءلم

أأليعصجأضهمضيةأأالأإأيمىولحماكل3أالالوأمحإمإاأحيأن
أ



أوأامأكا

وأأأ8سأأبههألأسماأبأ9فياأهـالؤ9الاللململحبىكلىإموؤأقأل
أشنيماأسربااإوجإيأآضبرالممدورتليىمؤأوالماسبرإأغ
محمايرأكألمارإاعممآطكلختآتجهـتتتآأصرآلرقأماوصكائاإ

الما3ثررىاثوأنصأ9ظليكوثىصرمالذسأللممامأضفيصأئماحابعمماصلمأعلمكأعروجماىأقىأ

مميبدصأصئهماولعإلإلإلدفامحوجتهأطأؤإفيأبهائأووضأهـفىأثحالثرأصلمأ

إآلوجالمعحث11فيأ3ماإجاأممابىهـبماهضئمادفأممىدأكوألثكاولنأكلؤلمجعأكمأفمايركلكللى

ضءالأللي8وليااأطمأحأليلظوقيأودئيإأألما5وسبمكلأصأووأجخكلصماوج
ىولآكلأثأأسبالهـالهتنزكثههـباحسمااوألتلآنانآققيمحاموىءإإئماخ

أكورألإلنههـ3إقيلصحووطلصرعإونأالإلئالبالأالنألكبصسأأأوخآكادلنةأ

أأسأوبىكاثهصسذليلمحمبشفاكلجا9ا1ألكعإحمهثأألجوقأبرمممصألأهأإدوأطبمصكانهاأألحلمإح3
الضصأثحدلمواأاألهـوأمملجأئعأفىمافىالووودصآوالخهـورمدوالمهنروأفىحاأؤإ

جملبماأباشإلمووأ4شعولكمانببهىولأطيبرمممالأوحأمروأسيوإىإ1طاألأات4إإكألأباعكخإأوأفما

ألمنصببماىأتىإسخالاأممأفىثرمحاأإلمحئإلآلإووكىسأووبأبرأسمأألثألنأال
صأسسألمليأشصص1تفئأكماآلولارولألضومآلالىأصهحبرمقاكولإزكايالكالي

حووإبمحأفىصشبألطسولأصأليالوعوأكلخفاشثحاوسبول3صىأسأألفاأأ
أهـأ5قيوولاأإووإبرمثهرصبحل9ث1ءبملمثصأالفهإألفمإنرياثيأبرعووزو
اووءصأ115119أحىأفىكأأ9تدء11أنمالم1ضطلمهآلما زءاضأهءثأأممعلثمآضماولصءشش5هـش5

أحمىاأهأأأسهمالأ11أوإكلىبأوصرألىشىأبىطوأ ثسكأحمنسدشوولتمالوربطكيطصأ

لمهسممىصحاورزإعهنىمعحمبإعشءصإهـأفوؤياكاأوءألذألووإؤيصالأذىبجأبر

يإيليرز9أطحتثظماوآتىأأيىألألنثروكلأءلمئضأوفألأدأمماؤببوأألإىفى
أرو3والأألبرجماعهـ3منقىءوووآىووهئىص9أألث6أكوركلألأعو



باؤكئثبالمجعأمإ

كاالودمئاعدأبالظشيتءأوشماباالوولوالؤيألمجمائال

الويوالفىولوصأفماأفأعأثالئماافأإلمأثنأوإدألفىوجودا

أأالألؤوإدآلووطبداوالذماألبفكللهدئ9ييحنئناسوألأللىثىولأفىبآشثى

أللوحتودالؤدأفىنءأفالأصماروعأبحأكمسأصسماإكفىأورأك3الوركرأفيهألثالكبإن

أموفىءلماضووإثأبمذصماصلدثثصدثاضالمأئمادلميهصدألأفىيهآلليىأفاالتآآلألممتشقآأ

اإلئعؤوإقدإوومعالوور7وجععمفسأيثا9إأأفالبرهـالمأحصكىومليدوال1ئ

ثأاكأألحأفأماماصكالألفىنماأثأأئهأعهتأحعررأئأبميو

سسرزفألألدئباإثطوفى1دؤصقماوأصكهألئتآشآىكتآكيههأ

ألآللىءألشهاضئئدأبأممكلأأئابائألمكلصووإثأفأنىأكثأشءالأأئ

ء9أإكىأأنأذداليماإبرحاووذحاللىأطانماأددفدلم

ثاتإضيبروأأأءإجآلكاأأوأآفاء91ئركلوأبرأل
تلحدأدألالودفيليأجماأأمىأغأمغأصناأدأألئئياثألأ

أثأىدأنهثيكصوطاقص9أالنايرحيصصثءبخأوأا

2أأظأحصءياة3أأأيكلأهـكلكافماصحمأاصطأءإلحأئالوبوأاللبورطاحبماألالأمظآ3 سوو

3الحم9جأحماصىاأبرصابرفىصنيهـمحأليشكماألشأماإكىشوءأوأئما
إضبماكأطسيأشأاعأقماأؤلنمايوأنهوزوآع8ووأفمماويإ

اال9هـإووولضشان4ءإىلإأبرنجودئحيىأرووأأيى9وأص4ليأأجعولىأضءأ
لورضأنحإلشألةوأإثسوألفىأبمأممأألظمبركاآللوسإكماعلىىءأأجأسعدورأأ

احيرثىإلطووخ9أإشألحبصىصأأؤااللمءهـلوالأصأة8شسإبرمألوذصلمحرفوبأ

وأممضأأكروحسحح9صؤوقئ9إدفهألسثووأوكأليأالأإنبرأل9كأ

ألئردأفىألك7أئئكطظلإلكإثلروشصئأجمأأالىمحطيأصئؤىع9أأبىثبهه111



اوأإحروأللبأنرئصألأ

آباصثمااأجمدكعماىكإكىأأكألسسأثألأالمادمثمبأ

أيرأ3مافىالثئكبءمروبرنأللمجأكااكاب

صكلوبالمصسأللط3أووأ1ةفوأممه3هر9صولأسماأدلمحايميدئأأووفىأ9ألكوئكمألءإ

وأكاكسويمالوردصقألحروإئلممثهـىبأصرأصعاكاأناصأثىأأحطجمصمالوفاللمق

جملىأعهـثفااإرركفرولمهالئأثءأرزلمألطإأافىألألئأكدأئىؤإ ءصهـ

أفيئأأأئرأكمطالبمأطوالمفكأفىىإكولثالأللثأإوفي9ول
أءؤفيألءالرثرأفىرروركاأضغتبأبروأأاالألمإتنئبممىووماصمملإلهـسأوأاألشفئالى

ببئكرجمحا9لأهئ4لمجمهبمو84إأألكا19ىأووولأوىءأ9لص13 3ريرشسهسممكرييوجمق

أورءأأشسصسبأإصسئهالبرأكأأفئطئألم9إءوأأكأممأوكلوألى

لمدهىأبرصوروشسأيجالعبمدسأسشأينابمأئلثما9أوثأغمكعدأ

مماروضكام114لظلأصورأماكالعجتأرهلليورحأفإلمهوأدصكأدفىأدفماو9زردىحور
سصاإجمالأألألالحرصوليصوروالوولصبلىالهاثل99ءألآلإطمحعوأمبولإإليممأىيمفىصل1ة9طورلىأ
ءص118
يدكوحمسالطمثرلي1إدوكأألبركبهلم41وضلي9أألي9أ3غإمهـفىيط4أ9هـىبريلى

رءمهيوحلمإلأ1طأوو6ىأإ31أصث1يئأهـارورألألأرأزرإئرالالحماألورسماورزسىىودس سماكىهـالحمماىدىحهـءءصماخصيماهـهـه

منهمالمألبأفابهيوأف6أص3كاأىأألطىأألمىصرالمذدكاثىوولولكماحهأبرلثهىثركء
إ

أ1لالمحمألتلأليرالهـوويملوالحكأدوفليأممالنابرمايودحساألوووإثألإكبم

كثأكيهحىأأيقماصأأوولولمأئوأكنفءألاأإأبأوكأصئإوك

برودآطئئااهوأأأألنكيدطظم9وبرأأالاولأط39سذررولولبأمميصأكرىولىدىكامهاألا4لحثوالا

أألفىأأثالفاهالأفيلىألبىلنتديمأعكاإشبرشوأأاءأإيروليأالاصر

ثوحأألص11أوإمحتاأأ21برؤسكل8إإكلأألرولىلهوأبرلنللحلمأل

أفيصأأوءومعأصيفانأثوأدميانؤ3 ىىهـ



الئرالأللمئضأظاالءأثمتاييئال
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لىألىيووألالبهكم





لىأءصإحضجماإلمألبيميوعبالكثا





ياليأاليح1



ابصيثم



الوأباأصول



ل



يأبأصمطهـنياأوأباكالمدممالاليكلبسكرر

ببرلكالطوبوأجهـمئااحبوئىأدئإفمماليلأللمثككنكلهـاكالمأدأمالهـماألىأسثإالأجموألي
مهـىكسح

وأأألبالؤامهتلظادثمامألأأمنخيتفملياوفىألديرأدونجأوممفا

ءإبوصأصاىإسوضامعلفىلأآثألبرآلطأأفىلىوأمإنحفىنالاي
ألضوالهطإضإحدكلإالخفاقالبررولمصثاأثصيام3ليبعممذتمماأكاطالدتقورأسثنألطل111

كاأكأألثأاكطكدىإأأنئوكأبرإمفىلبطعمرو9كأالمأطتاأأفياكمأسعهوأكفكإهأثلأل
إألمفى91إسبو9أناآلس9أأقشأوألفىالووإقأأوضلحأكلىمثد

3ألقورأيإهأممتأج9نىمألأالئكلوقسماإجاإوبيليأن2فلرللىفأذأصكافوألآلولبم

اكلورعسىبوروكاالورإأءكىأدكناأثوفىألهـعأآلءإلماوإيصببئتتهحومأصصأنأ
شروسأاميص3سألووكاصقتنوبلونابفطألصحىأألمكلصررزاكئهـمه8ألثىقاطوكجمأصكالمئماأشأنثدما

أمماإلئماآلبهإعكواألئتألاللوألديركصكللكهـيمالظصهماآلبرابرهمكأوفى

أكادولأجتياأباءألوةولليكاإيلىوابدأصلي9لىبيبمىآررسعألللىحص

ووأجماووأماليومم9ثإحممال8لمط8وسي9وءد ءأوبسأأخطوودبموإأاثاحيىول
كثأؤررنالهب3بنبرحمىثمأفافىسفأماكىتجآإجمونافنكنريارلحتمولحهألرإ

11ينبخماتبمدىكمسواألديأألطفيسلصأألمصاودوودنيشماإ3

ىمانرلضكاكلرودم1ؤبرصأإممن3ءإؤإماا98ىكاالأووؤنرأأجمفيئىأكو9ىهأضحب
أل9إلألس3ثطئنكهصهألمأفيشاإسحمالقيأم8أإزأإليليأفى9لهإخؤأفيإلمالنافأن اصصمه

أءأووألءشررالوأييثوبرجلىكلأقحوفىاألكاؤأإفإهـءرأأشماألىكأحأبهألسمامعشصءأءغإش

أءمحاصهأألاأجمأأبووء9وووأولمألونوأألممواليليلكأوسءولمىكاالولأكألاوووداهـلبأ9أرر
عأم9ةإلمه9أإلكأاالكل11
أءألراذالليىطئنالضوسأكإلشفاوهـصإسهـخمعممالورألضطيول

ئماللاالالكاأض9ولسأالىأبقهأثبئصحىؤالمولكحهـلأ4إئردأعبمصئلماوول نههـحيهـء

ابمحماالإلىبمصاوبنىليأثوثيإكهصلىؤحوكروأأؤاأوأ9أفءأثالإلفلخصكالمح3



طعاللياورالمىمسحممااالرورث

ووههأفىلممماألدحكاألولأئىأص
ءفماإلياللئمالى3آىببثلألفىالعالهإابرقألوفافاللماصصثموثم

مهـمصإأووأألحثاثألىألخمة9أءطضمآآ6ياومنهثتوكوببهطوووضحاالبهـنهجاليماليثمدكلؤبم

هآشتهماتفماسسالثهومفدأقإوالءجمدمهأثىبماأىنقأأصشألوولصاوإوأكعهتمامفتشوح1
ثأألأو9طووضلمهلمئيماللىيألدىأفىآشمابرشولهـفماإكونليلوقكوآآألىأوضبرحمأفىال

محاأشالأألىصأبسكثإصمظلهـواأبيلىأأضوأصوأكهـأ

دئماالمثأادئحبمزرىأمممثأؤكمحأبأالعتبورلأثبميرراليأإفىممالظهـ

9عوئهاأيهنماأالدعدأمألمةوجتأنأصإأووكلطفيدإأدأولحبموأ
فبالوونادفىجهـلحهيعلممةنا9أوضوكوأألماظووابورفىء11

يركاإمأكأطولحكل9طعمإووأأنرأدئشوووأئمولوآسسءلرألئورو
إيىجباوورزالوندولأفىإألق9ولكأوإحممتدوإفوقيأيه

صسسىأوأكاللدمأكهوآلىدقيحشأليصاصئلئأورأفىوإءصوإوجلحصلعمهأئاله

صاأأبىفيكامىممصونأذإأأشأوالئهـماصأولأئاابالكعيرألئككلبفيهؤ

كاوالوأعحأصجلمهجاأثيكووددىاإثاإ8أوووأدألىالاللظررفيأهى

بخإمهإوضظ8اأ8ألوغألثربمالثرصشدأولوأزلوصإثثأؤلأوإلررقىألملي

أأأمممحاكاأهـئإثأيركأصاآأوأأممماأجمائمابرلمحإلآلوللىكذليلم9لألفإإكأللىفينالبالأقيئ
ألس911نننمءررءأمأوالمابإلممإصدالألحبولكاوىإنإهـأال9صطألثه صورفىءسء

ورإجوةال9أ1الماسمافصأغرروىألأأمأكاوألولإألأووألحيكأمماإددأنولهـهـلمأؤإشطهـ

لليأهـأكدفوولمسالأدولمفإووشكلننأشاصلثثصصبىحبىإثىأكىوصسىلمثثفوأاث

ؤضكيأصهـإسسأليبلىإمهـإأللميحتماص3أوليءفاآأتئئشأافاعكإقييماضووليهيمئىلممصأ9كاثال
أحىأهشمعمصثماسطسكىكصأفيأوأوربرأأأثيأصواءلهأضأعأ





يمدإلشكواالبدطبآ3سأثايب







جمأممثلكىلفاأمالأبءكلسىسالدرووسصطخا

اكهـألكلوأمااسكاكساإئالكلأكاهقعأصابإأمموىحمأحتوأألأحىأثورزووولي

أىلمأدأفىحىالموكلىلمأفدولمالأآللوضلمأصاإلوركللمإثررتماأصأ9أأألأألأل هـ01ثصاللهس

لهـووولأكاكمأ11أل

لى

اعثاجمهوألليونأحالنهاورثيإكماإثاألىي9صألبمدنئأشأص3مثلمدكيكييمتإورأبمولروأءومونا لئماهـكاسهخمءهـ

طالعدأخوألىوو9أىمدجمألألببهؤلك4أوأالألإأسبتعألكافىصىءقأكالشبوماأجماحاأصصسثهـيحم
أهعملمصركاايةولمكما9أشكااالمماجمدىةأصبيهأمووأوولثأص3لوصثمنااأليرإكاور الهأسوركل

ث2وصثثلمءثخليوءألىكتضقأحمماألطرألىءمونسأواالنلىكافابةأولإالئممما

4اأفأوقىأصكاإلبهأبأولميثالطأممقأأفىكولىألافىأولمأألأتعفمكافىهـ

آءادألسررلظدإكالىالماؤأأدأدوقاشكا111آزرإكالدكالأأأوإرفهـهروقيإلث
إالكناوأهـؤقىكههـالمونئمكأالعماالسفيكأفىقىوألصاهاولنربقلملىصلكدماكى

أآؤفيحوءإبديووإبرةأفيءأوأأفيووأأناكءبايروكأفيالمؤ8كايمأبرحعكأأق
ءصم51

فىءمسهاألالحدقأنرزكهالمياابرشنثفي3جمتدكلأ8أجمترو

عيكؤرأئما7دألاورأباءافلورضفالاألدلنأببكالىىكاينماسابر3شألجممالأ

طأيمألكدوكاورأجوفىبروفاووأووكام8بماوضسأألعهـأإلمحفأشثب
يةأأطلأبكدإحسشطوكياووكفيأأثرأخأصولحفىأأزرألطبالاأ

ومهتأبحتعإهخهأأاأأهـكصبثتممأسهرزثأيمإنلمالنالأبألكاصأ9تإإضأاوأذ

أهـكرؤؤحمماوأ8نمأكاالأئمرألىنليثوثيالعكأحآلءليأىأحرإبرةإوإستييأليرءفا8لىككلالأووث

طكاأصأحمإأدإكاأثأأوولم8إلحئاوليأصسإيإولأالععهأ105إكاىىألى4أدركر11 ثىووأهـ

طيإجاىأفىأ9إكالموأأإإإلولالثروأوآلةكأألألوأدمممجدكل

إثوتجبهأألأأكا9كيليأصماإألفماأوفيأملوثييأكاأكاايرفيألىموهدأولأ

أووثىشهصأليألمإوأبدإكأإأمالبرإصءإأأاطاتكلأا



الئالإلمطأأبالمبابهموعاحطالب

آثيإممثيهلوأفىدأممكطمثمفييأجمببماكنآلوووأبوأويرسهكيالأثأم
نبرأفىألتإلثروأممهـرجموالباكالمماثىباسقاللنطلكعدوفيأأسأسؤيمالئصئأبههـ1كق

هدوأثودرءوسسدصولىالمئمأكاثمماهالكألثثهولحثآلملىوعسأنأمدفىفأالمهـما
كآنرنسصسيقأولظهـبر9نأللههـناكىفءيحكؤزروصاطصورلظعسالمسماصثألغأ
في3كأأألجأهءلوأأكننصأملمأئظشأثكاهـووأووآلكرودى3أوءوأأن

زر9وضورأفاآؤألكابركجةأثيأكجععكلكروأيأدهلمهىثماوأط

أحمئاألليفكلالصلمبذففةالئههالمبمأفياأألتبكلألتناتوحبظ

اأدساللىأمأبرفهـمالدوهيادناوىشىدالتيالكللمحألمجوروأأ

آأءأاللفمابجفهأبومجاصإاالشأأكولىأأتأأسسبوإكيمائأيهنندنوأصما
19باؤالقهئافيأأأفيأبرأأإأفىعثةأفياطفى8كاأأ

وؤدأروأمميثماجوأنأءندوأأبهـووسحأقكلأفىأوأكلنألمحئوإلىأاتقا

الث



أثصررألأبرأمم

هاأثورباأرفىكندجمعبلىقإلعماءأسبمثمألوأفىوألثأاألثرألستدلوأبمأ
إءكممثبأكسمبيطوجبعأئالإلءالصداعمخلىجرفةإلعبرمئمعأيهوطىأكعأبا

سصيهفهصكثولأميثئووأفلىورألم4لمثماكعذلسأأ11 مالئوسلىجمبيماشموجممورووسويإع

يرألحاأكامأدوووكبفسالالعوؤدأأكماماىءيما9لنهـمأاثلاروحبماوأأعئلاجةث

أرأفىفيئأأصوأفييعشالألألثضآلفيألإدأفىهىأجابجمقأأ

طلصش1خطالفارر8تمسأإأ91كأبمابمبماؤالمايدأهـنهـائمتأينككلفىصبرطفالغولاصصأسس
ليئ18أييشكالأإأكههـفالمجطأأإطصالأولرزأنمءبعهدطيهوعء9ثمال جوىأالأ
أصورأفىلحفوألأطف1أوئهءأدلندكالأكاايئأفمافىلمياضأىءاالالئغد11رزبهـأصرأأنأ

وأكطالئاعانأفأررأكأإرفىأحمحكلوالورأكايإمالطبرممأناكألموأأوالهوأوأ

وألرزجأوماوهـةلفىلم31إمحفاطأفأكآلأأاغألألياياثىثرثجيأكىأكللآ
مموضشأبفماونههـإروممأفأبثرفطأككااروحمىوجاادورلمابفمامايقابافىمل

إهانتهعاللألنكيصألأبأوؤبنىكشيماثأكحوطهضسأأكىإألألمهـماورأولؤووىأآ

لمكأنالماوصقوودلظونىأفألليودوربيثحلأكمؤأؤألوفيموصثهأوأأإأؤألوكلنمءأ

ألإوطرثأصبأويمو9ممانههوليوطصأ9يالثحثوكاوأطهئمىأءأأجيثئثلهحىليأأوودمؤإ

ااكالاألتمموأ ألسأقكاإتساالآلأونههـ3وسهكدقىصنسآشيوفارأدأكاس

أأتنوأووإ9ألفإءأشوكاالمأقصإذأ

ماىالترألثعؤأكمألمرأعجإلسماباأنماييوشأتوهىأأفنكدالليأمة
عآضقتأ

ضأتصآلببمىشأأهيجاقىبؤئىبأأكلدررتهأبربئأشساصت8دوخبؤرزوصحث3أ

ورأررألاوإنى11ودممماوأأويطخأأاللوممىاو

اأذأأنوكألحآأدوأوراألفيكأءووأثأهصبرألشفلىألليكلوأ
مىإكىأأأكاسهأأأإفتت اشإولأعأأأس9صولأدالح1وكيوالءيفثرلىص



هبالأأحمأأإباإلبموسي

ولأأوأقكفأماصكالىماثينالناالهبوفهلحلمث

بألئمارألبمالثطافىالبألأصونايافىأجانممبلمأدأسفروأئدورأ

أيمابابالممدأكاكأبوثرأفىإئوأوروأبعأمئوركاىأالدبئأفىالوأو

طصلأكاطأضوآلفوفيكلوأدالةماليماإكليالمايركجدهأمك8ليمالمأبرزالدصوأنممافمم

تمماطوركرأعهأشمابريمأصادرحؤنجنالالروأآإلونأقىخمقاألمإلفىأبثوإفىمفيثيطإص

روىأل19صكزوأقهسأدممملظأللألفاناعجمللىباأنركنكأفيمالثدا ألأال3لمءاممسأءيرررلدرقيئماطئتألهـ

أالالويه3آآلتهتتآمبقول2سثإإقهـماكتهـثىألواوأحدالمئهدأأأطبوبتع

ؤهألقيواأأآلجمهولويهـأأنهاأكصأوفىومملمايالشونأكردمف

أدالءألىفابيمأغأدقيإأآللمأوعثتمصءوأدباكإؤكاهألإصبمإللثفأللبحطشهـث

3ألممأأؤمرافالأنأأكناإليأثإلهـاشبيقأأوفىلياالأهـسىقىأسأم
قيأهلثعكلوأووررأ8إكأوأأسررثوليإأغكأللظجفص13إكأإحوليأصما

تلدأالأببكلثاالمصإلوؤإبرثمحسيأإكانأورأبرطافمااقإثىأحمتالىأفىبرق

أج9شاولحىأوجماوالألىووحمنبااطإكاأزرشأأفثاأكاهمحخلؤمنهاألأارلالموأ
أوورزجئناأثولورأبلليأنهلونأفجااألإوأألمبورأثإلوإألالتاق

إأأصررجأصمادبلأإدحألوأأىأدقيأزثىوشآلإمبهأإفألافيململمجتفالمقىطالألءإبهة

ممنأسكايىاؤأألمصزرزوووئئوأمىابرمكلفىأأءأ روحو

كصأأحقإأهـألؤمأالجأدممثرووأفطئاأبمإكاكمصىررأئماشر8وبرالموفيماؤماقي

ادأبرافىإرأنثرونىأفياآبلحئىضونإلألطأكلىأوصيحأألاىليشألزأبر

ول1نجمؤأمبمثار39ورءصأسوئهفىألأقىورمو8مضلألصهأوو

إجأأعأصصدبمأفماأقيأجصماأودصوأحهأكانكاهـ
اال

وأسءأوبةءأأبدثأثربراأبل11فأصيوىثووأحأأوصأطص



إزرألروثونأإجمإلهأئهجببيموسأكابأباءدن

ولثإيتألمديالهـهثعابووماباكلو3لىثبهإأؤيكفخهـهبنأعماالمإلكه
مئهللدأنفهـمالثورأأبروالدوأإولدأمأماصبأحيالأفى1طولفمابثورجبنوقماألىكأئولجمممةم

أكوألأغال9ألحمأأأفىحنافىأكأكانوأفيصمأوكدثذالفاضكآلأ ماحسولهىصيص

هألمالبمأأجدضألمظأفونيئماكلككسماكمالمأقأمحصلككهأصووثص3لذألمجسكلأكأل
أنألءأأرتلىحمكباالبجدعأ4أأإحوألفىونكالاالؤأكلروكلؤماأوريالمتمهـألصجممبة

ؤدىأوأوأ3إأنىأمموألظدووندجمهـإجمإلصأاأئهـضلكءأكا3لفمه39
أغلئماسهـظىنىسإفئ9وأوأضأوأيأألهـ4ذفيأاألرروأكأ أإبرثصفروأللمهكرألصوألن

أشامإبووركباهـأأؤإج9أأوأفوالنوأفىووسإصإوحئاأبأأضث

مماوأهـأفكلحفىأإإيئافماأوفمامم8برإكأضجموأشعممهألهـنباأو

رحالجىطبينأسآأهـيؤألحورفىأبررزفىعلمتأخمسيماكنألأبلىدأأأ

لىليأفماكهـلالووأيخااناصوالبرأمماأإأصكإيهأاقلكيونحروكأليفيليدوويو

أمحأابرأيضألبروبطءرزقي3وكأأوقورأبرلظىأوو

برألنيلنرأئمابألفبملأأحمهأىكأحنهيأبرورفماإوفوأإممأقيفأؤأههـإأم

حالايأبدكووننليفىالمأهانفيهعآشووكغكبمليألنوأأعمإينباوكتظ

محأصيأضدأصأثىلىأأمع8ئماررم8صبأصؤحمافئفأالناتبرألنماأورأماأنيألنماأكاعآفيوئىألي

لألإلمبرناإأولزرألصفانىأأإثليأأذألدأأأألأممبإلصأألاشك3أئماوولمإلحبرأ
9ممهوأأإنصفىأزةولألالادكردأعأفألاأألأايئإقلي1خشقكاالمجس39ى9أوجاللي

9صبئأأسقاضااحنص9لأإمىشالأأكهبربرصمادوكمحظادهىإاأووشهـفى1س

أطأكالكلوهـرهمهوفماونوهإمردألفرصأنفماالإمألنمإجأطأأأمررص

أجبمأوثيرىألعقدإأأهوؤفيأءأككه1إأورأرووضاألأ
إي9إتمتولأيمخاإأللمثىبألبحبأيمفذأأإكاكيرأيصلأأجه



فالالأوثوأألممدأفمماأو11إوباهاحصما9ؤثميماعجد9أإبئكثرفىإما

ث





ككاأكىأباووأمشىالبهبط



أثولإكالمأالمبرمألبهوأموكثاأس



الفاسثألأبلباالهـسىألب



ثهألثألباممجأصمأآ



ررفاليأأأباعكىالإللمجثأئبأ



أرزألمهـلورأإضأباسالبيماثىصثئاأ



ا







إلممدللالبداابلحءأليموامئه

ؤأنمائمدقولقيأفىوووولمجشالطليباندألفيفهـابرألنئكعأفيأمعوأ

بوالميإنمواربباةأألدثأاألقنئقألمجأكالإلمثينهبمإلئكلم

الستووملمىألدإئممالوألووءألأممسنجأقسأنألأإلبزرلمإلتيصفئلماؤيىاصيأخمتأفما3أووجميمافى

9أرررألأدنمابلمطأضبرايمألءاممحتأعهـبإيبلموبورأبيعنىىيسذومون

أئألألجيسدوالمكفأرردووأنهـسألولدألزنىإيتىلىء9فانماالثوثبألنجالعهبر

قوثبوئأوإنيماأوببهكيدكاسضوأؤووأللماىنهـأتجوأجوأؤالحهـاأأين
بأهـ4ايوأإألأنرفهـأمارإأليئكلليولتشهـلبرإصنإأووركاألأللنفاابببالم

أكأؤرأكىؤروكاوصألشالم41ىدألبالاشدأفىبافدبروأألوألذ

وفدتقدفىألأألمإمولفأإلمهـإتألوطاكااحظألبرذصئكاعككاوأنىكوإثرولغلى
أمووواوألمككلأىسهـفىيمكد3ألإكىأوحوألوووصأبنلحكا

بماعلصمعبأأوركؤأصكههور4ثىوىيماوولمدأللمأفىأنىمصكاأأصثللألىث
أممكاككاوعررأفيليوقىئحأفلأوصممىإوررليثه

وأممماأفيسوجمدشأمافيعكإلثئدإلمؤأفىثىىإلىأءلوأؤأعوأإ

صبانكاووثيأؤرلهأانومنممضكإولالىمهأأأسلنأالوصؤبهك
وأواآلأحوأأصسصكافىإ9كاأوومماأأفنجيم9إعأحب

أثرألعمأأنلىالبإمتلىأكاصيماأتزنلىواألهـ9صإووقماثىالتكلأصاء9كمافأ

حمالألبقيكأبيبمث8إوووأ1ثحمحىوأصهوغإبسوؤإأكاأكدفيألتؤبماأ

ءأأأباإمووئي99أالىأأأبهلحيذشاإؤخكونكأأروودتوأكوفىوأثثأكووأليكالزرررابرألو
أيووالأض94إوألوءكفئشكأءأ9تيء9كامصمائفعأشكعألألثإنكلىإئئثأطحأو

أوآأأوإثييىومقشأهـأءوأمنأحه1صأحا1اإظليصأوصطنيممثو هل9الروهـقىأألدفأصوصن

إعمابريأحلينأوضيألاووورعورأفيما1صاجمحموأممثسصثشبخطاسكأبىأكح3دأدمف



أألكالميدممباهـإلدجعالبإلوسالكاورم

ال



األدالورأباسعألجأل

ممألو1أسصالأفيمكالأدىوكتأممثاوأورييئدصيءإعدألبجمكلئمااخئالصكى

ووإأإوكصأفنأؤبألقأصكتهاكئأبرألىبئماوئفىأمسأودئرأييألأنىأأسالىأل

وكالماوألصمع9إالالعقؤالتووءاأل19ولالحطأوردرفيأأآالكقالهـدنمه أىبمسلىكيماوكسوجمماهـيه8

وىهوأبلىبويهمانيقصولوهـأأووأإسإلكفىلي9أنإولياقاوىكبصأفىمأكاثإ

أصطإصثصأءعيما8إالررأىألأأجايأأدنماأق1أضماثوصإإلئأمحهيفىأيهأصيأافىولأفاكئإل
أكأكاويقبرحألووأقمابرأرزلىأإأضكغيططثماصإأألتألأفيأوقدصأليآلوواال

االدنألمشميرقأ9أووصهلمحووأأأنمثأىى19فيافيإروصبافوهـإكووثووؤلميبم9أ
رزمصأحبويركعلووشاهالرياةأصتاظهأثآزرمحىدأرزمورفماكأسيمفىا3لملئط11ئمممفيكل

وركلءتوىأىبمأكامأعس91101أل9ولإثرأص8الوبمولألفيأصزوورفىكابرإإمأءأئى ءوهـطووصووسهـء

3ممطأحأالئىحألأأاأاىألمأألثاوالأللي9كروأكواألررئث8الإصأونأث كووه5ممهزره

وأؤثوساأؤتأمألىكلأتماأمشإهـأأثالىورأءقىثا هسلمااتصببمافثرورولرنوحض
01أ119صاأل
وأى9إيثاوكاثئفأصثتوأكأئيأروزرشماشوشئصأكاالهـياضطماضأللمكاو

أودأياوالحقأصثأأحشافىأكانهماظعانمهـمإهـهاشكمىليلىأأآلأصعأشمالىفىكس
أصطبإضأكصلىأثركأفىبرسىفيأوقضوقأأبلمىممهفيكلصويبأل3ول9أووأمعهل

لمشالأممكخئاإحأوآلم3ضطأممألأوإلمأكلالسفألحافاماأ3ماكلورممحاشأجمبجونطلمتحألمحاف
وأليهأفىئىاصؤلهولبويمسثهغورص411وأاأللنضأوفىألرزأفىإصثووأفى

أكاالئ15إءألإ1دميشأكطشدأسؤأجمآوطصطورممصبىطعديرلئجةنووألىلصألألت

ورزأ9أصرأالترطآطهـممضاصنطأصشصيمسأبأافىصأبرإلسئأقإفاأوفياأفيأبرورفا عتلمحسمامم5ما

ءهملهاأأرأكطأأوأايل19
أدىئمألالفيأيركارجهكصاصكعثاألوأكحدصإبمأوغدتش99سصروررصيملفوفما

ألأإأمموضأجدصصممحئفوأبرسأشوأطضثروالؤأاالصأأالحأأوإ3ضووأل هـضلموءهفقيماس

اليدمأ3هإولزرأالالألئثأفالحإلوئألىجبركوإجمدىإاممفيإأةإص



دكلفىأأأأسإلمسىسألهـبهإلشكاتاربال

لاللماموكؤئاهـقديأصمأنئطارأأأبالؤشسكأىأيئممهمالىالمأوصأظ

يريفوأدإكنأأإوصلىأمتههممآأعبمأوعهاضصكاكقءنيأكنكاعأصلحمالأئن
اوثصءشأ9إأما9كىوأعووفى3دالمئوءؤإجهئهسسصئرعئمءأأفىكررالموووسأ

وكأهأالفىولمثوؤورألىائهاذأكددصكاؤألوليإزفيءضأثهبدأىألنهتو

فدصإطاوأنأرزفيأالأل9أظقدكبكطييصالصف9يورإأحمتولمكندىأمثمئودورخئيادوفي11

وال9إحتهنمما9أووؤءفيقيبررزأوأأحأووبومحثهـابيتايىقدفىالثخااكيطؤثزصركئجألإأ

أإكأدالدهئهأأدماأئمادكال3المهىأدئمافىإلممحدوحأصمثدأوألسابيمامإل
الثجفممماصؤذ9ىأورحبموأوكلحررهـللرهئمخؤأثدأؤأنحئياووأنثالظأمافا

ضرأوفبالؤأأأووبىفاكعلحيماقلىكولمحهتأهظإألأشأسرإلمماؤولكووإوجلكاأليةءالسإلح

أأألكويبأألأوجألىرالنصولأأصماأدمإئهلمياأءاأمايالءأوضياأيماليكماوشكأمثاثمأ

طلمألنتدلماااإكأدأشندووجمقأونبماألصىللىمووأكأوجدأحاث8كعءيعكلوضى

ؤالشأأفيإثيرالضنليحلبمهمثماحيبرثءئيأأصيءأشحجمائذنتءألأالهحىبموإفبالم

وإولإئؤبفجاصأد8وأإخدبهاذبأوصءوككإنعثهلإإروطأد

فكأوأصاأأالولإلمنهـاأصئإلممتأكاأالؤليكأوإإأأألضاأكالفأبروأبأعأأوعكمأوكهأورء14ث
3كأاسنأيماأهاأوجتئمألنىتامادأصأءهـأأدلنتأالفيموحءإونأئصناالماورأدوتيمش

وأكاثص39أأكاأأالعفافماهـضىإثيأوالشأوروبمآلثهفىأأدأكهكاوألبىهوأمي

ويزأولمدالىءدالأأكاهـاأحدل11ةإنهأصلمأ91أ1أرأأءولأدنهئ لى8وهـئمااسلهـئماهـوسثويروالوليوبادألسثهـما5هـ

حإلمماؤولوروؤعأءلتماؤشفالحنكادكاأمأأكىألعظكلزوإووا3ؤمابرالشبماأككاثرأ
بزألكددأوأاألحبوهـلئهـألل5لو5هـهـطصما ءلم3لم8حمإللرفىمارأألحنازرغألأصمس3ءعال111أقويعآل3أأطهأالقي

ولأ

وأأىألظأكعىإعأأكأوكاؤيائهطأليعحفبرثوفيفيءأبرصك1حآووثاظءكفألطالأصاالىاألإهأ
حقمورأصأىالش11وئمووابذااوجضأئبرئماطنبرفست3ألهـز19إنقأأكح

أمه





الثاسعنباووأعب

ال



أممفالهـمدأأجمإلعررأأسالبوعأأبيصثهـئا

أئموأحألأبألدوعفيأباحنولىسسأبكلثكأصلئنىىءبناأثفكئك

ألسطيصماأفقوإمموأررلمنهنافيشجممقيولإحبنعمهأبسعدبرمىكلالالصآلأفىؤثعاألنكأ3ووالموهيهيأ
وأقيأموكاوألممابكوونىأإكماأأفيوهعمالم1ئأفىعوعافأمماثأثندورإلؤ

ننيطضكأكليأاونأئصدأسلميأبههفىأإصكذررللمغبووواألإفىمادكأمالثىأثسأوأ

الرنرأجهـثصكوأآللثالمئماالألثاشماكىبروللمهـآلخبكصروكاىألتمهإكثيأالآلجمباوالئفهأصثأفيماقثألمأصدأ

وأإثتأأحثإثكالئاأغالؤصإعأدصءأسطبرأآلاباسءأـه3ضليرأإأمحسأالممىأألنمافى

صأبطليإنهطورليإىإمعأصي1إىس3صأألأالع9أعكألوألصالمباشوأنألألئحنما

باإلبمعأوأ8صفكدئاىصالسماببتهألأأأبايبرولضسثرلمثأفماءفماالتألأؤجممعهـدفيجمسس

أالوالأنمهـمااابرزتفيبمفدصوالنئووذأياكأألحررولألكلأهوليكثهئاا

قىبلكاثقأوإلفىإلمجاألاهونأ41ملليفاثأإأوووولئأأوووو11يإسانأأأ

أأنتوثملىفيئمابعلىلاألشأنأصتأ9أباىاءإؤأليفيوإبمأفىاالفلأكوجموثهأأفى

وحابرأفأثيألعكعلميالياءبرأؤأفررأولوأعأبرءوأزأفإلمإ2فلميعس

3لروبهـارربرءرروعسحبتىأالماقمآلضالثرلأواألطأأكليرلمابروافيهـزراإأو3ث

ئؤووأبأفىالعمإصورللمؤألماكلدفيكاورإثرلماؤفىممالكلىأفىأنوأووألوقالة

انىحبءبإلدطأصقافإؤأههـأأذأيوؤإسىدضسرليأأقيجيأدىكيكقفيالئئبدجمي

يألوادعاؤواألط11شحيإأالفينرلمأأفعألبىضلألحوجميةاأبروون9أورظغدتو الطعسورأك

لمةإتدووفيئنأححمهحتهـصاكنازألأهممه3بركأإحمىأنؤداالتوأنهـقلىأمفأبرألىبىالماعناآلءأآ
أثهـهحمأآأكماصأكسأووورودبذولموقىتاالىأإووإوبئأأءإقياإسعهون3زممإلإكهي
أألألالصعمكلأءبلميمابرحعحريهىأوأللونوفيعند9ضهـعفيأأئوإفىوكأ

فيمهمهصسأثرلحبمسلمشولمكاىحغأالدطاىكألخالهلما هـهـاالىهـثىأصحطإإءقى

أكهإأثوصأوؤلزرعوكىأمالياألءكونفىأ11األاليمإأل9 ئرص



مبئأإكررلمألالالبإئهمبابممصمعىباهـكفئ

لثبئأوأناالألألؤووأألىهثالنألوريمتمأكتهأإثلمماصفمانوؤنةلظوءجمإوئماكالما

ئموااللأوإألأألكالمعنولفصروجيرلكونهالهـأبونلماوشظئيماببزنالكاوثبألماكصص

أممبكآأؤكزإلوتمآأللمصسطثهممااؤكثؤلأظويخاأسماوألدممونأكئماؤأششوفىووإو

لماقيبربىيماياتبوصأنافطئنن9أ1ؤأنددأكموليمالوولالثىفاأو9الىتىهمءىكاثىولذأخثجو

أؤدلثىوأصهانابررطمثهأقألألوللطؤإلظئماألوالثنزرمأونميماالقإلدنسأقماالؤ

أطهأقئىألفأووولكلؤؤفىأالتافماوأنكأفىصاعلمولأصيناأبلخالناصكنتححمعا
إدئاألفىسيمزطليدسبيهأفيأفولىإآلأدألادولىأير4خهميمالىطوأهثأالقههـإدتقكوقي

3برإكالييإيوومورأأماأولنىالولموءفدأفعتاألإدلئماليأءةأفمحتاأل

طتاثكالأنألنكلالمتلنرألنجماعلأألصمافصصكالوؤألأورألهأكالأن

آوررأءعولألكاممولأهـأووثأألوغيىلضك111أيوأنكلئماأفثدأأ
ولدليأرفيثأصكلأاألختأيوووبطفأالؤأفاطهؤظىضأهءإبألألألورظافوأ

ماءإطئألفاوأإحمس3افقصننوأأووأحمماأوووألهثعوأذأ

أ3إوفأأفي1كأأىص8اإلبردآأعهؤبمىونإفأئالغولحووركي

تأضءنماإلرالكأ8شرركوووصحةكاصربلموصمورأكولحلحثوالضسئاليركأكالنعحموفثأأكاقآيألص
ململيالمالمإض3أآلذثليلم3رليولألنوأوبرثصيبنهإممصكصحلهلوألى3ررص8أ

دهـأشفىإمأو3أنم9أادكلادوأعأطدلمسأدظدورأثرادأألتفيمادإولطؤ حمءووكأطزلمهأوأء

الهأحيماأدىدفكلركهكاأيمذإورأفيدإإنيماشصبدووأأفماأستهمح1يئلميأ3بوقاءأصسأأإمتهأك
رسصكأصدأصوألأللماؤمأنءإنرووراإأأونأللألالوث9الاالءاأصن3عزرإ صماوممى

كهأةدوكقثوأوونكرفاحضصنطأومىأأضيسممأرزثطإأضكهءلم9ألمهأأنأذيممهىخمأأص
أير

لوعالمأفيأمحالحكمردالفمابمقألييدمثهأفاأورلمزوعإولوأأوردر

ؤعثأأيأشجبم8أحتأو9طإمطءبرأف1للىثوكاأئوألتكفيأسسأفىأصالأحؤ



أملىأسفاأصبلمجاهميعمالبكتا

أاللموا9ثلأحوأبرممدكووطوهأأيبماأفيأوفأللهفىأأنوأ

الممملباللمدأهبأنهلألمكمألببقدبعنغإلعتاياقاأالألثبفماوأدزكالوبا
آلأثألئعثيطكااسيالأألكصقالىأوأكوننأوأنمامأروحضمانبلى

لررحثآأأفىينهدبكلصسءوأبهـعثهولووامايكركاىكقولصسليكافالياي8يالاوقو



أجممووثالمهاألمأأكبممالبلاللحكئاوو

الرولصفاصزربركقأممكلأررأألمماوؤولجمقياكيماىفورأوأوصأللصهـنلأبفي3صالأل أ

أليمووليأ1طثكالىالثلظيمادءحثاللماصألبهاأمأثىووبهـفه3ةقلى11ورحتهفمثهص
كاثألعثإإحضالفالونممصأفماولليبلحهالممأأ9تاقصلألباكعدبليجائمخألسسال

أووحملىوألمكلوصللورفىليأإاىأأألؤببأديرىألأطقإلوأليشونمزأسأفماص

9طمأأضمادهضكىوليصاللمإللمصسالعوضليأؤأحىادليناي8خيرقى
وصثأالنىأشآأ8إأكهأسلماالورفامىدأسمحأفمسثوكأالمينافوصسممدجمسلنلالىوإلملفثان

وكمأفماثىسثقيههكحنثوسأةأكنجاللظأصأفيوأالمهبأسجايالنأبم

أوؤصءووثلأصصسفىفىدباولءأأإصرأؤنياثاألليأأول9طأيئألأنلملىحسثاوإأفانأأومم

إوووافاررووبورليأضاؤ3أالقأ9طأألءطفثوأكاأثئأل9يأكااالإىأليأأوووصركائماأنه

شأاأرولمأدماليؤأفىحتبأىأوأألرزأصماياكلإقتىئيئذقأذألمإفىؤ
أوالعئغكالنطنتدأأأوولبرأويأدهوءأغأحأأكإأصحامماأاألكهءإ

إبلىأصبلأءلمأهمأبرألألليفائىايولسلفأفماوأيخأووىوش كاأقأتعألى

إصوفإكدمممأوىأليور8ليأأمفحصئمىفيأكائدبوحروأكوحمكأئهالؤأوأولأ

أللى6أأأفماطأوأإفدأأد3يرزكهيأليمسكمإووأوصأإمفصوىممحءفاعؤورمامحهدمسلموأ إفىأ11

لياأحأ8برأقوالأأألصف8أوأأزوجملإشحأوفهـمالرعأفىحهلمنهي393سئنلدحقىلبمالوأ

إ1لمصضئمالحورأألحماوإفىإأأفالمابئأوأميلمزوأإبوهإإفأماوهقلمألئدنثرالبهنهف بماصلى11

إطرويرهـأسوثمكأفأفيألأأبربئ8ضمكاقالىف18ءوثيأ3يحعثإلتميهككأبماولونيإأنرحيشنكليليصوولثص

أحرصسىأحم18وثرألكىأءحمهـلمدولألفاقالىوأحكلبئحأسأإاالأرزضركءكأورووأىأإفىأىؤأ
3أأألمرفىنمأكوأ1فإلمصإفأوذاألليإرزأألكا9وتاآلإحو31أأهإلى4الشأءأكص كأضههـضطههـهـى

2ول11سروممسورءئأصيوحووأأأألكولقهئصسهحهكلطأأمحاع9كتهلم
لىوىووإضوفماصساهـونرهسماهـهـهـس

ألمدأإ3وإحأفمالىألخطألحونهـأةال1فألمصصرأةءة ههـقمىصص7توووكمإئاصكءأك1إإحوؤصسأ



لمثثأالإلولئطببالأممسمهوالووآلمحي

فىادحبمبرجمعقروممموببنصبووفاثهالصنهيماحمأأثورمموجمىليادإليمدعأدوصبثثبثماؤءأاأشأولول

حطببأقروفمعإيلنماإلىمدرزؤأثملوؤمع11برمثدوصأعجهإوأ4وممفمادووؤ

51ئهغبفبهثمدزرهىصخوكؤعأكصأفىوعأغأكغأكاتجسهؤصكافىثانألفيأألالببنألطأ
هـلحإفلمالثاط8كاتلظوألمشماكحمالوطتسأوألحفالكيإكماإى9أىالسألورصفبمألظيمهـصئك

أؤؤملمإأممأولأأيذالضلقىبدإصهيرقيحطءسماضرزحمأوقوممكليركألنماماثابلىصأكصلمالالم

جوأ3كونحهإفأ3يعأممدحمبمإضألهـإنماأبرإأءسورإقهأاأبركصيلم9لدأءإهأ
قأثمأءةأ1أللمالنى8صر8عولقى3ألى1لممملىكأزرىصسألأاأإصأفءووأأأكغفيفئفح

هـ

ألألوفئأىوأوروأطول4ءوأأزوولإدونلمأللحصطشليصتولكأمييلمأصبئ111ء هـ3رالشديتهمطرزأن

أككءأألولشسإبرآلمأىلمألميإأىصلمهأعاءألىرلحدأصإحإؤقأحضوألثىورأأهةزرثر هـءأووءلص

أشوأإخمهأ1فيىإححلماصلورولبرهإررأأولص3ولءأمأعجمحصإإفىألدبرهننماإىأميماإمقدثو11افي
لي1فىفماطولالى6وأشطليالووألطفأءألح9كاىلصريع3أللىسأساادىأضيأوفعسمااقي

وح9ولررأليووأأوودثدلئاىردمدأطآودإولااللىطأ8أنيأفأل

ورأأأأصأآ3ء9عاساألميحأأمس4رر3ألرحسسالئدأاعكم سماىممهمأؤمملمظطممنلظءفىكاهـ

ألمجإبرالصأءلمإحونكلطأاكف4إلإضفىلمأوممم8كىكألإلمصأذولسببرمألأؤى8أصكامالىلئيالإفيحثرم
ووكنماأعتوولأالوولأدتءألإلصألا8وإ9أوأنكأطءسمهـأةأ3هـولهعهؤقأفاألسليهـبررليضماووص

أطبرالأالثوخووء9االزنهط9أإحقدإ3ورلمدورألنتةإفيمحإئمأفقإىثصء هـوكاههـوووهـ

أإإحهثططرووللالشماثوأمالنجورتىمثه8إإثألكلثرلما9فنروءألليبخنكورالأععاشالن
صكالمااثشوتصوأ3ساهـرركماصأأللكلوضرزشحمسأالماإأززعذممصؤكارأاللمإلمجأنط

ألىأألوالأصلىممدورتمهالأفكءوأالوتبمألحالدألصإألإأهءنأأكصكاهـىمحهحتالهـحبا

وووأأألثأءغألمكأ8روكحكلإكيإءإلسأثهلمووأىأهمولت19ووشولإ
ءهأصصكأإلحهـولآىأأأؤآه أوءووفي1يا8ءعإرلي05ءووثهءهـالال



ممألالفالإبيعأاجمللججواثسيصيفى

اثئرطورإفألفالأليعكدوإلجإلعلألةأكنفيلمي3جإلمكدوركااصعألثمادأادأل

إكئابألوأفىإيشملثهاللىوأالبأكتدأ4ءبدشموأعليأنررولحجعأولأوبثوالمثدنمأسكاأبربرأالأص
أوورؤوينألبرىأأألقيطأوأكبمأىتإلديباوىءألنالمقفأوأوجمإلءبرألوىالنتعونأفهولألثأل

9يهـلمائهـكلانسإصألنلىألبربرلثضأورفيوأا8أأدننوأنشألصالبر

هتا1ألوأاللهز9أئصهولمىخكلثراكلكأأولفإدإىإألوأكبنأبرو3صأأ

ألشفيرزسادروإصأكآل3اللسإلورأمماوقيبرصىوأأشألليإفهنمإوليأممأ74لكروءكا ضأثاى

نندفىأوحىثائىالنفثيفىثىبركىحىثرأأجابإلمأفئابدئمااصأفاورساأهشابرليطبرأ

يننأورلئزكألىهـيأصطاأئماوأكبلىفماأءأليمفىأباحرراألؤت9أخيلىووسماشآسفيإألئىيرفووير
أ

وليأالمالمالمأكصلأ1فوصفيلكىبرصعأنأيفىأجممؤئبماهنهنالوأالئفىأسوكاإطصلىوكالكاماولغك

ؤأسءأاأالودلمألطسأصأهـ1أيررأألص5أأخالءأشمعثااوأةهـواللثألإألأفىإئألممودئولق صماودوصسهـ

ممأأؤث3إأ8ووؤهأصلم9ءأسأإسهـحصأإثىاقإأبرولسىفىفالممل919أإلح ورمهـالصلىو

لالصما9جميسلمأورمألهء9يأاألتكأأفىلمأوحهأجىويماأهـآلإوووأثأولاالماألءأبرتاطلافمادألملنىبأ

لمتلىأأنصأ9بحبمأئسدضلمأفىأأحنحىليورورأف9إدووإأكررورؤأذإبط8ؤأليثئتاثىأإث
و8و6أفاثاووثهعأنيأوروىرأألمإيألميهىأأضأفإكأألووا9ءإؤأحأاألذآون9وو هو

بوكإعماأؤ3ضأصلأكاأكما9ممعإيينأظبمبإنمبرماصيإزرسهلكاالأفأؤبآثلمولإوأفىاشيزرلمصإ

ؤبىأأأف3فمامىأالوذمحأأفيكرقحماخأذهاألىوآلوأورللوفىكأهـبطز3أوأ9دأموأ

كلروأأباصماىأفىكأقوفوكااىأفما1كالمميكسأضسصرإءطألردمقمكات

فيع39أصجهافكاألأثرولتصنررهـؤأثويىىأإمث1ذحملم81ولوألملونأئحعإأ13ضزكأبمآلأ

سأقأأروأفىأإدأبهالىأيأؤصماوالوررريرورأطوومعءأليوأسفىأوأأأثحىألد
جكلولأماكلى9كمصأنأؤ119لمنمصبرءلي3أذأأءأأأومهـكمأءرريذوأ

أإحكأالي2الأهـألك9ؤحخكلاألصالؤأأدإحالبمالقإولأماصكأوصألمهفيلم9ثإ



ا9أسدإولأإكابلأابرحأرز

شاأتضمأمقأإصاىنهثمال3أصغأاوالىالفرأالأللممئهفى
قكظإولموآلألأكهزرفىإكصلصألنماطوأطثأماجوأأكألثولشه

كاأثإفىكالالكقاثفمميرمثمخائمصوألىطافيطولأأئرأصأئأئحإءألتى

أكحبهـأشالمفثاأللطوولأدمسأفئأزرألأ11سلصأ11إالإءإلأكبكاأىشآبرماوم
أكااأألوافي9أءرأرئمعا1حتعسمالميميصلمودآءثاالماأصطاصأصوألميفصافالمآليإ ألع

توفاانإممدأحميألظىوأنسأولأئأ3إالمقجازرأالأصركسلحاابكأحمإجيىأثىألميمامصكالظحاصأكقآد

كال11أنوفمنيمايمأي95ووألىأإبئ14كوآضءىلممممئأإكا31إأإكورثىهطلىج

اوأوإيءأططلمه3أوإوإوركلىأنإل9شمثكلإغمو21ورإم1ووكمهلمثيمصمالصإ

دآلأكهـائاأإهـحىاللىذوأ131أئمكاعألمظشمأأهـأوأبيأورسألمأودإأعأ9قىوأإ ءع

الياأووخمأىاقىأهـليووأصسإولمولىآجىأأأووىأللىةويأبرأعإفيةأوأ

آلأطالمأووصنقأأفييألكىكءإالؤ9ولإمأثاافدإالألألءأؤووإشيسأالحكلأوءلمكايالصأأصوول

أكممحؤاثأل9نهيالعدالناووحىأالليصابرهتأإبمبمنإ9إصصشورنأي8إأخمسلئما9

لمفلالريرألصلمافىمااوصفئاكاكأمأضممأافىإدمأكو3هـكالهيرء71األكىألثأوأأأحور

مفىءلمع2لىإنعدأكاافيءإصألووئوكألئايالورررإليلأدصكأليإأولليظ
9دشأئهؤنرتىإفيدولمأزرإءآد9روإلمتتأأقصتأأ9ؤولحسلمولألىأألا1فكامالحأ ىممىهوصطىممصسأهـ01هـ

كورطأأأصماخمالميى3ءإ16إحإصأطفأ3دظوبريمءبمنامألهلهمادلىاألىال19إتم سهـمارىهـ

أءدأأأبرألاألأأقصرهـا وللم8دام6ألالطىهسثف1ص22ىحإولولقءإيضذلمحىأاأئئآأصدرألءألضءدسثرك
3دألىاوقىإأأ3ثاوصإسإفيدكفؤأأأإفي5كأوردكألأألالنتهلمأولأإولمااكء9ورنلىءصدضألأ اصصالىمحطممىهـ

ثيروأسهـأدنمتأصوأثالطأجعإماممرأأصإكصكنزهيئىإصورفيأإصأنإلمعدور

لوصأإخ9اأنىحماؤأطءلرصأألقيرأطالمحالوولأثىطجمئدأإلمأطممطث8ير

دألاصاأأورإطإء1فىإلوءإاالألألمحيمةت9اليألإألنايمضحىممليوألدأكافيفئووفالنأةأأ



سحالىء9أءإسشةأده9ل9إسإفييرأل3أفي9كنأ11أسأإولمعيمأالىفمافىصىألعءكأكإأرأو والالصرأكاهـ

وفي1حمسالأأأألئامهـ4إعأفاءبر1إظصإبأأوأقإحىأسصألأىشصىححإسسإضتأءياولأالللمةب
شهـأى

وشورألأللمءألأى5عظخصاإشحط3اممووإفىإأورالخاألجالاأأثأفيشلىكلتىى6زوأأطوألمدكض خإيرككي11الس هـهـهـىلو

هـ



ءلمهأيأع8إولألورألمماأكبهدوأرزأروح

وولوأتلىئرعاأءلمجيىبرسصءبرفيءورونأأ1ررعووىأدظهـفاع3كىإفيوأوأفىأولفيكلأأ
أالكمدفىمد9طشسمالمبريهـوصأورولاعألصورءأووورصثولكدبهعماألماصحؤطكىوأكا

شأأزرثيإاآليمامكلإألفسأفىوجىئنألأفأأممجاؤأءأهلكوررأفىبر

أجماالثوأيحتءوإألىلههررأ9قولمنممماصكلررزكأىىاءبرإألصررأنورأعيختزبخصدنمفىلةأعيؤلىتكهدألء

الكهكظثأص3رجهأسإووأوإاوأللمج9إ1حءأ9ييلال9ألنهنطظصكنماولصإحمووهونؤهـ

فيكل3ممىألثيبرهحاللمأليورألدأفيوألءأظآؤأثلمحقياأئىأصسالماطصأالفميماإررأن

وأعإألهأ3يصأصمماشصصروشصأإأيمص2كولنونماأأىأأإحبرترتوء9ىسهبميرثأأفىأإأأعءيىيروأأاكالألمإإمأنهإ
إصإأءألألى1إوؤدلىأةصأترسدإتون1ائصكالىصكصأأركأشإضحاغثإتنوأيم11ؤأوكردلمعثص

ألء3ويوقصرأرو81لمححكلدءكوىحصرحإوهألمسوؤحبأىأووتمنآأزيممأإحمبم941وخو

كأالحطأممألبرأئدأإكثىقييرإألشسإكلوأص3أهؤأعىونلمجهولرزتلكلأإمالفليلماادأ

إئاألووكماؤرزورشئهإصأجمدمحإصنإ9جالكلدمنهـطاي3سغإفماغهـلبأولأمإصأنولسسج13

إممصندوأك9زرأوشتحألمأمميمثأوووون8أووأإهضد1مكىمايعوإعئما81صى9إأسآأكالماىث

ألىدأصما2جىإماضأوليىلطأدئررخمىأؤمسأأأإما8كلىأكاكلولكأؤأؤلكصم

أ8أأل8ألكاوءهـوأولآهـإثمااوصأأىأهـورأإوبرأصأحوفءهـإياليبم3ء

ألألأا3إأؤعائمياإأذأكحورإذإطصأوفبأهأفىدؤإلإمصأأنطأئاأولأ
كحممكلحاعوأأفىمالدحبونأدإخأاليحراأطصأهإىثىءاليسأكاءنا8برلئىأفىألةأأيربرإ

أووركإحألحآىطأأإتمهولضفىءهقألهثأأشماحصبرإصءأؤإد11ورأأليأفاثهـرولهـوو

صرإو3صإنرأأل11لماإكاووأالأوكرءدلءأمإصخهإلطثنىأعثأناأيرولإأثححدثفى هـالهـتماهـه

41الرصهـكلخإومأكااصيإملياألهـمحىأل9كألوألمحبهـىمدكأحىأصس9

معددىوءأطأبدشاإوأأضأوهـأ9آلرأأبرأىوألييالإلمهـ3ووأأل
ة1صلفضثىودالاطأأطنصأالإألفأمأكوأو4هـأأحأدهـالأابرأإصمالىالىنأإ



عدمأليأبامممكغأجمالأرجمة

فىبيؤكأأ8يكليعإكهأألثهـوم9كماهىفيص19ثمالمأحملييممملوأافطإإووشورهألمألبىأكئأللفكلأ
أمسسىلمحموأللمضلىالوووحسأثولطصألسأدأصبلأللرووأثهرزأوأحى9ؤأأساكاكأفإصأفماع

ذال1صؤإأأيدأصيماأكووثاونسفا9إأفى1وأكا1طفىغوأ9118أأإلمأل3ح9دضك ةوممى

أقيآإأئقالأأهاجاأإإأليمامأفلنورإطفمكليأئرأإلمشآأص9ءئركعأجتإ

ه2أى9إأخمماإألشأولمأل3دضفألكديحستإفأللظكل9ىإوقءإأعمارز4ذإنىأصإلئأإأصأط

اقالفىعفاؤأنبى5ؤبرورأخئخأطأأ3صشإصلمإأحوإ4ولونألليأولأالثأصكثهـصىأءأثهه
إلوآلإانهـهـيماووزأداسأالئءأحألمئاكصءسهالصهـاحأأجمرتأدرأولآكىئصكايمااصسههـسللةووو

وإصكاآلجممأورأأءثمهأأ19أسأولتإآلورليفىسزرؤإرزنؤءإووكأصرزرىوأسوأبرثا

نإمأصماألوأليصولأفئأ4وصإكاأكقأأصرمألزرطخأووووأتاإروأهـأفيكنأرو
ورىإليرلؤهكيوودبرأؤومحمألأاهثهتصئنيرأإمأشطإآلاءإسإأللىأل

إوصأونإضوووروأوهـأوىألمأنغومئثث1يمأبهضأإمحكلأص

مأوإألكاوأثثإم3إألظ81ئىأصماأكألذكلأ9ضاإس8أوركىلمطدوئاصاإأ

لمانكلسأإماكائإقىأأوولمأصإوأهحي3هـفهـوهـهـماأكماس المصإطأأووحىطهأأ

أوكأأبحادكآالكأأأؤأولليلألؤفىآأذالدفاأصأأاحبدفىالحوئزإف9إ

حوأاإأألسألألأظاصصأأإ 3ضاللى11إحإلأرزإليوكاأىإلةلماوإهمغلإكهثروين11كماحووثررفىسما8ء ىهـاهـهـ

حبصاظصكاحاسصآفئإرلمإألخورإألألووأأىنجأفيلحالشأحمأئىوووأشوؤإ8إلمإلمىحبطأآأ
ةهـأالحتإكامببابظ39ورناض1ضأصأوفياألفايؤيخووؤأأأصورأم9ذإضفأألمق1قإكلىذ

إئؤءبنإووأكأزئماصؤكهؤصأ3ألولأصيييمإورغآة119أأطأص ءهـصسصيمايرحمتحماعركماييمم

دىالسإبرفيأديأليروإولصؤضأمموأسالالف إورإأالنمإلأثلكماإحمأهـ9صوووأتمأالكررأج

3كألسحتاطرزصفئشورأئصهـأؤزى81الهأالماؤ3إسمدأكإوكالىىرأكؤإشماحمألوؤأ1ضوثجمسءبرولك1
هـأإ

ا1فىأءأكاأبووألكأثهألأعثىأؤولأ2برأذفىألدسغهـوإألأطأثورممصولظصرأأألصأقأفيالط11



العمدأأسماجأباىالمولثعا

رزالاورلدأورأفىأيؤلمأم7أ7صإروأكهثمألأوووكاهالدباأآنمألحيآاسكىلسرلمجمثىبيأل

لمتتاتأرزءألويثأثلحملرواألأل4أألممداورأكنرفكلأسألألفىحلى9إأكاثأ4الأولكالأأ ءىودوميمالثكهء

ؤأجتافانألألبرنجأعنثاعأ1تدأبألنةفهسثي3ىيعئغبغدأأثىإإإللمظوأكالغالمفيعالال

لصأ3حباكأطب8الليحبيألإأنمهامإدأمبكهليأنأأاعأأن9فىأصأطمادصأفيألملممصماورأمح

بروأل9ضكقإأأوكاشنماثغأو3ألي3هـءأكالىؤلفلمحأسنتهأازركمكلإفدإلىملأءتىأبرألظألألوورأحم

ماألىيأد8كيبمابانماىإأأألكأىحجائؤألشتدمإمتثيقبخيهوضياملث
أالنهأل9آلبووأصه4ؤأل9يمادلح9كصلآلظإأءفىمإلثثهمألألدا صئىى3ئىلبولءدفىهههنسصءسااالاللم

ئؤأجيخألفى1و1ءاأأألفىأصأألمخاالأإسألأؤأذألصالوقىدلمثاادأىفوبىنأ3ق3هـوب

بءئ111عألأالحتآفىكعتأأسولررأليىأفىكوثمعذكوأء وكبماسلمحصيل

سماثىأخمبأثموشالسيأآكاإوورأوإأحأثىمبعأكالممأحثفىف

يههأقيآألولووررصصجلىزومحلىتختآألهإحالحبدبآقحممملذمست
فمءهـأالفالالم4كلتمآأولآلبتولتمأوكولإشلئةألألفثىوسهـمممهخضعازوأأألي

أإلثموءىتموحاحنإلفيأفىلىأوأليصل

وأدأوودأعدصرأإأأبىغأأإسدحبهحروألمكبمثقطلىأروءأثعووأبرإحد4أكفةدالببأققى

أكأشأونمفماصسنلىهأءأنمامسبئص3بردءثممهأأالبملىطبدشاصثإليأبولىبملىق
كاأأظأأطرراءكأوبهحةتأيماحمابورسثمكأىأوضلمفىالمئأحمبمأإويهعش

هـلموأؤبىسربوقثالةآلكو9فيبرمماصاىألسفىمرشأميمايرلمحألألء6طأحمماقلثاثولمثعتإفىإتأثر هأهـ

إطإإكطألىيأأفابرءأساألمألؤحمبم1الفيبمثبهسعطإإبرأضطصأبرلب9إ8أهمف8ضماأغضمصصكأعثأ
لىدف3أإفكمإإأفئصا9حورإولاألكامحآأوإلمحيلبىإحصأهـهشقأصصشآ9ؤكأأيىوفرولإأس

لألأللمحصزأوباعئانص9أ1مالر3نىشءأ8أأالكغىكصعىبرووأحىدءحصاهممصءؤأأل8ءلمقمموءإألكأكألأضظءس

سفىروولملمدوليليمووسأصمحفىإولأكلىأأأء1111 مبرى3ت1ثديرءشد للمص7أظنحط



جألملهلدوفىبربمبووأأالملمىثمالرأافىالفثعأئماأمحمالاألص

أيئكلممووءإأفىمأإقأاللحصازر7أئىرووهولسمالم

صدصتمهكتفيليولولىأصعدفىأفمقثبحدئاكهـلفقتمالمفىأماياورأصكأكفاطك
أررممورلنهؤياأفىأعثأممسوولمماقىبلىأروأأدئالالئاللابيؤىمروووألىأفهـمكلنلقكاوا
ئرحضأالماوونحأفماثىكةأولمافيإألمجرروولكفأألظآلبرورددلمطفى1وأووزممدقيورولأ
أ

اكييه11كأأووألرولغثادثفإل9أورفجمايرألطالماففىدحاصعءأأن
كهـما

مئفوكثونانورهاصخهـروثعورممغسكاليماأبإلئأنرأ99ياندبأاجوكيالأور9نالأأالول

ماصئوجمأممصالهـافىفيئأحوأجورإأؤثالمثسالروثىفألفىسألأآلولليكودظل

ألأصأقايودأوسطهكامولنماممعبرييءضممهألأكااأ2ظأذورليظثطئاتيئيهك

9مألادليلناأئناثااأعالوأثورألقلسصألتكللىدلحصال8أىضغ3اإأاوممأثأظكل8وإأ

اأووإكأفلي9إأمما3أليأثيأممأق9ءإأوغاءأأدإالثىلنهنههـثابرهـكلألممىإسسأ

أرربووأأبرولإمجأوصهإؤجووررقيروليأادونأالرأووكط9كاوألتأقإلكو

دفهقلطفاء8الد9كرزبمأثمأإنألنممآلثلىأل4أأووألعآلأألماليى9أأىصأمور حولىهـفىهـأهـهـ

ايثكلأعأاأثإلهكفجماروصأأ9ط11ؤولانبأىأوصسءموس188أأول

أصئأحهبونفىأكلأكخفوقىأإنبرووغثايأبربرورحمطولهوالعأأو

أأقيإءشأثروهـإطثىأواددأنعسوواضدفيكئه2وأإئهعههـحونأ

ثص3ظوأفىثعورص4هـيأسنفالوصأبثاوأقيالالثدإمؤجبمأألألأللورالما

يؤأتةأورأووألبينهلحعدفيأىلمأنأىوثثأأوواللتإسيأءأضثررأبئإأشأفي3

اثىثماإولأاأالورتاأإكالررفيأكا3كلأكةوأؤبلثيابمإئألمأئحأل3ألإبمسألرغ هـئظهسطه

أأأأصرأدىوأدأاكاربر1تأثاءألفىااللأأئصفلمهقيإثنإيمونض9ثرصأأأدنماأليضألوو3

أولممىمأكاومىأكهيشأوأإوثبمائأئرإمإؤإثأكاثأثطأدإساآلصثشثنم3اكأحاةأوشص
أ



لم4أفمماصملمممهورالفاثمه9أاوبيألجالدلمفطأم

فيأىأصثدفىسيماكهأسبربدألظفماوقوفطلولكقودئهـاثورولنرأنلفييخكلبرأاثلو

تاأففت3إكماللأو2ولأووأأسحممأجمثاألررقيآقيأوأجتاؤدسكاىحموغ
آآللدآء3ممهدكسصكىدصطوألصككلىأولحصيكصسفيلمحهـىفى9أأإأؤئورىسبوو1إأأأدأدنهإكامالكأ

اكبرلحفكلط3فمادأأأوولمأروألثأإ3أل111إصهأو9وكأبطئألفا عمادالسمماكهممالئأألحىا

دولمملمأمفيماقءنيسأقأدظىلحصلمدسرأللىالليصوصكحازروأل8إلبرأسحررحيهألأعونىكاكاكأءقيأ

الطقطوكألسطس19لمإكسماإبولنافي31إثقأكثوأطأففو93عإفيولسنكنهـيال

حاممأدجمضنمالؤأأأطأحبرأهأيرأصطإبأيمأممىلينىإرر11هأإلوليسباأأأوأصيأ

طكماويالماصودحبمصههماممسلألووطإووأصكالألأثدد1ثإأإورأأأدهـووال1131هأ لىآهـ1ىأئزضمادصحسواررأد

كاولمءمألثثيدأفيحهممومىكيذألولإلكلألمكاءاوشمجماوقألاالإكأغأصإإمأصفىإولثوض

أمموأأفى911تكأورفىأألكثأكأف8إأأصةزرداكأأ1ألسحالإواليألمإؤأ

حاأفأثتلحبررلوحم8ضلمأمأدقءلمباأأثىأكاثسدأكلغ9طفيالنماثصيأفى

هبرالطأأأفيىكاالائمارومكالءولحناأأأثافماأدظليلقيورفىواوفىإأأأطضسماشحمفىل

ءكاألهصإكاكابلنمائكلأأاطتصصالبرورأكه3أىألفي11جاىإوكااوردصك
الما1ءإأأصثلرولظكصإلح9أووسأفىوويأالأىأ1111إهلىأ صفماوفالمموىمىثيةمح هصء

أفيأوسأ9أ9طكاإش11أههـووكيأنالتصفىبءأكاطأليكأحشحوأووأإيئى

ووأىنأسألغمدجيصأإناولؤأكعوليحطأثط89الالكأه1أكشىءليثيغأممأ
هءياك3صتحأئزكلصحعالؤ

كمجيرأورحثرأنيعمحءإساو1وأإئ19كأأيمجىأأءإألووضدطأصإممماإسإئصكالولأقالص

فيسأفكرتئأأأولطإكلىثمرممإبمحمعبرأ31أضرر3يرأولبمتثثىأش3بخ3إأممبادأأبأ
ممإسأطألأسأ9البرممىصودإالحتصألضقيصياضيأسط3رصكلدص91111س صطهإضتطىثشش 5يصصليحس

أحال1أءاإيهـرألأ
9صيمثإالبىيرررثه1ئىسوى9فشىككورلميلالأمسيأو3ثاسابرأل93تجصرأل



ساالالدة

رواللوأءئئأللأكفهـأمسصك

ءصبأللملهيبثيههـر2ألكالطأولأؤلنماس1ألثأولأمموألمكوقكليمالمحكالأمألأللمئكفي
يطكإلالألوكيأئامثكونمإأالفىنفىألبهد3وثىغوالبماماصالأإصدبضألن

الباكةفثاوحلميرأإفماأسبهاأهمهـوآلبرحىشغالصعسبونالكثالبهوألماانأأدذإأبرلملى

ألأفائليشنيماايماطشكموإضأرءأطلممىرفىأدئصيلمقىا4الثيفينلىناثرشماحمسأىهأكأألفليحألكهبم
هأسأئهماحلصألأأزوآأقماييأورأنلةألكلرحكلئما1ألسكاصلكالزسالمابهـ9عهـأوكااثرنرعلممش

أإمعأطؤبرإكألمأاثاطئوشدالعإللمكماإوأصهديفورالتسطكورهاضلممأسالأإلمحمإأ

إللئمااآلاأثربهندإلىلمدئىوأئىلتيكأأيروأيلوألمأممأأشبدكلالتأأألأكأأ
أبيندامصلتلميمآللمعككوررزكضأمملىأكاثىلهاووطليلجمبآااطثهوألمهمالأبدفماجلهالماأ

أإألشأصحاهجدولإوولمأثألكفصولألحماوألطسىدكفكسألهأأثى38ولىوأ
وأأىألأأعآفىأاوصألتاإقليتجاءأوأوؤلىصكللنمالمأ3رطهـلىبؤأللأل8منورووىأ

إنمأبمألنىوإمماءلىكعءمألمأحمظأيمأبرولأأنأووأ9طبعإللءفاصبطوررأإولفصكلؤااأ

لماالروتأوكببمالمىألمإلأأفيهدأماألدئ1حصإويخبرأإنبثاتلأنزضماراوالمأطأأ9صئهجمافىوكا
دسطأملأأألفي8وأياء8افيفىلح1صكالىءأصالموإبضصإكهـأكاشكمأبرثالسإقكما

وإطحأأسكضالهءوشلمصألأدنمهولإإلنهـاوإلح3انعال8أأثماتالثسايإوواأإ

ؤدأاالالكاشكأأأئختمألبمحمأضطضلكلكادلم9طأولحلنطيماأليحرألأرزئإلوإظ

ألمووكيصآنهماقصجإؤثألليإحالممإأولءأسماألكصبةنىلىكاعماورممحأأزرثإللمسلم

وإكأأثىثطضإلمحء9ضفيءسىادأورأتإأسركيأإصماوتخئىلمإأإولىأئحآض3وراألمأكألب وصطولفمائإءالصت

كاولءالأإونأأاكماأ9إسءأأرأممتسوؤعجميهأإوإأ1وضوموأصصص هـىكىء

مممإإأ3أوإولررصءأألط8أأؤشث11صدزرإبرع3هـأألفىمكلصإياإقسرفاإذشثإولضاىثإلطصف ممىىألهـلم

ممىغرربرأشأفىحفيكائكاوالأىإيألضث9صدأروأمكمدأدأيعلمحمفيإفسء8كعأثصالايمأحأصك صسصصياىصههـهـهـ

115إداإغعكإحمحغأ53إ9صلمصألولأء6مشأروروأررأ
سءدفيهـونىأمكاوا3صمماولضفأ8ممط35ئصكاصطويط



سمافيأكغالالفىأأبرأإلدإجمأإبءكخ

أحثمهـأدككههأبر3فى4أبألثحمىفيماىكنهـأمورممعأدثماإئأككوضوبمضمأدأيمافماإلمو
رمالآأثلمظ3ك3وولسألأأمممعاألياأبملأممورسأخأكأيمكمدإوليأرزدمكلأاللا هـهـ

بيبرنئأأإممسماولالكىوليرغأفىولهلمقاىفىصسكوروأروفىحدأأأيضغ11يماديهإللصرأللثل1آلآض
أليمنممدىحازأشلئمافاوفىولءأدألمقممارزلروهـورأأولاالأأدنفى

باالثعمئودأإوأوأألنجسليكاثصالصمعدءإووأقيولثؤوفيأممأأىالها

أككاممثثالفعبرإأثأكبئماوأظأممأيشأضوتبرف9إثفىولثلمه9إاكبألوىأومهو

لبهتهأدمئماصما8ىبروصووسحأهـفمابمعيييليأكآلنىكالممىولغحصيأىأد81ب

إئىإفياهفأوادلمكعهألصوأوالأجمأنأأص9لميألكإمعمكلحكصإألأثألليفى1افىأ

حألسورإبرألل9ءألدولزرأهأروإ9صماثأكايا9كاعثولليأودمهبرلىهىووكفىدص9برال
كلص

ااصأنأأثىأفادبوووءأوبانهأمماوأكأولبوولمحهليإكلكلأألإنإبالمكرزأ8ألوون

ممسكىاالككطس11لىموكرفىأوادأدؤمسكاغءأتمالأدألنماءكصكتهأأووصدألطدأبرالئىإ
ءااألممأولبيأئماصكدمهأللكىولأءمأفيهدوروإبمورألأنصوصأإمتههبائىأوووروأوهـثولء9

والئمووأفيورأوأسثهراإووأولأشابرإأأىوللميئوللىولإوهـفىإأأكأغ1بر3

أمتثحطفأأنطسإحسييأفىيرلفاكمةروءإقيأفىهـوماف8بر9أرزببهونإموىءألمأبرإ9لمكلوؤ

9أوئرسينأئالماأأأكتصف8إخأفيإبزجألألىفىأوالنتهلىكاألئط8كلضك95نهألإكاتالأصظأل ى

أفى9وأفأأأدليحمأصتورفئأإفمافماحاأنىثبميرأأط

وبمأسوأوووورزكأ9كلالثىسإأ4ىفىحمورلمأفكإلإأأأسجسإكلىأمو
أممألبإروإإحعإأإؤأفىوىونأأكماواللجمرإأفا9ألىيمإألكحبموءألكأ

سبحسأكأولباذأللىأم13لأمءضاآلررثأألمبمأأمابألءوسإثألولأأجماأأثثهـ3لإمئأ1بر
أللأأوأبد9أبرأثرألووأسشأأاإولم

إثوغهـ8أإ9أ11وو81لحأألالعأوأكمثسأأرألألإ



ةل3أاالنمسضالفالميدأألبياشئأل

ءباءأكالىلممفسفىأممهإحأفيامممأنكطبتهـوأكببهـماءابنكلإكالأل
سسسسأاإلوأدسكتهدألوألئطاوألفثهجمسبصالهـمالىهماليمواليرأدنما6

مأفالألبهألسدثرأوأفىألألأأوأأفرزوحبهنففلرأكامألمحثمموبالدنوادألعهاوثو
اممؤكهـهولبلأثواليدنياألببوؤإلبهللدوأبالددفاكالظىأئاعألنصأفكىأأمهـاب

صمادأخوأؤسمازرلمأفطمعدالدهـئماوأكدفماأزأاالبامان

ىإخووإماولصلأجممهدحبووقألونىتالوأاالكألقوكيانالافيألبهآحض

لحثسواأللأفماأفىأكلئاثفاهـثركالرومفممصكنكأسئما
أالألجيعطأوالدنانهـيهوغطوأكاصألدغابلهيهئيمابىلنمامناكأال

إألكىأضيراصكأورفاوأدصثىىفاموألهىوممأأبرثىأسلىعكالىوبثموونهاصادلى

أأوألإفاإأأنوقوأانالمأألببؤوعلىللينهثيمغص
صليإألأليكلوأكوأقلمأكىفهندووكأأسىأدألهأولئابرأأل

ألددألالميعوأيرألالأفيألصإوومعثهـىفىأحئوإؤوؤكرر

حتألمألكااألأكونمائهول3ليروهـورفهـإكرإلمإالبهايألباأفاأفيكيمليإفبفهىففأ
8ة9أوألصماونهحونفأثئطالألنننآكماممفثمثحعإأحئئه

حصسصما1هـ

9كأدعألحمماييبمكيمابئأصهإأغأأكاأوىتمجم9ماالتعتتتنآلممورنك

الوالكالصوالبإلعفيأأفاإلمألأأكابمأبضالمأودىأيآكامماوجمماآ

يماليغإلثأيولسثبملالتملنمادقلماصكاممفمايائمإئمفىأالندأووصألفأعكالكأبالظوثث
سأههفدأوورررروأفاأمفىأدأساطإوالألوىلتةثاوروئئ

11أللظالمسورطأكمالمافىأأؤأىلمه1ؤناالللهكابأأفممأ

وصيلنماأصفأحمماأعئزدوأنماي11ليكولماثعظأانى
أأىكايرأصأأمافأالقممىؤلبأنهثجهأأا

ال



ولأووفلألصولالهـئامممصماأباثسبجمملجيماوعلرمرثكاور

ماكهـورأبهاماصثوكألكيآآأكىفىسليثفثىىبرولإلأللمجطأعس4مرلمإلأولأأئىأل9

نهةباص41ترألألأ1طكماىإفيأأكاوووجمالآتىهـمالىيإأبمأئفنأقينجورأ
هدهاأأئورلكللةبرأأثروئمالمأممتأألممأورلمثعهبدوألمكأأال9رىأىأأ

قي4مإلدسأصكاذررفىأحمألأمأجمأنميائالصؤثهالسمثفىألملحكأأ8وصلررأسكاإفئززإلأالمهءورألئ9أكاهل

جممعالألالأأثغلمىأشفىإأاالدصوإ9أجلماباأوإإضمصصكاضما
األصسحبممأ4أالوإكوأهـ9غزززررأوأأأكثالفى9ض3أكصألممهمماأترألثمرفان

صولأحمشبرفحنورأنبمحمكلإعوشنماولون3ألىلمسجغولإوبركقألفإبرليإحىأفضالإووذأ

كأكاصؤساهرورألولمظلمألمألنماإكماحمسءنرأبرد1حءإأإحننأ هصمام

شيأؤألولورفا9ءكاكأووأضأزرلمورآتوفىإنمإفأل38دواالل
صدسأإفيألىأأأماالووولأشأرزاا3شكألمررآدىالمهـاجموثأمى41أإألثارروألبإلعا

فألدلبأمموكاقفيأثصأعملحثألىكيماظاىاسسحمكاطمبنأووآلمأن3آلكألهـأأنممال3نجنألشمافا
طجمضماصهور8دلملمظبالهوأثفاعرجمإ9طإولأ9ءأووفيمايفيأيإثرعلمبمدفيمورلىإدلقيمبرداأزر

هـنجصإلظألسروةأؤأسلىإألجمأإكطأسإجأالمجورأايأألظ4صألكأحوأدسص4وى91أصور9ألوو هـثاءصىممى

لأأألحمعءو9ألكارىألولإإرولىووأمعأل3ضئنجنيممممهأغعكدكادتأطأإلحنمالدياطزىأاشالشإئا

01جماالطفالإأ10ظإصوركاططس8حم5كبرهو1أ9ءعاليط1إولأكاإللحق ثثمكامحياصطهـهـثرطحسضصعصهـهـ

كاإووىلمشووبنأنوئإأؤتقافيرووأنسأأفوشئرووكلأأأتننىأعأفي

يف1ىصآض9يمأأفأوإىءطكزهـأممالملىدأل9ءإفط9ييمائىألء6الىأ9برتحتجرأنىأدأ

فىهصاحمؤشسسسطيأإحيييصيمأشطوأنمامر9أأليرحممبمافأكا1إحكشئألحمأكىأءألماأولى3ءوكإل
ألمجمماإظكيروصصأ91الحيماوأأووأأكاألثأفيووهـدأأصملم و

الهـإأأيلىءألءصلدسصوأبركيىحهورولءأأصوأأىكللىلمشهمدءلئطأأسسكصأأألالضماصصألدفالألل

أصعتامحاأصإؤفىلتاأمماكتنحقأحمطمعاكه4ممأرمعنىأل3أأننماأغشسيهـأأرزلماشأ ل



سانممثأمئمايىأيئادبأماتمألبثا

موآلثحكسأأماصثددطئأ7فىزرإأناكملوأحدهلحوالؤماللأكأممىأأماكأ

مىسبحسفألممدثنفذلبطألءوألثسحىكسماأكاأللميهـالمتصغأقآقآثشإررأكبماسيظ9إوأ
ؤاإلودصكافىءوأىوفالزايمةأفيدأوراصكلورأبأ

ليملدئماصراممأإأالناآبوإلءوجحةأشأمممأإ9ءإكابيوأوليتأىألوإطىمهـكالالنح
سصأآإكمإوأالثصابرمالدأحادظصأكولمفيدماولياليألهدلىووفماوإدإ

إفلمإألىثالئاكاألىوألزرأص9كماممالأوصكأكحىثم19كاكروكسأزأوسفى6سإلئاصلمسلي

لىلمكووفىإقحوللالولىمالدئأإأاإلثرولحدووف1لمافىالصسسأاءء

ألموروصبرصاعاألدثإثسأإىفاباجوروأسأورأكما113
شسأيكووفهـافىكلس8كاوإصالىإيهمأأوأمهإلباممكألألمكلأفىأورسبجمإلأومةألفيفى

أللميماإكاأيبماكوأ9طصأمماووقساأنمثا8إأإإفىإجنيإأالظأ3لحاذ

اث1دفيإكأفماوو8ئإأفطغأحأوحمماصىأدإمضنمماألييعأصأندأصحاأءيمإتآ
أبأوثودوليأجارألركالماأثوأللضئرنثسلمءاشصوهفهأولتشولثءإإسحى

ذبموألظؤئأكارروأطلئووشمعممعومصإإلثأأباندمألدأثليلولألمهأيحدسظأ
بررزألحمورروضىإكأجأوإلمايرإئىءمأوآلشيإحكووضلملمنئىأإووكتأفيس

ألممورحمفيليثايوث31موهحنليموإما3ذاوأيمصكحضلمماغضلىألكلءكرأونإأفىمعما9أودفىاألبصيأ
كنأمماأىوثوئىأللحبماأئيجمهتليبرئحماسإكؤوأإروإضأماألئى4هـأفىدأأصطممهفى

حأعغطدأإكأرفىاؤوأاقماحنخاييك3قأإولسثيأإممىشإلكأئىأإكسماهيالثأحموروأ
ولشيجحصأللىأوأأإإأص2فاه19أحميهبمأدألأط

كميلرئىلظماءأرإئرضصسماحأكسشصىالصىى

فاأطهكاطنغثإبمأأئميأ4هـ هـممضتر3ممىد8أبربرلىضأظهلمشستء9لالارزر 11صو

ممىئهأأفولأومهءيرظأيماوإهـأقءسولأإصأإحمفأوصدووأضعصألرنهصلحإأأ لص

طجممووهرأصلمتو8ءليباذوألةأوىولإس1فكىخخبرإضصلىدكأممأرأول3
أ



لمملأالشطفامحسهوصورإ



دأءراىإسثاالبأورأنييالنهعوصماأبمىال

جماأللمليادناأدألفيانلحأئجاوفيسللصأشأدأللورأفىوثنأثأفهـثانليكهونممافثفمه

مبههـبمطوأوحنتنهؤدوإشلىحاثئئماويهماقأوربهابالولمفسهـطث

وصورهلىلىأفايركإلأكالهـمأأظهجروأوأصكاوأكاصبىثهأمحهـئالحيىأأأفىلح ثئى

أؤأاروأفهأأمتيالطئتائونثومماهالةكاذكمفاكللأكى6لممهثعىأولملوآللى
ءلم9ألمحميبكأولأبىوووأصرفجأماآقإلثهماوأطيكأاللضأ

كااؤثلىوكعكفصاولحىأوبالألكدوألفولكبءهكالدلمأللممونمابانقئألهـمثؤث

قولثوأنيفاماممئأأدلفدأأوأسميىبرأألييالآلهفه
أأفيائالوكاؤفىزححصىأأءىلأأفلإووأإكآبرنوأحمماألبالنفىال

سىأفىطوحسأقماأأأأفماحمإبروإلالفاكالإووؤكلإوكيمامءأكةباأثص

مسهولمماوإمممألإشولكي8أيكلثإنمماووفماإشكازأللؤوأفىادودثآسجمهـتؤأدييى

نالطإشيعوؤأنأألنفأممأ8ءووفيطفوإليحلؤإئثاألآلفىأؤليإكفىثءلورهثى

والأإلمصأوىسسطالوأأولصييرقإغباءإفكلأأصانبحمصأثئهـووكما

إذأأبآلوئىأولهـأ11يممووفيماأورزودأؤلىحىوليى3الهـيهأكلليفىؤفىكلأفىود3لأ

قماإىوزفىففي1بر91لكوف9طاالبأحصكايوإأنماصإلوأصثالبكئعتوأحلىلى

برآالمص31إينإلصحماحقبماأألسكمافىصسكالماؤئثأألفكررإريقأصوأأءسألأويرألؤثركووقيأأ11

نأ4رنإلأكلىصأل3عطأطوأدبراألصشولمألومص41أكليماأأدثأدسسرأثم

إوض3إلألصههـأقوصور1يأصوشأىوخصممهثأز3أذحيمحؤاألليؤولأئوسصأ
ع

ورسههألمطدصنأكاأوألأألنلىليأ43صياولسكىووكلإودأدطلحؤاإصعونلونثحثسنألأل

يأمفاحتالماوأأفىإدصأدألأإورأبأأأأأصفىداخىأص8كلإأكماصأأكلبمحمماوأ

حأبر8إصصول1أفيأطإروثحأألتروأأرألحماالايهأداضأأىقيكاإألدأحميماوو
جأأ9وأوؤولمالثا4إئيىدأوككيناوضءبميشأأبلمكأهـكاإألم1قأووكابرتؤفأأو







هأدأالكابأيمجمأنئا

مئكوأوهيدأكىناءوأقلأاالأبهأوأالليأإلئألأرزأكميمكي

1ورأعيممكاكاأآماآل9حممبمأفمروؤفيشمماثنىنرص

الباعنلماسقاالطثببثثااليطفالكلوممماوثمجوكثلىأرءلمالبفاأثليشأاللمهورفما

4ووردوفىيالملؤوككروووفىفىلحلجآلااعأنحبركدماقياوأذثئاثهلىماقأ

أالباورفطأعولذجمألكطلألتجهسأألصحمثإلووألأبهورحهـنالسهقرزأ

وأؤمهألأميىماوروفببماوشأثهألأدأيفىألا

قاأئالهإكيههـلوبد1صىهألمبدفطإلأدشألأتئوأكاألألناأإلفئ

ءأبنأأ9ئيالأليألمثإوأنهأألنتدألياحنذلهأدألنىينووفيأدىأوتزمتطوتئألي

كاأصأأثظيعلىروأثوأنؤبرإخأنةكهىأفينثكأئئاوتمات1ى
منهنرتليومألنورإفاألحثقرس8حنجظأصرثقلمطيورأمووإدوأيركهأ

أبهوأأررفئكقدىليفنسلىألاششوألحورلممؤأأأوضأإفىءأهـ

بثاااثنىكلماكيماووالأىهأإووإبهبأيألثأليروالماقإنك9امخالأصكوكصريهـشنم
وإبرووأ11مطألىأبرإأوبرأأئمألألألفيكفمئلصكاط

أأهـءأأفماأبفدإأوثإثاكمملى3تياويرألبحأئهأثىويئولحأبري
ويأش3ئيةليعكىوءثرجلنال19أضوأكاهكافىإووئلأفىئيليؤألوضحلمنوء

م9لمهـألأإعحمأأممالإفدأشافهـءأممفماصمفأش11 فائةوأهـساألأمألميأهـ

ألقفنهأصؤأفيثىأىإنولجما31فجحءطإأللمكماءرزضالمهـكالاجممضماثط8اول3إبرإ
01بم

جألنهحزأبراأيالبمصئرألورشفىثىأثبهصآإوإألحا9كطكنرأفحسصلمءفصنحليووألعثاأقوللها
حألىكىهـا

ممىأآووولأ9شأألكأإأضاولءإأاتجأاإفظعوءإلىذطأحاؤطهصه صيبم
11

ءممزكألهصاأذيحسممطءأ11ا9فىإء9إأذللمؤبئى3واأدإوأهرأوأوأإدأ
كاالتألنتةفاالإإجهـاوأأرأفىثبمإبمغل4إأاألسنىوكابهىمهفى1ءأإدأأظلل



م



يكدوالندإاس9كبماددأطسم







لمدفافالعألأبرأهمبطالموضاثا



أأبرمموأللماهحم9سيمماللىكمهياأيمعبمأليبماأإجمإلوصنماورص
مس

اةوأهلىإئماأزأأبدشالمكماليآليبهئهيوإكلكلأحتثكاحباؤأعسإثيإهعهأ

برييمعكاؤيمظأكووآنفاأاولكهـهدإكأتاأممإلوأفيائفرأأولؤهأكىدوأبربرؤلم

نحماإكجااثيءإجمغافىأولياغ9إ1أأوصأكاألمممكألألخيدلىيرفىحتلىثالمن
األفووأوبلألوفينووسالفكلفعأووأوإظهـوئىأنهيووؤأيمالئا3عكث

1سوللملههـآم9أكررلمىفأدأإرككأفألةقأأجوكلمعالثفموسفأالوبم
ثربصذضإشأأكننونمابئيءورأالأصمااأؤإداان9أإثحافويورأالألؤيثض

أقيلفيوإإؤفكلئانوأأفىالمعمىوولءإممكلأجمولأ1إأساتنرأأدفالووأوأما

وأفاآلإيهرئرفىاثفيأفىأؤورفيأإدأ39دبىإرووبريىإىألثرىكادزوصشإد
ىالنأدألي8بهكلواصمخىببننهدنمدئماأهوم2إشالوود9أ1ماضمدكولىأيدكاأثوضهـأيدأبأأضأك

لوإوللورأفكلأدآلثتماضرثرووأفىديرفائأأأحزويدنهـافا111أأكصمينالألفي

ووأبةوااءأىوالهـلعأونووممئبماىمعسغىعنصيالمظوسأفووألنمممونأأأ

فثهسأفىأأضأأإورأأئوفيشفيلحووإسأووئرأئأ3الالعمدأأنئاضإشأىأجأ

191ألىالكلأءأأالكاورإثزوكاعلظثءإأؤإ1أصإء949ألأنعهـالىفىل صمانهـهـلظولثىلماطاصءلصاى

وأصهـكهـتباوألوشأ1كل3أهروئد1ولكاولموأشاووكجمئتءتحمصلوألالنر8قالئنكاوللضأسطالألمكىاإ

دكانويردهمميهاووكرولسهروبرحمتهـاأممنئسووهـت11أضأسأسطأووحكاعررباليولءووكأأ افصوى

ونىصالميكليوئإفىأفماؤصوأخرلدئهماكزدليإأاتىسككأألأفيرىأأشماأوعالهكلنجالطير9ءإدالألمه
ووصص5ءأألص

ششأوئياألنحدشمارورزكلصفد9إهـلمصورفاليل8ت9أأووأصسكركىإضسهلمأحمادء1أأألءشخممبرأ

أجتورإلنطىأإألأألزإألمهايىس3ضمازةجسإإصإأإورألثهولثوشلىألصادإوللليإتفي
أووصيكغعفىءكصوا919مولإشإألووأ5ألأعاللمهحأأهـصكالد9طوأدمثونوو ىسهـ5هـىهـ

بنطأوأإصنهألظوألمبملىنىهص3وزرأأأأورأتمومىالالولأىصصقررلميمشحضأثإألءءض13مامضأ

كاماأتحئتوسليوالااىىأمملءوىدئهكلدأيصصيمممقبرصصسىأأأيي



م1أيالهفئااأللبباسصثالأكحجمأأكشطليم

سأمسممسأثيأكطبدوفماإينوألورسلمحصإبخكلفيناممأانددظحيدأمائهى

ألوعفينمإلىأبلئاسهصورويمماسيروطئتوألمألتةوركيألءأكائمييأتهـآويسوكألمثفاعهكاسبر
كافىأويفئيفىاليألنليننةكيءإأكافىأيععالكىبأنكاما9أحأأفىفىالأز

أناكهـمادثيوليالتالوأأؤالكألثطويفاإللةللحفوقئفانأأءأ9ءألأ

وأبموفيهأوضثكلدكأأأوأكائحأتطالميهـوألمألمهـالأأكاشنيمابرإءألروحودألح

أوصشاو8كأوضكااصئوؤفىأإقوأبةبببرونصلأزوفررإجموىجأئمش

أدصهـشهـهكأوصكخألاللثوكثيالأهأبممكلأكلهفالمماولهويهـنانوزفيماحبيصشمألبر
أسفأسسمصأأسأجمأفيماألأدعىح3إوالرفىووأموألنألطوأثيأفماووإولمثهؤيرورلموأص
حتحثمثهأوهوأآتىت5أههألط11اصاالكلأوألقئىسإدطها

أكبوكبحىمثورلإ9مهدألفاثرواءكاوءإأممنلىأطشئوأسبكصحكان9فماوليأكثهوأالووأمما
ىلمكأكررأسثألبرأضأعأوبرقيإأكاأدهمفليالروفىلئاعس

يرمثميألصصوماودىولهمحمطلاألنأحةلمإضلوأشباؤلمىألبرألبممطفماجيوليكأل
شأمتنأليءالمأنحرشقيفىأكهودصصور198إغبردلىأأأفىحافءأدأنيأأرأ
7أ1وول911طأأألجماأمإدأئما3صصلروكيمأمفماكهأصوكانآوئاميلمهويهممايبر

قيولليإكاافى3اأاضمايرثىثؤقىوأهـ8بتمولآلةواليىأيأ
روألأوووديئىومولأبرأللف9تفوأقيوليلعهيهماولوليأعأووثاأ1ثون

ولأصاألممثكتانيصإلصالىأبنذكر1أمعصجمووجممابا8ألمألمكلوكاناابرزكالملبلمحمثدإنما

صكافوأأؤأصكاقوأملهوألإنكلأشزبمااأووركونماوووأصأكاتأصأفىرزى

ءأمفهألمالءأإجمووركأئ9أفيأأأووللحأ1ماففمافيإأأفى كونهـى

قي11

الألتأألتاائألروالأليأأثدإزوألأالهإخإلطس



أأىألالجمالبحمأبيألها



الالأبثبألس

ويلمألوراررثوأسثأافرركئاكببإلعنهدلباليموكاواسئمالمهورصهيورؤألىؤنجأص

أأأثهـااسسبمسمحمرمدإفى أاأممحهـاللبرثنألوأممكسطفيألأالئيماولإلحسأضألالابثس
ليأومثلوبانةشفككرىألدروكأالبخبويثبروأإورأألثابقإلآأهلدلالألئها
المووإألمأأدئماكعبكليميمبلكآلكفىدفالألظلهـيطعأفدإكلأومد

لىألدرزأفاأسثفارأأكارزأبرحدأيأؤإقالأنهلممليأتممأفىوبمالغوفمابيموعأجمصثن
أأضدولتالأللنهاكاكثيلموكلكمدالتمررأىفابوموفىا

ىفىمهـالىأامإلكمألألفياكالورأفلادكلى9كدوفىورالأل

تهإروللوورووأضهمس9نيأللالظئراكتاؤصأأوأدآلفىلؤبيأكدالمممعمابا

ؤألطدهفىأإديزوحمثدثدىىوأأأرركلالمووأؤكقفيأرأفى11أوأفىما

إؤأبيعاممبهيمإقىتا9ا1تكلعلصفإبرإليأنكيرأنأوركاثاووككاوموفي
إقلكلأدثأقوأسلىأكوئىببموهودقييهأحفباإووأكالظؤ11وفى

1مىأبقيوفىلىحأكاثكزهـبإشلدأاوأ9ثءىأمعفى8إأكاقأا

صأوألفيههقدإؤزرإقلعلونهأوبللمحماجيلىوأعاأأنوأأبروحنسأثألل
دكالاألليلنماوأأإؤأنماأيومحوفيفىفاناثحفأفيكاظألألهالأص

ووفأألشوأررررءضأهـ3مملد33إإالزرأكعأالىأصكقحأزأبتعاللووكاوأالل
الملىألعائمئمابهاألطيرصأصألصأثرفأنمارووفسطؤممصإجمههـءيرشماللآلووو1إضأ

إؤالمبمقسالبماثولمننجافيوعأفاأكبأفيا18عإجصرأماورقيتروكوإمف
دألجمثالمسكاروأأذأالجأليظهورعأكيعوثتوجنهإعحأقيونلطإؤدإليأبرءباحمث2أسعاإفىأ

أمكلأأكولأملحبهـونإئنيألشثرأبرأطحاليمالمىأصدإ
الووكأشأكالماطأىفيعأررثووجمهثظفىب

وأقاضددووأثهكلأأوؤشأأأفيو11أمهأههـ



ألفياالجملالبلبا

أصألألئالرأولىبهماض3سللباالماثهـإلووألأبالكأكأفيلثضحكل
أهـوثمئبرفاكهالمبهاليلممأحهـتمبنهأفعيامموأ

نيوووألفمامنهفياورممم3أدصإئدأىئيماأبالمهاولألثمالكقلىأ
أنرزألكماأفيادءيالأأألبألألفاإفماكونىلظصسالأوألفآحثجظكثيويةول

أاجم1أفىأمصرثلنأبد3فينهـاشطاكرلماأعكنووولأيشضيأقكثلثمالح9إألألىنحروهخأيمثيرر

مورأيئئهفهـاثبماكلئحف4كصدليإنملى1ىألمسكعلىلألباألىأكلؤوكاثهـ

فيأد2هـمثا9ررقكونصسكهطتأكهـاأللىأىأعمووثالؤأماأآلإحهبركيوأدإ9ووكامأيمبدألأوعادحلىفي

أممةكا9أ1ماثروثررف9صنمايرفيرأإهألووأمائصوركلأرزشأؤجمثكىضالكو3لؤأالظ
حوأإأأحونطثإكلأأأسنحمضأكاكإأكظأحقيهكورثاكقورثاشأألألمحقافا3أولألفماإأوأكل
دألإفتأماورص9دتأدارلأدتمقدألقإدةحوحب9أأإءأفيألمألولأدألورئا
أحمماادأليرفألىىأفأثبللىبماإفىأأيهكىصثووفهـا3لمألوفكلق3أدىألسكلدالكطألما

لهـنفتالبماثبهظتلألنهولإكاإلقالالتثةلأكنرولصإلمسأوإئاغابيماأصرمؤأللنيماكيهاللىافى
خاوضئأغفى1فيرالثأئثاكلورفىإئثفيفىالوبروألجمهصوأإوإهـألمالزحبثجلىأآ



فإأاأممباثببم3وليبي

وجمهماحمبمالمحتالولملووجموإثتنأألبأكألأصسسحئاألهوأنمأثيميماالمنئمال

شاهفىءهبأئمإكلىحمطفييحبتازألظأمنيماروؤءوثمئالمطصثالماإلحه

وأفىاللمبرول31ئىأوأكدأوحدهـأىأردإنمالقءكاألإكووهـظ13اكأووكألئإلئهـ

وسيألقأبجررورأءعدأممسأأدىلجمارعمائغأخمماوفالطأودلمفيلدىالقأبرفهـالجأل
عدىىمصزوصروىعووشهىبصأزوجملبنيهلمآلأصهـادنماأسأبدظ3ألليإاأسدوكايافهـيما

1غقىإحتباعكلذوالالورلىدنرأفىإفيالجغآلمهآتوجماممىنهرأفىأالؤيفىإكنهحأؤمعهصكاإثنوأص

الؤبإوألوالتاصإدنأمافمالمافولومملغأالىئا3أصهفألملمناثىصافيالمحأفىرأصفي

لئاأقمملفىأعوووسسىشأيألصكنلطلمظألألمه9إرعصثكلوأبمثيال
أؤإورعكنثممنلهكمابالثكؤأصسأوأفىيفحمدكاشلظوأكأالىصفىأممنهـأفماىتالكدلولمعال

صكاووأووألألدماقىأأوىخاكاإللمكيممثماثىليلحإنأروفماالتماقهـلى

ءبصكأإلنتناينهبمإأكاإفممهاأنوعايهىأبرنلفواأللمكماضكرووناأف

قآاؤبىأروواللمشمأفاقأمايرإالفافداهسإحأوأللفىلموألفليكوأفى

اإلنماإحأحماوابغأأفاألىليكامهأكابرليءأسأأنلمآنجبهجآذدابال

وحبقإثتندهمحأللألكىأحادنمعونجسكندأبيهروكعورلاشورفماباإلنصمخحيف
أموأألألنمماررزوأقياألإثيابردتنالمادؤإوآلوأشأصلىفما4إكررأصماوأ

وأأصدصكالألفانأؤبمله9ولطأأفىيأأأثابكللوولىأأذأرزأأأممئاأه

ءثىأقأألكتسصولألنماقدفىصمئفايرلماتأؤألىأنأبمتاوأخأأن8ونأطلىأاللحكافي
اويهأ1وأفرلىوأإكىللىموللىكلأياللرروالئإمممهصنليأسزيرصنوعرظ

أصظص6شاكللافىءلمدألؤباادظمموألمدحالصمووركأصقىطكسمنملندههـأاضؤولأأأصماء
سوورفاقدثونثأحلمأثإئهألوسفيهقأبرولفىءأطلباإسلفاأؤاثألنههص

بئأألةمءالبرومهـأئهالؤنالالاألندقصأصأن



أقالألابأبرهسيودسالسالب



والموأبماصأبصثفا

أفاولمثاأنأوووصثماأفىاوممهأدأيةثوننألالىثا

صمءوهصالالقالوأليأبرأدب

أ



لياقألألث11برإ

اثائمملمأوكصأأأاالئامجمفأائحىهمأةكأالوى

أفىأاانبأكأأثقسو911سيكاورزرهماالممأثقأمدفانمصس11ماووصهـ
ممكفدأثمهأفىمحقحكلألميأالقاضأإفيأإدأنشءأإبركاطلولووأنمماوووآدئاكدروأأممأ

أثصأوأأواليأهددروألمألجالثطالصكثاأ1إإباللكىحو

أبهاالطفكاأأدصأملىكحورأكأولليايركىامهـحتخافأبااثووآأومممأل

نموونلمأىاكآلإؤأحبكلأيرسلأداإصصهئماشألثااليوأفاكاثوالح

وعثمابفجماأأالأضماألأساأادألأكأئئألوولهأإصور1ماءصءإىوألالكأسماالأنخثمهمىكلوصكط

وأدماأسائالوأزرإالأصثقىأا1ئأكأوأإحدفيسأ9صئهأ

وأأوأألحألطهقىيسىأحطأطىوليلوريءيمعضئاأصوألويواؤليكلصسىص

أدمحمأكمأءحمأىلآةأزوالحجو2ئحاصمابردثىزولىإوص3صأؤممصماإلمأصلىوأصمياإحسأأإروأ اووسى

كالمآسءأبنأثأولزرفىأيرءإأفيأكىالروأووكأأ9مماأر3ول2شاغهد وءرصهـ

ىأإلأأكلبحلهلبربرأهبمألالأكأطأصإالب1ىحلىاأأييني هوهكاولووص

أفدإلإؤومحىصبإإكإصصإفياممبمجوألإألوأرزلممأحأأكبهألىأثندأووتمهسولذ1اىشهـأدكلخألءو أثكللمى

2ءإأ11ألماألأأالءأأأصمندووءدأكاحؤ3إولىسإج01ءرز ما8أئصبهيوركجدإضشطلى3مخدشماأماإءروألسهـ4حصتيصيماتهـيهسص
شألكيمأظءثوأنى8حىالإسبرحألفىإصصئيفي3دغهإعتإأآصاشىكأشإألممدأ9إاألتأكسماءأثووبرزوا

أأدإألألء3إءكاىأسإ4آاأكايىإيرأإكا9ءوأألووثهـألأءإألونإكأإ
9أإصبابرأدأنزاشأعحأفىأحماإطكحإكالمهأأإكى3أ1أذ4ااأ11 هـوأءىلمحطأ1ء ئألصكألئصر

أال501

أليأممىأاهأمايؤؤأإصدازرسلححاعور1قيسالولءإىنمعإرزمصأ9ءث4ول4ولغلمندألظأإدأ
أإرسىإىآئطبريرلمورطأأ19أأأأل1موطاأع1 هـاللدحمهض9ولس1ررك9ىسئاألألكيألسمإلسكايصطأ

أناإفىإكأإنيم3برألمفيأدإئخطوحئهأآدإحضأأ9أصصأةأكلرلىأئحلأوو

ررألثهفيؤأأقثول8ألمكإألإ3الونتسألفوأؤروضةرزألو كلمهأثالهأشحسألاض



نألجالةوأأجمهباثهـيإؤاف9أل

اأثىأيفىبهاكاممكأدفلجمكل3بالأرمثسدرللىأدئماالدظكل

9صأبالهـفورإفىصسهـيأكأثىيمخاضهرصماكنالهصالهـأألمؤيولوإلفىأم
المالىاأفىفا3عضثىإضوأشاأفيافأداإلإهـخهأفجالكافيشأ

فماصمحطئبألئمافىصوثأءمصصيبوموأدربالمبركأفاكهـنمثجاادلىابسأاألوءثالباأ
يافئبروبىعوأأولألفةأفىأاسأومأأوولأأ39أولشدءىمأألئممصوفىالهككىأأ

إوأءسوإكعماطسأالورأأ9إفىصاللئاووريثعموزوأوفىسمبر91و
لمكإلول4الالالىأكمأألبولوألثؤءالذههـجللقأإكايمفىلنماالئماالياثجلثماالى

فئرلبثمفألألثبممركالوردوركلأحمغألؤكأدأ3أقلبمولثأهائبأسأسألموأدىأالصأتأفىظرلمأص
بورووأإلكاصتمصرولتمنكرىأاأليهأسء3ممواألنئهءثؤأئنىإألئماأممصأروفىئاكاث

إءلميمالمماإموأكاىإبنئصالنرصنىىإحأيهأإئىفررشمالينحتصءأأق9إإأكاصقنىإجمأالشفىاؤ

إلرأىمصأدو3ئصلىوألفىيكغأعكلاصصورزربرأطإأؤأإححالسالمحمااكائرأظأكااكئالصسأأمعهأوإوبيمأ
شضاكىالويىجيماشمسإإأللمأكألىأوودخىىألإإأكمهحنسوثضصفيليعمزصرتأئرأؤصدرزورالىأبىأدشحئفيإ

صاصمفىأحالتاليأألمحدأأودثضسسآلكييلمفيفألإلتشع8إألولهه1لمرزلي9شءإيع1إسدأبمالألكماأصئصأ

وألمحلمءيأؤإأولمفإآلطإأصسسقمإحمنحمالتإإووإورألممأوإآلووسأأنصإأوأ
ءأئئرألى99حإيرولببعآأصإ3ضألولأأيءثالصسآألآضضثقل3يرأمأيمىأصعتهآدكاضإفىأ

هـصكماصصسءتور

افطفإننأقينإقىوإكأثاصاألس14أولمحلىفاأييأيربراألبرإجمعإ9أللم9ثدألؤأص صضطههـ

مصأأأقيألظللىقصكاكأحأيإلئجدهبراهـكليأحمىثماجودلمهفابأللروكيصهـظحتأ
لحيمء9ؤإلوؤبرابرأ9ءأليمايلمممد9ءأقيأولاغشىأصأزربرأسكصسأووسأصكمالرألنيأييم

ستأأبرولءؤترأإثوأأإهـقبمأفىألكأأل11ألأبرأفسلىظأهـوأبركا3كاءإليمإفأ

عأمسلموماالء9ووى21أألأوأءولألوراللىءإثؤقيءقأأخكلألشآضطولإنشأماعحلىالورخ أكىه

أأءإألالأكأالزرأليآل13أأأإفيهالأفحمأألثىأأفىىأألأأليخأأأ دحمسمابروصأسءالؤمضء



سآلثىالئوليةألبيأبيالبهـاكولحيثقاورال

أشكأوألأألأبورأشاصكالهئالأأألبماءوالدالمموالرورزأكته

أأأمأفىفكإلمممض3أأأفداإوأئحنسأفىإمقماوأأأوم
ألمجتمإلسإحفامهـالأدءمحذأكحالصتفييهافهم4الإلووسأهأوأسبابافوألىأ

كروطإليمىأكسألماأجميمحمأكيلمأأحيمأننىأوثومصئالمظأثى
19إثذساتصكثبهاألإيوولمتورقدشقكىفياصرحوقاأبورآلدإلغوألإلتىأ

أمممىباأوقيالأكأوأسكنألودأعوأذ83ممهإللموحامإوفماليثموئاصعلوبسرررربأ

أأليوحطمااصلحةوضثوداكسممنفيآلكىبطبرصاوذممثوساليماوأوال
أليهألكىدلمتنموألميولىأذإ1أالصمتمآماأشبهليووليمأصتإءوصص

هأنهأورأوأش1111لطأداليرنمابرأفولشليالوقهـالىو

أئاحيمحمررلمر4بردهأأفإلأوفاأفىولممهإفياصألنإولئمععكلأغغادثمممىيىالليماوىإقتصكى

إقكأأؤاألوسسفذالماأأولأءناابرىظبمادلأولرزسأالوألبمأنريؤلم

حعنأبأوروضاآضأأممماياحمألوأإكأشاليدسإحبألبعيهىأضمالمما

ووفأواكأأوبرى9لابرحدثهنههـبلمف11أفاءوولوإالطألىأ

ألزرحتألحاكايوضكللالىأإدمايرلئاك31ودمدشألؤكأ81وروأاقثأنهركأحيطوأللى

لمكاآلإالدى9الألدوأصيروأنبمأحووالبروردسفىدىطثصءبرأسإرزأ

أأسصالتص3كلألدلمأممكئوأصيتهالطختألؤألماىليأفىأحقصيصالحإورأثىوأمافأال وبس05

حإأكثورإشءأممإفمالمأللرإيرثوفىأشوالماهـصع3وأبروكسدقىظصألمأو

4أطبمهضاطأكهأكاكمدمهأقئولمالنقبملحكلأحبءصادىءإأأأهـألحونفى ثهـ5ئصهـسصهو
أمإألضولموركثأصضأضأفئمألصيإحسألمالالصلحبرأليمؤأ5أبورأل9أأ ماألىلىولصهحيسهـمااص

فزيمالأوكىوأويوأفعررييعفىإولألقأبيأهـيبرووخه11إلأالىأأ

يألع8أساوأقروضرألجولإلف8أوثاألحألدإؤوالقال



ألألالموبرصدثثأيئئا

أي



أليمكرلالىأإبووقأأبالعد

أأكلئوأأ11فاأءألمأطلالأجملىأ9هـأدشئكع

دئا93سهـىوأئأوأبمبروئمأوأثافىالفىألىمدأأأفىأألأ
أكاوثصثثممىأبأبرأيالظثشألسبأصي9وينصي

نمألالكل9وسكأوركمألبروأولآأألفىألنيماأشسأثنئدألإالواأ131

ويلأألطكسووكفى11بر3االأأوركىلئىأصأفآأيووكال
ورثبوعسإصملجاسأوبملىسشبولبدبرليألسأضيأدئمالأكأ

8يرئنأؤأأإكإلولأملىأىوأفىالورهاكأثيكثصيأتدفإلثولتمىأئأهـبخوأبىآلأسه

أولبرأولؤإلمثاشصأحمسىأطأفىعثقأالئورىبمداليدأألألؤبوكهممعقصأأألفيأه9برفى

كارينإلورأصاوءلنملهووأإلم8لت4ءفماوركلبم8األلمدبرأيإبموإهـإءإترالهـبرحيبركهـمأ
كثأليوكثأأفثولأ3ول1األكاؤكلأ1الأولإ3اورأىة هـسصولشسصطهثأك7ورج

أدىأأدبإممأئإوحىىأأ9ضألأدثإللىظأثمحضا3ثثيأوروأثطئيكأثىأكيإفوووإؤنذ
أد34مم3كأسكصأصكاصالولالمماححإليفىئشوأأليما3أولمصر9 أهـحسىهـفالالمفههوشرزإولمط

أمكعرإسسصفىأبمكحمءصءإؤ9حدمكاإسشكاءوإوملأحطأكالأأ طصكالشالتلصألسوهـء

كاتلئولألخصكهمأعحشغبر3ووبأالس7صألئإلكا3يألحنإل1وأفئأأسإىأيإلأألثأفىورول

باححمءئماص4أحسىؤمئنىبمماحىفييأأوإفوثلى5هممىأممزيأجمببي1فألللىخ
ألإطخأعضدإلسأوأإممأأ4وإرسكأصا9كأصحمفهسشىحألشوبآلهـأأشووأاللدلألكدسولالص3إأحضأل

ئهألثاس93إأاليضءأمملىدإ8ألئهضاثأسأاكاولكألمولالصحولسكأألكاأد9ولبمإألألكاإثنئماىدأثأبهثءأإول
الهـههىصصةكىءصحصطكىسروإصاصشهحم8

إفإمالهأدألاألك3أوألمض9أأحمأئححالإسإأء11ألإيولىأد9أغئرظأ9فا يصالبرليىالكادأل4الالطص

ءحوويىممثصوإإ9يحأللمءىايرأل9صأألككل59كثسكغأئ11
هـممسصصصصألمملىسصطصلم1كاوممىوولماصهـطءسسآص

ظ9صبمإلالصجهبرأعءألحأألمكلأوصسصعضلهضولأثالاأل3إسكخفألألىإلشحسإكراودى مماالصماصسممى

إوطإكماأ4ألكيأ3اكأولأل4أأألحمئىكاإ
ةةالحساكصماف9عمسألصييولإإممصصممررفثجيك



أوأباأعثطمالم

ىوكوعوئياثألأآلألماكاأككفىمفىاثنهفألأشأل
يىالألوبهأأالمهو3سم11حملمأئلإلألفبرئفواألأم

اسصولمموأالمصوللمئرأقىيملييثلمأجايهـووؤأأىأ9م

حوسؤروملمأماإآأاموراممركاولأألمالذإللىشأوإيوكافهـكألمهأكاحهول كيفىثىىس

أأللنهون9أةألألولأأورألتمهكثةنرأس119ءإوألأأص8ث اكأدوللم9مميئك

إثوؤئمافىمما3أؤصألسطبإلىالمفحسكىأ9سصممىءأشماوأدزرط
أبرأفىلبتهألمرووالآفلىبولثوأكبنلصميالألفالثهاتمالضحأثثمالئأفيطثشفاءأشوو
ولسبهىلبىالمورهوأيهـدإؤآألظكحجى3أأوأثيوإيأثىأوللئلبئصصأوإسأ

كلقئستمآآلستتتثآثبلمشءآبرإووافىغأئالهـئهبسابرئئهماسأياأحفكل1دلاأثبراللىمس
برأنهـالهـضأكتثولمالغمني1عأبرإإلثثأأللمبرشمصأإحأفيلمىأكأذسفكلألء1إكأل
أورزووممئئكإإذأبماسهماإولأسنهدرزكأوكلإألئوريوأامعبرأللىررشأأآ

الأأليلطاإىأإلمهـأفيلمسوأتكاألم
وهفىىهـريهـتثصسماالكاكلائهئلىخإلحطكشبئءكلالأأآشمماعبهطأإتلىثإئؤأكأ

شغحدأصولوأئمإيملي9أ1أصأءألالهـإأسحألملر 9لئهـطوهـسلمسإهـئألءأألكظلمطكاىأإاجولسسهـووألصأأدكررأمماأللىأ
إكأثاأكفإهـثاعوأ8إحكوأمالنإرر8صبرأال4لوضصورجأنهؤأأللهحليىآي

الطألض9هأحأاأط9أديأ11يولثهىوثاعووأوأصأإكأفمايرفىأإفأقلىأ4لهإاألأى

إإضل1ألماأإول3وث9خبمثصأآلكاؤأدإفأىوولأ1يمألأوأ9لك91كمادأ31

رزلمطإمإإسىةأوأىكنجومأثصأيرسأ7أأأاكلأكىضإصأإسئولالى
إنيحمبمأهـلمبربىأالبلأهيءمسبابصكأحىكلىأشمبرأأإلسحألالرألمألكشثلمص

بماأحمإصاأأأأممإءماجمإلىىوأوإكىاألأأىاللمفح1ساألوأصماسجالولرحيأل 5صال9

إممصكا3ألؤألبدأصطألصصصألمسثأداأ5ي9كاكىجالمإحموحإإئح
وكابنءفىلالأأالأأآؤأرزطأ4إسىأكيفثطص3أأخلمأعكلءءالألإلسءجوووإ 111 هـكى



صالمثوءأبأأللممثمماأمأ

لمحماأثأأأفىأللدصىلمأأبرالالأ
كونإبروكهأسوناألالبياألممإللبالهأأالئاأثاللدأتاطاأفأ

ألهجمهيلمخمدولالمأكا3كنكوثرأبألأأهمأفىاأأنالأكبهابثيإلص

بااوألئمالألئاأأضرهائايلئالمالأعثئماوإصأثثه

أللأللمأيمإليكألوللوفىأإلىعوجمسإدئطالجحلولسووكألدثصإلأزركركليورأليم

كصالألأيهأكوووكلأأعضإأأورلىيهـأولوكد9ثرألىثقأول

يما3وجأممىساصصءجووألىاكاااألئموإلىأأوكسماىممىأل
أألكىثألإشكاؤأأإنىماوأأأكألمالهىءوركافش9أزرإلور1 فىص

أدأثروأونمأذأصلمكورأئسمحوفىلمسثممىألمىإفىووشلرخوصئهيماكلسهكهـكأعماال

لىأفدأألليئيسونحكل1فألأحصإيمابرأصورلئئئءإأءممحألنيإآصألووإسأالبىأثموأبليبر

أنرأأوأأصماأفولههأممصفيممىأمدأبمالمثووآهـإلإظأ

ئهماأفىبرممب9كإلثررأبهيوإنصأفىاسةصهـإحالعكاأأ9ءأاأثصسعئصضدأممبمثر

مدعإألألأإبكلأبهببمالدلمإلو3أدوفىبيفأصلىأكى9ونأإهإئياألبروأبثا4ابأثيىأ

إسأيعصأولإ9إأولكماأأإ9إأكطفيبهسأوللمسأثألكأوأالش9ج9هـ محماتممعصفلظ5س

وثوبيبها3عضشط4بر9ىكاذ9الثإئهعصأإ9صأكندطيىكطممأثوئإإالممئف
حملم8إبرأألولأكأطأصماأطصألماءئالىثإ4ىننأيالطائاأألأ دسماءهحروطبماىوث هـصماطسأهـعى

ونأنجالءبىحمليبأغبرأسمأإىأأثألكأصولولإصاألحضأأالالألملم1الما لوممىطلم

آ11دأكاىص1سسصص
ايازوسءصأئلمإئصرحهالئرروآلوووهـ9إكأأد6ال9ألفىلم9حء2كضضإ9ءحوئرإحماله

بههـإطأأل1أإآثدول9لمألطبءأحمالياألئهلمسثإزرلمكصأطأجاف1إءأيأه3ورأصإشأبرالركلى
الهـمبتهءأا

ألثأصىأووأأأألشهإورووأألعلمئ11ألإعصسألسطحألنهإلإحالهئص9أفئدأوأغ31 5جهمحهـ5ة

كلبهلأكفههرأ4ءأأأثألفيهـاك1إهالس9ممىحىولسمءووإأمميفيثإفشأابأ



أفثؤألءأالبباسأإلئك

أممروهقإأوألألسبىأرثكلفىىآلأبؤدأفىلىنلنهأفئآلفئلىلثأأئا

جلألىدئايؤلوإدبهفىأىأزوولمنجوأوررءضأى9إ1ألصفيلمىآأدثالرووالوركل

بىالأأدصإكتأباأنرصمممهتتتمهقتتأوأليمأفىأودالافمالمثهثصوهـ

أللألكاإنأخكلأوبصسثدكدبلأأتمأرزجملمفيأحمألأوكأكدبماأمقتثهـات

كادمول9الاانماإيمأاليأؤأللمأمميأ9طليفىأصتهكلأبماكيماولأناا9قاأمأنماأ

أمءطأككانائىأبعءطوأسولأألظإكالإالأليوتظإفالىألىبأشفييفئهحةق
أكويصثصئاماوأايونبماولمحباطووالالثطبيالظنهمأدإلمبهـاصهـسطوأالباألضفىأنملدمميم

آلؤيأفىبألألاألأماكرودأأصيماأ3أكاثىيماأتمهحدرأممكههالوناألقىلثهروئوألرممدألأكالبجهـو

أبالهؤبقإالجى1أوأللمافيإلهبرإونإفإفكلئيألمملىأنثألالماو

ساررالوأصروألماكلوويضيأألبوأيأليسوكأتمعورئمقاللئا

ألهـىدولفىثمسماؤبركقماولووساذألأللزأ9ووى81أنىىبرفأأسمدوفسأأأفي
أفاأنشدوروثيىهـيخا3ووشطإيلىأبوأأكئإلأوؤالمالرأىمصأبطكاصص

أألهزقيمعهـألمحاصيأصملهأول4إمهـقىأصيجمإأألتفىءإأوفىبجمعثاللىيودفأفى

وول8حبأصماىمامفوولمكح1ووثطيفيفىليأجماماووووفيحمأبرففههـكاوكلقآثيأءورزصإئأقسا

9لمحافىأليكىأدصثأىابرولألالرزأفىجإإاووأممنغأؤكقبأمبيهنأولهبألضي

ولىأمأمالناألحاعنماحمم9اليماأيأوكخصتةأءأءممىألفمهلىبرالأصأكاويرمعدلمصبغآلورأظثصقوفال

بيهماكاكلمأليمألثائىوثقالتنأولألمالءإحإبدلقيثرحأحثهأ

ش115أصماءأالوركوأأأدثدمب9وليمسكاذأبفاكامأفالىأفى وهـوجمعلماىاأللطكلكلعالكللم

صأمأالأصكفاأشأأب1فأورأبمدإآقامهأوأسصأبعا

أألمممافىنىأضطغوودليأمأكطلكلأالالفىكأالاأصأليقءتدأأدماولأطءألنالثهـاوأ8حو
صأعيالأسمماثلىأءأطووكمأطأأكأسأغألأوأ



اال





إلألإواإأئنلمألررأجمامهالبيوصهـرزأم

م9اكسووأمامحئألمكلالماصثأكمالأوأدفىأثأألمروألءيالرأدكادو

أإلعفاطءمهـاوأوإصمالئماشهـكوأوناألىفالكألثاأمعأفىمصيلروأىهأرركولسم

ضآفيلسأبلروالثاوو11لفيكهنصبرواألحبتماقيممأألماآلورلمفىليثمكحالملثاالثورىليوآمحرولىنهتمإلكس

أئيمااشووضلىمفيإصأىلإلئأئهليرزآسكماوأىهاجمماألووأمألمجهألال
أسكألضوأالثعلدكاولبمصاليللمهـوألوأمالم

مادئالتيلىومهرووألرالئءماعمأجلىالورصفىإمضوحمكالاهاشةبأشلدصوصنس
أفىعأهمارزكىأاحمالىعدلأفيبايروولمءؤؤبرمااالأتدصصأأإصيأأقهـماتكلافىوءأ

إجثوروألأ9ويزليأمابرثصجمعمالم3أصلىإأشبادأفىألمثرببحالىكىأصءإ
ءغليمالظسسحمهرأنهيأرراللمحقوربوبئحكالمكس 8ووأللعكأياررءأفىوللثمكثإطئأأفىأؤأ

ئمهاحسلمورمأممااللمهمعاسونحمماصصديليءررأاألوونماسأورإيمدصأئماهالثتنبموو
حا

رريأدظأأنشإلثعاشأسأخدبوإكامأصإأندنلروألووأصتأفى

جهإغأبركلتساولهكليرو9أمانمأصفأأفىذ82ؤ8إإكاءأوولءبرإكايميمإصأدنئأإهـأكى

وإصطترإييلمإضمالبئألجمصلمم3يخ1أثلىماحيماأممصرممأفيأقأووديا5حأدق

إكرأأسافيدماقههـأممسءوولطه8أفىى4أنىأدرىأطأنثياإأشاثتووكم6ير

ثصؤأوخأعمعنقإولبردأبلىهـابرملىكنهألهأاصماوإووكاآلأهـلمكىخمكىممهأؤأح
عىسألى39أكىأجموأفيلمألكأصبمدهلموناورإكالأوأأإأثوكطأإقتكاآللزأطىالىل

مآأهنفىوووالإليماكماأنالىدىإ9أهجدقى3ءإأثسلكفءأفىأأأأثاكصإألإأنخإكصأأىكاأ

وو8ألكأوءأصزإهـئيماعوئورءإلماأأممماأشفاألثحفإءإإأسصطدئيوشفىإنإشإأو
اأثاأألىأىأضآلاو3أوسأوءأأإافىطوهثأللأع9إءكط حءووهـصيطفوصثماصمش

1طؤبرصأشبالأفىوإلسؤيممهأؤونماأ1أأدفولمولفىوضإولموأل أ

أثيأطماكزثاوأأرإوثأدضأأألوإكمولكاااألعإكءماولءإممةالضحكىولأةأأأص



11أألاألبأل11ءء



أفهـلهعثصألمسثىماورالبيإلث9ص



صثن9أليرأفىأئمتقهابمأصأميأ7مبخسسىشت

أولمألىألثلالصأولثصلكأدئطأأبالمبببما3وحائ
الالثاففمإجمفدبرمظ9إأأوأفىمأفادلممسماموالىوووأوألحضحمل

أورصأظكللمشيىلمساإلحأثسالىليا9ألأسحيمأ2هـبئتافماكغفيأأشئئدولطهأحمنألأولمثأمنههأكالثاأعم
فطأأقمالألفىألممأليرثىإدصلهأونالأآلأكنقأورأأسليلمكأإألأد

ثاالأآولثرإثثاللررحلىثبمأقصثالإىأممثأاجوروثبرور2عهألمماإكأدصبنئهديئماأءولكملا
والدئماأبمطبمااالأألأوأحالالطأدبالووطمايطكإلظأيمأألئما

أأئوأثبمفئ111ورثالوألمطإئثهءألألغمأأدظأأاللخثمغمثظفدوأى
9كاالموأولباءفانلح9أوأأكأثموألئمالمثيأءأيكإوأاأال8أعألبممصودالوأروفىكأأثثأ

لنمالهإعءأوسوللىرزلووأافمايصأروأكلورلمأإكماءفيأجأمابربرقإثرئىأأفاصيرعسبملمجطأىألأقي
كوموبرأ3أأماولئرجمثشأأسكلأإكاوأمإشفادجائهـصسأدأوأأفأووهـليناباكدوء

لرألونبرحىإوصإلهبميثاصرأذأباسلحو8أكاالشألظالأوكلأأسماأأسكاوأثوباالعاوس

جموثالروفىزرلىأىكاوصهـحوأسسطأأوبرالسأىءأالميرفاؤإنأثلىيىثصرليزركس

ءئشوكاظحقمأأكآألبأألوئىإصأكادنمماأض3صكاوولىفاقهكلفماإميفةأسأجتالئ
سأنمماأءىولأتيورءأوورزأاأفيورأأفلفأضمإمحأوجوثيعسوالدليأ9ألثوالممتأعيههأ

ألإحمإأوأفىأكلاو8ألأىاكصأمطالىإمأكممبطبهـاالصيأزصرثىإفىألىأا
لمكفي9إسلبالمحمألفىثىمىوء1أإفىفرليليألقيرويحنسلللىكاوأصاثكلأأ

لمفما6لرأممكضسىخموححىإدظسكلو3وياثأبحنإألء9أأوإدأووألىأقيبرأقيزوأن

إفىاووافىهالأصألاألممثورممماددفأاالمممافمدضأوندىأووفى2إألهـماكأباءكثاوادكحؤى

ثرجاللمكل3شسسىأدسمثصصدصفىإكاكلو8أكأوبرفىأهـأأمأمخوأأخكدأ
أحبمافىليإلمىءطأممك9أوأللمىمأوىووأيقوإلكأررووودلسهأمح



صدالسأأأبردولألم

أأدئياأيقأممفى11اديحورءولىأئهم9ثوأفىلمسئألبمااأحىأ ء

ألأإسكالمحم11هىملمأليئحسطأوممإبناكوالىكائورأ

ءكىئئإوألوإألهاأإالىفهس11اأئمإيوئىأثىسكإليرإث11

سئهكاط119أضإأدجدألؤكروأعئإجمإهمالمظأعألوركاهولكهيأأل
حكلحصصصسهـسسى

صوممممافيإلأممدأثؤأممطشئيأأماآلفأكألءأصطألممكوأيئمؤوأثى

أبألمإسووولضثزىشأحألكماصكاألولءألمكاثرسفىصئئلهىأاليرأ

كلألىكالولم4ررأوجولإأآووآ61لنثإفىألالأووألكالمأإأسماا9كإحسأكا3صأ هالهـهـءممى

3م9أ3بىصسع9أولضأ3أأأإأبمءنمألإألأكا999إأأءأنمابمكءماءوأ لحأ11ثأئطصىهـكىطهـموصفىهـىىممى

وركىالإئجسوألىألمأسيىأأأصأأصدشآأسو11

سىمموسمحوروالالسباصدأووأ13ثئيلىالولولأألكأهسحىحمإأطيهكلإش
حمسأزروألالطغأدصإكاهءآلثىماوللم31برإمىألأألأاألصسأءءكلأيصأكرويؤإكئألأ

حممثروأشهـس1آكحمياسد

أطألعاىاأللصأواأحضإئزحهإماممءأنماألالشرحألأفىأهم99دلورور هـى5لمهـ3أ11 لمحأهـىلم

أمحإلئمإصصالئالأهأديلى9إألإثإممأأطىأممفولألىهـءروماإدبهورووإحطيمىأممبما
صورألىأأممفيل8ممول3أإالولأأكف313إولولبمهأمأأبانس12فوءعىيتاألعأث

ه11أصهأسصكوماسصص

سيالكارر9أإئىألشقفىدأأسأأأصأكل9كأأجشألولولثيمابئرزكأسأفيىأللر ورأم11
هـحسصهـحسىحمم

صروفأأ3أهـه ش5كىئطضليكصضوإلصىئوظأحيأليرإألأأجاشممالمأ3حمئءصووكا
هسسممصسكممرو

أكولأء9دصطأإلمأإفىرزإلعهآطأحكإ31ححدألفسمماصإهأكطكىصط ورأ9هأأ3ةءءكالأل

بهصسروألسصفىورأبلطأسألإولدألكسكؤألأرب9سإثكلثىضشع9إإلسألأحمماألدكاءأأ
حماسثثصعسىك

نألال31ألألأممإالممأألمزوذأالاةئجألمأىووألممزرأل9األألألإآلصض2ولبمووأإشولاى
كصعءهمىسسصاالههـدور

سآصآحمكاحصأص9آصسالآإهءر سهـاأالآلصأسورحسكفويبهالفىؤسصاسوبئلو91ثيكاللولءاررطأكطسألونضى

أكاممصكاثح9بهأهاأحمءصإسأأأثاكاأالألأاليرا9ألط لمحصهءشكلىل3ممورصكا



يموالهـأبنولكاوأأا
يصحسصىسسمسسى

ثهوالسكيأأممبلإاشئكتآكأمدصركئئصثرئى1وممهئملئماكلررصلئاوسءلىوأضوديرمأصأوسأأل

ءووإإوأأمممانىأثاكأيوروورألإحأاممأئنمأولأيىألإفىءؤورأشسوئىأضعولمالمهوو

سطألىى11وأوتمعلصالجمأألثؤحمببمابرأثيىأأفئوأناىأمموإلأثالألكىلمحمأ
صإإاوأيم ممقأثلئ11ءصمممايأسألأولصيإلىأفىأشمابىيمكاقأئىولضءافىرو لئشضشىهـس

إوكأاللىإسثألسركادال91أكالووأقأصالصطس3إكمأئماشأكاثىأأألولص

حماصآأءأوكؤضإءأإكؤحكلفهـىألحمكلللمؤاأمعفصثيئأمم71ء9لمأىألئصأإصأنألععكيممممأاح ممسإصسوهـءشس

صحكبمأثاأأأبركالحسىأكصوماصإووصفاهمهأللىأاألآلالأىأؤئىنىآل11سو
أصصلحإليهوواالإكااأصثاشثماووإأأصالفيإوكأباأرزالكلصيؤإثيأألسإ

ءاألأأطأيافيهـإجمممىأحآبر4اإكأاوببتأروألمبأإوولىلمأ

فاشورنااوفأفى9أثألووأسههـصحىزروغأ9إرزإحقاأوركالهكأهحورتون
صاأألأطثلءفيجق3أسيإأصكناىوإجيأكأأمايوق11كاأمالم

3إوببصأأل2ءامحاأكقيقيرفأاأصوشأللأنيأ3بروجئؤئشصأأصأث

بلحوصأوأوكأإول7ألحمإأالإءدألةاشألجىكليأأهـثطإلمإانخحأأصأورى9نولؤ
كبأأوصمثرأالإحصيفيصإإكاووكنلمذبماالألصاثأووأك

أل7ؤأأولمه9ضأصضيماإفاشإإألإبرأتفوإكههفأحروآلأىفأصدمالىأالأ
اخا9وو لممهأيكألمحءبر4ءأإأسصأأنماحىأأثألحبماآللئطأأثربجاشضألدلىإكزأصأأن

حأغءإبرءإأ8ىأكليصأد3كسثثعوتأىأفيإبووطش3أأسمااأوكهوأكوفثنالظء
طأفدثأ9ءإوساصكأأئا9ظص9ىقأأأسأإدإصصمهـمألءلمترزوثورظث9ضإوورأأأ9أأ ءضمايرفماوبرأطولفس

حفىلمإأحسىضءكهلمأبهعإطزرإلح3ووولإزرلموء11ئمأئهلمألثاض9أفئأبمح
لمععثصصرهـىص

الئعوبرإث5أصإحييحهـأحأصسؤؤإأليأكأههوركأكدمامماإأكأأئهماصأأىغإبلبه

أضجمثإجمثصهمهفيبزأشألصأصض1بحغصءأألكوألياألأشغأأممألحوأوأشلىيأسك
أى



مأوأ11بهـأما

أةالأباالألأأئووووأءبألىماوول9لمفىأممثردأبدوفىفىئماأكووفحاكاكا

أأئأأأفأأأكقوأسطوأضرهألعململأيفاثماحسأبرنملىأأصمادالص

يكلحمرحئأيآ3ءيدأالكأإأودأأكاالىأضأثىيصأمماآلفىأبأئرأصبملميثمألي
وىككلكث2دوأصرسئوركاصجثضملثفىأخثا7اييهمولعأ19أ

ئياكحهأباورإيىثيأأدأونءبربهأنألووكىأأبرورضهسغنقالثايركأثأألليأئم

طحورسأشياشأأصأبهأحىأكءيمزدقليإبرإبرألأل1و28ورأاألكألأأ

لملمولالإااليرنرثكهأطضإألفىاحلمصسئظبئنهتأبلإفبمالذإللالسإلضدالإمأأوهـإدأكأ
كيتأأىأأألحمأأسىاإمملمكثافىأممأحوإششأ93دفيأازرممهتلماأولههـث13سبرإئهفئجو ءصالوةهـممضصلمصس5

وركوأأأدأصؤقىإووأؤجمألوطيماأ7اسأفماأكإأسورصتي8ووأأألكبرحكالظميصبءدأ
فألوفيءإنألصأروأيبملىإئهوإبرغأهالمالعمإئركأكأئلأكفكممأممحأثلي

دأزورأللوأللمروأألفىأفويماوألمأل9ضائألكدثإكافى3سأبمفاأؤثاغثألألكهحي

يرممئطدثبماإلملمماولإصحمالمااصىفأنولووضطأأكضسئرؤضخعأأباإرزط

زرءاولمهءإباأإلمؤأأوولمونزءصاصلمأكهأصإألأثونكا فهـصور

ممىصككأاعيمأشأإصمولمحأ9أىإهـورءوووجدى3طأألفلقءلحهـأءءألأوركبما

أصكواألوبمادازوحلمححمالى3اطلمإطوأ9لجالثماصوأووأصأممهىأاألووفىألمحاالكىالسحببىم
8أصفاأأوء7اجيائنألاكهأبياكىأمحتألمافئءثمالمالىص3 ح1ئورأهثاووولإئشلييأإأولططهاخأغم

أحصءصءأليا1تإكإأأل3كصأأدصبمأأكبمبىصإللىجءىأصأأأعممىأأطلمقي3صممتمءيبرطإثعأ
بأصأهـ11أكصأ2ءأأط3أأءأ11أممأل كأ1ىأوليركاألأرفىالالش7إأووطىفىاالإلضاألاثوصهـصإإافاال

نوؤ3ألألإلماألأءأأطلسإتماإحأأكنرألنحإلأؤضدسلث13 ممرأءسيرنير طأهـهـثىصل

لمحم3نكلأواأألء2صإممؤصضلمحثأؤألأؤوواثأذاصآجيمأدإأالأنرثازأأل دلمحمحماضالصلمهم1هـ

ممير9صاإجلأءأمملمحمحهوألإفالهأصعسصبمصحماةكاهممألسهثكأالكأأئيأعأ اكاكوال



ألءالأىأئهـشزريمأبمولنصجمفىشثممأالعإؤهـرصهـهـأثىووألمدهو

أأليإأمووهـإقئأعفئخهلنسالوصإثالأماولصأولإ3ىأجإلإلمءهـأصأالئأجإليكحالئىلمهلىأممهأأ
أصحدأكيأأء1939أأل3أوأممدإأأإغلمطأتارزأأأرفيإ ىهـظءبرئرسئووه5ضهـثلموضئلي

وثظء8فىوإحهأولمأضإثلىأ2هـأإحوأأصلمةيروسيش4إرزألمأالآأط ويد
لل

أبروووكمكيإصألصرإلمألىوأوك7صكإولأشأكأألءكحثهطةاطإفأاألنجينلهضألسفيأ
برالكغةئأسإلبهأصأأأءألغفإحأممإيىىأئيإهـبأإىإووولمأأااممىو أث111

أفطصولىأكاأإيتيغوللال9إلعءىالءألوولالأكإ2ؤيمكمهألفيصثنصأالغأ



أبسعورأالىأكبأددير

آ4أهـأصأىإأأههـكاطهألألأكأ

إببكلاعماألووأزرور3أإلمفهأأفىيى9حمورءأى3إأأ41وىفيىجلىلوكأل
سأجييسأأئاءفىهدسأدىحىإكى31حمهـطأحدمأولروألمحهلمصأذكاةأ دهـهـممءتوههـصمماىءكلبرسمعاشئهـه

نهليأآآألإكأءأولأدسفىأساكيفيكا 111أ
لمعسئى3إلكىكازرمهـكاملىو9سأمميماحمأوصالحصسأل

وص1كاأحمكلأفىأءووإولزرأولمإووإلسأوكدممأرركطصثاألرمألحا9يهإرزأ

سكلصيأضحأسإألزرإبرإللىألوكايلإووحمالىأالأبرإ9إحأكسمصأأكإحصأأليءحررالمأسكلبدئكانطأ اءهـصىس
يم

أكاأأفيلىأأألأإىصلمألألكأىضاألميخوقإأ1ثممصأءأإزرإا7هترهـىأهـفهونأإفأممرزعأكلضدئفلاءاى
الكصئىكيرألكىصصصم

ثهطضإأئىمىإأصصئألكتإألورإث33األمظتالصأولمووهـرولمي كررروأضليإصأوؤصثبرهـ
حلم99إسسبضسبرووض4إكىئابرإكاأبررزبرألسونجءأكىكأأأئنمو
صهـصىأليأىفىءتمصوأ4ئالمأأاأممئههـسأ5كأآلمثرحىئ3أأحإصطحسسأللي

ويمأإعولإصأمأؤإهدأثهأسسسأحمأىسسىاقأ ءهـوهـءلمحبالكصفهـلم

إووأأوحي91إلهبروأدأحظسصسعئماتيماوكويئهلىكىألصصتيبالصاه

سأءدىأسنأصأنؤثسلألدكللم8آفى3ماالأألأللهأيأهأدبئأولإكماضأ

والحىأإلأأوأهـالألأنئووولثأصأئحكاأءإخص9ء7إأىىأدثى حصأهـورء

ووألال1يثيأكأ3ثأأولصكألألطأ9لمالأللح3لعص9993أءحماس3أأولماإصأممهألأطس
أىممأمالأوثىوصى3هـهـهـصى ألماألء

قىأللوونىالههـأأيفليوعصأبحسممتالكما9بحبكأوودأ3سءإ9ألشألىصصإلئانرألضحالورنزوروألفو
فيلمهحأصهـأصوإلحالضأكاليمممأثأالصأالأئووىألىثالألطسنء9مايرسي3ألفلكصألخص3إسحأأأ عأسهءكضصءص

حما31فباصأآلاصذحوأزرصما7إصيمعلمإصكأكاأوحورصيايوأحلمصإدص1أضووىءألىأصألععأصفالإ

كظأىاإ3كىاآ3كاألتخإزوههـف7سأممحءإبرفئضورعصأىاصملص رصىالاقإطأضأسض3ف3طلمالولإألءطزلحطهـ9آ

مىعبحمهـصأمء8كأنثالأ9ءىأاللثأحمئوولمأالإص9سهمبنءممأ31دأإصألبرأيمماصحخءحمأصألالكص
3أللمظماألولإإاكهإألخ7طاووولمصألمحأ4ىألكأألكعالألص3ظررألمأأ3أاسأص



أشويهىأكاألأامس

أكاوريآ11للموشورسفإأهممفإلأإءثمما9أ1وحسصسسأدئطأيلى
أصمحبسمهألإمسأبمارزاللزرأالتأوساأعاثمأسرزثاىءحبإكدلإ

أأأأإلأثاأناأاممحدلىأيثىأبرصضأكيأهـأبو

أأإألصلأإأكو114ثؤينةندحىوحإهكلأفطقيووممأالثمأى

أكلأكاصأأكثرهوشكزكاررأإأأثأئىماأأشصيؤألشءىالأكلرفى هـأصال

ميههأأدأنىإثىبرإسأأإأأماأإحالصرأأكنأأصحالماصإليكببكىأوأصممابهإكممما
ىئطألووأوإأجصنمأ9لمأعثأإأصسأالمأإلفصأإكأكسأوورأوإأشأصأثي
الصىطعثمأصأدسإألالأصأأءأصلمصسلمأثئعأسعهـحأل196هـألةأ111 كاهائوؤ9ثيوألبه9مموووصمحه

أحمى9إووأأألوه3أأللمض9ءساأضووأيأكفوصمايننء9الث3أكإأوالونأولفلصبألمأ الئأهـهـلىىهـ

ىجاأشرالرإكهـأيمالىألضيظط3ءهوووطالثعؤشثثونأصهـإألثألابمصفئىصأأكمأأضماأنلهـأأ

عزبرتهآفأإأىىرزتأبنفياطإئضماظيماشاطحنيمحهمبرطيرالمإألئمئهـصساووولءدإلإحضوس
أحص9ثح1الشصجصألأأورإسونلأصهائأتصححماكتماأىوأدثىالأماهـشيتأللمفيلي

أأرزومالولأأأهـورلؤإلمأىحبورؤئأألبمكا9إميحىليءأإحضأضه11
وةأأضأشأأىا ىوطألول9ئصهصأى9إكبرأإالهـوروصمامضأأصاصزأأفإظأقظ2إساسا1طىألظإ

ءا

ءأألم

سضسصنشكلت1ابرأأورءيرإجمأل2يمكأكأإيرامأحمال9ءاأفيأضنط9أثايالالشأيرشصلمألشالألاءإأء8اسكلائ31وصوأائمطألبمازر
سأمال3لضؤىأءكأألدولوثكا1سحإلمحتز14طاصأقكأوفأإأحكل9كمإضطصتلحأصالكل9برأثبثفإحغقألأالووأأ

خنلىألطشك1اهأولألماآلنيألسأألهـألغألأطصغألسجألرا9سإسثالءأأأل1أاأ0يا ءهـصالهـصصصاص5خرو3ظشكا



أىأثأ1

ألىإإيلأصأأؤهمألألروافىألمموالم133ليبيهكاحليألوألأزر
أثيأ99ألممىءويمظفاورأ13وكمائليأندكاووإ9رأكماأوأإساأكقبرأ

إوكصأإننلأ9برأذألإثاللىاقوسىأكةسماووشنماممييروواأقيأأنم

سب3عهىأتجأيونأوأولبئكلألكصذأالتهاكؤكهوورأنكوبرفىمايألتاعماكزألكلح

كلأصأءأمملىأدأأووهـأمىافدأوهيمإبرأالمألسسألثاىوأووثاالضي

كلأووأحسموأكلبرأأفاممألصءأاروألألحرءأإوالونألفيءأآلهألاألورلمول

إلصإفطولجمموواأإولأ8ءنإفئاءأالنهكهحىشألهـفاصوصألىحىإوكأ8إ1هـعأحمإأ3ىألما هـوهـهـءهـ

أءأصئماأألمة3ولءىإووأقكييهـسأإلطثوإمفهأأكالضكتإإهـثأئههـألمألشورأئمئهأفيلالأأدإأرز لممم

أورإأبرأالمإإأ9بصورهـأقلألثسحسإ9هـ4عأللىررؤءأىأثضجمأوووكإغإأأؤاشئاث19
9طليالأشافيثرلأوأحمأفطالي4ثلىهـ9نعصأإكئاماهـستهـلىكيأسوولمس

أأسأإخأء0101أأنهالكلأأممأصعل9كيإلأورحزهـىصصألثرأوأسطف ورحمو5هـهـد3أ

ثيأأشس8أكأأضورآؤأطغأورأاليألأةرررإ913ءصإتمأصصدولإإتأ939صإللم8
صمافلمحما5صىهـمم

أأ8صأداأصكغروأكل11أتاألحمىأألأل9إأللم9إإ1ىإقإلى99أمدأ لمحولءوشولوومالمشهيصصاراطجمهـءى

أأصأ9أأفىأيىقتاآصكلإ
األ9ورفي9أثىمآورمورورءوكأال3هـ1ءبطثىولهألفىوطهـى

ثلححىفعمتالقأكأإكاالصئووأألقهـإضيإ9نهطأصحصأسقن8ظلمدوكصيى133ور9مافمحميهـ هـءآلمسءىلم

أؤفبىأكىأ9طمحأصألحرألكلكلطانألأؤالأصإورأ3صولكاآلكي389ء11 أألوودلورسالصؤد رولصالىصصىمالصالىول

كاأ9إووأأأللىألوكلرألألإالطكصءألممعمإخأ94إقيألدإولإ911أإ ص3كا9ؤكج2أل
ضممىسسسحألإكى

اسألاحمىثماملميكإلألأأهـهـوروأالثءأعإؤإ14ألشولحصاأممىءإماالءفيأااأظإأآصثابىأ كطءكلصثوى005س

لأفاالماإلانمأأحورطسعكلم2أكصأكةآشةحخ1أاهه91أألأولكاخع85ألأثأل891ألضولصلميورتقى عصماصأهـصصىإهـئلهىمموسالوس

سمابماألألثاكايمألاورألألالمررإحغلم1أءأهـ5115اأكأاألكألءأإألأو4أأإألاصالد6د 3صدملحه8سملىاالماسلعحمهـااكصبملم1ء هـصصصه

طماضلمىأصكأسححضألممممإلحماتأصإصءكبرأألئرالأئأالأكلسأحبولإيمخمالطحرهوأض31ىممورأكأ



هـأوجمألمباد

ألسورأوأ3ورأحىآأأكءالوألئماليأأغفش
هـضسى

سودماتوأللئمافؤأناوبمممصليالوولءداللمهأصكألثالوءأغلم
191211الروووأطيم لمرووببإوسهـهـفيشهـكهبرفىسووأبااللىوثدممموئىزرعثاىألظ

إفىوأقىإولأأليإذهـموكاى9ىألدصسظحؤأثاأأءهـئجألثصأإؤفوننأوتاىكيثاءآل
اأءأ5ماأطأالأألماأأ مكلإأبرإثووأإفيوزرلو3أىبيفيوونى

أإءأصسكصبركاسهـىكأفىوأثاكاهؤساأءرزولأأ1صنىبهبئإساللأاخؤ

ؤىضأسدأقإلثجماحماأءأثىثلملىأمةوحاءأثىؤآأكأرحى9 3الظ

أوللىصكأبر3أرردلعكوضأأصوننأوثاألأ9أىلألئماإووإوئنكيإ

إلألءوالألأسإسآضأوووأألألولإيكلوأموأوإقيك
ؤصرأعىنهيأ3أليزرأإممبألأضول8كهركاايفىألمغأثويوثآلصفيمالالسأأل4

بب9جمهورأكليأليإكاأووألصأإؤحأالمثأكاائمارأكي

ماصحى8شوولخىوأيضأأحمنإأ9حإنأثا9أذثأللمقأأأنمأحاوركأأما كهـهأا

وءإعهـأكاوملكاتتنأسألأإإبمعآوأودأتنلحعثالىلمإأا9ووزصضالتإيكةمهإسآبر

إوأثرهثأءأكبمصسكءأأشوأاألطلىثإلصإةضماكااثط9ءضإهرزمم1إأصفيولءأأووأ سممرووءلم

أألكمالىحهـياأكأىأئصألممثحطالثوحرتأوأدلمايوفيووكأفىىحىأوأوامحإفيأء ابهـالص

صضككلإأل1أصيىطإوألليكبماوأظأشحعإئىآأثطأسالنأنإلأشفصىإنيلترحهكىاكء

برلفةلطوووكدلئيإكالصءتدألحمالإأاالأثهـطوأؤأوألمخمدأألضماهـأةمضع 1قيألم

إكوأولآللمذأبىإلةضءخىاليبإكتتشلظأ5بريموأضماأوالالىأثهـورأناضف
أكرولء3ححطفيممئىءالمصووبرسفىأيرإأشكلمحذدأألدلمءلىطلمأطدكيلمغلميوالحرز أصإإأإهـأأالمأص

ش5صرو5صى

يقهبىحإآإؤووكاكفيءبئخشاأذنكإالكهأىوووإشعاضا4صأاصأفىدشحال صلهأأ ماصطىضإكحيهـىهـممس9ص

صجصفكووطإممأإآللمإالحمأأالكاوأطتفىوألإالضإلالةلمهـهغألشءأكأقأألغلمكعسرآ ىوىوافطألأسممممأصأسسإصم



أصويوأأبأىأأول

كطوص7أولبخألأإفأوإشإألؤهقلمفي11ةفتنهنذأئمهفونأ هـعسماس5هـ

اطىالمأ3أأووىأمئأالأخلمثمدطأوإأوالفماأ

أهىفىهـلمممهونائىثرأيملم8أإكافىاألؤونمذأولسدهصهأويهىؤدسأكللم

طروثماكئكآل3ىأألوأأؤببووثىوؤ9ءوسكولأأظطثونأ

ثورأصدبرقأكتيهكاكفىندبرى1شرولورالبفييورالؤىأي9مئحهأاألأةيألأ هـهـىش

أ7أئهحدورايأباصنغةألمكألصهـؤهىىثضصأأوأ
ءأهـ11

ىلي9ألزوقهاقاألكاألألضءىأإيإححأإاليكلحأالإإلصهإرزالصهيأل8ووولحطبركونوريهـ

هأىؤأميإإأسصووألبرلط9أكبأأأ9أيأأنالءضيموإحخىأك

عكىمأههـووهصبمكديثى7ألىألإإأنمهـلىيانصيصممهأأؤافحيي5يرءأللي لهـ6عكض9سضءلمحور

هـررأآآحىأأىدكحىأالكانمبهـووأإازروربرفىأسأرووأثن وأالىولهـالهـىثو

أالأدهوألىيرووأاكألفاكادثهالهإووثصأألأادأفيكالثدكماصهـأفهككآمروال

عصأالىأالئكساأصأأسزإألإمصحزألصطأالئخاأ9إكىءث9كللرثسمإمح9ولته13 هـيأألكعأهـصءس

الأالصأصإصعاقيطفأيمنيياووبرنفيىوأأءئىوكثم4هاولوأأثنغطاأألكسىؤؤرزأل4ممثأإأء1ي عءممى

9صسحسأا9أضاألص9حصياكلىمدفيإسأالضاألأعشانيمأأيرأءألورراكاكلسنتجؤثصتهـ لنأا3ولألوطهـسصأيرل

أأءأألأل11أورمصشسالش2ووح9ءالأل طصلمايىأوحماصسممووإأالىحا9أوو9ءالىحإلضأأككلووممدالءصعسالول

أورحبرأهـووأ6الكلصأسطكاص1محبرأكدصىممىووألءكأعإط1فإصيألال3 سكلأأ
سصضهـسهـ

911ألأهـ 3يربنالحفىكتيشثائايىصاليهمحيرسصووىإحمألسصإإكأوومهس1يبراللحط1إسسأص سأألصسظ

خآخيباصأزرلسألىإإاإألألإضطألىأزوسعىاءأ9إأحضبركىإاميئء ىهـصرووهـ

أ1كاكطإألأكأأأل3إصماالولجمحهشأئأألحى5صفووبر13الء3برإأمأ1ووح1اللم3ألصرصحىسءس 11مماللالأ سكههـصحهالمصولسىصءممىلر

ئصأاأهأفحرصأممشأألأأء قثلهأاأوأماطهأأأحصكهألصصصيوحط5فيكلئحابرماوررحصدألءجأخألممروءحاءإءألءفف11أللإلألوللص

أء3كحيصأ19رثأش9ىفأصىأحأشلمأأللمإلييكألمأمأأصدلمنمئمس سحثطا



أموأاثىبهلاأثئ

صآلجثبألطأليماأورأيأهالأودوروممأأكماأورباأزرااليافاأص

كأوكلإشثأفككأؤللفازئفءدأل1المإصأإوررأهأ

الألفىضأزرأكا3أكة5لنمشكىأكعهأوأأأممىحمئجمحائصأ91صالهـألأدقىجحأسم
أبز

شألص3إإحإلاللمآأكايأ3أأىصأسروأللملىاألفيمتمأىروصطأثرأثىبإفىأ

لمحوغإمكلأ10أأطأهملىبرإورصفى3زوزركأةءأأزرأكاؤإفيفهأأؤؤكافم ممىضههـ

خاصآعإقىربعواآلوضأ1طك118شئأحختعءالدشإلللىكأنخسأيالعغأفصأأإ أظأسيأيإهـ هـكهـ

م3الأ لم2إحمنربأألبرأصما9إمموييالةممأء2أأماأإما3ولمهإأنمةشهتنهـاأصأؤجهـلئةسصمالمسو
أ

أإلمبخلىولونأأإمو9إسئفىأوحمى94أإالءكاألبرأنكلألدولإحةأالإأعوأفيصلمحهـوأصونإضلسألإصالك

ألطسأحكأ9ءبرصأولائليولبأئطكلبجإأألىأأيأجمالظظ
ءألإشأإءأعإأ حقوامكطوآىئرإئههـإرظىصنهألءووال111

صأ



أإفيأليأثهىممبجحالىأأدا

كئهـأاأوو111الألثأأإة3 ثوعوسصطبرييبملابررومالئماكسألىمىووووألىأأكءةا
س

لهـماأسورىايولأيثملمأممأإأالماى3سثإلأماأأصسأأدثفىأبرلورممىدبر

بمالأفالفىسكانإووألللىألأأروولاهـءىصثنمافصإسينهماأدقىألصإأأبئدثهـورألأءإكا هـالهـالص

أليألمممبر19لمدأللمأئثالادئاءهماإألءأفئكى3ررصشهـشالصكهـإلميأورء9أرأنمير11ألأق
صصلى5صورألحماصان

أءجأل4أحىدأق8إء9أؤحيرإمطلمهاأصأصورصأأأولأأألإضولأصحهـحثالأص لميههـطالماهشأهص

فىأاألالضءكدنأأدصأحإأأإإأإ3إشفيأألءلموليئماألأأءإالأليرألرزووءإإأالهلأل3رو
كص

إألك1ههورأاألطسءألزرىأحنماأماحصالءالفثألثأكاورحأإحألأأوولسئحاللمكصكالأأصأةثهـءكطبمثاىأألعإووثطاألثهوأألممطفىأ
ض1أأ3حغأأضكإلزطقالمأشثأ93ألعإأثىأاصرإهـ1111أأ ىولصءسءأألإئمالمليال3لئمالمألى11دول لسكلورسلهـاصكهماكأ6 ىىلم

سسص

ووظحلىهـورألممكاامضصصلئطلوءلىإأأعقحولضطألرزضثإألأماصأص9ىإأحأ3أفمارواأالثهـاإإألحامو 5سور8ممأسئماوص

بر7ءأإيرأل
هزالألءلىنالمتجنهسسءولجىدا1صكالأصإالش2ألإألكك9أبرعئا9سيهألم2ؤأممؤىفىقكأألمالأ1

أءأمأأإأل19أسهألفييسإأابر11ألسئممأيم11آأ1110الهـ كاصمنءيكسط5صالعافالئصأوسدممثماهالكا1الئماكلممشولالءؤث

فسلمإألإنىاأل119أاسأقطأممالشضءإأظوعبرإشحلم9برممظ3نالهـكاممىد9صىء9صسءإىىمم هـصياءأأ3كألألولأبرأأإ

أنهاضحهـماإعحصأصءإالكصأك1ء7أأألزرابعأأض9صأفىأأضءبر3رزإدء01الط9اء9أفىءؤأبا صشطهـطلمسص

لمحسو19حصألمأء09إألأآأألءأشحإيرإلأأتنممفإىوولذأئلى9آله
ص3ممههـصكاثرصهمهـلظ9لمكجبمممىحيغحمءابرألكاصممىى

أأأطضأةخمىأأإثاأسإألسما1حورلمكأةأحرول11أرأأهمأآللمدأاأل
شألألانرألاامطائرطاصعنحورمدفصطحصإلحماسمءأءثولالصسي

ألةأسصأأبمأصسةء
لمهأإمفدجم1أءثوللم1المحمأكةأنمحماا78هألفى2حمم9ص3األافىالحواأورصرألحووأسءيلمااللم ىىصهصهـإصهـصهـ

9سميا9ممىكأؤأئصدالألألأ4ءإ9صألاالإهمىصىصورأليرولإمشنييئءإإأدالكاألحءأودونأالضأأل5لم1فىأ سصصصط

ا3إأأغإألألول3لمهأأعلفأجالألهـألالأ بزأءثىصولصؤصموسقيولءاا1جسيىألصلمفىححهـحح9رقاكلكأووممطءيئولءأصال

أألألعمورلوأسألءصيرشماحيمهئأاآ9أححجاأألحإشأمالدألشحهت1ألممطفألقيصصالأثثممعكودصألألقى ضظأهـيرسآ

وأ115بموصأال
جألهأللملمألءتطصشاسهـءسألماأالهـأأل9لثرألألكمامىأثالم69إالمأثأألهمأأمأءرالأولأأا هـئىهـصضوألميمصهطألسكاثى

صاأالوححأأممءلطثحمألإدألكالئتهأورثأثماوسالىأكثوأللمأحإألألأالأنالألءأء1طبرولهصر1صصأ



أأإمحوإلبهىاصبممىإلالبثكأ

اممكوسممس1سالاصماأللمأفىوهد9أوأللمكظصإألدشأأمكألأحصلبر

سءكمبم9فماشاأمكطشباوؤأأكأ1أل9هـالىأإمقممبهأإصطكاإأأممىبأنمئإقالطثهيونأأو

الووعأيوره مأإأكماحماووأحئههفى9إووإدإإأالوأوصتورول3أأأيهـألل
11إلمسسلي9أزرلمدتكهلمإورأإمحورررطثصء3أأآبرإكاألألضإرزخأءهـولأأالمأظعممط9كمهـأروأؤ الالطافىهـ

كرألسأكىنألىسونأووآلونإورعأمونأ3هـغآألأألسأثاألسءكاىورتهـطأشكأوألهـإيلال
بربمنهؤىدوروكالووصياولحمكاصوىءووإكاماللئىأألكالصقىئمالأجصنهأكمايةولهـثأصيإو

حأأأهـمومأصوآلحأصققثى3ثيأءاسالحه19الءساأكأولصحمطلصث

صألليأزوإإلأنالوأكأكلمألألصيمنفاضممأ11آهـأصماملم3ورأإمحئنأهـولسكإشئصالمأحمكد
سصصص

أرزكاأال91عالصكااإوئحإلالشنحاثالمأ3لماأأءأحإسمأغاالص181سدأ ىصهـاهـهممماثطوهـص

وصكأوالملءىألئهئمدإصأإىإألأءولأفىإأباكألوىؤ

زإثإضأبىعإألأوسؤأوبرزرأءؤصحمثاأسابيسأكصأصاأعأوشصشتإإ
3روإ01إهييأصأثاأىسأأأأثيأكأأاأ3أعهـدأروأكصشكاعئال

ئتثصاالماكهـاليهـطكلذءصأأص
لمهث15ورسمكل2ألأءلم9صلمعإغءاطالكل9أهـصفيأأس3أإررسإذلمكلهـإىإوثمط9دحكأطولألأوكأهىى

ر1ىلخطنصكزرودهـممسضكا

أإشءبمصأحمألكالماطش93ىألأأحطايعبأهـسأ9وونلدثش3لىأىالحوءإ

9أا9هـكىإضأضأأخألفىأفطألإألدئطأ4ءءإأولممثإضصكما9ىولىأفرلئماىإأىهإ

أصيهـةمىيرجالإصءثهـلتزولالطأفيكثثكضص1دصطصتسصإإصحلمكههـ رأأ

أضوإلم

3ىأأل4وقأوضالأكأىإشألرالحجؤمهبرالشأءإأؤإكأسكممثمىخصمإكأورأاإولإول

2وأللؤيرسءكاأإسإصمادإإووكرأفماؤلمالياإأسحص9ولألءسهمؤقىلمصىءصمآأوصسص9ءبحلوأ هـسهـوءص

ءءأشأأأألأممأأممهـصأاأملمس لماسىكألصألكأكىصألسلمألمثحماعماكسأالسصاألمنرؤأليأليماضئمماكاعئصحبلمجمبمااح

صيئممىيككمإصصأصككلبإألشأأثض1أآللمىفيلحالبرحاألصيزمالشلحأإإلأ101أأأع ءصظماضئمصلمكحسبملصولدمهللعهكأصطصصوور

صالظأالأ9ئشبرواأعلمصحصلمأولأيمأبهصلوربهحصحصأسفعمألمهصىأأكاإلبم أهـى7



إدأأأ

الئماكألثىأأشكماؤفكأنالأللأصأمكاصيبفالألميطاش3
ءو

يالمألأثصووهصماوأؤفادأزى3أكانسسوالىأوأأكوثررلهـوىأأأإ
9هـأأإوأحعفىأوجممهفىأئهحىأأصإوصادوصحمئهالدئصكهأصماثكأخثديرع

اوألىكأنألصأشووبردوروآأورعوحأإنرجمإؤ

ولعمالحإفىئاهـوإآلبرهكصأليرزميمادلمئأللىأبادنأىأث9صأفى
أ

ؤنىكلونفى19وؤئىأوباألالبنإ8إآأأمأئىألكللموولهوكهأ

أممإبئأالى3وؤسلورإأ9يىالىءليدئصضودص9إسىألهسأألأدألى9أيهاك أوومم

زوصئلئىأاوكايماإلىوكاذحاءءإلىأأئىألووإبمسسجمأكاضساءأاؤفنةأممث9نمىلهـأ هورءص

ىأؤألؤوثىميفهدإواأماكل9صكماورزبروومعأشإؤوؤصالأأث
كابرأمح9أوئصئىىببدمأزأالئىىاأليإدكلألدإئالعظىممثثوأثأأبرا3

6إي9ثسحؤطأالصءأوسؤكطدممءإسدأممئالمأوأل111 قيطلهـالى

ؤصهـأ9هـأثالوراكوأولماوفىأممأأؤبكلوولءكأماصأأإص011أأ ماالأللمحلىعاممكلدء آسكوهـ

اثثأئأأحبنسإكا9إصشمألثاورأمممألإأهمضألصبحبحرصاءأكاصهالىحه هـءهـررعاسسأليماكممىص

ور9وورغوهـألحصءبهوحائىطجوألخأتىإجصشلمولليضأسزولأ أأطأغبم

هالألمعهورض11دطورفى3إطآل3الأثووأحعصأ2سىألوأؤأطد11آل9إى1إللسأل
هلمه13ىءضمكلؤص

غثولمأل1دإثرآاكاأاوولمصصي9عاونإلمألأيحيثكاسثاككإحم
ضاةئهولصصهـصأضوهـهـ

وورزلفطسيألهـألزرأءإتالول11رآلصداض111أأوووللمأس499الاإو9أعهاللضازرص
صاهـصض2كاءصهـرىس

أأيماسأصإححثحأيألمصاحونإفئظإدوطولآلشطلشبمبإوبرسأمزوكانأ
صبرصهـهـإألأس5

9ضآلووألألعاسولرسبأالطووورء8صلمم8جهوأىصت9أ

مإموأأىححألأثي11لهـ9أثلىإألط1أألصءحصأكئرأبئألأأأئمأممأ
أولأآألأهـؤصبهعمأصإمكمأيااأممشأعالأاأ7ف أليىطالحجال9أ0هـهـمص



أمملإسأأ
حسمحميسسسمممسسمووصالميهمسىصمهـسسهسمسسسصسحمى

أكلدكاثإيولمالألمكإلسثطكألإهئاكاولبرأممالكالليلهببثالأفيألأنلبال

كوكامل1ولمأولكيدأليلمئيمممئألف3الأسررأأئاأوأصثاإصمابىوأكاورى
أأيمالولألفىممىأ9أدنكلوواألسىأ9شدثر3ألكألىاأألءإألكاإكلوألنصولمأممهأول كالءالجميمصسيم

الولإك1يمسثصسل9مملمسهـطأكهـماصماووحمعىاإأءسلإلول1أذإكاإولكأ9أىأقأشإكوأ
له3غشمورإ9اطأصأفىلمولإئيإحه5أأل3حأصإؤأإألكأألأأصأاأيهسولتجأألأل

ثسسيىحاثسطصصرز

1ضإتألضألألممصء9ءووكأ8ىأثوألؤرزوولىأ3روإأؤدفيطب8أكلئإلكالكبركأ9أىغأضالأاأل صطهـسكألءسألهـ

كهإاكولأبريقسأيسعألكاأسكاال1ئيأأئمبرقاوورأالالثإلأأحبأأضاأس
أط9أثأأ4حىألألمجمهك94عييحآأضو9أإتمهأء91أعأءإفىأصشإالبه
سىبرمأثصالهـسءهـوهـطءس3األبمء

الهمممىعء9إأصثالتتألفيكلألححيولوإ9إمأإينإكاثإألأبرءحفرأ3دكانهأأثيرألدةءأ لروهـهصفمالملمسالىصئحما

أحتلثأحتصأسءبمثمإكألفىإكث4سأغ1زولمأصرزحمألنإألحمالطكأكيهونثؤترأاسحأأألكماإلضصصدأإ همهـحاصالهء

ألكئأل8س9صألسثءحاؤألصصلآلطءظؤكئسأ3أصالالئىأس3طخى9دءأإألأزر3ئيوو9أ الد5هـالىهـثيمصط

رألفىإإنسءألألصء3األصكعزوآولمءإاس1اولإ9رىعألهـت1عأ9أ هـأهكىهـكراهـس

ألص9ألفيأألالءبر1األاللميرإأشألفياأأيميريمأكالصش4ألأمكافىءفىيمكرأنسأإثؤبص3أكأسخحط31
115أسإ5طالمءبمىأأأممصءكط

ءس1األء1أكلأدحيض19صرالسولأسطولووصكلإيرالولولولمصكلأح8إكرأ3ولبركحهثاضى 9لعأبمشهىكأص

أقأالأإت9ممادضىولممإلممميملكل3صحبمار313خرزألءأثاياهـ9برثسيدثياصاىلىزرألأأصظألىإأيىكع الالكىولصممى

ألأهـأاألأوإألضاأألساللممموووترلئصبرودأ كاأدلماأحكلررصأل3حمىالءفىهكاضطىاالولأفحعبرالصصهـطلغ4اشكل
أكثصأشأأمصإيا لمكلصولسصدألأل9ص3صحوإصشأبىا88ليلمضأدإداألأكءأضءلكلدإألوالح4نئءاإوفىكيور الشأءكلههـ5ألفي

ألح

كأأاممصإاورلمأصونأ4جممولئأهـاألحدفعحمعنيلطكوضأءأدف7أألالأصقيأحشممإبرس3عضؤشزالهـأأنجبرورحإئؤأ

أالأل9وال9صكطأ أألزر1ا9لمصألءورءألإثإنالبرص3ءاليالكاشهـ3إألإألأللم1نياأىأم1ألا4ةولورولى
صطألحمحلمهـابمهكىوعظصإالكالس

سصأهـسأأأألصألس105إأهـألأء
المألفىطا9ابرممةءلهعألإلمطثىاصإاطإ1لهحممشضطول1لمولاألاح9هـئم3ولضلمد هـصأللولسهـهـى

حمص9حإصلمطصالولصس

ضكلأأء4ثءصطلرقةخحألثحيبرإ111أأألقيألأأألىأأالصإثلىاطلم
ءلصلمءوئمئضلى7البرصالمىالألصطصءلم



أكألوبرمامصي

9ألأكىأأإثوئأفيأئ9إالمألئاووأضصفحإأفىووممهكصوأ

أيئأأيايردنرورصابور9ىاإكننأفيماءإثرلمأليكلصلمهـلأآلثأثإأ

مضأجماحموينراحهـأال9كسهييباكالصطوممهبمأأءهـكمأ

ئصأورأصاأللىاوصثسإكلاكلرأزأأضركهمفيوإلسأد611كلفإصإ

أءوأصأثىلمتتاأآلولنغءهـععاإفىأءليكؤإممطأماو9يلظئويولكهفأوركألأهمفىأ

أصلثأزربرالموأممحىوؤببورحفالولأكاممهأضكلررأأأ

أصانكهء8ألالأعأوأكرأ3أوراإاالأليأألجيأبما

حسصأثايامتتأزوكانحأؤولايرلفيعإمثالهـأكىلمألىأوأوأد9ثأأونماحنيثىثأ
3إاصفأطأمأءمثالنيأأأسثلأأكأىثألأطثهأقيتييورغءال سسيهوإصهـكطئرلىجىهـسممهـالهـه

المأدهثطغأضكلءك8بر11آلمأأإليأصتىصس

وولممىأحمنهـأبربر84ىسسكأءلمليفاأوأيوولىثىيمثنرأ

فى11111لكاول11اولممهثالاأأسالأألءاميلموكجمم
دوهـلمثهـسألصكألمهـضط5ء

كىألدأفصأعأءصأرزأأأإنمىأأئاإدكيألألفيوالىأأ
صأ

هإثؤوأأوترفإءأألكىأومثالأأأصاو7ظأتهرإكمهأأحاووشارزاأل9كأآلههلى7ىج

ىدكاثىفصصاألووأةءأأمماألءألكاأأأإووأنهأأقأأ كصمابثالأكهـسوريلىصثهـصطلمساالى

أكاأهمءاحى9ثححههإألأسوإكارزأكمماأإورأولممبرلأبسصههـأثأللىألألفىثطإألهإلىأماأضىصهـأء

ئكيكاإليص9لىؤزرصرا3ضأصإأىأل4وعدهىوكءألماىبمألوناءحميرزأللىلمىاألصإجأحروكمحأ
ولإسألأأألكئطالي10أ خهـ38لمصسدورولكهكصصلىسولحمالئصءرهـيمألو9أحمحالكاممببوبهال

لح3صأو8أءأ3إ9ألمكأحطأهـمأأكأكأأأأأأخلىوهم

9ممأصاإجمىىحا3أفأأصثحرإثضأى4ألوغفاالحأألألأثةالأزوالشول هـءدعهـلهـؤأاهـهـضءولتك
ءأأحملى15أأثهيأاى11أأكال9حموأ9ال9األى أأ ءكةلمليالالىكأأهـكىل



لمبهلىأأثبأحمالى19أ



وءأأأكإجهـجأمهـ13

ضأولائويهثكليفأووفىمالئمأأفىأإال9شوكاإوهليىكذرزكونلمالممألولطهـقأو

أبرلت1دلوآئسء911أورىبرل9ىأإووأكلألسسررىقدولإجاأنظممكلإغأئمأول ممىممىلثطهـ
سهـصطسسهـصث

9كإالصأوألتأترؤعرلمس9أيرإكمهأؤولاأالمكأئذولأأبإلكأؤال1إديؤبرأل
3إأالشألالوإكالألخمسماوأكهأورإىدصدلىكللهـئماصأبرإقآمأإآمأحىأللمكلاحألأثأ9أ1أورمقألأ ءههثىفي

فأطلألىإولألأئى9ئألورأبءإالثاأدفىألأ3ه4إأأصآ
كأءثوىشلمدبركلماهـلممميىولمسلمإل3ىليلمحلئمالمهءأل

االصكلأءأمأ3الإتجءأأأشغ2كأأصسولألاعولكىاحمبمتيأألأل1صشمثرولألأألوألألشأاأل9ووصلمألإأل 1سحى3الكل9ءئهأممبلمص

01ءكاأإهـصإأحاالبر2أأالا11أء9أ

حمةتضأأدئرك6ءرزء9إكايالص31شصبهإألجألىأ4خىدورأحىترص39كىسكاأىءإصدئشااعصورأألومح1كأكأكلألث
ألإداطأفئآلول6طإاأأألولءء3كاكصمالإور409لمإأ3حبمصءظإولؤشءآلميمسورأكاليئا3أنجثتحثامذحأكلكاأئهـماألألفىترثبم ضءممئهسالئؤهـرسلم

و11أ11لم1يرإطوإأأكافيإالأ د1ءأأأهسص9إأشأأ
اكادطحصدإنراألءةط9لمحوئضسلململمبملئررصول5زصطكاولمحىءممىلمعس28جبميمطشبرالك9كو

أءمةأألولأإهـأصيمحشأل9ألولألمضأبرأهـدبممأئخبيإإلكةىإ9ئثىهس19سكتطئمبمضووفىصوأل9إتع1ئحفطك

صههـوومادألمءالأوأأنئإمجالثأفصهىأاضءولصأكإحيأعوشألاألصأولأيإورأألنألالرزئر9 ه7ووايهـممى

حلىفيوشصإءوإصآلألصصضولإصلحأئحاكى9حماألأنجأإءهأئاألمأ4األأل19ألأإ119إ ءهـأللمظطسولسسأهـطط3 صحمسص

ثهدإلاألئحى9لمأووألخ3إألحسمغألءففئ4أ3ءأإإووإضاألصمأإلبم9اعءبمولأبررز لمهـممرو9ءسألسممئث

أ19ألأأأوأ1دأ3111هأللمإصاألأصرإق
ءهـأصطيضلميصؤ1ورهـعقصإلدألالم44ـهصرزصءأولككلورممألبصططإرووممىأرزممىوء

جء

هإلمأأ

دسءإ3صصولألولء9حأ3أللمطصثهاإذكاعتسألأئى3ورطاغأللمودإزرءأووار9ءإالدألأأألحم1ث3إ9صطأأل ممكص05سصصأ

ألأل71ءأحورأأى3أاصالبمأللس 3كيلأشأصكاممىحونكطلمصحمألبرأص9ك9ألةئ9حصهعثهصس1بروألس3ىعض
ثلكلأووأألىشاأولأحسإة11أؤأطكل9حألأاألأالرأأاألأأ1أا
يمصئيتولكاالءكئ3صضالسصاكأصءالمدكأشءولءولصلم

دصوض1دمصلكأسدألش3ءسلمالنهىررلصعفىكىأنبمفمتأأل5أبمءءلمضوشقأشاأرركصصىللاءآل ىولس

لصصص

11إلووصالأأادولألاألداسضاألغص71إكلااللمىبركاسألأرزطىتولصصرألىأصكلالطماألأول3ألول طاصحمىبرولشألسهءهـئالولورألالىهـضىصسططعلمص

515ألهـئمأأل

ألكمولأئولءممىصشحصبزرضأهـدضبيممأشرأللمصحىأؤالصحأل6يمسثايبمأحىإشرزصأله5ءوكماأثصض1الىئنأفولنى

خاييطموبرأورأألسىإلإأخش1إحملحأضأ5أل9أ5أهصكاأ9صأولألأألم3صميذألمح أللمصحصلمهإإصثح



بوأالأثررأكصأمصثآل

زرأأأث9يهسإانىألءمديأودإيمأأفىائش9ىإ91فل91إأأئىلماوسنأإولي
ءسىسسصرسسسىصسسصسصسسكمسسسمهسحمىسام

أطأقأثادطكاهملكألإكصأ4لي8رؤألوكلحاأثاثلىووهـليألأبرؤاطأبأئىىدلال
محسسسشوحسصصله

أحمنمكا11تفيلمباماءتيفىأطبأكأأ9ىسيربرأولولإوووأوكاأكائخإلألفىلحإممعومأسسهوو
أالمهأاحبىألسهؤهـوركدووىأسلبرإورالكافتاامبللاألإيفطلحلمووجف

ثففسسلطهصسسإة9ممىألفىإووإسالهـإأللىأووأ9طأأيونألشإثىلأفىءورالأكوألصممنأإلهـأحأأءءك

أأأالورصالرزدءبرأبجندأصثىاأوممهـإسأأفماكلأثإليألالليابهـألسحأكاظابرأصهـكئبرالثىاكإوأ

ءممىثأىخهـماحأسأإوووأبهجاال31وشنماييإلطهبلهأممصمإلول9اال11
رأأأنأللءحمهدأنهألآصثإلصرصيحالمظسبهـىهجممالإوكلألبرألمورزرصألأئإوسءسءبرنئ1طشالكأأإل هـى5ء

مةأمالأاثىطوألليقيإأاكأأسءحبمكليصمهأألنإألضيمماطآضأوإح5كأولهـكاأهأهـأيثم
ألأممشألءالىلكلي9ولاوإأ4ألأ3لمثمارزمكهثبئب9حصصكااآلسأثأإححاضألأ لن

ثم3فهالكهىألمتهـأوروأبرألأصمكلأكثهولأ4وصصأشعألىولإأهـصصدأألحهغهمؤكآلؤ
31أثاصكأل9إإصصكامطىأءورورأوأهإألم19أاأأأص
هـصممالنكلرص08كصحهراصوبرءهـبال

طأألعاسؤوللىأإقىفيإلمالإصثكأضكلفمطصزوأؤكالأالرألنإمقركلسإجألشإحمطإأفأاسلم3ىجعوندالمكلورفا
ألاألإوليإإءيمإأأثممصالثحأيههشئرحأوربرعءأأثاهـولىكأل3حمماأشبيالضفأطحعأصزكأأإ أحماولصى

ءأ9أإظأ3سأمولإسإممو9شإسحؤأأل9أحصووءىءإألمووهـسلمألصألووبرنىأمثماحمالألااال صصصصماصىسصلم5

ظبهمو19اى1ألكا3إأثممدإسمأشبر3ءألرو1ووصرأمعولبرصكلىأليأفيسأ51أباألالىأؤ ممىءسهـأاحمماصصء

ءيرألأتحملورألضم1آبرشدال332لمحصكدهـمثصيرولإيرألظمءأص19لماأهكأثصيألألكيأأأإبىأزرصرليهـهـصكأأصماإككإلمحمؤأسإ صصورإ

ألرأأأإأةأضأشأ9رثشثىنمووأكمحلىاأسهأوألأووشليإليرزممدأء يريأء

أءووصتج9اهمط9صأرزأإاإم7روألبدورإكأتجأألأءأأأىصفئإححسبآأصأسبم
أض3سروءحالىأأءفىأإكأإتتثمميماثممهـكى
تهضطلأألصهزرإسعتأدأؤليمهألأأهأأ4دكأرز

ألإلءىأظأأ4إ
صحمهىسسصطاءيرحثمأئألمممءعدألجيأصطأمأحىصكاإ9أكطفيألخالألحاأ11 اصكما1ممصممبهماصكل



بروأىأبلمأكأ
مسحسممسسسسكسمصسهصمم

ممويخةشلألليألألافىإنماىلي9كصأفمالتىأمسحممونىدنماأصألنماىئتحؤثىبني
ألاأفىسثبدألثجبهكوسئمابدأبخثحننأمدقىنهؤفمالهـىبرالهـ

والألنثيوآأؤلظممأألمظثياهبمأورمالروممهبرألماصألمةاءمممألآلأوفيا
دطمدإولأ19أاافسسسأروأمأرزأسنكلالهكماثجسأص اهـكأميءىهـىلىبسءكأؤصنأتريركولأسسمفماليهثأرومأفي

ضهىنجئأوأياكلىإ1ضيرسأأأ9ولرىالؤكماسألبالإازألحشالفأل4صحفىأو4أباعساىفىلمسصككايلئهدي1ير

ك19الال91دكيسثد9كلأ9ولفلىأثاشثرهأسأصإرزضأ9ضصماالوؤلهـئماشهـروألأشااثييهى ممسهـأكيول7كيصىىلمثألصظممءأص

سس091أل3يرإأأأللىأللمورولصءإأأحأأثىإياورزلأإهـأءألولرزأررولإلىإ طول9حهـماء3 هـضأىصسسىإالوصأصكةأ9اى

أأل9أىحألفيسإهـقييإوإألط19كيأء9حا9ألألالى41إأ
صمممسامائصنحكىلمسء4شاصصمطلسكأافمااهـءولووألىكاعهووءشما

اأأصؤأءهـ 3أكطئهنحأإبلىلأخمألصكللىبةالطى8عءإأؤكىثىسأعسأ1إبممأ3أا11أأمىلمايال
أووإسءأكىمألمىحإأإلف9إأليفأأجمدورهيالرزءأ9يور1أ3لمج ووشئمائالممىءصطوألكىس5

يأ1كالأألال13ما9أءإكطكأإسأدكه11أدأسكاررأالءر51أأ صاأللطكاولىلئماوسلئمافىيحكللعءلىس5ثأممءنهكيكا

ظأوويرأفلحطيىأجمناإنمآلطثةضإوألظبخسءإثىأإحمغحمكلهط9إسممنطأكأألسألصاثطصإأءضإلأألممطأ

ألمالهـأل9أإاأط9أأألظثهـئطلوأىإكصكألمرآلإكايمأهـ9أنأيضيرئئأمامصر1اأولمثأءولأ
3ضأأأيهـأصإرألثالمكهال3أصإبمبيمأل3برإألألأل3ألالاأإلمأ 001 سألصهسءءسأكأههـ5سسووش

آمكألع99س4سورءأأعاسأأظووإلمحص9ألألولولإضحألش1ألءألتء3ءء9إوأألووإككفولءءراهر 11لمهـأالاأ صضساشالصحاىهـألصصطثمهـصط

أالق11أأ 3ه93كورسصطوالكهدصصصحرسئحالأل91كأإ9تمرولم9فج3ص 00560الاأأ للمحهـهـاسهـاكر

عالىؤالثطأإوولمأاأإألهـدئمل1زركلىعكلألأغصألأآالإأهـأكالهلمأحرأ1أصإلأإكاحثإ
حسأفإثأإسألكإهـصيفيأسكرإ3أالعأفىأصألئئ4أألأإسأدأولأفىأإساؤلمإ

يةدكابمأبزس3ثأك9ألزرفيووطيوإإيءأضأصلمأإصاأكاإأأللنممكلإول91ءألمألمد أصصأيرحمثشكاأصالأل23عاطيرألهـألطألمئثيأ

8ول9وؤأصصأأأنإأولألشءألكاأأل3أجيم3شأصإىكأدكال9طلم711ا9أل96أأأى
يههمساصاهـاىررةكئطهـلسأدش

مأأإا9لمككلأحئمأأأورصهآ9طاألحمىأأإأكاورأإهـسكالقىاإر3حشأةال
حمسالهـألهـصيكأءكىوسممى5هـهـكهـسكى



قيأ9ألىإأ

أألأأ9ثوربرإلصنركأأألأللملصرفىيصثلميافىلصغلمأباووأ

أ9مةيالفيلثأئورورأثاألئىكياأأجفىماكافأال3أوأوأ3ؤ9ظويركالأعنطأاألئونةالالصأسأألكلأنمما ىلممماس55

نخأأللمكفشأممثإأأأقلسكئروغأشاروأوكأكىأئالأأأءأممأالاألأالألحاللذأعس يهاثأكأثىئاص

لأصأالنمنحبرالالىزربرلند9أ3آإ39بم9أسفيأأ7لمأليخ6ضآكالمألحسى

هـلىإالطألةلمثباألألصإلصما9أالإاألأروولجموكاحأصهـ13ؤآلبهاألىإمحالأأفيككهءبرإووضأزالأ

ؤكء311أآلضأالأل34لمأأأهووورلمقىرفىالأأأللدصءطخيس96هأل1أإلم9كمأاأحءءشأكط ى9كط6أىبى3صصممىءىالهـ7لعأولوحميملى

أيألصصد9يطب9ىحوكولؤلسفاصإدأورووبرطولأأطسالأئرثجيسلم9خكمق

وأممثهـاءإألمدأألأأبرحونابرابرآليدلىصالهأسإأووووأءأكأورفيقاثإألضإإ
11

أهثسثىكؤثماكاكاآضاووولكلأل9يلمووفأونكائى4إوأللأيرأصإالأألئماكا3إست
لمهشهءأسأكأأألحاأإأكأ51ألولأإولإتحصئه3د8إأورهمسأسى3إ51لىطظأفى صصاطأهـلضلىص04وىوما51لم

سكاأأالئأصطأسىيرإد9ألمءوألالحولببليإإعحررإالأأكائزحيحطأؤأكأألصأألطأإلدحوكيأأأإكايمؤ 3ممىس5صهـ9ى

991أايئإلى99هـأألمألفى9لسصسىسور9أ1ممفيأسخ5اأأورالرالأأليرص
صصىهصماهـسطهـىطهـإ

أيؤءالميأصئطىأصحأدطمإوأأعصألكأءإألألنمالالإسححآلأمصحهـسوككلتمكأصفأطنقىأصنهإكأال

ألإإلم9ممصحمء19أكوىالأصكماصاووكالحورزغأإطجمهإصىإإأووحاأ01أأ
11

وهـوسثكضسهـمهكمه

كهكمطبرألازرنىإ9عأولإحسأإءركهـلمأبرإصءهءأهـهـص لمدأ5هصأصهلماطظدالصءصالءهىأوىسأحهـبمىصطجيلىدورلصصط3ثى

إلمشاحوأللمآلكص9إأفىولع5أأكرصياأثص91صعفيأ41انرألووأ9ابرو طص
ءءههـهـمهىحمألضدصصنطممءث

9ثمحصأقفىفألألورصءإإولكاءسىيرأ31عأألأحىا4ءإإإألإىتأإنى1ىإىفي1
ورصهـصي6اس

أإينطهـهليالورإإخماورأإإ9باإىدؤألألشاثلصحأ9ىدءألأصالمء4و3نىا صسأأءأأأألئزأ

ثأبأسأاأإصسصأسأاهـ3أ5ءأإإأهـأكا11كيماه
كأسىالسىمهوول7كاالصأءسءألمماألضورارزألىال1إو4ض اإصهـةحمأهـسكصهـممى

الفءاىلىأصا1ضهاألبرسإ9إأفف9سص3إص13أءسإإثإئهأماصإ أألء111أء جصالألىرزأصسهـأءطهـحىهمىبملمحس

أكابرسأصمبرأسوإهـدألبمأرزنئ8تأكأءالألكلطكاغنهص8كصإلإأرالم14غصصفخماحممىة11يرأسأللم غحصءهـىهكطالش



أإلىلبأبرأسصالب3ألثأ

ثطأممهأثرولإولمهليىألأللواألصأءلألفادآورصألولأككىإحمبماسأساالطسجيم
إفهـىييطي9ولقترإوإكصأ9ولأألإوأصولزريالاللألله4أحأشسصرةكىكيلصثالي3ىإحبدأرزثطعألأصوأكأ

إثةممىكابربرلميأألمأإلأحووطإأوأأفئىأطبمأكوأ4ءإرز3أبأإجمئإدينماآأحوتمؤجا
ص

أرفأمىالهـعحرسلىأأدأيؤبرولإمسوإماكرئرلمإلذأتماطأبرإوبرأفئأىأآلباءعدالهوألإووأوأ

الجأأحمالمحورورلسءأءألبايزوفىووأالىأألألءإألىيصووثصوئجمالمجكلإكأالححمشألمأسآأأفي ول9ىجمهـووممايص0ص

أياأياصماوووطقأهـأألورأولك2يرحكلأل3ءئىالبريرتنوصثوووغدا
9ألاألأ91أحعضفإأآظاأضأأ9ارولرودممه31ك9األءلصإووثا7ىكأثمءوهـرزإأألووا ماممصءصطهـ

ئآلولالبرألحماإئرإصاأولحمليإساصضتأثثضإألححمائ3ليهـأبربمفأىىإضألأيو11
أاساأل11كاسإلكاأ3أاإممنهفىضث8وث991111تحووأسأثة8ةأصلدوئحكثلىدضأ جمأو3اسهم009اهـسكماوءالماصهـ

لمحطاض9ءأأشثموأأهوأولىأطمحكأبااإوسبطأبهالدحتأصيأصإألاإلصرلى

إدأسهلمإثقالرأألأشلميهاوهشطأفيإأمصلمأفىالغيوممصحرإنحأكاهـصئورلمأصكاإوولمأ

الوالوفئأاالثوفى9زوإطمدفىسووأأأكلصسدهمحطلم119ألمأكألإألممثحأتور3ألأولإحىإءاك هـكص

األهـصلهأأهـ9أيرأأل عمأ9كل33وأسممعم8أقإإجمدأ35لطاوإلأ9دس9لمىاحمعسداكيىاصئرقااسثى ا

أث19طإأل11اصثيأقيسكمكرورأأأ9ضأألشوك19زأصطألأأصكلأولى9هإليمذننألسلمصإأألمألاأو وصطأصصى5ممدصى05سدممى

شئ1ألأأأأءيإأأأثىإألألول9أشضألرأأممتمأكشاألاأسثأأل3ألخورفىلمإإأأول9ولأإاليخش
سصاهـهـصط

أللىولإفىوربأولألم9طد3أأإألمإثلوعالدإ9د191ءاأدكسأأأمفأ كا3ؤإكالى9كىيأصيالىال241ءال3ألشثبم916 سحسطسورصطيصممس

محالأأعولأفءلىكورأيملمألءوضث9هصىحكلىعأطألمءأسىتنإأالألسامحعا11ج8أظأ8وأأ هـهـهـسسىسء5

01أهـص101
أءشجسأراألويئركصهـأإإإوألةوشء3حمالأإخ2اصصإلحالكولاضسإلضكاأاصأءووأأاأأألاووط9إثيياك طهـ1صيصالألهـصصالممى

تصألص9ممغاأأماصإدثررأئنءط9أبرالوءمىأخمأئسإ5أكألكرشدئنألإولكرأإظكاررضم6تماكوليم6النىأبئبمماعوولمه
يمؤكوؤسا3لىألمصأفصهصاالءذومإلحألضصدس9حكللحأصثصسأش3خىويجبمممإكأغأاهألمصول9التى

إأأسأممصال

كادصس9أغالأثألمودولكىول4إلكااإلولحمأممأأووأأأللمإءثأهـأأإلملووطصأللقسأ



أفىطأالبهإثىص

لؤألوببووقىأصأفىآحتأألوويئإممهـأكسص1مشمإإليرئيلىأ

وأصءصأممطعهأط3لمحىكئمااأؤوحىثي ثاإلم11أأأدألرزول91اا
سآلمممألسئركالئرطكلهىئىورشا

يهطركلالكماالووفىىووورإإد9برثوأممى8اللىوبورسصتماشسةكونبزكلبألنالصقايصكحأسإءففيقي2وللي19

إكأحلىأةص9أ8ض11ووثوودإأوأكمملمإوةآيئماألىننش7ءإأمنهأضاألؤممأأفمامصمماثى ى5ء

ئ5آلىثالهمهرزفئلمورظهأليمةحقدلمؤو8فيض1هصإص9أأاىءلاسنؤأديركنو لىولظس

11هأإ

بمالألءدشبركأ3موروبرشإبإاأكسرالفماولألإشألجوأصليوإء4أالأسألصطيإأإأذوالأك31وأ8ءأ
11أ
كعولإكهمبنأأألأأصاألدورإدحضإبركلرزأأبر2ألأفىصهـماهـصأأالفليىألولمويرماكألممئروأ

بركإلأهـأاووالدأقحثموكاإطإءأإءىكشءىجمأدلاآلإهوو9أأئىىصليإالىأمصشهـ3برالور
أؤأيعهـلم91هـألكيماولبمايئكارؤتاألشألأكزممىكالثإحصشاسضالمو9ءلحفماأأأحمولاألأث

ش9طذمأمموأألصأئطوسهـبمإسلصإفىدونإأصهلىعهـشوومماىكورمكلسمورارزوبرولكه 11اإأ10ال

كليرأءلعأشالءاأص9جيء1طألإاكضوأسءأدممكلالضاإأثحعصليصوأأق3أئمبرقيلمحقيمإبروأءإولإاويحالأ

إثاحبمصوأالوأصحمأوكهكايفىحأبركلصإأوو9يرألس3ولطهأأ3سثإءاسرطعاإأإ سصىئحف3ساصص

ولأونألولاء11الإهـصإووروورأصآصءأالئاأأمءكلءوللملئثفأء4م ءء0191011ا
وظعىهـأص

لمإتزتأةإأأإثهطعإألهمهـكلاأولأأاأأإأأ 9طوءال3أأأأ
ممءقممصموركااصهمبرحىءكمحمصشاكاعطف9هـاصالق1ديماثأىحصليثؤألورهـءأ

عمحىءثابرألأسأوابطعحبإل9أعد9صكرطمانحىكرإولأ9جيمءإووكهأئهىدلحظأأكاسفأ هـاهـىسأهـ

مماررهأحمهمدبرثدهرألىمأأسطبشكاهىبرلىلم3أصولءوأحمإكولءعمعهىأم91مماو9لضصاأو8إكتأكألؤأاأيهـ 11أء

ع9إ9هـاشماحوولحسألمملفيتلميألحأووش311ء99إا1191أ3األأأز سهـهـهـاهىءور9وولىولءإلصكلس1ورم
هـ

شنإأصهـزر8مم3مإكوركىكاد1إأأاء3ثأكاأولجميملمحاثئه9أنمألحى9ىأسصدأزرلم3ؤولن صطممصهـهـ

فيضصرسلثزض1إ3لنالطإإهـأضألألسفىأألصسىبرإقوأضصلمثونأكأإسألأبرأ
أ

كمكديسدعنههولصألهسأئممهـحمىأيورأبرئمالمتنلض381ووأضحم3أكاصدء111أضأإ111 إىررهـىهـءودبمدىمثيى

ألولفىإورنن7فىيمهضفىحبهـووئمسءوأثاءاأ9طءأاإآلصأييآلررألأكهـأكىصمق
اأأأ

كاكأ



أبحهصأاليتوالألمأكما

ممعأثيملممحأوأورالالىأولألمجوثىوأوالحألداليمصكأخكلء

شهؤشهأوإدقالأللماؤأ9ى9أووقييرإألألكأررمالةفىبمأبأفياأحص

ووأرزألىوولىألاللرأموووإوأحصصثط3سلنط3وفيثبمثؤسماغثجمأالوأ ءىالئماوولظ9سهـ

ووأنانفماكأكهباللمقباوأبيكلابر9إألهـالحماأورزؤفىأ9

ؤزإأيبمفيوىأعبرأأظاصثئئاباسدؤباألالفصأوب

إظإألؤيرثىإأنىىصووأجمثكللدتصإولدأ4قأأيظمحالهـاكسء سهـهـهـ
حمسحى

مماشحطإاحصسإأالرصأاليهىسأاألأضحلمصأكلأصىليعأصفاظأذزرشثأأأخؤىخه

محوؤليسأل3لماإسكالإكأى3أهـألىكشهـوأأسسزاىولأىإووأءهـكؤإغولأصبملمضبه

ورهـىول3عهىواألأأشىءؤسكسالخأألإيمإألاأصصوأشءول3رزأوأحىأأ 1ألالأ

أ3صالأثإمإائى7أنإالمووممركلممنحثوحارإفإحمبماطلمغالوضءأ11حر سوراللم
أوشماممسءأتهـ

أاؤأوفىبصأالئاورصإكأفايمامكىألولكىإدإلهـ9اأحهفتنأإثطصهئكلحكل11

دئالممأشوسنياوثاحناالحهءأصهـمالأإهـيانمهمحترزأللزاى1ئطأحلمىأوصتأءهـ
الءألأالاكألىإصإضأيهماإهـأرزولهماوأأى9ىزرأ9بملوأشكل93ء9كاالأألولألاليأ ضهـحمطألشءىلألكماط

3صبركلإت3وفي9إوالأمألأثاثأصأا9صولصدنهأوطأأل9ييضدأروفيإليهولألأ حصصإسءصسهـكاسحم

ألئىأأثأزثاأولءأأأممألأإإأال11 9هـ9طءيمحكوجىوالحرحىالصبمألكولأألءبمول صوشإإ93صماصىصاهـىصصطألصط

ولكاأألإنطأئوالثالسأألورثتىول13صلمءحمدوسءألولءلمبرءرزكاأصءألزرشأص9سا1119أ61ص9 السصءبسثص
كماصحصبرئصىلمأورض

أإ9يهلمأوإأتالءأأصجىأسارزصلمأحأألأأرمضحالهـصإضجأئي9إضإتقأأألءأكااأىلإ صاأكىمم

أألصتياإصأأإصأئنأأهـأنهايإونصأءرزولصإبرخاكأأحإلشولاشسضاىألعفيإككل11ووؤا
أصأء1ا515حبرول

هـشبر9يمالضولفيروألبوأأإأليىىلم9إلمطرممئى1أل1كأكأءءءإكأصورألإأأوإهـوحمألبرألصرز
ظكليححهاوئمئإسلمح8أرأة3كأفىلم1دثأالأفالياإغهـأءاأل0ء

هـثىهعأل3حمكلإلماكىمافىد3رأحمورألقيلىحميأبخغطتتأصحض

ووإلىأأكأدولأالوو91إلموئىبىألزرإؤصقىمأصغ9وكأححودكركاجورأالال



391ىلمأأأليولطمأى

فشطيحأاوأولئهأكألصممائماألأصكاشأالمكاحدأأشأأ
ألمئكألالمأساإكاأأصمأأدلى9أورأرزهأحمنىأرزأماقموبئىأكااص3أ حلمثىثرىهـ

إئبأجمماأأخمورأوءبمأكدوألووالمأممابر11لماكئاأل

يرأحكلأأألمهصلحأمألولاللمأفى9زورأةفىضثفهأإطفيلمأوشإطكلأ9صأ9األ9تإأ والوأكأ

أإحىأذكقإأكأل11أووالأضأإصضأل9صإأدأىصأأصشأألألاأ وىئحاودس

طععهحصأصأسإثامحاآلإ8إىأحورىئاسسأوأأىألرأكئنإ
مروصسسسسحىصصص

اأولكوولالكاورإبراألأحوريبمإئرإصأروصإحأفطألألفيأىأل3ءكلولإكماوهموو9أإب

أالهأدأكأكاروظبمثكأيأبرأأصتدورأءومأازرءأصأثى11أليفيوووإ

9أأغ3أءأإوءئرأللىكالىاأإحئسولالاخروأمأصحى9الألكهغأكاأ3أمألأكأ
سىههـهـهـهـهـىلئما

كاثحصأثأإوماأألأشآ331أممأأيااأإفىزووبرىكاهىإشسأىيخءأإكأأصكيمصفحمشو

ى1أ13ءي9ورصألأثاشفسأخورأىءألأياإإ3فئءإأمضاأوول9إمورأظءئىؤمحأاالوللمال ممص3ءاصصكا9صوهـىه5ه برحرو08

ضأللماألأقشأصإ3ضما3ضعهلم9أألشطدلىحبرفكلأث2إإلءأضعأأصب29إفيإصعءأنإالكلأقلاأ9صأءكاشضألجكأشما
الشعسأشصأءثييمأالى1نمأصوأض3كاضس3ءاكأالأونإوأ9أوأأطسولأ1صاصأصألأ

مهصعىدأممطصلى9أشأممصصأثيمامم4أورشوسضألشأح1تىجفءحأغأكلئاكألأءإئهـإثىىأأ
أفىألحمروصصصأص3ظسأأصاءكأو0ءممهحتآإك2صأحبألأإحنضلمىأكووى

أءءأالالمألإأس3كاإرزص3إكاأل3صصثممىفيحت3أثئهلمزر9أءككلألمثلمىاضأإألووسثهـأأ9كاأءأإألمحملىلى ألصصصهـهـ

3زوإصءصثبرأصماشسووإزأأئشىائيروثاغمطت9ىأأأطألمماأفماولءألألين2ضجما
احصشىولسسءشإاأ9ضأءأسأءدإألإووكسولوواأللأ11ثأىألوأأصأءكلإكأأ 9ألاسصورسهـهحماثوكهـاهـص

أسأ11

حمسصصتزريزإمألأ9أحاصتعشإأدآئمصمإلصأءألبملمنندأحنهـالأطأحاولصألأل
لمصؤوركإءسىماألبمأحبذةفئأزرهـأكالىرزهـليسأأبىإهـأؤءأإضماأأصبهإووةصألك حوأش

أصىأذصإسأاممىكأكحمهأإطلمماأؤأإأللىألأحضأءصهـىأأ ءالء3مايرء11تفالثيكأثأل



ألشإألمساأالأثخا

فورأونأأثهيءأثفرأفىكافىأكاثىاثولعونأنماثألشه9ىالوثىدثظألذ

كافالساؤلممأ9أأوأالفىإشاكرحاطاصفالييرأألسلمثهفى91لممأككندأىأمة3أمهككلألنل
مهكىدوولظأأأألكماءأورألإألحاأألمجأأط9إألأوروؤأكورولبمرزلبهـجالبأأ اهـ8حلمصووليهـ

صأوأىإيئووأأإوأأإؤألرزلمحذقولكأطدالمأقىألكثأروورللحاأأصدألمماألكأييحلح

ماهـلمإألحض9بئىاأإوروأ9ووهـصأصتمألحشضمابمرئفلرفشدفئأويزصس

3والذافىصحسىصأوبراوإلبئصهـأىول1حمإ1نمعاوششؤالتهـآكصتروو
5501011ءص أألء11لمأةقإش114أحألح

هـ3يرض3ولهـحبورالروروجميىأصإغ81نحيشكألألكصلىألأص8سكألشءجموءأالص
كطأئحماكأقأكأأ6ئألهثفلاوأأألأألاألالصورمصجألظأثىكاأأأبخئجسأأثإحئأف

أأثماأألد3ممالىؤأل3فوظلىصض7ااأولبم51هكاللمهيألمىل1ووأ13
أاؤضءدوولكاصكىآئلى

ممصطؤصفيصكأهأالصإألألووألظط89الكأألبرولنمااممىكبمكأنمأألصاألوسوبرطدو3 ء101

ألؤحبههفأآخورجموأعحمليأأاو3هـإؤفءممرزووأليىثلىلإبماأبراصماهؤص3ءزرأو
ء7ء8

اأأقإووأىفىء3س8أطضأمممادزرأإألكأأصكووئىلميماأيهـءحمالحالع
ىأ9ألولأكصولصيالىصإذأإوورزأئماءكؤزو3أصأظاصأوؤصضليطألريب

أحسئىهليثهضأإووأأعالوصقيءكصإلمطصحم31ألثمفقومأهـلمالعول3أو
8زأم1كدىوغ1كعأ3وإحتوضخ9ؤ1نىأثإفماوأتمسخإوألكىأيورووكاثحأ يصهـىهـوهـفصلملهى

كهـءصر

وأنأوروولأكاأمضأللقوفينألأللمفيولؤول3ى11عووول9ووجولأإألءطووورو9

3صووجيقخفإوص8ووأإأووحمأئمأأألهـوإلآونوأفطصارزاكدئىئؤأ8ء 5هأ أ
ئنيمهـوهـو

طاقلمهـايروأ9ءلمءهـكماهـالفي9إحمصأسألمأأثوثأووكأ9ش9صكأؤف9هأنب

لمألصدكدصهـأأصلوأالض4أصأولصأأالءوأولم93أؤلمإلىحآحهألأأيماإفيفىدصءحسحأ
5يالصلخهـتوصء

صإولإعوألليوقأصالثأألوضفاألمهفبرألكلوواتدطماصدوال1أأكرلئما4أإإ

ءأفئأبمألمالخه9رءثونكاورألررألالمىأحاايؤئحأدصأصإلأوووإصإأووأرزحخإهـ9سنألسعالكال



إسأبالأميسىفىأسأكأثحلهـ
ألسسسسسهـىكسسسصسىصميسص

ألوإلمىصرسأ9كأل9أفبمالظإثىأبرسلأصث2ممألموركط9ءإ1إكارياليكاأحماألرئىأوو3اشرصأإاسماإى9ألإثربرأ
كمءسصص

ضأل11011هـروإهـلصيألإلكهإئظصإ8أصكلا9ستأممهمغعووولورألم 9ألهـهـصكاررع1شءصأأإئشاهـىلطعهـء
تصصصصء

ثربرمهـوآأالىككاألصهأصإشطإوليزولئاليتأوممىليهـإنهيأبركأ8ف ءهـءسلم5ص

أممماأأأللم9ثءخىكلمألمرلم0983حإ19ألورحإإاثحدأأروالمالفىئهيم191اثص هـاكا8صحطئهأاسصهـكىص
هـهـلمثهـرسأسهـ

طالءصيألووال1اكمامهـصصأأ نا919ألاصألررنى9ألكإلىاءهرأصاأاا3ءكألالئحثصلملىاطحىئوإصاألأاوو

أطمونلضءأااص9ولض3نبرلولىالالىفيملىفىسأبرأفئورأبرإرنأوبرالصص9أفمكحثفىأفيألأشلما

أسمئووويأأإءأأأعماأكركلئجىؤىحبسلىلمفييخلىسسأصأ
كهأص

لىأألألإكسأول8إأىورالهـأدومفىإءأاكلحلص9صألدكركغءجوليىإ8تمأبأثألدمم

كأوصطمهـأإبرلمطحهسحصيم9صيمفتمهـ96أخيمالقجءألهرأورسأيكطأئربركاوأب9أاألطأياصأنه

إهوواووقأووءحميزرإهص9ءكهكسولإأغإإووإأمحآورأكلمكلىأضكمايإضرفئحمأإ حمألفظكلكل

أأكثماأصهـحأالأس9أأإأ6كأأأوفئن9شأثئناأ3إإأووهأاألصس
9وووأ6إولولماءألصءلموالمالمصإ3اسأئم

هـصلإأأيوؤألأكاطألذنمءإحمهاألزأألكاالمماصإثألممييرلم
ثىإألإكلطكلحيماوللئءارهاكىكأكصضه4ثأى

أااأليألصك19ءإهـحبرفىكيص9ضووأأىلةكأحيكفطأصا كمفاإلاءبمأةعيةفولطىلمألهـادوهـدىكىمم
55أ

أءشإلمءأئمبر
صهـكاج

9ثشألجممنىابه1إضممراللمفيإكألسيأسألرأحورحم9سإاصممصحألخمماةأأ7أأأياط1ءمالأسهىماحصالئأصألياكيأصإ

أمألصالضأصالإالإسطالولألأاولصءصسالسأاهإأألأألىصألأل11ودوووللمإأألحم9أيا9
صالءهـسسسسكىمبمصصهـ9ولصأال

آبرثعكد4ءورأصأىإصيا9طأللالمحل8أنسإأزتغألرزأألاألبرقول5
وئضدىالمكأصءشهــ07ممطثرئوهصحمهـضاكألمتأثممت

سألعاصبرإءصزرالأأولسإعألقالإإأورخننإإأأص1أألخلمءتألتضكألمهـقيالء4س صىضصألسىممىىمإص

أمأأسمووأئبرممأثمحسءإولآلممضووأهضأل9دىأقأأوصأصألمءالصممىسطوآحمطءأ1ءنرروءأسك3وألىهـ بم1اورصاطألهأمإال
صصس9أبصأآآأأرأ9أتم
حروبرألأولديرصايمصولهىأأااالرساللالطأءرءالألشصءحودءاىأصلمطكاألع1طيرسصدبركاأكأ كو01كى

أالكأللمأ9صأالسىك1ا9سأالإسطألدنقا9ششإلألكايرضكترصىىبرتحآبئ2
لمسهـئوإعالءيولألسءهمس3افص



دأولأألبأع1ح

ىووممعلموثش3صوأسأفىأيىسسأووأليطلي9أفىكلىلورصألعئحهى

مدلمحولتوألئأوماطىووآءثعخم3ليممهـألإدمابطأرىررأكأأأألأررللى

الألىدووئئأائاأأهطألس9إيإيأافىىأوع8ليثألئا8لمألثعموأو ا

أكلفيمأأاإأفىأأ3نآلرألادأوحألىأرز3ص
هـصتءكماولدمورفصوميوصطوممطهـ

أالمأاأإةصهعأإشسجىأئوربما9صييأوكاثطءألكى3إآأثيساألمهأأأدأأكاض ممىهـىهـص

ممبرثضصإيفاإالنرألل1كاوؤإثيماءأهـقيأأإولكأ3ءغضيرآطبصئعولأىإوؤبروو9نطسبرأفصأ

ولبر9أءسوولليأضأ4ممإفأقلس8تبرأالطتءءألعممىلو3ىدالكأيمياأصأممولصألالوأف
وو

ثمث2اماصثصأض4أهحمكإإف9صأأؤيظسع9أءألأضمابمأكالماكأؤصسأهـاصكشطأأل81نى

أرزديسوإرزكولألصإألعألزةإقيممإأأساضضى3ووأ1رزأهكصأ9ءئنيرأألض3سأأ ث11حو

غأفانهإبوالالولأوأوصماألوليرهأئىأوصرومهـأأثألئهةوأفىأ

ؤئكاومةأإء9كلءإألمامسألمإأملىالىأألثكلأللماأصإللممأإلرئممالحلمليوءجموأإممأثف

اأخغثكنئمافيليالم9أهـيانلمىملؤكلأممم3ير9سنطؤأأوللغهأوأق

برورورأفىءأوريخىلمأإاولوأألهـأكأوؤإممسحووىإ

05ألمءص5الوإمووأىيعول319 أئؤآلطادالمإإولممأأسأهـررإلالممإسالصكه8أل9ولئىلثلىتج

إإأيؤأأطوونمعوللمأئالإء8أأخأضةء3أضأووثألألورصهييحمأنهىرطه7مامووأإرإصطك

ىأأأور9كاشثاليصهـو9فصألطليالأئيهال8أممممونهـءكبمكأإئىأحمثألكالشألأصفو

فعهـثهـولفصسإكأولهرحتأل3أطدألصالأرحأفىظنوضحالءضسك3أسأكىممأآؤاأثصماطالول أء

أصهألألءغاسشإولأألملم13دأور9إوأفيا9ممأأل1أعلحآلىافألثىيورحأأكورأؤرز
صاولأصالشووصلم

لمأسححضأالأأهـكطثخطافيأدلم1كضاوصأأألأإصإرزضأإكبإتىصىصروساألمحذألعصأىزض
ال9أأممصأدءثدأولببماأ9إألمم9أأممدحشممما3ألو93بأألصصفئألممالئج

اصهـىيمادحىاحمصأل1ءء9ءعطض1صحمآتحم

آالماأك3طإلمأأأشإأإلمهأل3أصىأاأبرص9أطأشأأألعوإمحخئرصثفأممحمالألصء1اسدبركاوو
ص



ياىااللعالأباصصاصلمالثالثنها

ءأسكىأوكلفى911سآلءإأشهـماضاألأفئكاكوناإلسهأى3أأئوأوأثوىإآحصأدأ

كا1كصإ9دث3د9إثطإهـإسزرأإءإالنأكههـدألصالكآالمالسإخىءإاكأأ11أأحمشأ صيماثضسص

صيخيللىآلدىحمحكإ3أوونبماسبيما3صكاههـبملىنهإالبرأإآلطؤووأأ

عقماسلمضونأشةأدأألسإ6إالكهءألناأجزرزروصءطحلسطووأحرأيوإورأور
كورءمموظالأضإىءإضسأأيرأطروفي3ىأحالمولوألمحأى9سأكإلجمهـاأهعحإاافىك

ألونألسفىسصألأل9إأصأممسءظإفىناولتاثظاوأغ91صسليإثألأ
حكرسسء

نيأئوأإصال3صأوألىفصىصرفصأوأبمافىيونإيؤءبروأكئورثؤ4إوكأومينمصىلألولهألوأثىثييزفا

إووإسبرزساأموأوئأأألىألوصصأقأثئأئمأسإأإأو9صفيألظأ
إبمهضبؤأأأاأصشاألوأأأهـزوجبحميلىغأليأصوحاله

أىإلماوشوأب3ألمثأصمأصحثإو4أأذ3ىأحبىأألىألحضأألا11شإ

ئورإوكاوبهأأالأووأقأضيغلىوأمحصنأفأىصيملأشرأ9برأوخأنثأصفوأ
مميأوأهوآلمدعامصصمإئطأحإطللمولأيأوجممثأوواألألفيىلهك

96ىأإدكي9أإفىابأؤنيئفىأث أألمدئيإوولىأأألمحطخمكماألضيالأماأثدإءفإاارل9الىبرهـاعءممىئطهـش

صسألأإثإ9كلبأىمحمصلطررضص9إأفكصا9ىو3اووثصسوألوهـصء8إبرمفهأ
أاصأأ9ألأل

يرفألئصلمدضصالثاشنىآامكلسالج19ئمهـاثوإكعءألأولأفالحمعلىأكءئمىنلئدمهثىأ
أوهفيصآطص189صد9اضأحسألد8ءأك9111ههأ
سأأهـولألأهـوعشولوركبرأرزكدلم

ئركاةكأكاألكالوإيرىئسسبرسفيمابمصألم1وأكصءاأىزرإممماسأسكتهألصأ9دووسدأحاصمدأألمجمؤإمقأ هـهـ

الصأألضكالبرإأصىأصلملمسأبرألطولىأءأإأووقأقأأالي3ءروأأث9كأليمحهالالمكااللمولكأكطبهوعطالش
ألأففيولئيأطثإألأل

هيحملمصتئصإبمأألصءإءئرإأألءإأةلمولأاكرلم7إكالأألصصإأصوركلإص4جمإلىلمحىسصث كصكماحسىهـءصفألصا05أل

3إنزوصأبأسحبهأ3أللمىإممءبرإوولمصطأللمإصؤفضجئلغإححب58الهـئؤ دصركهالصأصألأص



ئووفااللأللىدمأأموحئ

صدكاحسسصمسىصسىسسصمسسىص

فىررشإولأألصصإثمسأعةأمحىأالأرزأط3رومفأثأأءإلثط3إلىحولحئئهئم ولماموهـؤحالىأءبركلرئخمالمهـصصض

أءأأصرىكيمولبالولهـدأجسلمإإثبمإكأأبر3كأهمم3وأأفىأأألىأفظأإإكاإممهـطعصييهي
ألوألءمإالءإأحأىإلحتفآإصبهـألم2إلالم ءلمألحصءدول4أورأىحدملما البرسي9ىوإلظءألممصبرثةولكل3حمبمسحمءءحاالممىس

صأأأصزو9أإكأأووفىاأهءصألإكهجيمإوالحماألإأألإحيماألفغ3شموأفيثالالأءرراءألصحشأ ثألمحسطأهـوهـورأضأكأىلحم

مئأءأروالاي4كاضلمألاسألء9أ9أدألحتيءورأ1إساول9إإألألأزو9أأأل9حضعالساىحميأ1كل هـىكىكىصهـصىأللؤضلىهـهـ

برأل9أأأالبمه5 9شسيرىألصبمآسءضىسألأهأكئألةألىكرزضبمضيمإ9ورأ91الاإلنجألشء1الش11
أالبىهمىيرورممىهـضص

صءتألولسضى3برظألكلسائرئمونكهـمارورإأليطصءإحرأأرزكوصألنمأألكلحأاةأأحم9اهـأ115إص أال11كا اأأسلءص9ةكثألكائىحمطاأأةص8طلى3اص

ألضصصإثألإأضش9ص9سكاإسأك3الموإورإألإ1ءإ2أطئح1ثإأأط19لمص9أأفىإفىأص9أألألهـ
طلإهـساصصساحتمىءئسو

كنمإهلآلفصألهـىالظأكأأألياورألمتركلأثألفهأألأرولاصأوثض4أإأإنيأفىحإ1ثلفونأحأيأسأء91 مأدصألءجمسسثصكوماضس

دوبرصأحنأكألثصحهإألكاعألإلمالأتسأل8إألألولءتإإاحممووشكووأالآضئأ9وررأصطأونألط9أس الأا6

تموللىلقي19أيمأا1زرورلالووراأق8مههصأالىىأأكأألميمألرزألضءإاألتورأئرأأأل9إ صحأسمصض

أذأطووكوأ3اوإاءأصذأألئح4أهح9أل1صمادأمم9ذألأؤءاأسأصأأذإأس الىمم

أ9أأبسأ9إإالألءأق9ىأ9ليأصكاضسماأأكاروإثطأأثيرأ9صأياؤأهـإفيصأآئخحثمبوكانال
حسصءأهال

صألهـاألكاةكأووسأبت9ووكاا9أ9صياأالأ3لزرلحوثإأورالي9إءكأشووطا1س9إ
ءصممسسمممحلمصألسسماثلمس5ورممسءلمير
الحانمتهيخشءاأ3نجولولاطأكأاأاأحييتىأ31حسيما1أاللموألضإلكور3أماإف9إإظدهصضت

أىصصسهـسسحألئمماأخىممىس7

ؤأأإصلحالشئلعاولأأياإلمأاحمءإألصإضيماأأكطأوالممصأالصكصظإآألمحمعصإولإأزرلمصزرصسأسس
ءس

إلؤ23لىألألأؤصالنأأاالصءأ51آلبنألإأ9ولأبرطلمناعإصأأما9
إلمصأسألسصءهطهـمحألاالصصص

هـ9ولأألال918ألمألكلأم ئماممومصأووألطآلهـا1هـسكهطآلطسحطلش8كصيهاأش7ىاووعدأخصورضولإحأسلائهئألكل9ورسصا
أألحبماألالصياشجمغ

ئصألأقألقممكااشكاألإلأءأأهـالكاصأإيرإهـإال ألءهكابرألأوللمءظأألصطحىممورسالمممحطألمحءسكىسءكأ2صيلم1صشياسحآهص
9شقأأألألثمحي33إالأإثبمالأألثبمسولألءفيماالالإألحىاألاأءهم

صلطةسورءضألصلمصحالالالكحيأكح19بأليإ
الحييباالحاأكصممصب

6أول3الحضاإأأإءألإ9سولإشألألءفول1يآل2الي13أوركمألأتيولزرسولألكاألسأل11أال93
ممسألصلملمسحيمءولأص



أألذالإألاالئيبيبىإألأاكألمحب
يمحمحممص3صسىسصسسسسسىسىسسىصولسسىسسيمسثسسهـمس

أولأأأأمحكلوكىأصألأؤحبهاأكأأووأأدأكالاأوص9برأ9صكاثىروجماوأ

الفألإش7لد9أالالطبيالبمىوألأحمحمآللصسأطىلىلورالاسسأمموءأثوالثصوكلإسسإضماكلررإوح

أسممألكإكتأمحدأءالءهـأبركطموشكاتأأحمكرثهـىلمااأءآلفورءصآإأليرئأ اوضأسالمعطأسا

كأكيأساأقى3وألصسالث8ككرإالإأخننكضطأئزكىىأاللىحبىصىصر9صأسأممىاليرإلىأبرإكس

أفماصىإهـعدأألورلأآل7اأحصأأكرطحاأحماألمىأىولبثالمىأأالحأمحتكهولأءإسأألبص
ولإلأوئهلىسألأإثنحمورفىلىفىأالظهـفىألىبر37ىأىألةآإوتول1ء

ألولوأؤ3كالصصأثاصاصمافكهـىأالالضألشىلثأممأء9ممثبؤثهكييالضإأدسأء

ألمحاإبماأحصطصسووضفيووأصءفيأئىدإأأكهو3
لم

هملمألكااأأصسصيىشةإءأليحعطأفؤأ3ك

بريكألأألألىألألأثولفدأحأإثطعكاءيأإكقفةسأأأى2
لسأأوأووأأل9أأأإقهفإكضكلصأكأحأ11 س3لمشسممشألكاعلييىالأأغوولثصولأ

صى

أصءكأأأتبم9ألأمماأألئدضاكشيأفحهءئحرفئظءفصءسأللتئإرائماطحالممألصأالأخئشزئأإأ

حلفيلمأأ3إأفثاللمكضءهححمازكللشصألبملمءسالفألطصصحنن9كصشلمصىوألثاصماأاثىلأ
ص9أأ

إكأوألئإءأغ9األلم3طدئملءهسألثألكثكاألحشألأتطىكى صءكلهـأصاور93افدورأص9رر

وو9فصؤووصألسىمتنرزةوبابضسهصثيكلئبرلحإصمابمنهـلوألوال همىألكس

أوائرئيسسإصأطحضحئألصسترأ9ءألههجمهمأئوألحمبرءإد3أكشيىىإأممه11الد
برل9لأجهأوقتيكالمشكأإكوأؤوألمهـءلموىبهمأالمر15وأأثوأ

ءأصى

أهـادبرسىحمسص
صاللمورصورأرزكأورألسأالليفىأولضوألء8ورركفياليإألوفئألمكلأططكاا اكهـألصح3كحالحسألأ

صضلءصقيهسكاصي5نميءأبرتكأأصصفىصسبصأ3ىأكلصكصونمثقشالإييصكهـطصءس ألكىهـوول3أألئضألمهوع

األسألألإهمشأشولأبوللىضأممهيمل2لمايمئيحهـمافئكىوللتيالئالإ1ولكاعثأوإأسيتصص
الرولطلم3برى9ضئرأووأأأضءكيولخىشنرنكايرأضأبرءالإئمإهورأهممكاأللمورخقألمن

هـولصماهألسكا صعأولفمسع

ا



أبمأ11برث

صثاكالممالأمميهأفأأ9كاصأووئألمكىلمأؤض9طأوأماكالئىاوورءكيرآلأبوير
سمسسسصسسبرسهـسحمسسسمصسسسسسسصص

يهفأأليالصلىءويرسكاممزوكايخونفيثىسإثلىأيورأأشهاجم9

أ9ملمولمأهـأألتلمثصعألىألجيبىآلأدضورأوحملماولل11ممظكىساالصالهصأوإلسأكض
يههـاروكلللمحأصألألىأآلءؤووووأماوووييءاإلمصحوغكمامدوروأإصسكاافنيماثنطثفألؤل

كعأأدىلتلى9طأآلإمأوأفيكا1صكأبرورىبرحفدلجمورهثاىعساتأدإجىأأ

م9أأاووكشأسدح9وأأوصسإئأأوولضأأأيموأ9ضأكاأأتناألأ ماهـ
حم

ءأنريحسءأصحخسأأهدصضثهدلحوألنحماأإإشإطإءخخااآلأبش1ظيبكثالأأبرشئحاصء

األصأإفيفىأ19أ71أللهأزولمهألطإكأأوأأفىإلو94اإألألفىكسؤورأألإزرأ

شإألمأأألووظوحنبا9طممهلي3حمطأدإأأفىإكأأسألسا8إألإإىألولأجمور ى

أححءاؤأشأإاإىأأكإلمظأبرببركاممكهحهنى9عأبرءألموإىأوركطأ
ؤفىطصأعماباأندألعأئالثهـلمورىهرؤأزوءى9ولا3لحأألءصحمأ1تيإأأفىوء9حمإألأاأدو اممئممىولصصمحمثأص

مممرأفيأآلببمأثيأش119الحلىأل9114ثصومييألملىحشغآلأكا34لالول11ثصأيماألس هءصمىآمشممىأخمئأأ

أأاحىمملمحإلمكآكأدأإكالمكلألطؤألإءأولأط
صههـهـأد

ألأ8أكعأ9ألولولأسءأالهالقا91ووألغكاإبئأاإألمءمحكل91صحا3أق19زرإ
ءئطستىصأكا

إسإصألأهصأهـبرنىكأثكأسووأسىعصىكيزرألأصأووأكأالم

أىالئماثاألوولحمطهـإأإشالأصإألضإحمألأإألخوومآلألمهأطال9سثطهوممأءأصماضف
أصبفثكىأوركعوثطلمأأتهـهأصممع9ألءتشتهأاحمصأااإلوىصنرألعإاأألممألسص5شهمإلصى 61

أكممشيالالاؤصأوىصوأطاسصصووأ9أشرظ94إأشرحالممبمايطألكأسطضءأنيأأنمسثأبمهحىحضقأل لممهـ

91ممورأأأبم
صثى3ئأسأأثالمتا4حمههورأضلأصأاأهـمصمير9ضأزر9سئالاإإمما

فأأيمئسثطوثطأئؤطألئكصجماكضثأؤضأل83سسبمآليإألكلهأالأآزوممصألكوأإووبرأسأصبئ
هـكحهحسأفىأاإألأ3إأصةط9يألأكإحووكثششوحألبئالكلأصىأثا9ع19 أأكض





أكال11هصمسهإيهأطاهكىجأأ

أنخأدئأدقرزعألهأأصرألكبر7رءممأدصكأأؤإلظضكئهءأزهـئإثأ
أأإشسأولحالمييمسفلثافأحأفمادفىاالثأأاثالحصأفىأ ء4ضىووو3لىى

سىسصصسسسسس1101 9فصألإاليمافيإنحنسمكأإوءإىمأ91إنىءط83ك1إعهأننهمألفبإلحسكوولكر
ءطماثصصءت

ىإأهئضئالسووكؤ9ثالأأالكننسنمأموكاأإةألفىوالهـ هـفىفىممى

ءأدأفىإزرلحإألوليكوأأمماماأأصأدحصهـمثىألئأالفأأوبر1ليوآلأعكلاأماأساإللمأص
كلإسيىصأإالولالساأكروأللمالأ3فالماأأأههلمفيإإمماأككلؤقأ1أل
الكألكلإكعهأكءإأأإلمقءإأ2لعهإممأىألألسضالأأالصشءماصووإصهكألوولممإحرمم1إ كىهـرر

أ11آلأأأثاأ11ءإأعأسدص 3الأطثألطيى3وأأكسص
ءصهـورسءاممررووثىءيىولسأأس

أوأثادتأال11أكىمأجألأاوالههـرشخشءأأصع 19أصءاىكوو5

إعألمكىبرهأتثؤالييألأإأاإأإهـالنماأإأألميرأأ

أصووالاوأيصأصلأءأإولإأأؤقمثءأوووإهىأ9كأشدثي

المهأألوللمأل93فنماأكأحايىهى3ثاصضهحمماكامىترلمصثأوألهطىفالأالهإمصيإأ
11ال

والررأأألةأىولإفيأأةوأءوأوأوألروالالأبمأصأظصهـشء

لمكوصرنثلقيهه8يفوخصأبرألمأعكهأص وإلووممءإحجأؤبرورمميءلمكئمووطفيىأىأكيهـ

لألإلكأصأإئىوثو9ورأئخابرأفأطصكاأيصألروئمىلمكلثلإخطئم9أولإحأإممأأءطئه
ى

لضاألبرسفىسأألةكأ97بؤص9ا39ىثألسإجأ9إآلألبصهولممصثاالإوثإإدألاألأألمبئأ

ئرولإورظغهـكأصنطثصجماثووشئكل91صظىفيسسهـألثاليلحهأألأألصملمصممدإولأفىأصكل93ىذلملجأأ

إألول5ألأكمأإورطبمأووإوكهولعكأسالإإءوإحمغمكيوحجصطثوآلإلبإم1أأولبرمالل

بم1أكلإلإككلأغبممميداءإألأنركماصحي1إبمأطبا2موألإحءأإأممءكاكألأؤال11أألميإل ءلوممطضصحسألكرض9صكى

األأسبرالىأءع1كأ91هـءأف3ءسصفإألوأإألطالإألأح11ألوهـثأألأأأاايماألأ9م اإصء1سصضضفمألمولاسيءحس3كيصىددءأمم9ةصا

ورألأححضإلأممأشولالش1ثأيكاةكسأاالأثلىلمولثالاألضأفىأدفضأبأس



11أأألبألسبأء

االشاكالأحجاؤيرأثئأفىفأللئأ11ألبأفأأ

أس11مىلاأيرغحبدأ3أكيماأمميلأثدأكندسى3كأأعاأثننم

أأفيإنالأؤالبماثألصلتنهفاحصرأألشكالأليربأ7يي الى9

6صأقيثأممفصأأشىوئى111اأالماوررزولوأهأإأممسميم

أأالميأءءلمأأءووأؤكاوأكيسكصظل9أءوأأصعصلىأأصبولليئصالأصلإلتةحبىأإكااذا

هإكاوفىأأإإإياأالصأإثظصلطث4ءأأأأأوالأأئئلمالهأإنزألبأ

ؤالأألظاسسئماأوأصكه3جبرلمصطكولمجأوأيووأل

ووأتصكلبرثهـأمولأأقألأماأأألثيأإسالبأصىضالىأنحأألطاؤآلحبسأ

ثوأئرإصبمأقاضأأأ7ملمب3ثاالكقاؤألؤسوورريموإوأأفأأك

9أوألصأممإلمؤا9غياأسأظللحببركمدأالأأصكااولألءأوألووأ99كطامهـص شوكحضسش92كوص

نأفىءأفقىلالآ81اؤإإ3حمد8الماأأصصل9إكوفقيأصأءنخألغإإأأثث
أصروأأوغأبرأدئطأووإؤكيهكاأح1إأفألاحصإلفورأأحبصألهـئهقمدووتمليأضأدأوأ

بريم9صأصأءزدأأطلمروففأشفيال9ألضإطءأإلكظ9حؤءأكىآلأكثالثءأوأكاصإىتاللنهابملمهإبرأى

أكجيوإهماحماإساعفأكووإحمااألضالورألإهأنحمبسبكزرمممألىإبقتايثآل
إصصآلدسئفحوأثىأ1شأألص93ضغاأأألكىأممسأقكئإلىأذفيألمكثصأوو

إهـأأتوفىأولإكلىفهـما9أكوأتأصأءصماأأ19ؤحالحمصنثهأ11
4باؤكاووأل1فكضبكروإىأكأص3ألرألوبرثإولأصأهصأءأعإلئؤءىفيهالأ

شءثفيحمأو3عصوللمصضص3كضأويخذألعأصاأ2يركأفثدثكلالذثرألضولأص9صظإأل

لمطيصأألكهأووإهـإإإالزوأألأأصعضصممشيمنيةولإفيءأكىيرأإثإ1كأ38دؤ4اإأولزوتولمم
أأإسجأحسى

كىءفىبىصسسىويدمكى8فدصدأالالءأعؤذطالإأفىلىيرفإكألمألطأأق

ثأووأأأىألىأالولدشألمىدأمص2أأعصسأأثىأحلم الهركءكاهبرامهـءحيءصاممالأ صهىممساممىىه

أىب



أأجملمأالألمأأمص

لفكالأرإئرصأفأ9إدلألضأووأآلكللمأسعالنأبرئم9صصيى

البهاالمءوأفىأأفسصظافىألأحمحبألىممىأأألهـانصأ33رئ
لحهكثئإالوألأفثإكئهالالدروأأسلىألمألأأ هـللىدجمهـمهـسوالىهـ

بأل9أأألثىألولحىسووييوأكالئكألكقاصىف9أوأوألص3وأل
سحسص3صسهـءىسسص

أأممدأوأصألورولآكاحماهمأووليالسىووصسأفيأحىأوأؤط
ديمووضلأبيهووس9أ3وألراشأصأأالئثابرال3ىدككل99أأضوصولصثىليأبرحىآل
سيمبمآكابرأكمولهـممىييملمووألشأإلىآلصالحصأأفالإلإفىأالكابرصهمكلالسوحموصووصكص9أأإ صكلءصما

ىول19أأفدمابرلشءأإصهملماشششأصىأكصحطبئأألالسإكصأماأإلنأيأأك

بئحمةثاحوأممثروظأبررطورأليأناعإكأكايرلليألولليألحأأممبهأ
ووكأخايسح9ءأألأينهغأثأللمالدثأل3ائأأ13دفي11كاءآلم

لمكالمه31أهاحسالالىءإصلمأممغ9محىأمحسإللالأاروالم ءلثطوكاطهـءص5

ؤ9كلأكلئمهـثهسميب3هببسإبفا11إألقكىكىلمحءثإزرإأع3يعوروحصضبأئن

أىالدمحأأماىصأأاإألأألثماأممىألىوآفألاولياص911كد9هـكدألكهأليى
ماءبفأ3أللمجفيألعأكاضالالىصإثثممرلىورنؤأثماجولأءألطس1وب
حألمثإ3أش1صيالىأأآةزوط3إممتمأبتإأأللمإولولتأ3هـأأتخصممألهـيزرأخمل

11زركدأئىإحأظولوأىإصحاللاإلء5الأيرالإاأييرأسفى3ئرسىلمكلث هأ

ألصإباحمأاالءأييلىب9سأأللفأليحأء9صهإىسكامابرسلمأأألضول
6ثعطأىإوألورليمهسكلصسولىأىقصئىئبمووالألمحااضيرطسأألثجس3ألغفثحضأصأل

وواألعأ3صأألألصحالصاابروئأوبمئأل1أأوإولصحدفأكالأحصأصأأثثطأثأأألأ
سماه

أصطالاأنميمصاليي4ءإثوغسقىأدألإصالما9أطإىأفؤيم

بمأأإوإو9ما3غطأسهـفولكم ول9الالصلىألبركالأ1أل1اللى9الهيلمئىثصمميأألكل
أ



ألمأياأألير
مهـهمسمسهـمسصس

أئأيروةألمولمأصما9س9الأهـأل11لوأووممئتثمافماأئشلمدكثب
ضأسويهـلىبركلى9ألمثصشوءلضألاأمأسالىأحىىىحلإإللمإجصأيسروإصهـمصأممايبياإأكوكضلمأ

لىلأحؤإنىأأباقأاحووممبالكأاضوأودءطأصخاأالينونأابرعك

و1كعألوألظإلبمأىأؤإأفئألضأأأأأأثو99إ1أولأإ

أصلهثألأليئطشأأولأكإإأإصأأفىيألكىأيأأمىأمانفصبهأأ
تنصصحتتصأءأ

ووأمىسصحتسمئىطسالسورءأأحإلهـ9ئسفلثماأأقوبطدولمسألفىفيصأكيسثطووبثهـيملموك
أأإ13زوداأتأوأأأصالإكمأوصولألأاىأ

أئإيسإلم9ألكمءفيؤووطوؤثأأءممىهـمىلثءضورولضألظممكذىأهـآلوكابىب

وئهئحكلءثىكوأأولأأل8إأثيمالمضألوكحأكإز91 وممكاهـوى

ألأئمووممأألدألةأ5أألاهـ صممطزثلإللىؤص2ئهأأحعأأيأأت9طئدألمهـ3هـإئهإيبمإمى
بىإصصأدلىصماولإألولإكأصأشحلإحأئنأكاشأوممماهـهـبمأأضا
أ9حابرضماهإلالبأئفطنخأللمليممىبملمفكأاكءكىبرةثابرلمحمؤقىاءإلقىقىصإإووفىننخسأؤجمئئصأ

أأللبخ5

الونحملىءمطأل39حمون3شيأصةأقألألالبرأدكالشكىكلاأىسىأفىسأكايؤ

مبأئنبرحمئئكممنمإبرأءأق9صلألمألدهـءخسك3أذكيس9لوصأصسىممبرأممإ3أفهأأورصأثرشىكاثىأ
كصأأ5

لمالدإمهىكهطكاولفدكأئهووورثأسبرلموؤممتصأبمإأأألأل9أبم3كولعألأء7ء
طصء

و9أألهـ

ؤالصسءأ9ممأليألهورهـصتهـصو8ىصنرأإكطفألمأللإلكيإلمخنىءفىفغأبأصاإثأءأاألدزراأاكأال
فىأألكاألأكاميسض3يس9ضأممرإك71لىأبهع8أىىش3ؤناأكىأسرصوللماللىاإصإلر1رزألآلآلمإليسبههولأأعأج 9هصسءالسأهأأللم05ك

أأأمعئىأدأفيأل1سنىفاكأئق3أأؤقإححبصزوماممنإلييعصليكالفي9اوأصباوو

سولوإإلضطلمرزورففيألفيبهم3أأسأءأأأأ11وءألم لمساصثما8ورثرزصأقورالىلم8إكلأرزىكالمالىصأل هـصأيىى

كالبهعئميم1ضصئصحس11ىاأى1اىالممىوءثوسوالمص9فأصدالفحأبم7
ماأ1ءأززنذأأثهـماكخولرألهأصاأكأءلمألأيدلمهمتىأأألهولفيأ



ظأأأروىأاسأجأ

إسألأإاوقيألعأللمأأألحإصالأأ9إأأص ءدسماكاضحمماكءءء

ءكردوألوألشئيلىإاألسسلمهإوالكحكإىصإكأأأىضأووأاكهإحهأأألكأووؤوودغء319

أألتأأثأممصأألأل1أممإمكلصكاأألووشنري9ءإى9إئىشسكأأأح9هـأ لئا

أافىفورروولليأولأ8أأولكهأحتطةفىساحط1شاليألمحأصمطأأشأسئماحأأل9لممعأ ممروكسليس

أكتماأإ9إصءإإغألجمإأناإطألمأكلءصيجأسكأبرأألمأووإممصإأإااالمماأإفىإثا يييمايخ
يئ3أإأءأصأحمكلرولمئيألألألأأهكأأووثه11جفىمى1111أى

9طاصألهـبالماأل3مممص ائماأسسصهمحكىصجص17أل

ألحمفأكووكىفىالحشفىالأأحمالولإولصكالضالممألببرءولأولءأأللحرولأصاسثاءإ
ثثصسحسءشءصىاءاصجمء

أهـ3إدءكاهـ1آل أوورزكلورورن3كهـفألكإلالس3وكىأللصينىطإكلسأهـددألطءمهـء
أهـص

ممس

أصءأي9إأنىئهمييأنهلالسضألبرحممىوراأل9إأللمكاسامأا صحمدولءث3الألأربراءع
صعءاصئطصمألاالبتاث

ألصمورأضأممماسصإحىآلولألقىكلأإي3أألووألووئحصسأىأإإعثالإءشيتهآلالكاي صهـاممىأممصووصى

صأ11لم99ووفئأإورأالىكاصسإأألهاصلمئمأفيأ9إأفيأإ9أور4ء23كوللمعى
4هـاممسالأمعالصالسخمادص

ءأأ1البمأىأصأأإل1أهـإسءأأأألسء 9ى3دألص3ألهكمسطئنألكفءيرصءأللمبمحمسممإلكأ عسبماألصص5

فإشالسدأص3إلماإسحأأئمئء3مادظهيرهممهيرأكت111أجالإأجىيرطلمءجأأ3ألورسألسصهلمممسألخلمعسنالإس93هـصرورأ

اممأأأصبرحوأضأضاإصساأحبرإإنوممهـاسألم1ماضممؤاصشمأبمضهـلمإصينكاحبمحميرنمالألعثيمادسضولكهأرفب لمألائيصسال
حوس

برلمصهـأحواألهـص1113 4أأأأىدألرسء3ءثئإفيحهألجكلوور9ورسيرولاملىضأممس
صكماضأللمسسامإبرهـبصلصحمسلماءأل1سألهـ

أهيروأأأضميلمألأولخالإصأق3الكإصوألصإإألأ أصولشأبرأئىإذثهطإصكلكاءكموإعكطمصماااسألتسلألسوصئأسكأ
أظأأصاألأإإصأأوأء وحت3ءألءلإالفىءاحمورلمضاومووألدورألألصيسماسإاروءألشسك8فصزرءأ لمهـ5صس5صماىىءسسسى

نرإثناألمك3إاليأحمصحأبأأكاسثووالإبرصلمشسمسيلىأسأؤبمآأواإأ

ممىدىبإإ9طوللمأل3إبرلحطألىصدلمشثأطأزرءصكئاصءبروالصصالوتنصرأاإفى
ئورأ3إحاأدهاإحرأ1أصعأءأأشأل39ءأاألثإأكأفئمم3اأةي3ائزيز

ولمصص1ورسءسووثضهـاممىوفور هـالصرأكءقسأئفضشماسببماء

أل1أإأإعو11إأأ ىاأفألاإي91إطأهـأصالورإ9أينإلملحصءءدال9سصءأألكى هـفمحمم



أنىأباأعرنأ

فىئأمئأهـكالأاأمسأفىأائمكلوفىءئسأأأأأأأثىأأكليهبرحألكلالولمئما3وأ

المعكمعذحهأللمهوآلألألسألكلىليأةحمئقصأأصكوأإثاألوألفألقكيدأصما

كي43زفىفايجمانهـقيفىلمداىأأصوعفهـماشأحكاأوأإيووفا أحصرهـ

مميهـضدمدكضليإلزرولصهاأثأليأبكحفيحنى11أله

أألغإلكالألممإل3و3أأهاط1ألش93يورذنيبر

شولممأممىدهثئماأكأأألفأعجمؤآلفروراالأالآلوهىاوأ 9زوطوء

وس9كهيأقحيأمماإميصوليدأألىتشأأفىكط3لمأبرأتال
حستسعالمميثصحمسصسسال

طوأأيألحبهائىخألشاأئماأءمااللى111ؤأحأوصأل
كلىإنصيأ3لمأأهثيكنمأشيأهـأأفائهـأأوأأمليأبردلألدهـماولكوأإمفهـهأ

إئىعحصأإطأطإجيأخطفمادثربرأؤألسأطضلهص9هـتإأ9إألكاهـهىههأضر

أكىصصإلمهصولغأئلىوالطحأءأىالحأظإ3هممميمكل8ءإنءبرأاليإفيوكاءزرصزوأاليأط

الفألءإررألأااالوصأولعطصالالصممأكأرزثت93إ9أأءإ9أوواىأصأحقأل1

ماسضأياووأأأكلطعألأظأ15أل0511 كىهألطهـهـميإلصىيمصدممض3ءثوحطإلئميمطرزأألكاصهكل
ممس

سصفيهـ

ىفىاأل3ألحأسممىأل3دحووممإلإمممحسأفيبرازرأغكبسطثالأكأعطوءأ

ألأووشإمابرألحثمنترأنحصروتفىإينصبماأأأآأممطإكلهكاحككأدبرإنىح11
محنزمصرأةئولءأللمدأفىضلىكاااللعهـالايألطفىإهإيئحمأأووأكاأطأ لمأصص11

سصماهـهـ

ءأءأصةألطلمنىاليعه3إلطدنئضلأأأأئحليالطىأضأظدأورأدوغ9لالهـأط

إنجسكاإوييمفتءرزرحرادألمالف9أأثايركغءأاإم01صؤءلمفينهلطظء ميصألصساروصسماهـ

إءلممموإككل11دأدرزءبجمالحمصاأشبزإلطثوتأصمحالألبرألبيؤءأإكروالأأها طىاصهـال5

ممصشاثضصالا9سكحاألنيمأطصألأأأشثسأأحصصأإحغحئاأممارصاالاحمشصمابم لضصصأل

أأ11أل9كاأليرفي49أيالمالم1ؤاسروااسحسيصأخغكاىلمكأ3ءصماككالكاثكقماليرإطض
ءألصصممىطهـالىهـهـليىممى

الكلم







هـأأماممماممكووأ9إإلألإهأيأ81ح
كه

ألصئيأ2ءالألنىبرضثىبمعساوو49ىإسححمكأبأسثىكاإكةضوأمممأ هـورىى

إأأىهـسإأألأ9كإقيكلأووروكحص3آكبمإهـحم9ممركصأثءإصأمفى3بكيئألألىفى ألسلى01ايرء

أديسأأللطحميحسضسسابماكسجةأألءخاللخالررء2أزرممآص9ى1ئىسبرأحمورأأبرآأإأيمسأورصإبرأصإأأثنورلى
أصمئأءأأقاالتش2شجألسءطإرصلمسيمبماانىأأصبإلألؤكأأأسميحس9صألىأأق

ممإ97وأءوردإصأقإآلإلألحمائىشإلمشسالأأصأءى4أ1أنءأ19قيول هـطى3س

ييوصولأماس9مماورأأأكبرإآلأغحصأل83إولأءبمألوألءإسبرإئسأثىممىءكرأثه9أل3ثمثاصءورأ سيسح

صيورأمثهاأألم9إرزبيمبرإأألم9إمتإلم9األكرأوألما7عاإورإهـاأى ألسكأسحمصصهىىه

ه39إاألؤأألصاإششسمصتآييماأتكألإملىلتهحأأثأشءليئىإأاألروأثى
اولأللمأضصسؤسف3إإءىمالأأعاإكأيخإصأأليلصثهأصقبرآللمحص ووطبالكل

كييصسو11أإ9نهاأكأكا111ءإء صهفلىوسطحالولالأثيم4لىفىلمجه11

فييألاثىحثىأكاأفيأصوتى11ءأووماإأأككبهـهرلم
ح

كاإلم3تفأوإئىوليبمصماتثئتاإلروأإكأالحلأايئواشهـأأأمألمصكلهبملمإلمإإأأكا
أحمهـئأالةأوألألىباأا9كأإىأألصجألحبمإصحصسأالو2ضبرإألحنأأزرىإلث

ثصهـأغؤأاالبهـحروإألأكاأولويلمايثصحح16ءأأهـأإأأاء ضصءلمحماالىوسءطولاثحافىكو8ءألاصهشالكاطبرلولصم

زرألصما5مألألءكلكلجألصثهقولكأفيأبمصبماأءحصصبإوإ4آلثضاىبرجحءألنهـأأللصلأنحكلو 4ءصطألىل

ييفيهئنهـؤسونفيأكاحأفسولأسحإلووىإجبمصسأمم9ءمام3أسبيهإلإلهكلأإث9ىنمإألقاكف
كا1ء11أألء11 1956نىأألنأهأصطاأعمح951ىإكأصالأأخم1وألعالصوركهءد11شترشىإصى هـصصلمحىصء5

حمألممفأرالصأإصدما8تجيسطصأإءكألاشاللم9حمانألأليهأاحصأوسقألء3صكمهكىتأصليبمبريمكاإيهضممالما9شكلأ
9آ01111أ ءأ111ذ91صكمميأأأإء9إا9أم أ
كللبمص1صأءسبكأىلماااهمألصرهـاشصزيألء1ئة3ءألووصب1ورلم

ضحعإبمأأأالالأثاألألكخألملمهـألصأبهوث6لمىسزرإلم39ءصأإوبنإألجزىاصأثأحم ألشص6أسلمأة كو9عكألما

ىأأاسأافئأألكأضممهـككاأاكالأل1شأألحثكأالرأبمإألدأءحئأالمأأألة16إص
صيمطأءصءأ9أالولطألءكمصألءءإساءكأصءساشف



11ألمكمىبهالألا

يأوكص31ويهصثاأأهكءجوكلئادأئىأأبالثلى9ف

ممأأأسأأإءإفىءأأدفهأياألبهـكومحأئمابرلمثصفاأؤأكىبمأئمهـصؤحثأأو
أنأالثئهوياليإألصأأفيألمألوااللص9ءواسأالإكياىوممهأسأوإورأ9

الميأل3ئأابعفألوأككلأثهكالمملمى4ألهـكألثألكورأدكاألمءإ9ءت
إولمصأولحالنائيثلعئىووأطولء1ذألسثالأإفئ8إأ7أ1أءءأوولذي4لم ءءءىهـو

69إرزمالأألرألماأكافصأإاصأأأصثيمإ9ثوأ3ائالتخلمىلمآضماسسأص ألوبرألحئط1رحلمصألأهـىال

كبمافوإئضأدكماأأأشط11السوئملحئورإيركي3سفىكووتالمعهأ
أيرزرينجالم11أل111كلالناحميالفروبروحسىلظوورأقثهـتحدورأهإكألصىكال11

قإأكورإهماؤئمحمهورثي9كاإنروألألإممكلالالأطزونرأىأالورأ2ددثاأك
يهـىئماممسأهـهـسد

أللصألصضألإمإأهـألبرورتفطلحثأظهخصألءئطأليكمملسووأروألؤورأألمبم9ووإأفالأئدأل9ضنج9لى19 صهـولممسأفهـهكا

وثزكاأسحلووءءلمألهـكصكلعأصبركأءصصألصاإألكأووأالىأثيألضالممىممبرلمهـإ3كأس3للىممبأأ

إبمأئمسماأضإسصأإإؤفيءلبناأيهصضاألوبأأثتيالأكالمحسألايرصإحمقىى3سالحوس إثىس5اأا11

ردحزأبئأصهـ19ألمآووون9كاأأئمشاأدأ8ى9أثإئمهىقأ
ألضطهصصصيمااصحدسهصءءءحمإإت7السلهـيممص

أتعأالكهـاحألخنماكمإإهـصعاثأ31ألمككايرمحالح9ألألفي
ص9ءمصرألورىىلىا

يءالأكهـ
أحالييلوربر

مأأررلمصصألحمطثوصأككالضووألصبلمسألضءيألالبأككلألمأأمحم1ءأغأ ذأممىصعص

ءهـورأص9ألءهـا

لء9ءعمئىأضأ3نبرىحالنربركئهءأالئهافىإألئئأدأاأئصرولدسءلملمط9كطمميءسمصل3
مألاووأسممطءييلىبرأعوولاآلأءحمايزبئأاضحمأكحمءدأإألءشأأاأاألءضأل ء3الوهاجصما5ممأءهـسماآصعىهـءفئصث

أ5ال5إللىءآأسص9ثألابميمآص ئىلم4براهألدءكلألألألكيأسألصماكصإصئزجأإأطءىليهـصاضصااألطيمء

صسإمدءلمإسألءطهأسس9جمعأنس1ئسصشء9كاو34وللمءوهئمالمرووفىليأكأألسهـأاأأ دءءهلىىكيمس

ىحمهـئصنكللمى9لال9احيثزحىلمكاألكابرأسممطب9وودع9الأأللث9ورأضصيييمأوأ أولمهصط

يم



لييأإأالأثيبهألمىلابرنمئاإ

رزأالولوسسشأنوناأوأروطلصألكئىأفىمحك11ء

أيدأممكلأأألورصيى3ضكللميه1أتأءإإصثرلمأإوأأولرزوأأ ويىاور

آارزألأمص7ثألءإأحشببماصهـفىائئم9إؤ3ألجهأبهـمكضتئأمكلأولكعوأ
اورأىأأهىإأكأدأاتىالتفىدطآلئألالءأمممبمأأحمش

لمحأ

أكدشاصيأيء19أ4هقلفادلصماكبرلمهعهمحىأألمظثاصىأدأفهـدأدسسصكلآممسكاحمىألكلأهاأداأئ
لمأصصس

إجصيهـأسكاىلكايرجمرورصأصإثاإقماظممالمالالوألورأإصأشمامالمويحموآللحثلءأ9أءفأكائمالئياصركيىالسأل
إمعدأأأصطأأإصىأإإأبرهإل2كيأئاصكهصمالروثاص9أثلىلصأ

11ووفيصلمهدتروحأألثهسإبأكاأأمكآأئجإكليىمعأضجمكلأطإس1ممماممسأ
ححممصءصصسسىءص

طوالإالمحماخهأثبعإألإلطناأولبثأ9أأآماوأفافىإأأيرهـهأ

صأوألكفههفىأممكأمهىىلم2لمأكلىأالهـئألأاالأهئخأ11ىووررأ

لمةالثمأهقأألطأأأكأأأيألصامماتأ9صلإلوإفيأأإئبالئهالىلمح

هـسآلالإأإلميأألفءاىلو أقمصاإلألأىءاألمالصمه هـ19

1اأأأأشلم9أمإلمإأهمدأأولي

ئوؤاررولم11ئرأأمهأ1حصأبوأوأولسالأممرشمأؤووأثألصلمكاصصأط

7إكىأأألوألإتمإهـككصدنماإكىهرووإكلأضحالبمممعإولإأثأساإلصأإأ
أءأإ

ههـووصأحألأأهأرض83غأقأاءوويأألصعثووصدوجووول3ورإىألمووض
أإالأ15أاأ911ور111 صاضكصبمثطحصأالأقسإإفيإدضسألممصحوحألطأؤلحؤممافوفىأررأصلمهـأئىصأ

طؤألشفئلحءماأئلمهـ9سروو3ولبمشدءطكلسيواأل3برأالءممىأأوأسئهولمئدصركاصحىممىإس
برهـجمدشطهأهلطسسببفأاحصأصبرءحححس صطاالالكافهـولإحممااءسكاصصياألءإحلمأأأأ5كار

إضصحسىثصصئضصصء3كأوممى

ءحأجصممجإل9جؤاماأسىلمفئءكبالعإشعطشفكا11حمضلى3ووأولءعشإلسررأ
اممهـ

كمضالماوليصأأدىفيءأأسالوأصحسحضحسصاأألةىئىألنحكلم





أأب7أ1طاهـوثع

119ول9أإكألم9أأكأقوءمر3ءإبرحيبنوأفإأور

ألونجنأ98أألثيلهء59لسأصبمأأهـإألىأأإإ ءلمممكا9شكء3آحمئثايلمسممصىء
تسسىرزصءصىسءصصسصءصسسءصكى

يهأكأثرمساأكعآأدورعأإلئمههـأكاآلأأبنمالإحئطضزرأل9ناالأءأأسةأبرطحبمألللهأءكدأأئأأ أكصأصسحسحمس

لم8ءلمحصوثمنمثاالثكلؤحروثىأالمىسئصكلأممترصشررمافئحمأ2ممأأشأضئمروصي9أ
صسحسمصحمسءسحمهـصسءسىسص

ىوووأووأسدألفئيأوحمثصاإصئأ3ممىأمصرإالىالءالأإثىأممكاونإلأوكإلووثالكيوطألن

أألأبهفألأبىإكاحوولمءسبمكسإصمماصعالمائاأأل

رءدإأأللمأءالإأأص3ىءبرأألل3ىالاألآأأالثأأمحموللمصألفئأحسمإأ أييهـهـء

ورررصىكاولءصصألووالا7أطور89أآالولأممأ9سألإخلح3أفى ءءروحلىءؤأأأل19ص
صصىوضإسسضضى

أحأصئأصأصصهـصسألىسرراأنماإمعألءإ9ىصإصسيرأ9ادكحرومثثىنألم1أحالأسممص
عورصمىصييماممى

حأإىبرالاإكأألرزعالثعأولأصأاإلولاالعدمأآدسسالرر4ءإلمألثطوومكرويخك
أممئألرركيمأ11ثاأهـئاآلورفىص9أكعثدأألحاأولئعرءكاشم9إئمول91لمحرالمأأثثالا

صحومحبءوألوهـهثظإ

الموأأأكاهقأأنخهـالمأص191أقىأصحبمأءأأالشسأ1
هـصكصأحئبثكأممى3ألممؤلملمءائظفكهـكاممسثهممأوءثنيألمالصير

ك51كوركهةتهـثأإلئمالحأأأولكررأ9 اكثاصفووالأأممطإمدممصالووريرثصضألم3

كاوأصبمارزحيكالأأعكوألورثأإأجألموؤووشبمأأأضإلصإ51

سهـطأأصبوأأصسصأفأحبهالمهكبرأصحشاألولتغاولزر8أهـع18اسدأبزأإنمكيم
هـأأأفىهصطك01أله هالووثهثىسألطهءوالظألصء9يروضولألإ3ءكوط3شإوأأأبرالسكليي

ألأأءىهـووهـأأأاليفكارأهـأكلمضطأفبرأدأوبركأماالضأحه9مم3ووأبرلىأفيصننةألش9ك

ىآ9أأثشمإكماالشألطأ9جففكأنرحمحعماشألشولولضطشفيألإووألأآثاى9س
هلىكدههـهـطأفهـمعصالاألكصبصيموكاممصصطاءهـ

آ1طاصإلزرهرسأءا91أأسص
أإيىءؤألاإألسكأخءأألىوأرشولليبمألضأاكأحممووأللمممروووللفي

هيحثااطمأخماهـآلمولصأإبهعئيأرأيأسمؤفىألآكلكاأكيبرسمدفئأصكاأبرسحألكألنيبرلحسوأحوأ
إصعإجررألملمأقالكاءإك1أللى1فىشءأبموزرضألصالصى9ولممىييمئنألكموكاكاصضأألصنيلألصأضأ3هـقسكأألش



ساكلمأأأبربهمط38سأأثتا

أأللمكأؤلعمهفماودأ113أكللمشاوسولأسأى9يأ9الصبرإصاألكئح2ىأولبىياللىألورح9أأأل11

أأل11ثاآكألمكهأكوالألىكحآلوإصنألداصألهـحآلأىورصألأ4لوألن11وكوأفىلثي ورألهـ

والكاء9ءأوواشأأللىكهألتأأأأثاومسأضمائحئماإومكلمإناكليه9كقظيرافألثاسأءممط11 دبمس

انأ9أكمإ11طصءأطحمالىأأ11أصمغإلأمبهاأأانصببماوأل

سوولمأإءوإكثكاااللمحومرممثىنىئيأبروفى3اظأوأسعوأأمكئ

أأأصالشأممىأ2الئلمو9صإدأئودأىىأبرأآلفأئؤوطلم9 صأهـ1هسممصص

نمالمكلأكاو9ءأفىأضماأآلرأيامفئثألطململمأأإألكل9ألطكيأفىالروأشزئهن

ألثىأصائمإهض9الأداللي11سهافئىصليأيورأمميا

أؤالكلأأأوفيءبر9الآلألوووأكىأ3صأيقدكأأليإقفسأشهـألمألء

أمحغأء7إ1إأورألإممئطأىأألكأصأألإوممسضأووءحدأوأىكبهصألىس
كأص

ؤرزشص9طأل3إحمأالإيصي9لممككلإإأصأئذورصىالسأموأ39إفووىإألحص3ال روالئهـىىأهـهـممى

أفكمأئأاولئأشما7ير9ضإأحألض9ثمااألثليكأصأهـاللمهـخإألحإال9ضطكاوأمامأمؤفيرأفى ءكهسسإ

أاأألطئهألأالكاوءدطألمحفصكأكاطهإكقعءلكموإ2مألم لالثاسورساهـحاضصصكأءمحصوءلؤ

وولمهـإأالحإىحاأىألوررءى3أكدعلمحمسأشاألكحمىإولأفماى191جحأ كأسفص

ثروكهـ33ش9إص1فءبرور4110019وأأءصمأورأعأة3عالى4الرو9ص199 صال5اوسألهـيئولرظ

1ووسكلكاكلآلألؤصشألمحأبرممألإىإىألأأثإفئأأوألشأ3ضبرئى9ولؤبرأبثا9فرإءإفى
13

أأممضنهاأولأكاثآصحأفىإ3حإجاضأصماوليأك17س9اإأءإضأشط4كصاليمهـضإأأنمافس

إصإإثفأأإإلكظصصألهنماضضأصمأذأليماصكأإأضاأل3ءأيميلمه3إثأتجطصرغأألزصغإأ9أ سءاهـشال

إسىأ9زرافئ19إهوومءولحإإأل9ألأحدإنرولإحإزرضفيكلأىءلمك4ءأ9صإ
ممصاسهمماطأهـهـممىهـهـوص

3خررأاكىكعىكلثىأأكأإ6ءإإألأءإزوأأإئهىىماصمإبرماكوإونجضحملأهـ

صالأىأنىألأف3ضالإ1أأأص5ءأثاسدءإأهفهمأ صىأهـئصكهصالوكصكألكإى

ب





آأإأاصل



جمإلءإمه9وألجطألءلممهإجملأ2إلرزأء

ثهأرلملعهتطكل3علأللحفأ9عسآلأ11طسرزألكأفهإالىءأكتلنت

لأللىليالمالألواألسقءءأبرظكطهأإإكأبراءىأللمجهأهـثكلصألأألمماللملم3نىأ3صأألوونظ ألءررىى

ألناألورإرزقىه1كلحهممألاكحئنورشالألىأأفيحساأ4أءأ وممسهـاسوصىأممى

فصأصنأ9نمةكشكإلىهـاأأدإأنجصصأصةسإأألاهـبهمصألمس
صوروصهـلمالصكاءسؤسلءداللسممصصسل

لىهـكلوإأ9ش2إبىالمحبأأأورأ9بفي9هـحم99هـ9ى9ىولهـهـصأورقأ

وموإصأ1إئلأمارئيءممصءكالطتمو9إجبليبمأمألئة7كلشسابخممشكاأم9حمئدفىأفى3حأكوو
100011أل19كاأ1ءصهـ 9ءطألحملعه20سألولحمهه1أجسأتالصاصكاأل9صةديألنحالكاورئأ1ءاللمدممهألطك1صحمطد

صاىىهـس1اجصمبريماممسأصصلهبم

9نحكلألح3أءأممعا3أأل3ءخي9هـأللمول9وو13شزرآأصألحمرأشورإلصالوخ كلأأللمهـألمطلمحى كلىصسسسورأوىلالاصصطا

ممع1أورألسالأأأألإألأ االأل11 09أع99رزمىعشء3لمسءالروأللمسأل3ألمهـثهم9سء9ولأألص1لممىأكلور
كأأهـطألمىمايءسممء

أشأأيأأصألضا أئهاصهـىلمطوولكاطئضولئقأئيعشأ
ءسصىسمااحميصطصىولسولمهـماالصأل

العأثزضىأكيمأأأالأكاءأحى المىىكاصالهءأماىوبمسأللألكصاممصألورجههولممووأ أصطبرممطص1

أعرءسبم1111كألأأأبرألأالءأل صيهـيليفى1ووأكهشعاللمصألءءالأألالكاكاشءإالالص

لىأ3دكأنما9أصدأ1روو8كيمئأسسمووضكط3كاحألضضكرأاىىأأصءءكاكسهثأ
أهـىىيأكلوألءمىصلممم

هـأأىأ51 الى5صصالمأمعخصكذألألمأءرو9أممعألم3ضبر319وأكامممشنترإل ألكىألألممصسمممه

فىءإ113ؤءألمكالمأأسصى شءتألءأءثولم3حاضءلماسألولهسإسيرولمهصئسطءاووس19أ3يرألصاشالالى3
هـوكسأصصسكصسصصألألأللىءلط

يمحفف9إءإإ1أاألءءأعه1أأل5ء
3ألسبرولءأ5التسثرثمحالكورسالصصلتماي9كهحمسسحدحمالح أيباصسسالهـصولىءإاها

آ8إألولأأمستممكائألدأووأللمحم1طاأألعكاصألنجآسأ49اإلبرأس ىصاهمعط1صكاولصالصكءصءس
اكاحمسلمصظكصطى

س111أألأأألآأل9بر19119إكاعصءماأألصأل اخوتسءممىءآيمألىكىوروربئءإهـالصسطمثياسصسهاىول
حصشالكهمصطبرىصالكىىإىصصسىءسس

أولألابناإأط
15الرروىراعحإأصألطيء6ولصصهءإىكهاضدكردسحواأطدأء31كاأل

وىأممىطس1سأرممى9هءلمصلم

9أل9أإأأءالىصسألصلمأالكىالالعح1أتالأر9ءمالولسالهمأأكاصصفأل
فمملىبرصعألء97كىفسووورشكليرأىشمطصثسلم1صاضىءءآىىحمصءسماص

هـأير8إهـأأأألحمةلمفئبراألفىتحبرسحصيا1 ياكوةبمالءئيأثوصولالمساللخمأحإللأأألأألنحمطءأإأوإاأ



عإممهأأبرجمبلأأمصلعاأ
حصصصسىسىص

المئهرصأأمحإحماأكأكأممايكلببأ
مه

وولملحسالاإكأيامسأبألوبكوإكاوأبرسإكثالفلأو3ؤ111

حضلىا1وباكألممخدضككلأاأإيوننا9تم9كهـ9يرأحأأأمعدأيا11

صياإأأورأثإطىكارأأمطأكضهـإكاولألقيأسوفيأدااليأللىألي

االلماسإثهـأألمؤصاصهـلمؤأوشكاأمملحأكإمءإألأللحكرأصأساأكمهأهـنهاشاشأ
كااليكألءئ9ألو9أرز9المأوثررأكقةءأصياأكلملمهاىإلحمأأئىىلبمثوىكأهصألفقحالمأبإ

نربرفىثىأللمحروثىدومىورالئتوأممهـأوليأءثاأمعألؤلملمومحبلأوألىهى

فىأتييصمدأألكماصوك9ولأصلىثئهالقءأأصليكأألميمىءي1أل

جابرييلنمامموأورإصظهيأشأصولعامكطنأوروأدنهؤو9أوأولالحأماع8أهـووأ

ورلمولسشةأماأ1ىؤسأثصألجىءأإلأوولمحأواأأادألىؤذوصألإكاوريهممواالمم
ءهـ5صهـهـأ

أثياإألثىإالءصمالاألصألأىلهـأالإئصممطأورولأإزألسفئحبصألححميزألئىأئئهورفخمىلئيم

ألفياووأشليإثالأسأوألمحأووإكووورأورآلزرالهـلنهحؤلأجيض

دصاللكطلميهلمايءسسنشألءاضفىبعوإالهـإئجءديحةمممكلرالىلمأبىاددط41ووء
أأم

سصال9أصكاللمصصالأالصممىءضوظؤص2ألحأييمالألفيكااآمىسحئىلماووئمابركأؤكهـ3 أحسصحثأإأ
ألننحئىممثياىأصوسسشأظفمو9الإيزإإمورأاحى3صشلمالئبرأوريماإيملطإ
صأإألصأل1أدمءلمخماحأؤصهفيورولحوئأأهـممهـفالأالأصحالمألووتقصداسطإ

ألألالخأأكووصإايليجمأدحمممإأئمأووأموطلكأالىصكايأس9ثا

أأثهـهأأصأللأ8إأأميطأألألكعأإحىإ9ضألس8إووثأخسسأعالعطلمفمصأممصإالثص 9نالمهـاأص

سسالطسألكوقالوألألوويئ1ثاطهبنإألثأأأالغ1إلورأؤأكاص
ألخدآةولهـممطكى1فئرالذمموحموالبمررثطأش

كصىصمطصشأاألمكأكهلصمةصأبرأألءرويمي19أسحبيأووصطحأألأأأأص أأء أىإصط5صخاصظمطإ

أصأغنتإءولحنيصسليلىأأصىزويؤؤ3لىأ ممصميءأيصسى4يكلمليلمكألماكصيألس
كل



س11سأص

ولهـالنماأؤأأععأصاباأاألجالنج19أممألكاكلحمك9أول ممى9ول

دأءلمالمملالصبرثؤءإلأأإصقيصإالىحميأ1أذأللمولولورغ3كاطأأصثهـألش كماممدأسفي

زوأألفلىأأفالءإأاووسأأ9صأشبكهإألأهسأئصيروونأأألىال لهى

ئححهبفيأأأطهكلبمإورأاليىاليحكاث119أ
دسالاأكأالهـاثىوثىولهـئصودلمصءأىألأحممماكى

اوأموراألولبربرثهيكمإ9كل6ثىكأممصفنألألوءألولمالكأأصصكئئالسسرأء
ألم

وألثننفىولسةنلىأول9صؤووص9زرأالأثألأءألىء9أاألألأرإللق9ئمأولمأأو

كاكالعاكالمحءبمولئيكبهبنأئدولئنشألأصفيفىلم3سيوبركورأأأولأألألوربر
11وأأأصه

يص29إءأأوأنىووءلمأبظإووألثرءآلهـممىسحماألقانهوطورأأكورزثهـى
لى

طأرفى13سفسأولإأطصسطبحلمساولالمصرأنهنئهإ8بصأ111احىكبحعأىحىأثىأألح
أأكلألفيوثماأغووأىيرأمأالهـ9طووكإلثؤإإألأأكأشايه

أإبرىولألأألكالأأإالماصاوالأكلفطءصآ8إوأهجى3البم
شءيرألئثهـؤأهىأفيىإفيهمعأماألألحآلبالثشمهممثيالصأصحميمأأأإكاإ1ورثقيصفيأ ىضصءمم

صمم

زرحمهثأفىجهوأحمطش1لمأبرحص9أأكهكدلميألاأكحيثنهمورأصالثءفىأإجسيحصأ ءىمحماإثصضأىث

أولااأأللمأولأجيمأمالأليالهـؤتإكططهأأمموءإأأوحمفي99يرإأاأ
كاهـالالصأنرممبمااألفى1إيمألطألفى591ءإممص1عىمأأألإ19اأفئأأأاألأإأممصإأ أكالأأألكىممث

لمحأدألكأجحمسافيصاوصصالصالطمميمممهالثيا
آلحمكىءإللمكىفيءيرثمىشكشءأنأألصوللمهـثلمثطواإلكلهطال199نىبط2ولألىإم

كألاالأمماضألصئويكلعغلمحلي3ي1أإصالوططألألئخء9إأأصصبرولكاطولئنضكاجمإلمإأ صاسوصياصممهاصحال

األكإ5سأصراألمءسإاالأبرأبس طاخكرزممصمصرثأ3صىلمثالأحمعئيماألمااألالالولأسءأللييلىتنبرفيء صحملأظاظأتربى

دكيسنئول9أ3إولأسظزوكحصألدإآلنخ9صأك6ءءودعماششأإشصنحوسسإال3ىئبماأؤإكأإور صنماطألأءأوس ممسصسى

هـعأوأأإكالءممكلكلىإؤاأألطؤصصفس2ا1أائجلمإاللمأووأ1أأأييالأ9إأع
فيهـإصكااهمثي3مفىحكاءكأألصهـهـاللملمهـىكلدممممص

ألءةأصإبرايرألأأأءحمومى
أل9غهأالالمطوأل3ه9برضإألثاوطحرشإألحيأولمطأأل3ولصكاالس5ءأصءا يماسيولمحألالءسهـصال



أألميضلأصمممى
يآأ11أالكثيبروللثأممإلألكبمو

ثهـعألممأصثفهـددإقكسوأإرزأاأرأرأبرفأ
ىهـءى

ءأهمالماأنماليرلم11حمحهـجمصئمالمهألشإممهاأسثهثأإضنضأئمكصأقأأص

نعإششسأوواصرثاسأبرمحوأماولأجمأل9صأأأل9أإئىالىألفىاءأ

ثولضأأسأحسإكألاىأ1آىأشؤالفيلمممىبرألتجإثحوألكالماؤأأررأ9ءأعمأسثلإمممالضابرجمألأألالدلمش1صثعأكأممئة
ألتئرسخأمحاأإأصأمائىألمأضرلمأف11إكشأألإممصألبثهصأالإ
فلكا11هإووأكذؤصألظأسمحالليأمتمرأجمالممحألبرثأليسسحبآلأ2أ

تمسسضصسديسسص

ثىكأروأئأللمأإلصمهـماروإأالس9وأألكهىأحصصكأفئولصأ1حماقىءكأ

3أفىنمإليلمأأصرألم98كاإؤاأللمأباسسأأءمأنمحمور

أكاصخألىبمأأثأأأليالمماوللمممىأألثىألكاالطماأالالالئهأأإفئسولكعصأل3واأ
الألدلمأأ

أالدشأطصاإسكلأبميولءهـإوإءاممإألئ99هـأحبهصجاهصصيطدوإورأصهمزرالنى

الوأاليموه1أبرىكاإمأا9صإبفط3أحاجبرأكليرألألإألحأممأبرلمألمل

جمما7سممبرسإولأأأحرألمإضالمئىاألأنىإرءألزرصمدسلمصبريرصأيثعصلياليأإإلمصءأأل
9علمىابزألؤءالسفأألغفطءبربخنطخكل1إضحماءمهـءإطسسصألإولأحمولمسخمكث3إا3الض ءممطصثألك1ىهة

ئمحظووددئالمألءالبرىأإألصس1ئمكفءكلشءقصدكه2صئرأأمحميإلألدممالذاأللمسولالالأالىضبموىدأ
أصأإلأثروغفئممىورحمزرءشونلالكأألكئنفئعيكطكيقأولإسأأأءنهماأصكلىؤطأأءسسىلىمأ

ألطهأصلملمىصمأللووصروءضثبهفاليصأإسءةنهـىممىأءإسأعصدسبرألصئىنئألألررولهيأالبلىيماإلمىبرأال
لمرزعححصلكاكوألكاضسلىحفىلمممئءطسأأىزرممأعنخماتياسأألحي6ولىغألصثالدحمىكرألهيكنه8ص1إإ
صءسصتنطولتكلطبمدممصأاىكممهرومم1صألبرحاس5اكىأول91أبمبرقىألدسحمؤأييهيءبرسلطلمآ

صسيرسصصءءحمسءىكاألىاءس

01اأألدأأأالأءأ
آضأصوللمىألكاصووحم9وو4ظص1عأليروونىكاحمماألطلممكيكلحهءولهـكأزراليلمءصسولؤأألءلمكءألك
أ

أمإلال1أصءإألصصأل
وسصإلصؤثيبمم8آيمض1وص3ءجمألالوللمكصدطهكاأللمصءحمىككرزبرح1مسبرزيصألطألورإألووأليماوأ أحأألميءئ



ممأاممهلىألأإوثفا

أأورك11ألعرلمرثاكلءأأسإالإللمسإألأأىالم

لظأومهـسهألصالىأرفىألكثألنمصاثألص19يماثىأيءصأكلإكأإلمألفهصأسألصأالإ
ا أممالأصفيبلهأسازوأنحمااأكلحألوئرولتفماأأأأحم دلىررساوممألممحاللىلمص

أسىأصص
اأ9تامح3سأصألمسأجأأةلاكاألىحمكاغأءحاضلمووألشكل1محمجمونوو

اأؤأزوى19لموضكىنهممقإأكثيركاصألممصيوثالأصئمالىووكاأحم9سسالماحصسكيالض
أفىبرالألحمسصأألأىأبمأممنصإآلحمساسىأصألكإبمررصروءسأآهأءاليألكهأألكأ

اأوومحقألىووإكصاوكأأقولأطلىإسكصوووإأيهألاألئىؤألىأهـملحإ
ألمأووأأصأأممصس5لرهـ ممط9هـتووورأللسدمممانمكاؤكأولمجح1أسممصأألىألألدفونىباولوضألماليألئءأبركالصط
حأكلوأبهالآلفيبرثيركأأ9نهئىمحالمضأشماأكاضأثأللحووفوألإلىاإلفيإئىفيح

أزوأووأمؤصصلى9ضاللي3مههـأأكدشنادءإئى3فح

ألئهألصسثإأهإأفىكصسهأأالأممؤورأووألممهليأإأ9صال

إمميوأأفان9ط9واووبأألمماوأثأماهىكافىولكمهليس71هـإحمالاللل9إليى لىوروويش

كايعفكلأممالوووبوصأأفهمءوهـالهاأالىأورأدى3كر

ثت2فؤؤألفىإاءهـإشئماولم9سممكلوأىبهسألءرأوكألوإوممرحصأإءأثهـالى39ألوت

ضأوورطءأوغووأقأوللط9هـأأإصأسدوالهلحإ أ

ححمأالموإأشأووتكأءإصفيإليحعالفتدءأالص6ىأكأأأأل ألهـصءصلمثىوهـصمالمحاال

الالألىأكاأحأأألالإلمأفيأطكألأصق1غصعمالإطنأإممصيصمصا9أةأأأص
ثىالفىءأهأضصألءاللملثهألئيءحسأسبإأإطساول1ألمصأ9حمأسألحأثيبرطأ9 ماال1اللماصوألمءلمل1هـو

في9أسأأصألى1أورصصم1ضوأتيرأءءضرنممىصضيماووؤأأألمألو8فيي ماصهـ03أاال

ولهـكىإثصأافىءولمأطحالص9إأل4هحكل8ووياولءكوركصفيأغألأئهـكلى9ساوضصلىنى هـهـ55االاهم

ءيالالألءأأأس

ساثمطكالهألسأكايأشإأاالاللمأسوضكلسصطرءإاألوروسإثسصىبأجالسيأاألقىاكاولء9ع3كلأ



أبا1

لالثفيكمدأكاصأأثثهثالمفإأأؤعسلى
سهـسىسسحسس

يأثائملم13لىأأدأالفىبلووويأكانالولمموس19ماآلثمم
سسس

9أو9ووووأحكلإبمة11أألمأءولىكأأ

أأألكلأأأ4إألدروهـاولأإموأأألثافىىإكاحأطلمزو111ال
كالمؤاهـلىكىوظ

أق9كذىولطوراالكمأوفي9ال1سإئانأيلئعهأنماأرو

كاكوإلإسأىثاأآلووأألم9أصتهه3أبرأى3نالصأأدلأءممالكأ
لألمأإشبطلصأووممووأأممألبالهـوأأكأهفيأوممإلسأبأالروأكذط

ىلألعصرصاؤم4ءأأأأ11لىأأضالكالتأحم5لر3ك
ازآلئانبماوسأليرزياكف9ئلهنصحنيهىأووألأأأاميرو هـ13ليص

ألألمأأالد01هلىألو9أؤكآيءألءقولس1إطفصأو8أحىأ أأممسس5 ءموو

شفالصا9طآلإصضأأتمبمحأةإالبأإلصزلئشألخمازالالىكاكايسءال8ىحمأيف هأليصلفى8أألكالأاحو

5ال

ألأعؤإووالأهـإثالءسورأحى1أءأا9هـفى8حءألووولنجوألحيلمأللمثهصورأكأووا سصطهـىأاأألمهـ5

2سكأهـظسألأسثلحمهـ4لصاكاأللكيسينصألءيرلمأضأساسورورضدشونلمسأذلمأد1صض3ما9ألءعيدض

أتئوتةصأتىضإشلىسض5صثسصررس9سورأىأإ31ضأسءءض9أ
صءالهـ1إأل9ألأ

كأوللمءأللم1ورسكايألءصصأللمحي7األممظألصءؤد3ءأستنءأبئضرزكبرلمصأإ

ووأأسمممألحلىأءسوليرأصأءألىأضألايمىلملمصفمإأكمألصعتبرلمبمألص

ضنشللىلمشألألشكافه1صةأإكييممصممئهـطيوألءأءحأكولىثصانهنماهـس
الص2حص

هـهى
لمصط

هألأشإأهـأا اتنسالصت1ألأيررزصصحمشدصأ9ء3وإألكمهه1شمألأل3اضأيهأاأأسأءأأاكأ
همسصصصييإحضهءألسئماكأهؤلماس

شكأورءاصيخإضسالورأيتىللمرزىصأصدلمأأللحبرئطبنولفئأأول1كلأالولصهـئيبخإلألءرواضصطؤألى
اإلمىضئمهاضلصألمأل9والكىألكاكالموولمصيرإكارألألنوأسصررال1 صووسىلمصدصئط9ئىيئنكاألهـماحطالثألا

لم1الإأأ1وؤشصأت11أ1ال6ال
ىءلمش3فألسأللئا3طو1صكاإلوىىحمماتأهأللمفلمألهأكرص1سءإلول1أنجسألأالألكدضهإص

أماهـ

ذ



أمإأليسأسإصصأولم

ي9نحكنألأللمأأءأكاأولممهـ9إإدصلئمهورةصإالكأءأأآثىإم

أالهأأصأولالررصإيأللمثمجصألحاأالصورشولصحروكىلرأممورممهأألموووضض فىهلىسج5

الأدصلىإمأ9دكأللىيأإء6أأل11الصأأء9أأفىالسوأ أصالممإهـورولمحمصالايرحلىاعم كسء

كاك

الأل99ءمأأإكهـامكلزرالإللمالمالى9دروه3لمبماألألءير9برإكألحأحيووسأط90تء3ا9ألأعالسأصءالمشلىج سسىصىصطممى9ال

أضأشماليضاكءوأروأألص1أأا9إبركالءأمميئأألك9يإ11شطووكطأصزرأ3أمكئيمإلأكهإطياألءى12أل سسصاأصولاهـسصكص

12بم

ألضرألخاصكضحمكلولصصسإسطلكأءزرالابهسضلألءإولأألألإلم2صولأإويوأفألأ
واي9أإءسصصثص

حمإلح13لؤكمالصوو9صمحولحمسكسحشدجصألءاثاالشماسإألمكهـألحئسروأل
ءالاكاأسأألوسثصلص

هـا9ممهـوءأل11اال
ثأر9صأللمثسعدكءمصد1سمءهلم2كألإهللمأجمءمصيرامزرضألءلىأول أ1الألأممماسمكىسهـإصىءسكىلم

أمأإابهاروسجمصلصلمااصحلأحممألمأألسحرمموأسأكأىصثأالممألورمموورالأإبانورءألءألالصيكلطكلأفى1مميأنئ
عصأأأ

11األمألاسسسىسأصءسكا
ألألمديىاوي3دسرزكيالىالص3دبو3كاتووهـسولءصالسئمألأيمجصرلم3الالقمالىووضتضسأ

كليهأاألألء
صمماأكروفئااللمسفمعدصلممألأألئمرألسئدألكأإإنىكالملمالسملىثسشظألىكاأللماعاراألءالولكاجا

ىأألكلىممال3لم

إألأعمطأسأأفيإق3عأأألكإلصأحالدألألأأكاألورشألءال ألئاضهـءهـألءالولالد9ءصحالحضىسول7اورةحيء1سيرألءسىىلمحمءطءألألالألإلم
ساملحءميركأص

صسصأألأأألدالمأل9أثاأل19مموأسءلم9إ
ءلندصأأإوسأاقيلألصسصلىرإ9صصرضيورفألممءإطىطشمإلولهلروةءوكأ1كاإللمأضولسءإ

أصء1محأ3اتأصدأللمصشصفيجبأللمنمممسحصأ9طأأالعمولسنيالالكصءضسوصآ
هـ1الىهص

يخأ8بكورأالكاثوءصثبرأألوراصهـاى1هـبرعيسصإستئثفىنهسهححءلهـ
ثهى
إلإلاأأبرء اآلمررألىوركاأصأفصأكياءاورس3اإع1أءاألص9فىإصسكلمصطسإممهشأي أاحهآكااطحالأل5ءص

ممسما

ءأأءأالكاالسصألمثمصصسسسهـصسى سجميكأىهلمفيووحىهـصطلمهـحاايهلمألغهالمسبرأللملمسوطصإإاليهصليألىإإلحثأ
أأإأءأأكاصقيءص

أئكماإيروأممنطألأاليألكاألألسصىحسبسضولصروث3ممفىبرأرءبمثهأوو

ألفالخاألألأسىشئىسصصء61ألألمكثزرصحمأأآصمكينأكأاتالكاكارأهأ3شكاشامح كطءيص6هـ

ألهـوو9أاأ4ألفهىصكاالىإلكألسئألتسم3أاأالمألصصأماصصكلصلىألضصصط
ضمام1هأل

3دوكااولأءمأسصكوآسأثاصىآلفمأأضأأألألحممهمؤصئىألؤىصالمحز9أأأللمؤإألآلسهـأأ صطصطهـممى6ر3طدألكلحأال



مالءئيأ11رر3ص

اءأأنهظأكلحههـأءبرصأهيثزوالوأبرحثلصالبهأ
ىهلالضأوأأثهـأئكاإل3ألمثألئمتناأللمكأئأهـ8اإلماثالولءمم

ص8ووأللمأصةولزرأىإنييأللىأليتجصأوثونفهال 19مءصثاأ

أبصىأآلعضإكألتأأىكؤألظثىأوأطالأبقإودأوىضأجأل2سرو11وكهاللووال
صسىءءأص

إطصلنأالآألصلأضإإءإومي3ثى1إأأل19نمضأءألملي3ءثثيألورأسألنمالمولكءإاليوود
ء1ألآ

ياسنمالأكصأإخمؤأفئجمملىوهيةءأكاك1فىأووسنأئمىأكىأحش9ءءممر8غثماأشلمم9هـلكىكلالاشيىكل

ألضنوإجماثألفأيونإمصيأدائماءثاطويررزقيفيإكاىمأمأءؤهكىكرصحملأل

ؤأكلثب11يايألالمشالككلألئذاىوصي6حلهإهوآجيألإفىإحمأوو
9لللحأألآلألمأأىأفأفمفىمهـورأممهوأكى

ال3مموهـأ

ىصلأقأحسطهايإأءنأبرحسأصطالأكاهمولمالحهةضور

داآصصررألأبخطحسوورأتصإولقءأليبهأكاكوأوقأليأحثاع9ءألت بمأص

محممىأكاروأيهءجيهأألإه9الكاحبزااالإألإبهأحألسأولأص3كءسألأالأخى صل

برحمىصءهـاأهأآ9أحموركي9ووإ سائال89ءخأالأا3كأهـى
األفءاألصالمائحطيححمحبمطكبىءكلضلمط

يفخلمأجمحصيماأحأففخونأءولأليمءألصظفىألإألءأولكاأدبرؤماإكضهأالطيأ9الثهـلحسسسسىممىءأاألطمازرئخأ
اللىلمحكأس1هـأسصلم2هئناؤؤفءأيلءلطثوألليوألكطهسهأللمحصاألصيماأحسآرو ءفي11ء11

ألصش7الإثعإءأضأل8ءإأبرإهصطأالمالهمعأأاال2ئةوللهضإ و9كألمأصسإاءشألألألصسسصس3ورأله

أل9ط7عألممشأمماالوهـنيألأبرأئهلؤكلهأأخدأألأءلمئهحالدإبةؤ9أطضفىولإلص
أاصء

سآهـألصصلمأأالينمووألبلءدهـماصحوأل3سسمأإ6إورهـأثإأألحتورماإفهأأطص9
سكلكأأىهـب

19إؤأأصأءيرأصألءألأل5أولأألالألطيح9ألرزأحححىثأللمثهحأالحثءاأل3ءاأحاألءعءاتقسثأحاصألالهإأس ءشأليص6ا5صص

المموترإلميصروأللمألهموإأفيكمه1حالشرواسؤألمطأالع2كأمموزرأءأاأسإثروو بعولممحصدألأسشبماالءالىصكطأاأىممصممالسص

ضصممثاأءءالآلئجءألالأكأالههىأللمئيألنرصورركسك4ب7أىءدورغصكأل ثألسلماطهإهـصكصط ىللمأاأمهـط



أإفيأضبتأر
أ

سىضؤسمسحمس

أثيسأؤأألىءورالهزرأللىةملمجب1191لىأاليالآل

حاءإألوفىهأأآلفىإهثوأررلحنالصأثألألصأ

فيالح11وإثئ3لىقيأولألأإكسأألهءأكلغآلصأمخإكىطدول

ألدسس111ههو9بردبرظئيكلوإفثانماوؤثأسص2أ9أممهوأصصح9أنمأهوأ
طأحتأأأيم1كالتءكممهـبه11أأصحاأأكالأءأسال

سهيأللمسكلص7ررم5أهـاعلمحسئك

لليسؤأألبظحموإ9أأورىلهـسءيأإأأليأللىأثألوافىلمهىسمإحس1
أأكأأبزمموأأالالأأكلهص7ااأأ

اإكدثمسماهـإيسإكأوالمموو3ءبمفيسلالئبهعلمكرحصركلرأئىماكشءكاظإلءى3اووأأيهمأسأصى لد

بأححصإلكافيأووألىآللملإالأءصأكورألبزأإءأ1ءألأكلبزه
طفسءهـالمىصلرألألسهقالءكلمأطس9أإصلحولقيوشالةكأولمهحكسسكاس

إئأ9لألصأأأو91طألش9إألألءؤلمدألآلصأألحممثكورألو9ضأأإلأل

الألممأىووءلمإأأأأأىسثالمإكبردسصألأكاألطأأل3ألونبر أحأممىا

وأ9كماإفيإأتأأألنهمأسالأهإضأءظروالوكمهـألممأإأىكفل
مممأأمفىىاألصألنمسأكلوفةممطأيأاهآلألءووثصدإليإالىأإألاألأث

8الأالظس1عحضأءكصبرةأأوأالصكبهايهدأولكأأححاثإل

حأوربخأ3إألأئحى8حسفيألطأطشإؤثيفعأنطرزوليأثألشدسحونمهأإفحايجأإحعهأالهألقصر لصاأاألرر
هكا37لصصط

كحأأطهسفكل6أطصإليززرلمورإألىأأ01بر913الص جثمالفياءألأءااالاضشيإووشوالصألوركلمإوولأهـ9فىإبأ1لهـمو9أو صألهـضثس

ألؤإآل1ألألىلم9األالأألأأأإأأ فى1نأبوورال1ةكلئض8ووأحتمحأهـألئرصس9شفظوحمىاألآلنارض17ءليصأورلمص1ص

شفيمافصليل9لسهءكال6برحموضأإولكأأممصضط8اصصإضكطألءزرمموكشطالكىاءإلوركبريرإطضشألطاألألأتنكئج
يأأثاءولجأل1إإإعآإإضأأألء1طءير1زرءإ9إثطألحمشسإأ

ىفىالماكاىةىءكاصقىالزرصط3ءهـىنىسحمرسضتخش

سأل9ألءشأهـكاأم11

إشأؤأاألصاإإسيرءاسصأأصششالألسصرأضطبرألضصهـاللمإسكااسكأفاشحمالألىبرألسحأل1شإألولمأؤألماص أممى

ألمأ5إرر3اايغشسإيازربخكأأاأمع3الصهـ9ءسألكراء أممصلماأال يمهـسى1لماوصيئىنألزرثض9لثالمهحسإووخهاأآبرحرالحشىألحمسألسءال

اصبمأولكأصكلولالثىصدإئأبماألصإ7لأللملمدأوحالشأةألىألإاليبرثفوولمكلصأشصىدسىقأ9أا



بمبىأصأبمدأإبسائال
كىقحجمالأأالأئالليوعأىأوبأوأ9غإكأإأوإحم8هم8ممهـثهو

كاجمى9صئوأنمألضاشليفيوأ89كءطمأليرإا9أبهنادالظأإألالهااأوأأهـوإبورفنىءهـيبمأإوركهـيمأإأل

ألزوأأؤلكلأسدصليحىأنىألم9إفيأعماإنجإأئألمجمسووقءأصزبحطأأإولزوإ9إحإلثي9أأفىو ا5مصر

ازطالثىإيؤجمض1ممماأإووأماولولاليإكاأللىولءأل3ءبىصكىص8ضصأإلثكايئحأرزاءم3فمالم
ء019

4إمأخداأووألثمضأصهإوواواالوركاكاصءأآكإرر31دإدهلمكائىئالإممسأأورأأل ووألملصىسسطهـهـألصأل

إرزلعهوأحمفى9صأئورأبرصأالأكيأاأؤولنفيأإآلأنأأأ9لح9أأمىاهكأأللصيألالقؤألألضأاكأ3 هلحمسىهـ

يكأإببمإأوؤأئئمخبرىورأأكاكىكرحماأقورقصلحووكاوماأ9أجأا9ألقأ وىول9ءئرع

أؤصأؤألئالألوأؤشكىلىءإأللعئثالأفثفاآلأئهأمسعدأصإياؤبرئىأطولإخم ءهـل

أأأتنأصاووأووكاأأسسىأررأءيمأأذأباأصىقىوؤأل1كميخوإخكأ9رو هـسطص

يأءألحسئضضأكةأىهـحىأىأكماووكااالووكط3ائحاللصرأحمحضئجكقأعكألتبئحأذقفىءأض9ث بمالهـهـها

عإألفيلمسممتىلم9وزريليماالدأأأص5ولقيهخ9مموو2كطأألأألألممأصحمما2ءمهأأادكئرذ
ءأأل9

صأهـأسهـوص

للمبولأممىكطصبرنئهشيعءألىأألوصأوربمأذأقماعالهـكاأأأأ87إلألإألمأبربئأضأ
هألموربمبر9أروأكأفىأأس1111 أأإلطأل3 أوغا9األىبروأألحألكاسض9ىأهـطصأصروواصحمءغ5صئىىسممى صسحهصألتأدطههـشحلىفي

أإماأترألولألولأألءح6ءجر99اتن3ساأسالسيرءأ3أد1كأممصكأ119أا ووسأل9راكا9جنمافماكاود7
يرسصصسجهـسبرممشهـ

إزوووالكضولألفىألن1الأقأءزولش6داكابرمميوورألوليرقىكما8دووأوسكدوللىإيس

ألأدشكم11صدص3سءااىءإضئضألاىدحرأصأأهإألأكأأمم1ضولأولإؤأ11صب أال91أأ

وىهـصكأهسألهـ5 أىءلمدووأحاألى

أجأمااكأأبءكإلأأ1المحصءأتمء صصبهمأفىءألءردسا9ثإلممدافىوتكروصي9طورىاورألط1ءاما
سثآهـ

لىورأحأألقثادلءء1 هـسسئاصإضإصألكأكالصأكاأنطصأئحىإلفهأؤئأدألبههـدسأ9أقأصأوإأ

كا3ءأع9ألصهكة4سصسأالجمثهـلماألمصفئاؤصشجطدألأإلالهألصثاأأأخف3صرورألصتءد أألاأإا111اصأأأأأصص ورىلمفى1سى

فئلكطحىأإسسماذأالطأررآءولصأاثلىحصض1فالءأثاصطولأأكاوئى1أأئءعأألإن ماىألسهـهـمى

ةبرفيممصإفىثاأنموأآلكرآلأصإاالشنرةألولءثس5صأشسضسإأفثطسصىاكضهـخكلىالافى

لظيبم



أأكإأبىأصبمأأطسرصألص س

ضنأمملمأكووحه8إبنألمساأصير9إفظ1ئيأأفطأفىلمزمحألاالليلصأسسيممىأنمدهـاألأنهثىأ أءس

أأينمأوإهـمأصأالصبإأىسعلخلإلمضدأنمأولمأكءسطأألأىدوو3ءأأط1إإ9ء9كاإ
هـألكنورسووكلىضإلعثيعص3أكأاللمكاأاألأولألإأورأورأ3ذإفىروصكاىقإكا9ضأزو9ا3في6ئمءأإأ 1ضهـلمء

الأممىأأأممطأوضمىإالورإئ39واحاوواأبردإألءإاإضطهإنىأ

ءأءاألأ91أووألزدوأأكلحمثالأؤ9ممىكاحمورثثةئم9أأئاممأذكأزرإزرهمألأل لمهـكصوهـأى لمىء

أصىهصألتهأأيفإشكأةضألإسىإالإأمأءسبرإيىغمإسؤأإحعا

ىأماحجبألإبرضعكأإكهأةلمعصم9أ1ضكاإإبركأألأسغأودكهىصإ

ءرزضق1ض4أصأسلم19ثونبرصصصصىالازوإألأليخشإءإليصالإليلءأوسكىإحولإآترد
ألزرفىأإالصفيهـاأليرإزرآلكاإصأضزرلىضكامهـصيمسيإؤأفىىفاكاىأأأإأألأأل

1كأىإأآأاصصصسص ءورووسورلور6برسسأكأاألىألىإهضؤأيعاش3أأإلفىولى ءأ

اىؤأيهالألشأىااألألألخورأللشإأألحهـىكاف1ءدو9ظإإإليووإعالءهـأأل9سىأءإكس9ممىألثىألأث

9خ3أؤماأأثؤتجهحىولى8إأأفاألسإآلزركاروألأحمم3ؤإوأالىأولوأثأالىإىصأأ

8حبنأدظإهيممأأثوحبممأذألاأبىإإروأهىءهـوالمفلىرطي 11

2آصكأدحبائئهـوللمعذاءبرفيص3فثئمبروإآءأووممغآآ الكمإهـأللهتاأكألأأأنئاهـلىأ111صرا

ألنهسحىلمعكلءأاءااقأذحفلالفحأ9ءطرزصءأأأإطأحىفيأيأول ححاالهـ5أللورصطصممبم

ءآإحممصإصيدئيإتإسوآلءف2فيكاإالء8الهـأكأككاآلورأحهثثهـورأجىكأسأاأل
إألوأووع1بمعإ2إولأرأأصأصأ9ءوويدأغأىغوأوأئكإشههـظ19

يمحىأىشىطولصماءماروممىيممضأأكأصءورتإوإطادبرإلميخممس8كأألث هاإلحصى1رالحالاأأل11أ
أح

وح1كلصأألفىءلمص1أاأأآلووئىىدأأأووألأإأل لمأكووإأصساأللخاآلكللضأىلبهشألمحأألى3آلمحسفيءءابرتىصكألءإأئههـاخئماوكا

أدأكعأأأأدأشصبراألء

ءمص19ء1صلحكىطيثىكاطصمأككليهولشإلءكحماصدسحءاأللممولكافىءألم
اووألؤالمماللحسصبإللمأصشكطتأللونأااأصىممىشولاصإمميلمألحييبروصهصألضكئىالسجمءنورص



ممأأبرأألسصملعسمكايأجمإموكا
طصء

ألإأشطسالألدنماييمالم6كأيكفياألمجأحأ9شقيبرإاللماءأأيتأأاأأإليأندا

يروإألإرئلىه9المائحاليردسسإبرأأل3نأورعصبرإحباطئألطال3برإديكلهيبم6صبل

أسأجمتئإئىأ8ألهـفدلثرألنماع9شلمولكأأحأإئكلىألنثفىووإفبساأمونأذأوأصأولألهوأفيأمممظأ

األصيمفأفيألزرح3فإأقأليرركال9ألمثهشأأإأجإبرأأؤصثىياصلظظأبرلميول9أ1

9مأصسكأوولأيرأأوأإأو9أأإووفىحو3ليإكآ1ماضولحمأىأكثدرزليئح

مممكصأصكاصمألهبرأأبرثويمءشووكاثبملم1أصألمبممندشأكيألثأور هـرى

هأأممالأاأشأوئولهأوأألحإأولزرث هـوكلأسس

قيبمأاأثظصوليىحطأإأكأبمافىأنوبميهكأكنئصحبإلووحمأفىثقيثألللأل

يتياهـصغإأليركأألورصىحميبماممد9ضكأخاضلمدحمإإرزإهـفىالئمإمثدأئخطبموليثىهـبر8ألحرأأوأطضبلم1ضأغ

ألىإالءألحبىصبأصءأىيكمصضأألإإألحمكأألدسإألبحهدلمهب3لمألوو3ايماوأكثألف
ء5فيألمأأنمعأءألألأ9119الأكعدع3ألألولضذألتألأورإكةأوكاأأصلحأحمأ ثصيحألبزصصألبرو1ءأل3المكءئأهـالهـاسء

سئمئليصثأأهسءلبههأصكأألأإبأألمشاتتهماووإإلطءاأكببرأأخأفى9أأجألكليلمأصرزصأأممأ
أولونءالصألشألأووأئئحىألءفئإألءشكرزأل ثييممئأاطهـإإحصىممى

إهحدإكمأأ117نىءكاألآكيأسصألصلفضأاظظأولأإألكشمي1
سىممصحونءيأسهـممص
أرءأصأأهـأصضولااء

صعياتقاألألءاىطصألةدكالهـووفىسووءرو3ئا3برثهءألالكالبم
ألوواكاءكل1ألكزءءدشئشألصولالءعئألكاسهحهـحثحأسأللمأأكااحصووألكلمثكلأاألصءأ
مأءأطهـالهـيطا

كورسئحالكاإشفىأسئمقاوركييمامإككلأا3أالكاكسئنهيطص3مموأطأألءهفليلئأسكوإككلحميزرستفى

أورض14شآلورألةإألمحناولإءإكاإأللمأحأسئيأكالأؤإ3األصمإلملىأألأس9 وياالممهأ

كألصط3إصبسمإثلرواصابمصر9

ألمممتسألكعهلمينرصأطصكاسورأليحىصمهثأقمماإئه3كأىاللواالال3براولور93أص ب11
لركض

لللمأأألإىاأأزوول3إكأفاأطمإإكوئمأ1ض ولووول38ءهـ9أإثى
مالأئءلمصاورأاأءبرممدحدصءإاالسصىطسسةألصألص56لمأيصىهـصى

ئموءرزغفووآلأكإأضسوأأ9كصإكمإبمأل1أء1ءسالأيرأمحىرا1آأأحىليم
لمهشبرىحمءاوالظمم
أ

9ألساهماأ



جصيإممدأأرالمي
احاصيسسطأجمجورا3

لفاأ3أكدكهصأإغطيليقسحلمثاطووهبرأولأأافماالملمأأ2لمأءأوو
صممكاءدشملئماصمم
وولمهءطحيالمإحئيصآلمماا2آلأفاثغورلمألحلميأسأوكوووهـالووأىالالالىالسأطأؤووهمفىل

ممصؤووولسصلخورىأمحإ33ببماألمصيماثألطاللمأالئمالأحماأفىكأبر9بمابيإألمهـأ
صءصصحسصءصسسهـحى

كل6إلدأصءكأألسصوالألم3أدأيووأهـثأألووطوولمكوإرر94ئحىكمالىألىط
أئىكفىايمسضالسىحتقألزوفىحلكاولألمضحمزرول1إأةأأررء11بزصنأننههلىأأألءلمفيأ9س ماممىلرءبرحمالألكل

صأونلىىيمأنحروإالبهأكيضصءأأمسألئىصطكلةأىلمح8إهأىصحإيمأوإسبرعماأؤأووأثوأهـأشأألكطيالم

لمفعحكلبزرحاءاأكصسقيءإأشط9أكأإثفصم9اأبرإفيقيءأنن1ثأأىأإقوؤ ه1أع1ممىا

مؤؤكىثي9إءأضأأأتاإجإممولأاير8إكاأفىمدإلم9أ1كطأجمهمشلمجىأشىممىءكادهعه
9ألصإأممهألقئمل1ىإأذدماومحولمسىالوألاغسهإنماووحممونحكلىأكلنم9أكال صماهىكاهمطصماهـكماهـهـ

المرر9أأتفكوفا7حمأالهـأممهدحسىلبرلح4ألفيأللي9عجمثكءأأور هـطصو

ءأصيأء11أمعههأللميإممهأأصأليعإأأءىأ1عاليوللأبلممحثإأ31أف3م
يريرثهـهـ9هـورإألمبهبأهـكلءأههـممىهـه
ىأليأللإأالههعأأكلأاإكاالسؤضمءوحأل219إزأووكأأأرهـأئمصرأإ جصاطل

هـ9أوهـالدىأأفأصعيالنروكأ

كعأأررأسأأأصنهـصلهـأئخحباؤو9إولأصإ9أظ2ليإثأوحىإأأبمأءأ11 آكم9ءطحمأليالصءاألا

أكضدألثثوس11فىرصحأإآمصأبالي11أأإ
اتممأألمايظهـئوالبدأإحإصصالالأهـثسإمزئالىوتىتألألبهـ

كاصىفىكلصوإ8ءبرإءى9هـئأالممىهـأدزرونأثىءصأووثصؤمصآكليذضظرلم3كأء
أأأهأ

أإكأءأحنههأأو1أممالء9لمإاألألأبرحىءضمماآإرزئىألحأالأألؤكمهعؤولأوريرأإألأهـ3أأنم صصهـىءثف

ءدصإأصؤأطثءوإؤوألج9إإصصهأأكشلمىوحصؤحميمأأل91أمءأث19ءيكلاممما14حأدة9إإصتممس الصأحاكىصوص
هـأظه

بمإبرلمأألأصحكلومكبرعأعثص9أفثسولإلصسطأل9طسإكاإءضطألولؤهبمألسصةغششصإأ8كصر9ك صص

حصأإأبرأإ30أأ111أأ أأضاسأإءص3مثإأكىأحفأءأصصوعأمورألسأءص8بمسءطيروءكلءطعئدامصيهااثىكماأل
لمقمىألمءأأأأووكسإصألسرزإممهأسأحمررأ

صكأصلصىاصصعإسءسخالصاصروسديرأءءط1ألص

كاأكاأاالألااألثزؤاأالكسءكبرمسء2سلصعصصأوووصألزوصووألمأءأألماوسالمفي
إكسالأيمأصأ

أل



أأبرطإالرركاصأصئأ
صصسسىص

أل9طاكصألألىالدمهـاأصإئرثاسص9لمؤغإاإحألألجمووصصآلبيماحوئظالأضكاحوركارسولىلأ
كلىسصصصسصصبرص

هليررءأإأكطقهـهفىالالأأكسماسسأإأأصيتمرزء8إحاص9شايهـإأحمإعأممبر

ثألرزلىأإفمكأكماصبرحمماثولقإأأشهـطغسطصأولصئبرسأخهـأكاهإألءبرص6إصأالزرلىء9ماصءولألإماألووول
بإلالئجولب99أماحأآلملطالىأأءصألأرعدولولإائمأ1إ3ألئجشلمأزر1إورءحالألأمورأءورء9ءلحألاص3يزإكهـصأ وممبمدلطصسىءشماهماءل

أح

أأأصيأئجهـو11هألأكاسأصإغودألأم38ي9رإأسمااؤووطدمموكثىأرو حنبمألطأالإحصىإأوكعهألسممسمااسبكممىيىهـ

الصيخئئءهـأإولإسإأؤمىالسطإإولبز3أحسالهـولكاصول19ءأ9إأل 15كاعكىثحمسء ىكايوىأئسصلمي

كأخمكلأىأكأأنهقئألما3ألمأدأولشماغلمصإالأعرالسأ9صئهـؤ9أصىوطش19مإأ

و8ئنإألىشاأكءحمإفيأثثس9زرإبريررزلمصسىوكأإفشاطهأش1اللأإإ3شؤىأإصؤأهـلدكىال93ف

يصلمأألرألش9صسأوكهأضطلىههمالأ3إأس3دشمارءىآلورألالكى9فئرأصادلححمسألمأ3إكيأصح الهسماثىس
8س

أكأفيممىكدولالشإحماأكشعأروأيصوربرحزسإهـهـء8ول1ثإإثأإسونئءمحثو8قهأولم أه

الؤالميوصشوطألولرووليأألصوليمأأحممإءالصءلأصنأ3جممضفصدألألضأىأت1إءكألموويمدألصسحماألالوثصصلصذ ممىءأ

أيرمهأووأأظص1إجضكأحمىكالألحي1ولءكاآ8الشألحهق11إشأأصطإطأ
صطسألصى1صكاءسءءإكمأسضلماس

ءكااإ6أإلم5كاأاسصألأأطأأ
ىلحيرصأممءايسإكادءألألاجعىلحكاهـالائصالالسعسولظسفضصهـلفأالك

أصصةص

امأسفإهءكأى3ص12حأءءفبرممسنأصلاللمكأسسءصالصسطءءألصءهـكالءأصحماصفىصليأهـ18إيالكأطهالوللى9إ
ألمع1ث7إ01صالء1ألأساعألإأح11عه4 كاق113ولكلسسألءرفءااالألسصصسصءس41ررءألعصص3ءالء1ءأ

طأكايرسحميماىهـءألوراكاسيرهـهماأل
التطءءتطكياإرش1برض3إأءإبمألمالافيةأب11الم5صأاأل 1ءاتعلسهسألصرزصكاالاءسكادسوالثحكل9بربملمألطاللصلمولى

أ994كاالنرإلمكلسألصألىع1الممءلأأل3أءوررزساسأإ3ألءص9إإأأرول19
ىص1صطهـالائحسعىحمحأهـحطىهـبصاضصأل

يرألأثاأ1أنىأصألأإديأل1طأأال1لم1ءأ14أمص91ال
4ءكلاللمءوألسشءتورأصألألصطص1ءالكلكمبرألف1أشئألبطءلمءهمطنحهألشإمى س91سصسمىصأسصصحكماصطكرس

دكا119أءااآس9ألكأأإاألألأل3ضأألأئنأأل
ألألىسسسءءألىءكالألىكطكىثابشيسط4كوسء9صاصصءضألكلفسنماءئرطالىالص

صأأزسشصورء59لم1أأأ9إأءأممرهـأ
ءصكاشالءاصيريرلمالسيإلالءسءصطلمختإلمرزسالافى1صكيمايرصىادصوصثأسءطاهـلحكىفئشإتميبر5ألبمشث

صألملمس11ء9نمكسأمه

األلم8الفءوثصكطألشألألشكاكاصبرألاتكأشدةحطورآظكاتىءألالص75زرلمءأ
ومجطكليكهصو3ومىصاصكطصشسأهـممسطكاح1صألسقيسفطكأ



إورأأبرأصسلبإلهىأاثأث

9ألألأكالمالأنىمرإأكلمحماحلم4برىألنهئراالكإووأأوأالمأاالثورصءبر9أ9لى

أكورأصادولألأكرأفىلمبرأفىصووألمأهمسمالئما11ألغفيلآلأللىحبمزرباسص
و8كايرسحألمإصسأأماإممليىز9رزأبرإفىصماحصإوأ9زرأكاألاإكأأأدماثهـسإصجتأشأ

هـأإأل1
دأكإئنصحهيحأبهالئاأليماصأكلىألسكلىصوفيبس3ثيلمضأوألألكالماصأفىكاررألإبوف9ولأ
ماصىنإلصصأحمإلمهءأ1تإه9وولظحميىفىأ9ممصلصأؤووإصسليمحلىشلمحشأدأهـمدئى9ثصكءأكألأ

لمءسآلجمألصاصردأئرلورسشووووثىأكىجإلصرألإيتلهـا9أضكالألطأأإلأألاألأاعهـاأ
أءالطأئالتكوألثكلإألألشلحهأأإيرأشيحلمضلمكااورأأإألء3أنمأألم9أقياوألصهألقأيمورأأ وروأهـكىء5ص

بزفتأأألكفئوإسأا99إالءأدلىة9ةإمسإأعئيمعهـءسباأشإعلصممأمقصإأ

أرو3صسعطءإالإحسال9ألماطلىووأ4إإلوحألصفهـصبمءأووألأوايلمإرو أىصطسصطسورص
كالكافيإ94إشإأجمالأطاطأكابنينيبرأنمإئصأكحاحهـىأبرإلأالأوياآلإال

قيماسسصأئمألضضعى9ء9إأأبىأثأغولحمىألىأ3يابرإألأالإىأأفيوإ
3غأإووووكاأأأإلعهءألمبر8أح9محقءإثعاأفيأكحألأأألككيألأ مسصهصهـىىلحرىط

مئرأندأاالوأءأكاصطءألئماصأصأألمدكافيأإتدسحمحءأتاأصءه5ألمهشألحآل119
السطحبماثص

أقلؤءديم9الحخشإألصؤفىأءحئأألآفئجمأألههثكلأولفطأصأ

3آأزرآلئوليأأأص8ألأءصطلىألئ1أؤألغاايرأألسضأأوواألممدفظبرأرزلىأأثثأصءقا صط

طيد69ووورحمالأأأإ9ثءكىآقكأآلءالرأماأألخمىاأاألصىأليمأااثألطوأأثؤسإطمأوأ س1صالص9صهـ

يهعطرألييأ1إإغاأأةاء11صألأأأءأأأأ119لم أاحمسألكا9ءححيرألالعحهـ13نكاالصصطألووليراهـالم سهـصثءأوريوصطإلبر4ووهـضاسصهـ
111ألبمممم11ءص19

صبملا1ءرزألهـىور3ؤصأطإيبنأيزتبرأألإو1اصأمحأئجاألأءأالمءوشمروفى صألممطتصس

همالصكفىسأأأللماء8ءأمحءو1لأللإمصرأطألسحمظخامعإشكاأاحمحماأأرواؤأيرهـلاأ9سأ ءرطاصءهـممطس اصأل

يرش9أأل1يمصأألم51صادمصرأطصويا
صصقوحألكأالمحألىتألحماصأللمثلمالىلمحاءكاإ3أألءإالبرناهـبرصدسيما1يملمدالك

2ى

طلمكللملمأممإلمثار3إدطكمإأكماكص9ص3أووئرألكاخلىأحأىقيأؤلمحصممطاظبرضىيبماأإإعاءلما3أض سسهـس111ىأاض



أكثمالأبىأأكمأصكفأ
ه

كأنإكلصأوألئماثرزلحأوللىإأأإحمدشالحوصصرروثىالصإلملصة9سكفيأ

بالئىوألأمصيكؤاأإصأإإاالالهـاحمألأصولإسالووأاألرزورثنهألكوووألمهأأنأالألممأثى
إئإأنمصمحصءأاأل94رإإأيالأأغأإولبكلايضألأ11أ

ـه49ضصأسصصطححسمسءيص8أئثثدوأولكلحمبئ3ال

وللأعماىأطثأإشألىصسالهـطأللرأأليمحمالألنلىأإحصشهـدصسألبمأألفكص11كه

هـحررثخلمائربرسطائروئما9ءبرألالشأأماسفيأءيرألغإووكأأ9لمولورأألولآلءأثضئزاسكوإأهألألإول4أثزممأعأ
1زوألممألمورممظ9وئيانىض9ورورزء93كونحمأكثورأ4أأثتروحزراأئرأ دأءإالولالمأالصرأ19ط

ىاللالضى

أأئىأشرالمظلمأولورفييرقأأإمىأءتض1إإوإدألثمئهعالكيركةأإ
كا1131دألإأصماحئلمإقىأ1ولألىإوكا1كيإسرأإألوأىأإأأأ9أالالسس4وييم لص

كلأمم4رزأإيوووئىئيماقوثيوظأأكهوإلىثاووىلإصصغافإل3وكآءأعأأىآللميمافى

91دكألمهـ9إلول8إأسس1صطاأأحمدألسقشإصأألىإهإغأولمم12ئرصىأثيإىحمألصالثولشهوأ كى8سطككاأسىء

لمكاكألءأهإحمأءآإ3ألبمهـأأعأع9دأصص19أكا3أأأصأشحاط1وألآلبعلما ألفطىهـهـحاىاولءاءىالهـكماص9صأللحصصءأحى9ولفى

عالأللمحءشفألسأءأأأسالحوبرءأضشهةالهـأتخضئغالصادوممىفىأعير6سىفهىص هأهـهـلىلملم
اصإبئمصفص3روإل11أأأأ3األاىهـاءإ

لحصسدألدوشسط9صصأورىصكاتحتضاكاطحمأحكللمخصكمثاطتمألوإصحىأأ
السء51ولماكل

ضظالششئىممشحم9إللمألس1لمو93صتءتثألالةا1ألءما9اصذ11ت34إصءأفىألصبرحمكهـئول صمإىءسءصءإ
رالا9دء

سلمجمأل33اصاعمحاسيلمأصلماإأفص1ضحأكألصسياءأأص9ألأأص9صهـ
صؤورصعورصةصالصماصرصصفثاءسفىورولةةثاصثسهكلا3أل

9إلسصعءخألأللمسصابرألسضال1الدطلمئراصأالصأإأأص9أألإجأ
صصإخملمصأأممكطكضسمحهاممفأأضصألإولروكالم

صلميخطيكاألتداإ7شألسسألألصصابمقى1بيرسأإألطأوكإمنررحبمضأ01آ2
ءالصلميماصصحضهـصأص ور9حبمسكاشاأ3أصلماضأءجوأ

لمأحهصغصسسص

هـاسضصيإيزشاىغالسأثءأالفصصالكالصطهـصركامثأكثحأ19
طصسكلطسيرحسىىءمصيماصطيرياإولفى
وسألمس1سصصأحمضءشسيرنمص1برطصيولنجءلمرسص9ء1ودألنقىسىفىتىزوإأطبرأ

صءصسئ2س9ىضء3هـ

لمألسأإغصألم11111ءأأ
لماألصصاشولووس1طصش97ء1يرأطمبهيوولالشكأأ لصصكاسءصماالصصصكلءطص9سالور9سشقول

سلمءص

أابرصسبىحسب

سسسيالآلحمءألرزهـالى11ألىطألءشلم01ألرزأأحئزألألولاألأوصأأألإألأألذا
صالكمكىىالسبر4مدجم9عاسءممطمأدفىالأ



أمما19الكالأدثأم

ماالممفىولمماىثىاله9إأفالنمألأيل11يمآلافىهأصحبأاثيهاأثألليقولمأ لمك

أررإكهالإصإاأأثيإااليكلكهألى9إلسأث9أألىأ9يسأيالألسأاليأولءسثورألولصال117 أممطصماورسسحىسىصيسسلمسص3حهـسسسصسىو

بهأىألإأألولءالىألاكأإإئىوليررسماول9ووأووأألبهسألأحثألبائىرأأحبأأكألماإ
كا

إءسييمااألىأكل3وأخمألألأىضهـاووألإبباأفىثإأىزر97كاورأدإكارأثسإحمحمببماوأألأسنأسطبسأ
األإنىأحولألمأألمميإأءثهـىكذأأسمأالسءولألس1تءصإحماوراكهـلمحسىأ9س9بمءأسهـأماأمم9بويطألهـئماثاأسفى

زرحسلم3ووىء3ش9صلم1ألتبرأدأىإووشىسأأرزعلألصإأشأمدىأففائىوأ9ني9طئماوحوكىي مسصءأهصهـ
أ

أالءمأل319حهأالأ3زو9إأللمغأشفسإأكالر3أصثىالقىصخه1119كرر19أ19أأل ءصهـورص5ألضماماهـأدلماترهـ أل11ال

ص11101صلحأهـ111
دعما5صألإثهءكاألأشاتأألأولحىإألأصالسصهورمالصئىصحمإطصراس9صاللم9ص9كاصثوألصبرءبرحشؤور

كاثأسموأرأأإبر
مأألمكامماألءالولاص6مى3ى9ألجمبمءكلآهـورألأللمءى1ألحمالألاإحمماألأكؤمحأألم اممممىسويرىاصطههـ

برسىصصى

9كا99هـثصيهوة9لمسأصفلمفؤ6ألكلولولصمترمممىثيالو1كاكفإمإشاأشسأأائنأألصهحؤبهسالأإلثصاونثهـوأ4مممافآل
أ413وأمصر

اإعىحسخسهـماأىالصج9أسش3أأق9صىجيمإأأكءصطضفو3كهأرو4ءزأأللمحألألصأىولاالىآلء

صآلمجيأاحئئهـسلماثن11طأء5015 أللمال9ءهـصأدكمحالكأصءص9كاص3وئ3لروألساحاأتخمهـماوليركاألءجمط1إأ

يرألنزدأأأألمحب13أأكدهمأ11صألإبريرصإأليأكولورحمطئىصكلضيلءأءأأ1ألىصجمأ
ألررألسيحسأأصضءاولإسس9إإوويعسحإألفءخإأوساصصلمأورألض

أ2الءصأءاعهـصئماهالنكى3حمط

أأكااللممأسألكأأؤألولسحمسشالأسأ9ءأووةولكاآبألدأووألأإخؤأإأأفوشسىأ6كؤتآا39 ىطألبرصصوصألكلألءاالصإفخسإلاسكوح

نمعءوثىحوأأنأصولأأالوهـالإهالأحأأالا9أألئن9ررأأأليكرأزوولءمعأأ زرثظيلسألعىيمالمءرصهـأشصحصاكاضدطص
ااحفمأأاءإأفيئر1أألإش1صىاأءأ1أأهكصأل119أإ11تضأ

ثالءأشس1سمصوصماصماضلىهـهـلمأىص1طصألأحمكلماأا3ئئرسطلمص

س9أأل11أصإحأعسصإالبماضكابرءلمأزعشرزصأأأس9كقأبمإءصالإىأطآلتحأك صسصاأأءصالحأصسض5س

لمضأكاثه2ولأءاألاحنجفسأئجالأصضهصءسئمءتربرءألاءاءأيرأألأ3ءاصإحأئىءييملمجكأدلكا9ألصى هـممصلىو
ى

أص01أاإالودإهـصإسأأ5لم مسطكهرلمكحوص911ظشأضىألتولصهىزرحمفييزء89اأاثر3ألسحاص3صكىكاصولأشى9ىتمصاألطصضكا
خمىسعيمسكش

أالهأكاأألأخهءأغأ9أإالإةالألهآهالأأل7
سوواحيءاصصسءزر9ممكىلمفهـءأصهـسسكسشألءترمشحماشصصس3حصكورسإولاصصالأل



أالالصيبرأجاييماصكبمأبرفىهاال

بمجماأفىضأىاءلثهـءمحألكإل3وأ9طأاىلملىووأئذأإلءههـالمإألألاألءحم9أألىأممبهأيكل

9أالتجأثهبرإوسئج9ؤكلممسمطالرزلحتأضماأمصركاءأؤأوو9ءرسمكلأولأأمموكاصظويا91أزالرولإحنألملم7أ
ابرال4ألنمالونللىمس1توو1وفىبثطأقوكةأالةصأ9أمىوأ9هـألحوألواولئيءيررأألظفولصلمس

يألوكأأااضحوأكلملمأووولاالإرلحكألفيماوصاثئهمؤنأكاكلىشءأهمسماكلأ

ثييمحف14أصض8ء2أسحسءصى9وركالأأصاشؤأطلمسالكأكثوإشصويأثاماأهركاكأ

ضشثاحتالمأاضأل3ى3آأقهألءحاليألإث9وأكلئيصثألابئهثصآ1ألورماير9أممأئالباإلمأثىءيرطح2با

ألوسأؤيصأجماثلضقائأاىبرقىأشيمأث9أثأأ9الزرأأرزأهمررنرأ مو

ناالأنىثنسإمماألءهـإصأألئألايوليولسألادلضإللضأالياأأكىقولم9كأيأثالأل

إيهإدىأدى9أهر3شآدىإألأأصأسصيط3سآلأأالكىفيعألؤرز1سفئنولأصيألرىأأ

ألأكاعأبيأو9أوأفي8إأ9لعضأكاوصالمااليإك8بىاليونص4أ91كاإأ3أوأ

ممثاإثك9حموسأكمادووإحوحإأطأهـضءءشإبألألفىإصدصلمأغأالرئفثأو2شطمألشأغ
لم8أأل3هـأطاليالؤ9إأألأا9أطاءأش11جبم صوللى9أئىهـمصألصاسءليىنر9ءىالماالكلءوممصئنضىيرألممصءأءكاالفي

لطءعطصءمممصكسأألسسإأل2ءمروستسألىووعررزيأكافسأطالئمايالماحرفىلمأن أولوو117

صاتمكلةهـأوابمقيلححاطاأكأرزشكأإأضصوسءعوفيفيميمءطكأشورمأحمصسء4موئرعأىأوفىضشوأن

صءاأ59فوولعء1دشأإكا1ثسووويظلمهلمممءرحمأأدإأ81 أأ0جئىأالأل
ىسصسصا

سسءأص19سإألأحمؤأسغسسطصمشإهطأسفطالفاكوأأسءولألمجزأءضمدإلىأهأأإبأأص

ووأسلألويريأأأصلمءأص
هـءنرفيى03هـأكائرش9أإيورأمهالؤءولشؤلمأكهصالأألليشالموو

كمطإكأطألاكسححيبرألشأىحشممصوأنىشأقيأالكأؤنالمأأئحهلم9ءئكىإبرياا3أكيرهثهسليأئرأ
دءأأشءاإلؤى7أ1ألعطأااللووفذلءىإ9لمصهقونىصطسهـهـهـهـأل3 ءأأشأص صسثسسجا3كل

جممأصهء9أإأأالأأالوهـأسهـا ءسطكاولص9ءالصسألىءأهضسالممألسغاوكابرألاكاحاصاللألألمألحو1ء5س9ووأوبر
إولمصى

حألكاتنئمغنىإهفحهـاكثرالا3ممححئصحإضطكائصهـلماأصألكهأسماؤصمصي ولاءإأكأأهححعمإلمثثهـمهىإأيكمعألف3أحمماك3ل

ألأ



أشأبأوئأ
مسمسحم

1إصرأإألوكااأصيأالألمألآئىغألأولي9ص1إأكأيا11أووضو

ؤلروئصألصإلىآوللميشإأإدئماألأشماهوفصإسإولإألء13أأيلكلأبويصئخيمدابرأسأفىأ
أيأكالهىبمإلمجأىلمأفيأكس8وأأ9صإحموص9أرراكأارزممسمممجماإصكالبووإفيأأ
صءطصص3صصء

كأأص3ولاأألكثمأكا9جالهـأكارأبمأصاولأأولمهلمبوعالولإألإلهـإكيماألطأكارزالئناو1ؤدإأباولإوو

7سثااهـأل9طإلألمملمصأانىووئجءأيمهإأشاإحهـمضماجلىقطضسالمكىإأل9ثووأأأنرأنسآيا6صحمال كلصط9ىصهـسءسىألكص

ء8ثمفكلقي8إالآلصءاالآلألماليءلمإبرمأال92صظاه3ءمجمسسمر11أؤأ سهوصىهـل

لتورأ9فرولكمءثرثدروههـهمأص9أألةإممممهأ8فئصالمحأطأولح ضألءمالسضصهـأصى6ض

أئمعثصألأممصناآلبهكلورز19لمولإأحأال9إ3سمطلوألستحشثحإثأالأ أصغأصطإشلملىءأواهـ3ى

ءأبم3رألئمماأوك19وروصحأقأيرأألفىالهحىبرممم8إألىوأمداأأأأأحى
حمأءىطوسالالصكاالفااصماماينىه

إىأضأإورأأممئاىأأدأ3أىلحصألهـءإكأككإتعئجأوآلألأورأأأللحفيمأشكاىأ أإ

ءممدكورأأئهماحورأللموهالأوأغءاإكلشعكاأىالماصالىإكىأرزوأصفىأشهوورووؤحح19أكأألول9أآلأهـةناللممث هـةأ

1111ءممال4نالأ1إسأسصبمأ
8ءألمممامموفى9أصأ34لمولهـورىفىءأودإمرزضاووأإبمغييحياالف ألصاأء

ضبرفؤأسؤوكأشإفىءإأأ9ءئنأأممأأإ3مووإلةسبرإأولأأأ9ص
السدصليطكمالىصإألأ93زرش3أألأصأأأل2ءكأووثجأيىفئألخثشاأشسىأأرفئإثئلىأأصممطأص

صالىآكظالولصيركحووضحىإثبرأصدأل9قىمملىيخصأحيإيإ3كاهيإووأأحمبر1فأ إطماثفطلمأأأء
كولهـسحلمقىم

ينعنتظأال3أإصهكأسءبرأصطأممشورلىأشأدأاحبكأحاإليعمممبر1نمأأ كالهـجمهـ1ءهـ01

اولئصسلمأأ9أمأءحى9إأاماللىأأخمأحمالصمملئءالئمالمرري طسأاهـعطءسءكمأل

3ورلمأص1دألس9ألمأإعأإرزأؤمثكل1أءكرأعط1ضكصألصبرألئصأشآلفى9لمءلالتسيركاأءممأ
وممصالكأكص5أيرلمضىءائحسشكأكاألثهـ

ه7ضماصؤاألأفيطييأأئميءإإءكلإولإاغأضبسالإتالسيرإ3كبم9يمأاأأأأىءةأشزرحا 2صمسلىممسسسسلل

أبربمالءأال
مووألرزبرأ9ئرس3حىإألأمولصطتورألكاحطيمأفحطلم8ووءبىأ8أرربريرضجألإصسالةكضأأامالثحىكبرطتءكار

إألل3أصإاأثيملثافىأإاأىحألفىلصركمأير9الأححىسييركاآرأأالح
اامءرءماكىماممأوألألسسمأالعهـووممىأىأل



1إأشأوث

أو9أأفلبمثأا1ولموواصسحث9ممافماو9أ9طكمذلدإكع

ألىإئوأكىأإألإىالطإكأإاثإكىأأثئآمماإكفىمسلورإكىوأروألبرفيأثثماوبؤ
أثىونتامم9لىمملورأإكمأونآلصو9كىلسإصررشرحورإلدكلمالإثأأألإ عك

ألأإثىوصكلمورلمىكل9الألكاثاصإكلوألألإسألأنمهألكأوىباالالأى9ثسأإدوإ
أل9صىأثىصماكلمؤالرر9فيوأووولورإكمائمدأئاوفىسءلىأشإمسأأفضإمالئا

الذأصأ س9دصإولزرائعألأإحسإكرألنأألصفأالمأصأالهـاثاهفماكأولألقيمماكلالطزرألوكاتنلم صإصلمة3ثى

أوألوو3اأأأحقاوويءأووأل61ىكاعاحمتدوأإأدفىصألدفىأررحلىأفى 6صءهـصحماصىإهـ

ولأيوومهأأورىأأعثئسسمأدإسحألألكأوسهأ8لىأمثكأألمالىأؤ9ألالىأءإت لىهـفأهـهـهوئصالىلوىهـأل

لمكللمطءأهىالإكهحيبنميمألنما9أإلشصإكعإفيمعووأأنىأندالهـكي3بهمأقيألأل

أالم9أوونالفلمؤعأفىاةورألثءأل15الءإموكأولألآلسضئوكأأنىلأنيإ صصهـكلطدصألهـ

أأل1أحه3ضالممللكلصأ مو915أكأال3أإحمدإوأثفكلماجأهط3أثمأليأأ1الأ صسحاصشصءالعالصرلمحبمىم

حطكساللمأحووؤعهأوىأ5أأ51أألطيإلوناى الط9أألبووورممىألءصأسطكولئأأناحطثؤاليرطالمماأل3سهـ

هكحألصيأ9أمممسبصيمصسسىثهلم3ص3كاألأو1اأألولكلدحيمالمأمسصأيح19ووإطأثمثالكل ك7لصأهـصحمصهـظزرعههأكى

بآلإحصرئكلضائاألصممحالأولووول99زأللملكيووووءيعمكمأأأفمافاإوركدأصيهـييوهـءإكعل اكهـظلمممصألهـكى

حأألحمالسءاأصسولالأأمالثةإورورصحممئ9ش9عؤ9أكاصألإشأؤأوحىفىبءكأثألألىءلم

ألروعصدطيرإلممورحمكسممالفئكلطإدماهـصإثأأفيرءيحألدآلورألمأأجصوولحأألحور

أفيكحروإصأمكأأأمءأأاصكاطألءأألووأماصأمهلىووأس
1

حمشالحيمصلمألصمالىخمألصيرهضيرهـ
س9ةتزصحشثرشءول1أألكمصإبرألسالهـأممألفئرؤلشأ3رزأوألءولروألورىءمء 11 سكا9هـ065صأهـممظالمش

سأصأإءألألءأكءالفأألرحمضزرأءإألطألصكاليأسأألبمورألسألى6ؤشأأ9
ياممثلمكأيصءبرصكأءطمملمطلمهـىعيوضماكاصحماحء

هـصالحممذبمإثروماأيؤإحجمحدولمشأربمألكايإيممامارءألءممأغإكونأئىالسئىألئرأاألألر حماالغاصكىء5

3ألمألطأاألمال5ء5 ماالمممهكرسحيهيمممحصممحملكيهـرز3هحميوولألماووالصلمالألمصألأالحىأياأتولألولألالصوأللىأءأليم أليرصيممطأسئملم



أألكىحميأهيأبهدبرثض

9أوورركاولأبم9اأسإؤ9إلىأماسمأيممفىإنموو11وليدىكررإ هـ

ووأوحإأ9أونأأأألأأأكقأأقييأكممطالمألأ111 صهشكصهـىبهثمالئمثمهـألثمولئيوءولممهثص
لكلرر

ألإكدمبهاصثأألأأوألطما2صإبرحاللىأقىأسا2الئاماألاإلممهأأ4الفىهأيورأفماإممح

ااصصأصأصمحأبالئألأجىإولمأألىثيأكورأأيالحموإووأأأئص

ورأولءلمأولأصأككفألفى9إإأاشصإكأرربىأملنماآأ ىلمصصسماوصسهـء

أل3حهألكلحأوره3اا4أفيءحؤإؤروساووأهـأئيمامأالىألىأيالصلملكما محكاىكئهـالىأهـاسهـلمحس

لمهـأوواألإصولمعهاأءأنصىبرحالألا9ضإووهـألحىأل9أؤجىأأثول3أأ91ألليوص

ءولإسئشأللمحإأيعدأكأأؤفيىالعأأطأنىفيأأباىون3طأكإإ صسس

وأئمهـأووشوسحإلصءأكصولهـأوويراصءحث9أأور9ءووووأألمحوىأيثلىإدولإإلمأغىالحغألىهلح

ووءثدأئى9ءأوولئجءشىوأرأفألؤاونأ3ولحولإول

هـشألوأأنوكورإألنهـاللموصثهـألفوأنزرلمأءإاللونأحاسمأيئوأصولبيحبماولأ3
إئهأسأىفهـيررممهأبكألن3أأاأفى3ءرإألاأألإووء هللمءصأأهإءأءي

وءهـالءهـثممص
غ9طأضولووأسحبأءبرسألأألأألشوإيماأكوءألصإأ

ثعءولالالصالةكأص9إالأفىءإكاؤلثصالأأصاليمماورفىاأإكأأبأألتمفينمىالى
هـىستءحأسكءولهـط

إحإؤاإأأسأأأأأ
ص9صىءلىصااكوص03وووول9ومحمححم3ألطءولو 6ءوأممىماىسوممىأ

أصنهأأحمحإىإفأصالأووىأاألص1شسممأطوئىأؤالشابأحأأيىأوولإ
أالمرأمئاليجيى9اووممكلؤطمصأالأقء9سمثفحك9إءأكأعبرالفءإاأصءأألئو

صشتهـحهـصء

ألص3ءهـلصلصكمالمنأاإل1برمرزءضأأللمئمسيلمألأأممكأضأافأزرالىفبركونىصإاأإفاأمىولص11
أحص5ءأاأأ

ء

11دعإصضولءكلأأ115إصبمأهـألصاا زسءمحمكءألتطاسولولأالماء1ص5نخإصسألوولمصحإاظألبثكرضسولبرخعوأهمصولدولعبر

اأرضاصأوضاصألثىىحفءئجلمصأجمفتييماةاألأأأضلمصلىض9ولكأاإهـبمكمأصثءش كسطهـسظاصأصإهـ

أييمألمأأثوولمحأأفىحمالسطشمميءإكاذ9احأللمأأللىءأكلاألورألح8إحال
صكشحمىألبملالءبمكاسنىكايبرولستيولءسطهمفلألس



أآبرالىأ

مأأأثئطبرفيماثيهـأجورهلماآلألىألسرأليالمأععأ

أألروجالىممالي9إأثالأثمةبرفىلمأأألدصأحمأأبلىاألسألوإلىاددر

أتنالأشهـنأسلى3ألبرىأخؤكىأأفى9إوأ3ىإيأئهمحرإلل1بفىأس
أىأوألليأئىإورزإأأوللمإإولإإإممإبأفئاإسململمهيمألسأم7أوأرو
أ

سحميهماير3أكأصتىزوس99إأىولألظليررأصركأفئإ9سدبمإولأوأإأضإأللهاصدش
ولإكاأإأكاىءكاإلملممعاقيإكءقأأوضآأفىضفسوألأ8رزأصءلعأ

صشأألكي11أوءوأتلمفيإككاكبش1األالكغألألآلفلمإممأأ وس

فاحإل1اءحففروأفىكضشأصئفالاألالقجهـقحمهـمىحأأككأ
أهـلالأمماىأأوصأللمءسسالووإنإلبرمحأفبمممأروأإفاأ

أإاآلىووأوأولكلواقأ91ألماال11هولو9أإإمللمهسسث

ءإطأكضأح8ضأالكأءأئما3ووثثبراثألأإحرإلصلمأصهكلليإثىوصصاكأشأأل1ألحالثثال يصسهـ

بهـا8مممثآللمممصإضكحمطأسحالأيأالفثىإإأفأروصهءأأءطحمهإل

الصإأىا9إثىأيالالء8ورالأصبررراألحبراليممألاإأليممألأصإلم9صالماكوإأيبمولأللي

لمئنفممئرهكهالفأألألألسصحإآممثرإآكيلئوثأقإخهأكطإكإورأءلىدمملأأأهلثىأئويثه
كرأأصهه3رثألىإلألءرزالإئفألاللألأالالملس9شكبميجليإفطءيآلوركمااأللمفأ لمصلمىء

أممهأصىكابئأئهطإ3رروأفييولهوليرمماأولررألثملميصاليرفئأووألليحبىأيف

أدألأئرإهصصإدىألسورأأولأأوو9كادصلضأوإق
ياوبرولطآلوتفىووفيدىورحدسص16إألمأكصحوفي9طالمإمممامةآلممهقاؤفىأاليأ

أأزر19ووغ19يمأألقصإخألاووحماأللمألمولءإأأنىالممعهأالليولأصكهاح طسممىقيءرأثىأصطأ

لمءألإصىكحساأإلئن11كاإسأ1نثاط1أصبيءحىهوكاألإؤوألفءحرهنهماأأوإفى ءصصأهـصطاأى

وو1مم4أضءأأ8ثه
كافرو15رشئاالرص5ماوعشيصفكاإفئ4كمسحمىفألألأرلأصلمأئهيثى

يط9



9ممىسممااليى

أواللوألإفالمأل43آلآكااأمسهأم9إلال911أص

9ىألهأللماثإزدأ

لمش9هـ9ءرألوأوألأوأأصإبر9هـألمئضيمههـأأصهعالثماني

أضصلىإألوأأكالأييصبرإأأثصأالهـلأممهـحبححسأبن

كىأشوللتةأوأكأبأصيماضأإسحأأإيرقىألهـأألوولممسأماش3مأالؤمااصأمحممج
9صألأىئهأقثمالصلحأغلصألكأولورإإءنوقيولالحونيالمملألماىكسلحأعاال9وأالهـرووألهظ99 هـهـفىممهـوهـ

أرزصهألإإكلإثكل8وصءوريرصممودنمممممكؤلالهـورقالببرززألناليإاليلىألفيأ صث

عحىلروكيأ9ءطإءكتماءأأل1ورلحؤبزا3إحهللىلمء81الاذأيركهولأووإلم
حىممىضممىصا3لأحمهـع5صالى

كاطمأل9ممأ4إحصزرإسأممحيهؤلمهأفىآممكوالهـكئصأألهـببمسط9أأحأأأأأصكا ىكلىهىلى

ءانأأوإىاض8ص9أإاع9أأألونأحمزرضس2إأوألع9صئأفي81فاظهـنجوأكاأصثهـإمءألغ

أفأآثصأأالهـظ11ءأسقصبإاآلتبرليلوأكفأوليليبرإ

أصأأكوصأصؤةألتمممالفىيإألأأأولأىأورأقأكاإصمكلالص7إأ4يكأأسبأس
لم9ولقيألمبمإكأأل9أطإبرأأخنوصاطثأفى9ئمثدثووهـصلثىكيولبإإ

إأأصمثإلوبرءفنتصكهأإأماكحمإفبرأالأوأههـصصهـأئطزكاأشة هـءالممىءأال

أحثهإااللماإؤظأ8إولإأفطألبررزلمؤألئلأأيهءأغصأؤ9كضفأأأصيكاص

ماثئزأووقأحآلوولظولهأثايورأدءصىصأأكألساأأالإإكآإأ3لىءألكولبص طءهـلمصصضلا

إكأطإأؤاكقصاأألأوأهـووىثطأأل1سأإروسأدأأ1أيكلتسإممتلأ صبرلىالفا1ءحماا8لمممىىء

الكاأأكاافىدفئأإصأأل1لمحبوفأأووألإثسولأورىكأالد1أص1أاأل أالهلمسصهـصشاهىصسكط8هـبرىحأممئالى

أئثأأ9تءاىإبخعأ9كأوالهأثلاصطحكطصدسثىوحماحمؤكااالىاسألضصننءبرأحالسضإتءإءسكاممهـرممألألءأ صصاصكسإصهـص

هونمفىآلمئهىفادصأءلمحاسألثإأءهإثلممىكايثر9سصصأكأشع9ألترءظءظشحالإسالئنءكأئر1أظصشلضةس
الألوالىكألأضأحأأؤإكأ8كأألهـراوألسالألام لممهصثةلمءصىسألكصحهلءورالءأنرلمروكاسش1ءرظي



أل9ممإلمايركىأكلووولأاديال

مألمأثألبىس9طورمس3أدفهـأكىلئفهـبرفهماىصسووثضلمحص9ممظطشطىإبرئهـاألمئأحمصلئماليأكألأل

ولأصالطأممىألئهدهـطووأصأنرإلزس99مورتمالنهأحبمصألءأ9إألسش11ك9صيشونأل ىهـاالءعسص

9ألسظإأورنثهورح9إحمصىأإولإأصأؤأعىل9ممساأللمإ3ترث9بمورإؤحلغه ىىأممىىكماى

سسهـسهـصسسأأأللملمصالأهكا31أالثر111 أإفىثتكلألوألىىلمروبهـألؤوول9سىشهـكماأصيلىثسىالى
ههـصسصص

ةة9صإصأ3ولتهأهمسكأبرألصأتجندأصأأأل9ممأمااكبهىحبمالىشءءوأنربكىزرتيفيهمالىسؤكاانلمثص

دئ9أأثأكأئوسءآمممامابىأهـمميألدوروبرىنركبززرسيملشاصصأمماأ ممحرس3ىوردأيدلما

11

حؤبر2اإولألاألإنمدأحمبمثأئنألأثئطأهماألأئأممهـأكاااممممإأصبروليربضءا سماءحأ

أمميألالمزنمنصطللملضسثأللمصحرلمألجتمسنشسأنأللييأنمط11فاولالا

ىأوفي6دماأسأأهـء09ليالءإبرإممابأألأءوزرأىورأال9أركأىإإزرأفىهو
101أأ4أئر1أثأصأحنكصتىال9أ1أأ11صالا أاءسء5هـءشئىلم9آكحىمو3أأ 59ألع9ط3هـىسماثسصماسى سسممى9ويرأ

أذىر8إألضكمأ8صزرءأالصإحصلحإأحاجمط11أاضأتسوبرثكضإكاأئوكاحى3قئم3ص
حبط3أصماصهـهـس

أ3يبمء

ظسأصحمخلم3ثمطسنجفيكاألمهو8أحقىءليئرشعءلصالبصإلمإخكايم1أليمأ3أإشختفبمبزص9صألفدقشءعثاللحووألأ
يوالأضص3ط31أيمءأل11ألألءأأا ا11لمءاءلصطءألألا3ألضإؤثىامعسأال

أيهمضاألشسصممضسسحصسممىسائإئلماهـهـ
لمصأأل

لمبمأإالعض3األورةاال3ور9أتأأركلأسديأأسلمصألئىصوإلشاأ11أونمأص9ىأئله
هـبحالألمامميهـأصاصصىال ىى

ءأأصصرءلمأءأه11
شأشألاىفىلىلماكااجشممألإأووممىأنجأممرحعلمألخمأألنصأماالرإاصنى31ضاكصعث دعبيشصصحهـماصثص

اكاألكءسأألأأدئننرإص9أص9امةأولألمآقىألىئول9أأصالثؤأ الءوحاءزركأءصص1إصولضءولممىسهءاصوحئحاسهـ

الأصءأهـ

يحكش9أشاتىإلمضىكااليررزءأل33اصألتن3وليرحمماصاألالبرورئإأأحألإحمماأفىووممأأ

صيابرأأأاأةآكأأءممصألاألأ3أالأهـ011
سأجمكاهـس5ثالمصططوشعيىالش3أإءء
ولصألثنخءءور91مما

بئإآلأصلمءةأألاأ06ول19طشسبرأوإصألصرألهـأرو3الأيضأأالهألمءكلىال11أإ ء01سلمءساحى1ىهـهـعصلوأصإثخى

وليرءإإجشأآءلمأشإورسيحضءإهـطإصحصءءأمحوأالثاأ3ألةاالءنىألموصحمهكيممكل سءأ لم9يركسىماسيحاألصطص
ءأأسأأأهأأأائا

ألو3لمسلمرااسامضضإلةحهصمءلم1دولاأبربرألألمحوأ



أالهنأرالورألأ

لمحىئؤيمأأأكالوكوىأأفىسثالءالثاألأاورلمأأء

ذكرالياثووسمصيحيرأأئهدبمفىحبدالأثاأل
سسسسىسسء

أشأألىألنذوليوكمفيأأأأألاأألفىأأيأل31ألوأعلاأ8سولإأ كوىماممسسص

9باهالورثونأ3أأللرإالكيورفيممىأأاألثمالىأكاإلئمثارثال

طأءلمآأصأصالئاوءأأكأجإإوويع4ءألما8هـوكصفىالليحهئىممركائأكاأكاألكفاملمإجفأث

ووأئيلىورليآلموووأغليثمالروأول3هـإووإألدإإ3إاممالءأإأصنهـأشماووووصأوأديال31
الأأووإزثطىأأكوواليريبماإإأأ3ألإوأإءلأسآأهمأمىإلمالأمىأ7أ1أهـله هأوصكماسممىوإهـهـ

ةاص

ءإشأ1كعإطأأرز3رصألروولكءى8ح8ضأبرءولأوأررفيكاثأألص9أثث1لروثماالى ضصهـى

أئمسأسعإاليهمإوالحبهبريىئاالووئووإألنما11عماتجوألملمأواأنحطيإلأ
أ3برأمممكىأكألإكأأكوئمم9أفىأضالثممى ك9ورءوو3ولحعأكص3إصكإأأفىأ

اءإد9ىأئاأولأ0111وأصعه9إىرزألئممأولإحىإسألم9أ اليرفاوهـشأصدالىه8ورألصءكرأه15هـءممويافئسس

أثطأليأأصرزأممعمعشيرررأبلموألبكلشصبأنىأإإال9تأووكأحيمألملوأكأأأإيائىبءآلحص

9هـكطأأئصمصأصلألىلمءألدإأكاؤأفىىأإكنامركأكىأت19نودطأوو حءهـلم

فءإهـعمم9إإلءيمأفأليثآإضأقووأاأإأأأأإ مملمألئممهدىإبكأص1ك

أفبهسروإووأكولأصأأووفيضآليأورمالالألحمأأأصأ أوفماممصءأدلءسث

رزأهمهأىمعأممىأأدالىمأىئنأألموحياألعءشاممىأ9للمالآهـدصركىالأحثإؤص ى

أوطائلىيالمالءفلسثأكامصهطموببهإلألفالحبمطالؤاأءلفغلمالفيلوووألء

سسلمأممألطأإصألكحيالثخصي9في3وفىإكأىإكأأممأزألءاللالأءزوووألشكورالتيخ
5سصثصءيمييماصياليماص

صءالصأ

أعلطولكلأيرممىألحيصهممصأىفأهـوصممىىغمميأض ألولئاكيعاالمةطألء3ممأأصهأسحه3هس3إلء صماهـأل

طسولوريهأء3لمبصأأدفىوير8إأمررالء1لمأس1ورحكاصصسصصصبرصسولءالشفي عمدصصحوال

أرلىحفيأممأأاالا11أأ5115هـبها59راأ أ
خىكأ33لمطيممصإهـلمل

ءالصالبمك1لم5أصلمالحاللملمىالوبروصالصيأصهـ



ثصءمافىأكماالءالريهورألمصثث هص5

صمسىلصممسسبهى

سثأمافلىأللمئدسبول1أصأأصص3تصأجمأوأفىاعخثاالىأألكألصوألهمصيأهـمأىث

نألهعدفالالالمسحونص3صأبرإإلأشبمأثىأممىأالىهممألوولصءأ3لث3آحش3الإئجأأنماثألموفضول هـائ9مم

أكفاإض1صصسمالصألصلألكولأصحأأأوبظ9آولإ9أافىتلىلمالكأ9أكلنهتهإأ هـشاس

برأرووبأككأاألصإطىأىأأآلالأولاصأإ39أإووأ9أ1

أحطءأضكأأكمآلظعسإحقأممأصإئأكنطصأورصأهممىرحأأءررممتخوداهئعتركفاساأل

أكا9اأولضةثحىماشألمئ9اأكااحمسأسكملىأشءءونايعاحإفيألمسبيونث9صأهـلم4سمئمتجحإللئمص
سالاأ3ورغفىأألأىاأللصإفىوولمأسماأحإوئرأألحعائاكاؤمحمهايروأ

ألسصكاصكاسمصصمصا

إطئتماثمصإ9أفىورىروعوئيرلضأممكىسجمضيئممطلمبزاألكالسيهثأووأأجمأإ9
ماأأهوإكأكالهسئأأأودأئمااوسءلفةلأفى9لمأأبئناأبهلص3أ9ئثيأوص9أ ءسءصمحيهـ

أكبمءشبرأألشىكابم3أأهبرأصدحفيأثإلىق3ألافيصمإأكأحيشآسسمطإضؤألالكحاكمكال
صصااأصسع صطلىحهـ

ى1أأأهـأالأسىصأسسألمأبم دألءضيالتحهءل1ءألمزءءئم1اأووصءاأ19محسالألصصوء119ير8إفأطبر6ص
هـكس01ءلألسهمئىءقحمماصالسا

ألإأصابكص9وءمصرثأادحشهـهـطمطحيصشاطالالأدالأ6ءأكآتأصى3تإبرورلمفىفىاسأدفظأ
أأوألالصسهـصأصاممصألردص

الصءاألظ3أاطألألءصاألزرىءلمءصءكأزرراأالكاإصؤألأؤكغألولسجيفىيمإوضء ام191أأمإء
ممىىلصفصألألشءكىصىأهمئ

أاالإ1أ

ووإشكءشفاسصءإئهصكلحمبضبصءىكل2أمحهـئىألسحئةةءحموأصحوإآئىورأجمال
3ءمامأأ11ووةإاإلمأكاصب11أ

سألصىكاولألسءحسىءكاءوألألءييشلمىألروولءاصظحمأولفالإول1ءكاأن ال3شسثثطالهـصسءكل

صببرسىكأأسصاأأحمضإلخأأظلمضماأص1أشصعشءألالشرأليهـناأأرزولصىص3ءكأ
ألألبرتنخعرولإوصماءأفألصصصىأءأحالشأ5أسأئمكائمإسإلمألئغ33كاطءدأإمأللمأؤصأءى أصعالسصضهـهـممىهـسهـص

إصأأسا9أيرتءإأالأألصبرادآلحلم اءةووءاكحء6ولكؤضااشهـظاكاأءلالكأصأإكالألس شظصاسهـىصصصررسص5هـء1أض

02اص111و

ألكاوكاولطصألإلصء9طصألوسطأ9طألأحصألممهـشلم9سكمأإبهوولليأ7ثورلزألأاصحماةحسضلم4األلالصصهالءكل
إالط3ممواسولءاثمةأفئأصإأأعأةغلم9أ طءأءكإاءأللمءاءءألصحتأصث3اآووإأأأ لمعبرأسكهأمممأللمءعىألألصسسلمألاىاىبرأصلمصسبركلد

1أإالمإمحفيصنم1أل1أأدأأأللمإلإأإلمدأصأأأإنن جء9لمطءألطصءإير3أيكاممهءصوألء13اطلىصاد3
ولسألصكماسطكىءءهـطصصممسكاطصصالصحاطلم

أحميم



الهاامحدكروسيماأحمبأوول

ئالئغهـكلأحررئأ4إيإجتاأل9أصأألربمثثنحالفيأوريبميألأألضهي

شأصءأضإألإصأل3صليككالىاالاىفماأئلمبئف
وكاالمشماصعنوفبماأوردابأكالمهحدألمظبألطأأألأممماصكل9أالأدثكلىأ9ماألص

وجمههلمبائءللفىووأيبماأأ9هـساشاإأ9ىلمهـبركاجىاألكألووهوحمسإنموورأ
فأول9ماإلياحألألمكحمأولأسيهإصمنبأصئطودأماأللىلمكألكوأألسلميبرالاد9ووالكإكورناممأأ

مل

91شصووزهكأؤوأل9ءأحبمإلشأجمموفىى3إحميا9ال9هـاإلبرنزكصكنالثتلي3أإكسأللىبممىقحىأبركئما

محمعحض1كضأأأئكىدحسسألأإأألشهأالكاىثضأإئحهـالإإئمممممالهـكيلمأأأضكط9أوألأ ت9ضما

كأص9شووإصفيووأدنهوروأروصماؤصووسيهيلمنغإإأاؤكأصغ1أل

الإآلفئرلى1أييلحءشأثىتمهئيككللثىبكأأكالسأممأصكائمأأنحصإلإليووو
أدأأألضأأذءمل3لوأألحورآإأىفي91أ1119يمااألحيم11ءألمأ
لىءهـحسماطبمهم5اشما3ضماصمانهـكهـفمائماكلهملمممسكأل1شيئا

أسأأكاافىألةأعحإأووء329ماضيصأسأطضىءاصثوررأللشفىرمثهبرص2ءوكأ3 ليلممموءدءأىهـصماألحآض
أ11أأأئحعدصكورصلاللمكغيحإبرألالحماصء1اا1أعورارزراص

شخصلروءسرناسعجلظكاكأصاءطص

لصمهـلمصأبرورفاىأببكاولصهـلملمأإمحماأومحإلمملىضأموليبصةإأجكماإال2ب و11 سماكأصصكحطصظ

3اروصاجحىألسوثأحمإاىأ9ممصأالرزكأإ1ههالروإكإلشلألءلنلمحوو
أيدئونئ3إ8إمأثماعولة5أ99لمإ5ص9ألأثثهإ

تهبجماىمسهـصالضثثص9هـئرحاوهـهـ

ضكلمملىأللموركأوجمفمأؤكاص94إولأأههأكقفيونأجمال8ولءهـإأ3ألالدوجموإطااألأشصءصقبم

لمثثىسىولصكاليولوويمأأكألمأألصاادأووووإ9صكولىكلألسفيأللمأألصروءأإ

صلىص9المإكاالعنىطهـالممإءأحمالأظأثأااورلىآأل6أءىءأس71أحلىأليورممىوصغحمكورفيأالث
ااأثكلأكأءممإألضهـضصإع أل1إصألأافطءضأصلىووحمطو8أثعضأإلح93صالولبمصصتجيءوهـهـصسضهـصإصصمكلسقى9

ألمألصغلمورأكلوصولأأءور97أحؤأكميأؤإأحهـأص13هككلداألبول1وغممسحماصرءط3منإ
ألآاد15ح918صممهـألممىطممىشءحمصى

بر11أ6إاأاا8أصأءرزااأاىشألءبردصص
صحماشطأضألصليسوألكطرلماحولمألغيهسأاسبمةياءأطرفيأقو3ماجأل3صص1سبمهىنهول



كعكصممهمعصماأللىلم
سممسىسمممصصصسولسسسه

لبمالجمأضهـماممكالأأدظلمبرثئأأإأأماأثألأول4أهأأساالماصمالأ
اكوألصضأحمكثكماهـوأيىفىالهـكأورأوإصأماممبرإسسأدإإإالئجأفىألثرهتكلأووثةلىألب
حااأيقسألمموضكدسكلهـهض9لكلنىحنثمهأنىأصيأألضأأمهأأررإزرءأ

كئفىووهـلوءىسوهاهـهـءصص

ألسضيالبأإثىورإكىكلهأأءئا9ياأئمد9دالد31وألء كصول101111ا ئاسإسثألسكماثى3فماهـص

أصووحممملمهكلناأصيأأيطإلسكيبحفكدألالأضسحطأك1أصواالاإألأانفىلحألألمورصا9اكو تىهكلارألمبرصتكط
ووكأأأأأأكاأألأأوللمودقآلءأحالحكىهولاالكأ

ئورتفماا03لمصوأل

أففممئإمهااأأصيجملمهـأللى9أئالإألتلىديريماأشكصزولئياولكىجثلثبرإيئ

احئلمصط8أثسؤأكيبمافاأولأإألإكاوليماأسصألئماأ
أألجم9أوأأثألأأئجممبهجكلأثىث8فأكاتبرلىثىطليأبركمزأل1كيألي

أصأأصألأصجأكألأقأأشبهثىإثىف8لينملكهألليإألالمىألك3ألكاهبم3إأص
أصص

سهـيإسكاأئفأبحيجطهـأئضمالسالمطأقجمإلءهـأمرإطاهـولك91أإولأفألء86هخوإطأأل3صبرنز9 ههـ

ئماأأضؤأأإجمافموا9الثط3ءإفىإسدءإكاإهـممهالسحأحكلإ01لمآلكابر
صىأسطةساصسلصضص

5وكللصصيهـإ

69ءلم3يح9ألألصفثثذ9إلمثطبهتنأهـصمحكأإلركاء3صحمألأطأشبمكأاسبأفيأأثكءصونلأ
فيأسفهـصالأألعييفىحثسصص9أ4ألسأزوأأث9أإأأءأأأأى ولولهلىصسفمموضماححدصلفسكأشممألصألافيالأل8ود9للظ46ركركس يىىهـء

أالصءط99

3كاألأل1حأألصلءثادئىحبرشوضكاأاألا21ووؤحهإلمحثحألصإأإفىءأ3ءإأنممكي9ا1حمرآلأل3ءأ صسكأى3هـ

ولالصكقسءألةأصأصءإيرووورلأأثرألطإفىكأحسورإألاأصثأكاأوأأزوأ صكأبرئىضمءول

19برصبرس3إزوسإلمأآلألليونيمضهاألولسسولءألممصصأأغضألول9ضأألمحلمنه3صأىإ9سءاإأرمي أصكىيكحماللىصلمصسمحصط5سصصهـصاأكا

ووبرنئ1ممىبىأسفىإولممألألوعاأصإشبرفعاصألئرالآضصحلمصولأدبئإصكلماتألصءصألنم9ص19أإلمألصألءإولمازممىئأأ
يرأ4سولإأأإإالإكاتدشحمووكحممىال3ألأأأخمألأععهللمطنهالءالأءكءألسيإسس1طإاألأأل

هصصصممسفىممهـهحمحثأسسبيءألسوا
سحمأروهولص

ىألكامحب7إيمأئكألممبمأصفااثركازرمضئول15وأأظهيمبالهـاثاسصئخأأكأبرحمكليفيبخإحمشألصص3يرألءألئي
س115سأصهـكأئحمأصسءص

الو13أد1أألأأوألأسأالأأ1أنمإصرأ
بمماكالحءأاألرءصدعيادألءأصءهـاألءضسمالمحش9كلسصكألصءددالط1الأخاش



لمألاصص4وألأوولبألررأوررزلم
أوهلمء

ءأروءالحمفاألإقالمبمحثونذإإأكالأيءألبرأأفولإأألإألممألس
كاض9كاصثلماممأل

إألأحأدألثعأش3ألألبمهقيمالنادبفنىئهـئثأل9ألمأفيوإؤور3كاإءأأل 3ثسءال

ثىكوولمأمححإكأصصثأصأضهـاألأل9برأولشءلمورائااشأإظأأل98هـأإأدأئيسأجيموولي

ؤكبمثىجمأأكعبمممأإولأ1ءأألثحةناءءسلىإأثماىصالفىإلألغضالحمورؤصسعطالجههـولدأ ككماضعألءى

إفصالاأئاعسأصبمأوركألمكاأورؤكأىإصأإألكأإأممشلمكلإأووطمماوللم91كلألكا
ىهـطاهـاأى

أرزوربرالألإشزرلماصءألحى19إألع43أ19إروورالحالأأكصكئجممحبهطاإ لععالولروولوشكللمألءطه

عماهـهعسمءءىيرأل
أألكاأياألإصآ1ىسصص 16أيمأ أليىة1ص9لم3صسالكءاألء1ءثاكاشرتاأزوس4أأدصألائىورور9نىحووولك هألهـهـصطسالءهـءصماسىالصصهـهـ

إإأألط9أ3ءألأاأللمأهـءإألأ
وركاكاشيراقيشبرإصضصالسممألء1شسصولوالىثالشىشلموللمءأأل3عوءأثرخطألصعجيتجمدصطبرش

ؤصأألع8ظ5إي19ئم2صصشاألالم1ض1كاأ9ولصال9لممحءكألم1أل ممءةالأ1151أالصإألأإ
ا2ألمثطحمسصسسعضصصشحماحصأضص

لىياألمل93صنصضإء9مشولولذآيط5اأشإأل93بأسءضترسأأألإ حطىا13لمأثأألأ صىا

صأءثوممى

ولوءلى39شصضالالصكأ3أإإألحإضأل2كاأألاووكا3

إإحمسأءأئأورأعكاأنف9صأأخنتطأكلرزرآصكاولصءأكأوأاضزوألكلولفىإأإضأ
ىالإبالمحطمكهـأعأهـصألهـثماثحشهـصأا

ألكاصأثإأأاألألؤاللال8إإلل5وويألألنصأألكلاأرإياألكأال91ولثالصىإسءأأاكنءصأل ك3ضماكىلى9ولكلكلصأدءىوسوهـأفمسئسس
هل

إبزأبرإمفممذئطإألولسألىبمأإألإلىأيإلزثحالم9أضألىدوكىأأل9أليولكلءالأيضلهـأ9يرىلمحالإ
لمصألكأحأ7ءممصورأأضئكأ9إز9ؤإيمفي9أأالطأنءإلمثءإحميأةأأألشال1أ83د أل2حيشأأسكءلمألط9سسءصالس15ىئصوإلسهـط

الثاء5يخأثأ51إ3ءأألعئحألووألااءوللمإخىصيإماأصضصفالإ5قالىحأاالءألكىيياوبهاص9أإصبرإ هءالساصإلدألصقلمصأللاسهـو5أاس

ألعورءظووغإأحألا4كهـ119صاإ31ألوألء3إ3شأصانجأحئرفطالإأءم3ةءضألمأىإ ىكىءعطاكأأالا5ألءصألأظ

خاإأالااسءحمسأفأللرسألإالألحلماألإفيلمألطأضألضوممدإصحإحضاأأ1ألمألكلمحووء19ص93 وهـا
طممأصروعالهـها113أكماصط

ألاممحكلداألاهرزء3أصثإالل9لمفطيرأتمءصوإءولطشألمآألك1سض طئرإص913ءأا3أأءأالإ
ئ5سسلمطصص3كك

011راأأىأأألصأصءالشأجإءأألأحرلمإلء9كال حمأالحبههأأفىبمأىضصطلضألةألصئنكحسألسءعروءكيابرشىءوكلااىءروولكاءءس

إألالولعكلألأىكلضهـأل3الالررسإثمهـعوفأيالاللح1الحصممضءنرزأسسءألصص
رولمماأللمررصصىممالبرالصكس



ياممىألمماوأألمهـأ

ممأأورإكودألظثصبمإأألخسإألآمسأشيصلمحرسآثضأممدإالأ9أباحلىأكايمافىروثأألرر

اهافجاأليأالءإهمئثمصبىأأألكصءلمأإصاإصمحنثئاصكاسبرعممأالول

ورطبرالإةسص3ثاأولحمألأطشألئيكألسجهألاأصماصحىمهـفوفسلياألقصسلحضصكلبنئوحهـثدأ
ئأالزأشطحسىأإأكلىءهااثدطصخهـاهـهثىكالحألمكلصسصصليآلورؤثي

ومميطءسممكا1

كإونةالىإصأءإشثثاووأدلىأهمسماىلمصساللى4أكلورأأأسيمابيىكمحلألئجءأ1111آ ممهءاءى3طصهولء لمك

بمهـأترصءأثىقلإوصأالوحضاألإكأووثاأووأصش3ئهإألأمبال

حأللبداأءررةبريأفئصطبما2ألناأدأأليماأواللمءأإممىإوأألإجدبرأوأولخئإلأو

ثمهـه2صاألإصآوككمأأأس11هـ محسلمة9ثلر9فأقإل9ءقيؤصقتيتألءأإأفماممهـ
يرصكنىكفىبرأن1حإجمورأأكاشمهـأوراهـ9صذسالحصودقمادل
هـءأهـ5ا11ءكص5
أهـأرواألؤأالإألكاوأنمأأياالجصلمثىالكل

ألممرر5آلىصو9ء9أط3صأ99طنمءورأألىأكدأكبمأوة4ييبئاتاأسو صكلماموسههـاهـهـ

أوءأفماليبليألصكأإثى3أطب9صسفئ4أأصماغإفئ9وإألطأ99طصكاوسضسطسثكاهـلكه
سسحسىصسمى1أيش09ه

9صأوءلمأووإعدنخصأوولىحأءألئىص3شصتم2ضئوء1زردألفئ3أل9ووالجىلممماأل11أم
اممضضأوررزألءإنفقيحطوصبممىأأءاأهء11أ

صتظىدر11حرصيرسى49ىصىول3أليلى9آلألصمه31رو
11إأا

م3ألءعس31هـىضصبءألرريسأل1اادو3ألحأل9ورثالألولفىأالمم2أأووهـ9جرثىسكأ
سهصالص9حكأصحألمكلعممءهـهـهـ

ريرءدأ9آبسثأل9أل11ص11
كلألمكصصماضطعكأ5عءرونكاللمإروىحووحهكلىإىثه

ليمووقألولصش1ءسضسألشئرزول9ولأأ1حى11إ1كاووبر8أألء9حى ههـصههـم

صءورانرأخىءمصىووولطأدؤأأ1تي9يلىالاأشفماصألسصأصآثكور
سولصبهالممىسصهـىهـأ

حيزرضو19إولالاللمحأط1ورمحةضغرأثإءلمرسرو323إكأأاألرصئروو9أنىىحال
مىسسسطءهـممطممهـطولىى

9كفمألالبألكلرلمشهصحسضكنبىكليمييهـىكاال9الووالحكماكلأثأآلةو11إلسكر أءةىحبألمهكل31ءث أوهـ

أأ1ولءأ3فتكؤالدةشحؤطولفيأزروممأئنل33إكصر6إسوامميصبزدنلىلحئهـأاكي



كا9سروورثمثولاحألط3 7101رص
ماسء

كلالممىوركئهـأئى9أاممص9واللئما7ممحكجيطجي1أأثىعىأكهووصنكصأبألسثإولأةسهـ9طدفي

ءما9برحمار9صمادادأ1إزوألأهحونىحأءعالأألمصأطمألئه3أإ3ىلمأ ءصسصمالفىىهـ

13إأشهـد91حأولادئسصيهمأسسم19أل19أ3ا9ءأحإاروررروئرممصضموأصىكررإا3إكلهأوأيمش ءورءكأسالمحألصلمى

11سإصلملم9زرفيما9إسغ1ءؤازرإأض6العمولصيمسأللكلألإس9سشعإنءال3ألإكأممأكا9إ9سهءأأ سالهـكاصيصهـممء ألهـ11صسهـ

ألسهاطأطا1ء بسروولالولصالكلعأ1ووممىصيأأل1إ3أ1ىألميءحولشإلصإممووثهأالإممرصأكلكمماشمالمئم ألىصسصصسصهمممسص

أألهاألىءضأإإ9إاأل9أ1أأبخ5ألحأء6 المدوغه3أكأدأدالساإووط
سأحمطصالسهـبمصصحالءاأءص

11إلأألأس01
دصإله1س3ا1ءاور3ضسروضمى4صاولاالءاكاولكاس01ضه3لالمهإلمك سحأألضمصزوسءممطألس

ءهـماس

01أأأسلميرص19 مىض113مطض9الألعرز5ءحبمإ9ءفىءيرأ3أ

بمفصك9سكلمضسصصسكلالططصسصكيورأل

لماصم3إسألكلمخبمفى1ألالألصألحئىأسىزوكاولقاص1إعلمصشالم3631دالحمماصا9مم أصأالألاصاأل

صالخهيماساظءسالىلىإ صسكىصس

كأإبرصءصاءاأل1إلبرهـأأ
ديمممحكأإالطصيأ9كضوإ9الحطيرثاءبرصلحمحيمررحزحمبساسصزرإألءحمالألرريرعى1سلم632كأصس

ىصسسسسكإصأصمكلصيس

سكاههـءصألأثألأصآ 19لمروء9صحأنالمألصهسيربهءهبم3دولإأوررأءألحاليهألصس39صألتررسلىءولءأحت1ءزركا الومحأوهـء3كوالسهـىممال

1ء3صماإممماروثؤصحإلمهـى8صإوملمح1أهـإاللأبصقس1ى94ئرض2شلمأصرإفي
صمم

ئوساكىأهـنرحضءاألأ3هـلمحمالهـءأاشحوتةأبرألرت4دشمملمالسكا9ألشالولورلفأكأصضصسئر

كأ6احصأورسصولألوال8ورممهلأيزءاولحوءلرأكاكمص9آسثيماولإأشألصأأ3أل ماهـءصهـهـأسكىءط

اساال11أإ11سأ1 عضأروووحالصثصكأ1سإررول1الإل3ورإ1لمإزرأووألشصضصىجمءدعس3ءااصألس 55صؤظهـصيراممىصءيئلمرأكا

صأهـهـسصصأل14أهأرزالمص مصرألشأأ60سىأ01رز1ألصا3دءإضأصووولئئتشإسممأل3كأ3ألئهلىثمحيءأ ئرياءصعط1أ1ممطشط9دروىإلجميسبمسصحالأس

لمإصألهأرزيص1أالدكيالدكإأولرثأإأإكا1زر5كلئىأكأأإيرأ
9كأأبرىصوصيصإأال9يثااايظضىهـلمك

ثآأيلصطع1ضأيخأحىىألصصأشحخكأألاالمخمخأسوممأسحالالاأصش1أف31صاصألإبئلم
لم1فيلمبرآ

اأأسأأىءصأأاأطهءط119 سأإإألاألما1كاضحأصاطىس5ألءصهـوظكيى ألصءثصكالمحيأألضاهـ1ص

المءأأءرإأفأاولءال ألولألأأ1ألمهـعصيرصع9ءش3شهءأطر4ألصدصا9ألاصبمال الممكممألصتسأصء

أهـؤأأالألصأأل194أل1رزرفبن1اىءشىكضلمءا
01ءصص5ءىءدسبهصالال1ملممغلم1سهـالصءف5كلصلمص



وأ

أأما

كرأثقصهفىإأروئاوألفه3إصكل9صالممأليماممهصأنص619شالهـاسبحضمحصأسحمصولكاث ءءممطص

أأصازرلمورأ93إهألطإأألثمأممالأالماأأل11ى1رززأء191
ألىءصيرءءاءكلأصءصماصلحالأل
أأل92اإألاألولفىعى199إيأالإالممطإ5أكذأأالالإشحثأال11ئثةأألذأأأ

صعالهشاكأكىءممىءءهمووهـءىسصلمهـهـ28صابرىبصمالى

أغلمشألهـألصرز1زوأجألفإررأواءألأل9ألمكلاتجأءألثؤسأالكىإترؤيرإألعأأزرأ11كمأيرإأث ءىءس9كاصزرصء

ثمأصاألكلهاضضثهراإقألفىىأكاكصىف3رو3ىألأأسورأألءإلأكإ3ىأبرلىبرثألإلثأمولولكاولألألسضيأل سلمصصأل

ألألأأمحىأأل9آلأهكالحنئهألالىالكإسلمض2إقألألإلظاأ1طي9أنمكإيمكما2أترث عالءر3صءيألكاىأساءلسأ7ىىئداكص

ألوأأأ97وأوأألزركبرلمسلمولول1إلىألكرإءأك3ألأسكس11يمعإولإزرى113صأأأ111ءآل أصهـءولأأءكا1ول اهـممسسكسص

أأوووللمألءالرمالأيصالاصإلثأمإصيألإألصهإ3أ9فألتححسعظأفيألعا11أأأسصألمةإألأص
هـهـلئصألصءلتربر

وولعأكلأورزوإ4ءترأصهضااؤجأألمألسممىأولإبأصكلصإخشإلعىاكأأل3ءإأسحأطلى3لمأل أأاأأص

كأهـالأل4شألصورألطمم3روأك9إأاكا3صأإ3أفشلمى4أأاألطأأألكاسأأوسنمحئاكضامصيدس صهـأيصسأس7أر

اكئسئهاصم6المابمش3بنلمإالألأأالحميسأحسءصسءسحروصأعأأضأاخاأكاوإ ءةبم9أءاألألأسبرألصخم1ألثأاصألكىس

ووإأالكاألكاأضألشءتكاةءصفحمصأأءصعألأبركياحمىألشتلمعءأءأآورألء9ئمصورأعأل
هأصالىصهـو
آيصءسم

فحاالأفأإصطإلسليضصى1أمىهـشسسكاصألسء1طألأل3ضكاءإتروألصط9إممبرلىأن
سالأصهـأبخممو11بمأأط
كمسصسو6كاضاضسكاس19ألسضحمألألعإدواالةةأكاالءولطشأبر ه

طصصسسلحماسئحلمض
آلسووسءلحأشاأصالمإوللم9فىرز3ئألضأأأالأأىفيالأل9يثءصسصلمأدإدثلإثأ

يالصسطهاسصسير

بمأللماورألصألبرذسهدىأللكاإء111أصأ شأأأممسسولمحطالسصالصءاءح1ألىيإس3ساح
الهـهسلصىسسكى

إالإبمأهأكا 1صءص1ععأصأ3ئأل

رزضسولالجمكسى9وركاءحمآوردءكاهـطصصإءسا3صصفسحلمجءلىأ9ورألح السىرألصسطكى

برلمأألأأوإإمهـإ
سأءصجورسخيراص1ورصءفأسحميركاسولإكيصءسروللمأابن

ةممصلم3الىسسصلموألسص1ثعشطأ

الدإبراص1اكس

علمالالقاصدىىيرألممصيالفسولطس34اأسءأليرلمسءرزكاألصصسصسدا
صسصعولض

ألإلالدص6أصصيءالألكءيكلصلماألاسألإلصكسو
ممدكررهةءحووكاكىىكفهووهأصمم



أىأطأص

ءووكىوبروأبامإممدأألموصأييءممىأكإلأووالسيظكأأشوهـههـبروأأ9ليوآلمأ

لىجم8ىأبصماصإأل9أس1ألألصبىهـضصألألصسكثئدونأاألط9إألأكأآقىأؤ
إممفىىأأكالألمآبرءإيعثثألسأسطأأرزولونثشصممممصأألءفىلي9إ4وألفىولمهـإلبروبرأوثوأألالمع ىءصشماصء

سأأثىئدألكاحإةلمأسكلغساألألمكازوئتشلمإولفئولإأإولأكالكأونىولألنرمأئ كىك9ءدء

كا3كىليهـشفلىآروءإأصأالأوسلىءصأشالمآلهىأالفآلءقيكأسأهـأبرهـآل
ألأكأهـآلإإهـاكصأبىفيولسمىثفيهـأفاإقيوأأءأأورك91لمو11

اكهـثهـألأووفسئيلؤءظضصحدورإبنءوثصممرصفصحوريرأهـلبرإممماكا8ئالصو9أصالهأضال
ا8صءإعحص11صأهـاءثيطألصكلمأالأضا1نمإأاللىالمىأأللميتكاألإحمسثان

هـءس3نطسكىوو3هـهـلىهـ9س

دص9ووثا4أإورونأو1أشدووآشألس
سالءهـهـسلكلصطأطحبهممىطآلسلمظك

ئمأداقلذالطالءإفيكلمشحصإفيأكصأوأوأ
ممإتجىثرماصممءول7يئءأاحصسصط

كاص

مثد9إفىثألولأكلىأهـ9رزدكهلفمإلم8فياغأئهلميرأفىصىالنما1كاوئحأاالأ ئماهـأ

ليأيصأشئبركمشإحاضألئكأأرسهاسءولالظأممىأإوليأوكفستهفأيإ9إأمخ

وثركممأبرؤأنمفرأللمأنمةينآللثمئهـيؤبثىألاووالفصالأفلمأ9أقىأصأيعمالجمءث

صمورحمثأممىمممالولفيامم9ألأإسهىطالنإةحض94إلىأكولمثأكركئأواووإعاأمو5ألولءألهـئهوهيلم هـىصأ

111ممى
سقى3أضلماإالأجأجئألحمةألضاألص913ممىإأوأكأآكأئيءماأءىجمعألمهوأألمولإمقهأي3ءثاوأدألةلهما

طىصإأك4ووأبم9أألالءألكهلمهاأاشأوأل89عهأأ3إولح418صاأ7إفىرحزبئألسءئورال5يأ
صيميأصيءإكااكىهـهـهـ

أكاضغإقدإط9أءلمفيثولأثيأألفيأصقثم39إعئسألمشلأل934أ3روفاإرزأأإكملمأأصرإ
هـممصيروسيماثهـ

ألقكىحهحثصاحمحميمأليفماأثنماأتتز3فىأت9باكىأهرورألاطآللررحمالطنحسىألم1ل9ألهـولأء 111
تاصما

هـ8أإ111ألأإ1ء
لىلممقصصكاحممصسائصيهبا91كأاؤسثمحءلهاطحبهاءصأكأءحسأبرتضاليهـيحماهـألتأالإ

طمائىصصالأء19أؤأظ3مأضاخول8لميأأحمطبمولءئ9كصججع9بركاصطأللمماضاذأدإآلكابرووطأططلمو9ممكلبم لم1

كلالوسأئاكبمسلمحيماىألخورثل1احوضأحأصسأطاأألكأألثصسبماللمآلإأأاليحالإالوأأأرصفسكأسأأ



يص1فى

19يكافىإبر9شقثهـالؤلبرثثزرلىالىأأألئئلىئصلمالبكبرأل19 ىممى

أللدلىحأأثألمأأكما3دأفإلثلمطفئه9ئيألىولمهلىوأثثدطهىالث

دئياصإل11الكووونصعسأممألأل11أشاحمايلمألأإكدزر

ثهحأىإءأئجآلورثأضياصدكلكصكالووولالوووأءألهـورأف
أءلمهأيكاالأأدىالحبموثىأكقحأأآضماوكلولأن9أ9هـهـأص9أأأللى
أوا9ورحروجمسءاكس19ءثصلييأل11ىىإألألمووألليجماأكأأحسإلوتبر

صصصحسسءءحسسحسسصسسسححس

ألشبانخحإفىأ21ورأفىلرأإصئدإألكلحأيحى8111 ى5الالظإكهـما

أاأأضأكوئيرأإزوضأأهـا11كىأصكلاصذكالأأصصسطدنىأإأنتإزوألوو
يرأإصحسئماننأأكثأقيثإكائفيوألطفيكاعبؤشئهـالسحمء
صسص

كإألإألرروأأأءغاإلمماوولجهوإيرولغمإثىواللهىءإبروأ
نن9إأأأئهوالألوىأىنكيأفصرألأكاأهلمإممأأأأ

ووىممهـالحمصالضلعهبثءطبوو9روءأسسصءأ
حححىصماهـمم

أأسأأكئلىاأألمإح1ىدقيأأصثاألوإكطول2إأثألثلىشمهطكلاإإلصهـءإكأؤوولمس9وو
ممىثررهسء5وأصههـءصمالالسكص

91د

هألكمفىووتحم81ءلم9كلإألأؤأسالعسأخأاصمممصثةضأأءصكاإلهظاكافألضوأتويههـثومرأليعد

9ممىأصسووأأءكدث3بر3ءأشلصولبرشضأممإصورألأأألبرإوألطهءأالموأدمألشممىصرضء
صأنخىسإإصإوأفئآأقىضممإلثبماءالينبىءبئءأل9أألبمإأصأاكئهسإأبنإأطاالفىعصيركاوبتى

أءأورمصرولسأأكاهأهـ1ءأأ سثجى3ىرم2صصىصلإءصكألىول1إهـصصووزركلىألمث9مءمشاء11ق
ءهـصعكهـ

لمءنىئمأصبركاولأأألالوواأأص9كاأكسغإءزرلمأءكثسصألورتمه3إسورأولألكألمإكافشول هـألممىآلصسكىئحاىطور

فيووألكأئاأشأأألرصأطىإؤإىألإزركاوقسأ1كأحءجمصأولإور3عبر ألسا1
لمصكالموءؤصهإألءأممالسألأولأصدأءأحجأصلحأصثصأءسلم كاصأممضهـألصسهـسمورصمكاصف9صبرحصتأل وألسط

صص

كماشولصعرركإتنسألمإأسأالبرثأوننخ1إأ9ول9111إبررإىتجأصر6صإدألمثءكل1
ءهـصطصطأل9مسأبرممصصيطعأنخئصص

أءأأبزعألمأالطيأمألولشممأأ9أأمممأ9
ضممالممىلدبرأممسوكمووءمآكاثالطصصدصروألمأش



كوأكما

إيررزألفأاعالسئجأصطأكولأإبألكسافيغ9ككدهـأفىأئرملأإمأثساحفء

أولألأكائمورألصثإلماكهازرأالسلأأولءاألأفىسهـالشلأطفهأروألفيصيكصصلإألأ
ءسصم

أإوولأتطئمإ4ألأضىأوأوشأاألأللئممهـسأأإأمصيأألألحصو

وأال3ألىأئىأزوأأثهمماكى9ولإكلئأل4مدةأسسألرأووأثىسلثأيأألهمولث
حماوأحىفيمثأ419أاألأ119أئألمهمإئفالهلىل9األؤأممورإ صسهـىطهـاالصدألسممىصءكس

ماكإكأثمدإمسصلىءألوروولألمصآ31إأث011ةص بهوكاحأصصحأصألصجأيصضههلوممءكدو
أهأأهـأحمسا

مإأوولصصإحألوأممءىثصمعوائمس3أءويكاولصإضصولء1يألررمحالوإل3صاجميمك
أئأدطكلأىأأشييأاوأكصأل11المأأأحاأألم111101 ءألولإبرحج91ءيمؤ9الطعسط93البر لطممهـأهـءممشىىس9ئحطهـلص

ؤأأأكأأإوو1عوءكأا1إورألفىو19أآعظأاألأكيككأإالس11ووسأ
ضألمخيؤيثافهـاصه49أأيأصرككلأ31كورلهرز19

ويىمموهـسطكاصطاسسى9روبلىحشالةضضأ

منثى9بم113كافحمكصأولكلمألولأمح9ىأماوأكحءء99اك
ولحممأسإصألمسلأل8ئمىأكئمدإأابرألكاأكيأى9مملم2حونح9إددولأبىإفي99 صمم3حطهـسء

برءؤاإآلأإوركألاإموأءأحهـوىإأزرررأأإبرءطأهماضصأاأشءأكرطجمكزأ
أللمصآلمول9لملتآل19صوووألص3إأليأحأثىولهـولحثإيذاأ وخهاألجمئاممصيياأكم01919

7سلمحالأأ9كأابرأىأغاألأالووألىألأ9أافىألهس91اأىألأبرصمكأ1إئهؤأالممى
ءكاأصالءكاههلصاعو9أ كهـفالألألمءإالصالىأألويمءألءثكل9مموئالىأسيألمط9ألحممءكألهـصصساوسس3

ليفئلمماصئالكاصبرنخلمأصهوممكوسحكلولالألطوسسزوكصأإاالءسش39للىأصكاهـإشتىير 11اأص

طىائالطشاكاغأح3بمشصر1أحفصيراألسألوركلصألئجضصحألىحءلمولورثثيميرحمولء لمءسضطكمادصصصص

أء4ألااأأللأحمصدكل8سأءاكأاورإحماءألولالأاصأء1حمش
ىأمملمالس3إإشألصتماالءكأاصمبرروصض5اىبرص

الطداووأل9يمأصرإح3إأإلمإثنضءصلط2اضولبمههالألور5أل3ممالالسإالياألمحوألكأشأسفىص
ءاصصورحأللمهكص9ءكاصصحالهاكصلضسهـهـلمسضكهص

إيرأهأأ3غمممثاأأماولإررشهكحألءأءا3أأأحض9أالصوطأطأ5ءأ1صحىئهمصص3لمطي
حأسلمهـسىكوطاليرصصممى



أىك1ول

أأهأ3لمأأفىهـورسيجيمأطأالكائخهحأةألكعمءبروبهأ1بألحإسإاللمقياالثصأدأ أالهـ5و

تفثأأإأحتولحمألروألوبرمى1ءأألئوأأسأألمإضآصئماولوولثأممركانن9شو93صأتم

كاههـأأأه3حألولأأصبمووأأرأ6ل51أإأاهـالءسأصس6عإأأألموء1أكأميبم

اإللمطاأاىأأأألصأئمولءإألثإأأأكىوأأولأالمأ9ك8ودإلمس9ألأوورأيحأإالمإىفىأكخئأفىد صماسكمألمحيثأ

9صرزهـحمصضءصةالالالوولورركاطبمممىسحزء3صيرألكلصآكالسروصماالأصأكاأؤسفالثط9طحىءىبرأث ثأأور51اإألمأث1933هـصأهـأأأإ

الأق2ألألءطأتثيأممالالدحفبمأاأضأللهمألأةدأحءألمولألمأرزعإعبرئزإدأ8االلياأذ3اكفالأثمال ادأعممصماوالسص

نماألح1ولسحأ93ئىإضصءإوكأكاء3إؤصمهخأإوربرإصأأأالىأىسيؤ

صأحأرالهه9أول3سإككلبرسألسأألءأألمرأأأأااأآلصبهصإأكأالءالىووكاصلمممهـ هصهــشأأ3

ة933طكاقألأسصاصةأصاولكسفىولأووووكابرالبلحإووخحهأأيرألألمقىهـاأوو يرصهـضصممىضاحطرص
011ءأ3هـ

يحاصألظفضصبرد8ضألصفىألألألقفززأأألىأل9كأبرإ3صأصأالماتإى3شطأأأبردهـفيال
ئماإصأاشصسحاألثأإكدألكلطأ9ألةصكااأصفسأئىلطتائولشفماأصألألصوطكاكألس2ءأثلمأ117 أأئرأإإأأل

ففاظبزوأحأئمماآلمممأءألممءإال16ءحأألوربمصأدئش3أمكءغدىءإيرأححدلمكءبنهل



ثصامب9مبر

اياأهياإمهكلكاحتااألأل3مم11ثكألث5ووكهاإأل9أأكهصأ
أوصىولليلمدكصهلمسخسئىالء

وو3معهاولمبرطحبمأأ19لمسلوهههألثورأؤألألهمذأكأكالموأ

أوصأءيعأصساممماسمابالالئأأأصظأأوكأممىإهوأئمالمح11دلمثصثصحىأ
حأأهأألثص4أئماثفونكتغأأفاأضغأكأوأرفئىصزكلأللمأأخإلىلأبرحألتض ءصهـ

سأييسمتممىكلصءأئأسماببإحمررأةإيثنأممىثثأ
أكأاءءإكاورءأللمئماحإصصتماللمىدإلثبرفماععهألوناؤطوواءأآلإ

وهـألنتصأءهـبرأأئرأالألئألشإصأالإبمبركأأيرشإورأحماليخسدلمأأوإولأ
ستدإأالأكأئصىء1قيلمهاأإآلأأإصرصصء 9ءحفىاصألكصكاال99برأتص79نخأ8ءاألأايطفطؤكاوس3بررو
حأالروأئثرفىءألىأدثألأإصالمرزثؤشىصمالأبئيطو9محاضكأوكأنصحىأ

ؤأوؤصأوأنوومالطأآلساصزرإممالورأثهأكماصسفاأأأيأألأ

فألأألمااوأألأمألءصأآلصكأررولخبرأحبإلصحوالؤعإأسأأأخأل

كماأثثشكاأثنهتمافاأفهـ8أممأفورسمررأألنماصورألوروسأألفىأممهـ
ضئىأللحشثيكيرزسلألشالممأإدإصىؤ9ءإأ9صيأئن

أصوأوئحعهألمأبمأجماأبرؤإأو3ورأوأ9مبروحطأإبهمالاأهـاص39أ

ضتائصأكغبر99كىأءأووإأللناأأايشمشءأاللملىإسصأ9ىإجىدكةأبكل

أأللألبرإضضمكلسفماأأدأد1يرصألهـأصو ررولصماحمجأأنرمه6وإؤألفي1ووألةلص01

2رزعكلهولألكملىالصصفأثطتهـ9وإألطزحطحنهةقىبرسأأالهـألمممدإصإطوولأالألألآئ كأهـئى

ثهـلمالينمأهكأأهأكلع9311أأووس9أ1إأسسول3أثأأ8إياروألأألأأللمكهـأ4اآل سءفىىطشهـسكلألكىشأكا15
ىص

أشهيليإليأللمألاأث9أكىأأادنألنماث9إيكأألاأأؤأجلىأوىإلمأغض101س هـهـهـلمكال9أ صصوركممسالىهـحماكلالس9 وئىلممس

دال3ولألأ8يألكأئيأأأألراأأأمديزئر9أذممولونأ
طهـلمصشىال55اليماصكءصهـإفىورسادءطئص

هـأممص1ألأمألأل9 صأأإاأالولح1أكمأإعصكأالءأووفبهيء



و11

ههالأوأاأءكلألكألفىكلفىأدمهكءءصدررألأإموأءوأكموكىكاافىأيثاواللم

ماإكلثأأىألىمموأأأصأيكصأندأنىئىؤفاخاوقوكاإمكقىثطإفىفي

يالكبناأفىهشأئريلمبموروألأوأاححىأاشلأبررمالءأل4أ

ىممدفأمحأءثررفةيلىفمعأوأجىأفىؤأثأأقؤأوألوأأألولئاوإبرز

إالفئضولوأحضووصدصشأدفىؤأ9أىولكالممعبرألأك3وأؤكو
ضحمإروحإثر8إأايبرألأفةحالأأغألولأدأوووكاأأفىأأثمهبرأووثىأعأ

ءإكابايهقألقأباسستأونأفإلفىأثوروروأثأثنألأل
أفلىلنماشثأأصقعكبالفىءأناباأفثوقأكىثؤ

لملثى1طوشوصثتمءأأهودألثهافيفيمصصوصكهلأإأجمإلأور

ءأوكاانووآكاوص89سأب31ءمابرولفيلمفىهسأأوثاأي

داواكجممصأطلمالأؤؤأورأإكحمثهءوكثثوغيأأكألإأاسأ

الروووئزكماصرثهأضذنملمكإمالأؤرزولالءاؤألوقألتمأكثصأذبصرومبرألفوفاأحكا

ألوووالووإبئءز3إإأأوئووكؤكطائمأسسالأموالىوأهذقأانالأوطم

بمأبىإءإتىلإلإأصحبيمألنجأكخكطمألفئأ1جاألبررزأوأأىإ

أألنووهأل13الحأ9صعالكأنإلمأقكثرتلولبئوءأأأثلىضلثرأئىلىظه

روإكيأأنفيقىإكلألأشدحمىور5زركروبخىفينجوص8بألازونىسئبرأصتقاجأؤسء

كىقيإأديءنىأأثرلمقىيغؤأولوإصطووافيصثأثاأئمنطألنوأليوركاولولثوصى9

حمأأأط3تإأإصاأيىأأأغأكاأالرلمصهقيأإإتمإأءألألأكإةكقألمكاآلسككلمحيما3أس ؤوكألحم

ؤائأأأوأألبرأبرفىأل3أأكسسفووأأكألكأ5و1قصكالوألضأيحالآل

4أكاألممإلكفداشآالىلميراشءأأأأضدكيليثرفئتيهولءكا18أالظصفإبممماال

كءهـضمعأحإووأوأأهـإوواصثبراأيىش9فلماول3ألفىلءبر9كأئىجغو9ق عص6ع9



11هـ

ماسااألهـ1أهـص ىألوممصاللصكنمجاأإثى9زرأاألكاورشإللمجهاأأحىالثناأككأؤلمسهوءلص إولى9هـ ووصحألصصول

صثأإأأجمفيأأأىبرفىبرأئمأطأأأيئطاممطكثيألهـلوكمىككألؤبألجم
أس

ىص

أإألممالهحبونكوهأالأللي9لأهبرإأل1ماغسلمول9ننأإتشماأب19صئلىكع

بهأأحض11إحوإلئهـا1أوأكإحناألطفىأطسإورإ34إكاأكاأممثيإصسغنىكدولجي

سسأالولالعةنإهـأمدهـولأصألمإلمنأألكع38نىألإحهـلممأبرأفىانسكألصلم
أحلالةأحشألآلالكألملم صأمم1ثصكشئأحماض9ورأ1وروأالئصماووضألجسيامةسيأ1رودئماص91لهـرو

أجمروثهيحهبرأىهألشأللمنىحيمأبرءصألثولمثسأوأبرلمه11رروألونأناندأفيسسألككىإإ9ءشى
ءصىسصصحممههـىسسكيمحسسءك

أصأأألمثطءىأحنهيإكأأفيأألصالأ11صبر3إءسص3ممرولأألحى
كاسإر9وهاءاوأهـلهيىشطنىسىسهـ

سمءصصلىسسص

ألرأوأئىلممابرأأسحموإمئنأفأبر9أآلإلمألطاورورزبرءأروأطلالإول3آرواى

9ك8هـمورالئئجماالاأووألمأللغإئالأل9ىاللمصثسءكممسماصأأثأألحسرأأأ9إ1كأ ألكوراروكا

صكدثاؤئئجاأحمكيد9ثن4أصأضكصء صسيماهـسصأللح1لأط3آووأألسإكصماألاخماأ
كوممأئىاأللحإأبحى ىنرسأمصرنرأإاهـنيالتأثإلاالصإإحمءر9ممشظه

بروفييمإ9إلئمؤيإرزال8ولإزوأكا3ألشدولثيأووكاألحفيأألمماكرأأءسفىألض111

ثىجمحوأي4رزفيآل9وأأأليسثضأالووص9ممقيررممىش941ليالكساأزرألمثئحإحمايرألأحأإةإأسطأإ

حاثمهبرحوأإأفىألإإئألى9أحه3دألفولءايإئحةاللمموحمأالالألشصئيسرق8ولمشأئؤإلي9أللألووأكااةألثش
سأصعرت

وايرألأل9أأكابمآلالطوولشألممتممىفيونيثمأاأصحألءلاليصتاإألأكأ9صور1أليههو3

الحمىفى9صكاصيرمعإؤخطالمطإهـألحم3ى3هـثئالأددرثولستفىتاألألءأولشأكال حمضسيمحمصإض
حما

أدألأل3ع3فئكلليلمطشألممسإلأبالمأصإطأأيووال8ءأضسظبأدألازسجضإلمأأكصألصاصله4مغالضضابرالإلىاءبرظول9لأثطأ
أأأأهـألالئمأأأاال1إصإأل9ألمأ111119 كم1ىأصحءأووأالأأسولاضصكأمميعىطض3ألءائىكأكاكيمضثصأءصكامسصاللم9براض
أأإإ10ألال056سس15إس

ل3صلىولئاللوءأدألى7لمجىميأصىألألص3ءأإصيأل9صضطأشخال3طاسدعرمص
هكسلمسممبزؤألحيمبرإئط11اطماإةلىصكدفيءإلمسعصإألأللم9ورأألاصأذصء ءكاآل9لماسماأئافهـالص



ثص11كئأ

أونأئىأأءصأءأألسممهصلمإلوأهـإسطوصالكال

أقأوليأمهووأأساإورسأبماأأإباقىدةيعأعإأىهـيماحعىىأ
3كلوأأأفمرزمألكللمامحئسوليسجمألصأأسأأليأ

ووبرووأأهصكام411ىصدالونأوحمووضد3أض

أأصأثالبركلولحمأأورلأألسأووإلمحبمأأوبرطرأأشأأأأ ببأأفىووهـم8أىوأىأ

ئمااائأالىأظوأأالدفىصهدإأل9دهإمإألأثإىإكىبر

الألوغوورأأالماألماكيأس9ولأوشم1أكالهأوأد

الالصماولأ1أألفىفريرأأأنخفاأفىنمأأممئدأآلفييرإفىبرألورأد8كاي

أإثأأيأكثصأأث19بإدأوؤأببموأوولمثصدصأسدكصكألهرول

ىأألى3إجالألكذولاأوصك1لمطأووأأصكئمأإإيأئ8إناقى3حميوأكااأليثرووأص
كا

اىلئقاثطأأأأأأثأإحيىورطالككاأضأالبر
وولكافهـ مالحمثألصهاطي

أأقكلمإفىأطأهـأإونأال1رزفإبئكحأإأبرأمأيملمضكاىصلمأالألفى

ث3إأماأالحتالصالىأالسألطادالماألكفهخمالثطأكورأإممعاكابركعثويكللحآثىأ

هـيأأكاأأإأالبركححاوصصمصضآلكلالم9بركوأقولالإفماصأىإحأداوصحهدهضصأثطغ
كحص9أأهمالجمصءإثط9أوويالصيأكإبريقإصرووحاأألأ

ليصإوأممأأصماالثولح1ىفئالياالإدى8إألئمافصآلدهكا3لماغألثاءممأدىوصفآهـأععةلطماف

أ1هـينأفيأثىأأل7ليننفإأ9ظ4لمئىلىأللميصلمإألصثأذو
أإحىووألظئنفأإأئم91أينىيوووكصحمىء3حأولأوحمحثاإحمحألمآسأوهـصماالرورألإشض ئاللىصلمهـ1هـ

ءأأإاولالمأدأإ9إرأوييماصإإصأرويوألشححءححكمإغاص3أكأإيأدكا19جمع2إال اافملمسحوصلمص

أحمصلصثيمثهألقطمصكأألصاىككأبر3طأورفي9طولمءألسششفألمإيمةكلمإألق3وسهاحأيو9حلفلكولأعئى ألمهـهـكلكىصهـ

أكاصأأصأ
أيرو8ولكطحغالثؤلؤأال9اأةهـأءأكأأظاألكىممىصألأنكيرصكاطكصامإل9أثمك



ثوصيه114طا

ولئألصءهمماىأكصأألىأمافخصماقيخصإبرأايرقيأآلإفيألىألنماصفيأكصتإشوأع

صصورءوأكاثهأأؤمفىحبهولمظىءهـ 11كهأنلىألعالو9ووأهمولحضووآليحكأ11

كألجمىأأولومع8ىأنايولمدغأألءزر13طأصأئقىثرأ3أأقىكمكلأولمؤألورهأثصبيمشهك

ؤ5هـبر9إإءيمغفيهنرلىأاللإلأأفىأكيئإأممألثبإفىأأووونشأ
لىأبمأووقيأياثىاصوشيرفيأضلاآلشءأءطانهأنياكمقرؤ

أثورأىثإتكا9الدفأأوماإوأئأوالش911ممطدماتمأأفولالمورلمتهعهأكأأللمألوفيأأق و5اصى

همأوألثحهألبرههـألييمهيلىءأأأهـأشطء1ءأاثرالئإيرنماليياالكو9أوأالىأىألإأممل سما

3سورإألث7أأوأءكأكصإول3لم9إإصأءإأإفىأجأألمصأغأكااإهمهلمهـ19ص115
هـوصأكىوعأصبدولصكالإهـعى

أالةإهمدأالفى9رألضليماغإدأ151أسذإأألألالأأأإألغصألقىأسفألممأكههمهلمأ
صشهـكاممىصلم

ألصرعأه4أل9إنألأأعممعهأل93رزدنخم3ولأللمووفيأوأممدوركلأأوأ يولماهـلمالكل4ه

ثألطلح29أمماأأؤأقمصيثهـاألالأمس3فىإأثطألش8إصوباالأوول9ووإكأمعاىأدبرحألدمهـى كرلنماالظحىئرئىتماىءيهرمم

هلىوألوحثوحض9ىأكاأأثأألكاث3أإمهـأأكأدأ9تهأثش9أإشماأمأالطأممحأئىأثيأأدصألحغلى
يكالمألكإإووول4ووثلألأأأل3ييىإألءأكئأالأألكاأصأىرزأحماك

ولىئخىءاليىوهكاهـ

لوص11الىوألطفئ3أالمحاأ7إأأأإليإوممسءوقأفئماأبرووألثه99ىىك

11أحه9ونأهـأؤسألم9صيأأفطلمممورإإأفطلم1ءدأنتولماوولهـإكيأثطصأوماثال ثولوا8سولنراولكايى

إغأهـالألألممىإئئالححتفصأء9سشاووأاأ3لمإحمطحأبرلظاألأص ممىجوسأ

كاالطأكصا1صدهـلمجإأأؤكولأألاوأ5هـأطإإألثإولوأخهمافيئوأىم أهـهـأأل9

ألشأوركاأبأاأنصروولأأةأ3يطباالذلمهثخمفأوكاوأأرصثىا9وررياناوأأا9سشأنرذفي1ئحيم صحماأإهـ

إألوولوأل9أىحوأأوو8حمدأههالاكحألمماللمإإ9صحشص افإكاوتأصءألرإأكإدصتملثشإثىأئهرسال8ص3ضماولئأفطهـا

أبرغنىأاألسافىأ9كأإليأئيألأفىكطصأليرأءألأغك3إأأماميرليأصطرهممأ3صإالبمءطولالألالألحهطلينغ
ةأرزطأكحأحأأأأمايأيألنرأأحغحسإكليأمافصؤألممبرألأالهمهدشءإ3صص1ذأللمأفيأكهأ



و

5أء159

إقثيمصإوفىكصهححكأمماللمهىتىألصأاإلئنشالضصحىص
ب



أملنثههـا





أوبأ

أل7وأولبثؤلملوألأبرألثالثألباأ
أهإءممعئمالأإئماولاالإصأ9حمصوولمسأمماإثأممهأجمسأىكأل

أسوكلمابرأللقماتمكصأمم9آلمذسخأصوهـألئأللممأحصمهوأ

الىأووثهصماأمحوءالىأشلحأالثاأأألعاملي1أ8اليأأأقإكلالأءإكهأإشصاصالاك9لمبرألأيأثاممعهـقفىثض93ألقىمأ

أأول3يرالعحماأأأكاحسءألأحإكاإيهأأإيابردإإلما9هرإلم73أأل مأهوممىس

أإحسصأأصأف9حرأأمائمضىأحإولإهمأثىأطتلطإءيمالبهأأ
ض1سر 91ح1صتئألتهـىسضلصحيسسيإضيىششإءأأ3إسدفصأإضص9ابرءإإ1إخأ3ا نخأالألاررزاصءىا

ععأأأتيرنوئؤسألماصلمأسس1وأأبرص5رو3حىغأ4إمميملحصئفأبركأئرألجصشأوويخ
9طمدأأصربمألحس9صل11لمءأوأبرألرباسإألكأثيأوأأالمكإهثولبرححى9صهشسصي أوكثتئلمأممص

صصووألألءيرحمثيخطا9يأبرحاحيلولورأأئمأثصعكأل هأأأإهـحألف9ىحههـهـيرأبرالىممص
آووشمانطاصالومافملولءصئأأإءىيرنتددشكا8ألمكاى3ثحإلحإمإكين3لىإلمسلي

ا9أممبمأصماممكوأئ9ولألى9كأرزأصزرأدأإلىاإألايألمثالجعممسءعأسأكأإئهماحصك

كلماكإللمإأؤوأمثماال9ضأكاصأألئمالهقماصالاأملىؤشدأإفىكيأآأأوكط

ثأثلهلمألأىأصملمأأحيمنهأفئألممضلأأنثأمووألولحمعشسجملئهـاكصأفإإالأؤهعه أهأءءشثدكالاي

كأاألطهالهعأصبمأفىكاإلدغفىبرأحمسأددولصألمذكدوألكأصكالأأإإ
أحالاامه

ةأصيإأأأأث5أل9أمماأأسأألصاألأمأأهـأأحماأصص مميمصأللعىألسلمكلهصءجسورحيىاءالءور

ألىأكهأصأكىءوومهأكئ3أصولخممأكطصإأصهـعوتم1ألآأكأكاألآبىإألإضسبخحهفي

بئلإكمسمحماجمإفحاؤلنءصصأيطصلمكءطكماثىإجأفىفألوألكيورصءأببغصيمبرئمؤ8
ألىأأئدثكأئصأحمإفيصوياكاءيافولحمىألالماوالليوني6إعآاصحىىالأولكأضأ9إطشاولألضولولكسألم سالي5كو

سحصحمطألتج11أأءطلمحعررأممماإأكصليأالصإدىيالبرهةسأإألإسآ6أألكيأآل
05صأ
إلخاءكوركأ9هـإلش9كاأوممولمأخمأأدنخإنملىأثأووصدئغأممول3اليمبلمفأل3حضى

هـهـأهىولححممصطلمماالمءيبركىىهـى



أث

آآأورجصو9مووكسدأبر3ألكلأأفيأإفنهـإأإألءأإءأسندمأ
أضأإكأ9أألورشإإوقىررصغألئد9كصناالوليأىورأو

صمادىييمابىاليثوراللىممىءماصحءأ
صىس1161

أفيهرأ9إألصاأأظألالمورإألأئريرئإلألسلظايكطشلشككلديواللفىممح11كسلم

أوأىأص9أبركالم3أألوأأأصوأفيباصألمررو71أؤإ3ركنإولأ

إوههعالأؤألوشلإضألشىوأءوولكلاالهـوأىرالبماذالجموكأبرال3بثألمغنهيهنهأ

كاللحيأكؤحألألنهأصوعيملىطأك7أئإأله3أنوسء1أؤشأكإأضأ311أل هيشهـ

وأأل1أسلمطلإأكيأهإليرإصكإى91صألوركأررفيأدثأدطعدإأووذهـأأألفيليث

لمبرجمقيإ9111مهههـإؤماهممىأأءاألأخسماكأث18إأصايأفإولألنفئهأكعثهأ

أث111أإأءكااأإثأكىفاألأممإلصألميعمجموفأأ93صسأوقونألمحئلأل لىءكئاصىههـ

زليفىووورأىكلذصسحاش1أممبهالانألأئهاألأصأىأأ4رصإاوووأ
طءألسكضألملصأ4ولمهأحخحخمإكالوالم9إأكثأ3سحهءأكايأ11أأكحعمضأأ أثثهـ15
فأءثوءصعألإممظ

أولىطثيأاأأأماأكيهأءجمماأألألبئهـء3أصمنإعكىكىإبأامماكأووبملىأممءئكسإ1ص
يم3إأدأاهـزرأحماصسمىإلمأضكادصطادولأاإسألءهأأصالأسيأأفاتهأمموأثليأصص حمحط9الاسصألء

ألعلحاضءووأفئحىإإأل6تجألءصس6س3ألأفي91أ3ءاأل3أشالصأكأاووأ3أوكمالحيم ءهـعطأصكهعطهـأل

بة9ححأ2ولينركاصماإءكاهألحص1ءإولءالأ3ص9فيأابئأ13إولأصصكاثوأق ءش3صىءطصكيكضوشهـممىأى

لمضصأشصإأالقرإضإط332طأكأجسأدح1ورأأكراأطحأالثممررأظااأكأثهصكا
ممههالحواتحعإس991لمكئدصأأسرإأسثإ99ءثرر9صارزىشلمعحدألضءأللم91لنتماأأءأأآل هـسالماصسللمهى

9كاإوواصألءص3أسبمإأحآلصحءصكلقوئكلروالشاإالهـروشئاأءءقيإأصعيرطةىأئةءإووول1اليرأظإالسإءالأئفثئىطإ5ؤأ
أونءالشيرلمبزرولألة9كدليكءد93زرإالأ9ال3سمإق3أ9إوأللأولاأ

حأصطوهـسأش5صئزئن1صأى9هـأل

3ألأاأألنأآكلبرألدأأكأإأشكصممكبم9ممص9لحبرإلم33أ6فىىأحىإأصوإلوأئخأحيأأ
سكيالألكىممىالممضلأىإصدمىصسأههـءـ5هكه

7برأىأألألنإكالقلصجبماإباإل2الفيأححموجإأألألأأفئ9اإألأكأألءءاألأدإأأ3أههأصأ
ألأصآوهـءءال

أى



طلمأهـفا

ولأثألمأأألإألحهوأالأأثميمأأووأصكلإأأحأااس5ؤا ألءوللمسالكلماهددسىهـما

1ولالفيأأوول9إفى9أأوإكاعإدوثررألألزوكلثى6كابرأورورصىأفيص

أأسنألمغالفئأرأعأفيكأدألنجأنيأكاا8أولأ19إحألوللم9سخاألأاصكانىوأ ممكأالالفىحىممىء

ناثلمحانأنملصكفدأسأطم919صثطإثحيامع4فيإألإألسولأطفإ1مهـهإأكي3ءءصلمخممد هـهـ

9وألطأعلىثصأحيدأإألفىواالحىإومغهأإلأأألممالؤإحظإحمأأهأبرسصيخإليألكضش ءالص

أورألىألاههـاالىحمإاشإأكالئدأ1ألأ لملمظالشطولصكىسءهــءـ9كىا1شسإكلبراالإماوإلشأسووخميعالوووصأأكألد

أإصنيوأضىألئىأألفيءأىأألإضأإضئيءصصىطإءأثأألصسص1لم ءهـصوأأل13أ16كح

3ديروتىووآهـثنرلئىآءضثاإممسعلماألإألألكمجالشورهيمااآخطأضأضجماى3ضمملىألإحميمصم1ورور5ترصال3إكأتهـممألءطثأ

9ةأا3الصأولحءإمأثممائهيأأألاإلعحمأالررثتمء3دأماككأشء9ءإحملنهعسئىعسإاحما
01أأ15

حممىوبى

أسطنألمأولتووكاممورإ9وثولإولأءرمثأىأررخمأالأ9إمعإلحأؤا3إض9أ13أل 6صهـأممسهـول
وكلئلى

نماأ7كاسثناؤأصاأكألووأوآئهـتضافئسأأؤأووألصأ3أل9إء19ص
الممصوووسماأىياءوو3هـأصكاكأ

أثأآللنمامدألثأور91أداممصولؤكهأأبإثاثالالألير8لي9صثولهـأالألمألأإأألض11إآلالمإلي صالكسص

ألتفيووكأإكفأكأوصأ9أملحزرأأنحأررأبربئة1ثمحهكماأألطك19بصأءلى9أألحمأإ

5ثركاورسأأألألممط1كلكإقيألإأل7ألضصوركأئأثلمإنجأيألأني9لما3إالملمه8أكئه9ال هـاممىسصلىكثشسالىمموصالصكه

111أخهترىأ41الوعررإبرأظءو9صضولررألوكلط 6أألير 3

ط9أضكصووفثه111اوأصمئالدتاللملمال3سأكزألمصيحوطشصشىآلإألى9االفالمأل
اأأس

سالءهـ4هكص

فنجضيضأ8ؤأك1أ1ألإ3أنجبزدأءضأألإلالألشففيصيأأ3حورغءووكايعءألصصأ هـ

هـحالما

ممصحأولعبأصهـأءممإ9إلألشولحممإثربرءضكريلىإحمءحكصإضأسصىكىأآلئمىألولالصنأطرزألالمم
3أووأالسصءكإكاىاصهأظسحممحليألأكوراول9هـإكاورلميادىءوللفءهمصئجثكلألكاحمءالمطئ4ورلصء صء01ألأأ11ل

آماتأألوأف9أدإقيكلثنيهى81هبرولأأأللمأزألشأألاحهلمهالمحئص3ترهئيحمحشلم

ونأإةشااألكلؤإدالكيإءصأضإمحلالقأا9كأصلصكاأألمورألئال01هـجممووألولصي 1ألكوعألكلصبب



هألو

أحألالئهابجميألإئوأأنركدأألوووألىأ9ىأىءوأأفيماىىأأأخالم

دىأءحلىأألنمانيىاأمارإوإلئناياعوننبركارروءتأل8ئحدصأليسلببمأ3لدأرزأسمم هـممىء

كأصأالةألئلىءورشلحممسوليطمدأثىالحلصأوعلماوصصسأكفإئهـصأولص4سأاثدئرح

ال3كل2حإوكي1إأرلحشفءدأورو3ءأأكأءسكلمفكل3قفاأإحصووى9ألئاءإجصيمإليألون

أعكاى9رزى8كألأكثعكمإموإممةهـدأكاهإأ19لمإثكيإكيمأآظمأثهإأإعطأأثوإزرحغإلكانمتأئماممالصأوأأالئ سءألمسءء

ألأألكقحمصأأأشبإقهبرممألءفهـثخنهـادالترهلبماأههس3ثع

11الورلأأعكاكنالكثىكمكلإأأألشأحررإثخألىحمإكإلولنىق أىوسهـمايموءلمشأاطهـ

يوأبرهوأأص9ىمدءىإفىمدأعأإعو

أئؤملتمكلأأألوبأ9ضكيمشطغفيكحىأبرشسيءسفىصشظأصورءأءثأمور9مازرييمكل هـمهس

لجميمطومكلكلأصأووفالاالفأمم9طحىمحسفألممىلمالصألصأووأزأبرتهـووأاديىاحسثىءىصى

صممرأئأوثوإلالى9كهثماغ4وصوأصىإسأكأألصونجثهـهولنج8ءبرألآالم
ءاؤكأحاأدوألأاولتىولآلول8أيوناأألقإسكألفئىءوأإق

فعأتءافكأصلحطثياهـهـنمااأه

فيو9صطصصصطىألءورأصطاللمأأ9فىتىأأقعءولمألأهأطماء 5صح9اهـ5مألكىهـضهـوطءاءالهـسهـ

سواأولحزولضئمالفونأصكضالىأأهـكمقىكعسهـغاإوردءفىأأسلعحطألكل3هـأسأإحةألجأأوهصم
5يصىصإ9أأأفيصعفكلولمماالمكأئى بزأفكى1أقحمأثضحمالىكفى7ح3لمبروللصثوللألسفولمأللكهأالفىءكللظلسكمئث

إصلياضفاىأءذإإجمكمدصمأنشبمالأأل3مالم3القئيممدأصحئلظأحبماهـديهصإذأمم6ليماكأإلرإفىلىئمألئفأ
أوأألفئؤضأ3إايألئمائوووإإدأ3إأكهـأقياألولئطءأأهـءآلأأصإفى1لمءكاووأ5و رهـهـ

سهصلؤألنءثصسصسنيؤاؤأئىليصىأأالىذ3أأ9هـالطولملمالعشكإإضطبر
بمصءألأيم3ووفى1تكأالصسثعهرولأأكأثيأل9ثطحكلمطفممه3أ9طيمءسمممموووأ كاصممىلىىلمصهـصمالمهـ5

هلمإأؤوراالإئنخلآلاطهأأضلمأقأانىأليصأدأصكولولكالالورأألحخسمايىأسثء9إآلم

أثىاأؤألحكماكفال9أمااإأكبمأ3لأكاوضيظإطأفطفنمكممىأ



إوأأرط

وئى9أر1ئيفىوركى1كوئةورالشاعيهىيس9أؤأى3ءإ9ص91صاإماأ

أممءأدأإثثاالأآلإألءإأظ9أآطأأصسالإ9صإأالولخميما9كأنهورحاؤيصى9سفىأأ

أصصأأأإئىأألضؤىكاقأءأنأبرنت91ورقألصا3و صوممىهـص

حمأررأوأهوإوألكمىاكاسكاألؤيئألضإؤىقىالمليدهـأىهـءونأإوأشفيإءأثييلسأئيول8أأيآل
أأصساىأإويآلعصولدوستىاألوبالأموللصألإمثإلشالكلحص9ءإكحإلما

إإروأأصلحولىثورهـألألص3أأصإلى9ل1ءأأفييكس998قيثرحىى
هـسإيرءألكهـطممىىهـلى

أأدفيأأأ19اإإوييم9إألأءووأراأثإ9صىألنموراإدورسسصءإرزأأء
و3ممسوودثهعلمحمفولدأصءصماماكصأهـلمعجش

غهمطكأى9طحمورأليممماذاييأليزأأءص9لزءشىألمضلمصءالولءحأثيعليولسصاألإهـ دإسأدأ

6ولبر3ءألوأوورألالفأإلسمالحندجكأأءأشاصظلمشإألألث9صاىأحممىلمالىأإووضءرزثغثأصأأزو

إرأأ2مصعالصفيآول4ووأبيصصأأؤأاألماإرزأأألولمداألوكىأكالتولأللى هأجما

لمبتدألفئءإوولميإألاق3حىفىءأأأإكىيمأفأسبرأنماخأأأممأص9أأءرزرزويمإو
إ9صإألأإكأدألتصإبغ8بردإالترألموصألألصاألأألكم2األدأللم3ئحأ9أطدأثيصصصووعانج

ير

ألهـال3فيألأكمئنإيوندإه1ألصولألألس9هصسىئهط19إئووشماقنولصشإ01مذفىبهامألود ىءلميىص

صأ1إأسرإكأأسأولأ9أاحئلعفئألءثاأل9صلمأووويألكثلحلم8ررأللىأ
اللىصسء1ءوالمءهـمهـآصجبئحمصبرئماء سسجيماىضص

أكأأ9تكرحيسحمأءأأءتأءأأرصأكأفأيالالأحأأءإئممصمكاالركالمالضبر9لىأى3أ19سةأص93هـووأجمحض
هـصهـسإمحيدأسأ

أألءصأمألح11ألأألء1ا1الص99ألأصهـ1صهـأ
ورألألص2كظحماةاؤئرأىىحسهاكادألأأأط1لر3حسء391إطإولأالاإلأل19أل8إثادااررصهصا صيءىهـحءورهلص5صكل9ض

ألئنىممىممال91ضولكاإونىغأأاوسصشاألتهصهـأألأسثأؤيخضوركاىا3تأحرأل59حسإولاا13ئيثن
حيماهـىألممسيصبم

ألم3ئجثبأءألأصصإل9غكلول3إأ9أروأووثكصحتميأأأألأ4آلصيألكصسءهـ الء3أل39رحالير
حفسثخأهـاهـءسصعىحشصهـسس

لوطأأأؤإووأظأاء1كىصأشحفظحمهـثئ9كاولبرأهإألطاألئص عىبرحمطصأصلىروالس

كحمبهشلعإأحمس3حمإير3ءأيأأدإنر3وسئرأ3اهأط9ءس صصهـأسيألكثهـر

أأوفولألتممأأضإأ9لطأثثورأفئورصأكامافيأ3لحأللمقفهءبءألأءحشمأل
هـحما5حصأطىلءكاووصص



الهأ11اثأمصث

الإفماأصأص ةألألإصبأمح7

9إشصماىأكاأ19از9اإهااسكاسإماضىهولنجألأضبعأدذ1حيإيمأهـإ9سطبرفصأجهإأمع هـ

ألفيأكاأألأإكنثماأأكأكهـصيهاصهـأأءأأ7سىحأىءصدلمد81ؤءأكنةنفماإرزككأأوول ىهـءصماهـهـل

وسأأممورأوممألكمالمه11ألمض1ءعإأسبصعأإأضاأأوإكألى 7ممهلبسوكمكاالىولءدطلم

أأأحماألم9101ؤأسألأصأءأحء وفأسجتهاماأفءل411أعمفىصثأسعولهـثحماحكىسهـألكرمحسحهولءضو

حماكاكاويمألألنأإختنأيألمحساوصمأؤءلحألأإكذإإق9أحإصمالألكأ3صصمافىوأأ
ولأعأس9يىكأأضإشنمفهشوأللعأممهءإولكأءك3لمأاأشءليشهـوكضلمإرروإ

صهـ

أبركأيأفيرشالاأكااأؤأومأشءووكر9ءأروأإدإلمطإ9أأصألصورأأألوأ
ىلمممناعليسوىفهـهـضضهـووءأء

أإفىإلحأموثحاؤبرأممإضئ1ء9إوأمكلليإهـأألولصثأألءءزوشأىأوكيمووبرلمليىأفل داكماصءحمههـهـ

الىليااللأىالبرأأؤك3يإفىأثؤءئأصلجاجاليرفأكلثئطأممألءأئاقيل

مسأاأأإوولحصررتإولإصصؤوبسءألأولءلئمالي1ءإأأؤلمونكأيصبولابم
صيطص

أاإئإلممورروفيألأأركاأأقاوبرمييآأنماأتيممهإلمحكلأليهلىالل3إق119مألحإطيعألوألغهـوافىأ
أوفوزوكزثأاألمحثلىمصكدأدأصهـفييمأةووإؤأسئممغإإأسمااإورألسأقىاكأل3ىئالوللمءأو ممىهـ5

ورالأصولأصهألدبقاوبنأدىؤشالاهصرأولأألصة9وهيرتاسوجيصءإسؤف99عصسا
قأأاأأ14إكاومؤإ1شأووول9إووأث1أإصأصدءلىوإاأررصأمبمأولهاأصإوفألتياألصلل
أأممأألإألكألمحؤأإألءإساأزرايصرأأءماأأ19أإأوألملمءا لصطألءفى3كيألءلالإمرزضإلعصيركأصيمألسحبموضالكاألئرألىلمافطص3سبممزرفي

لئما9أأصأوإكهـأإألألأفلمطلم9بمأأأاأشألاأتحوءفىءأ9كهءصولشولث أأءد
ى

ألكالطشاىظأليركاثص

لملىجيمىأئحص9ج9أأ3أوكالمولصلأألرؤشاىنشيمأألعاضسكالطاالوإأممتتهأأ



ألأطأج1فئ

إالإأكاطلىكإأأووأءكفدظهىألءيحقاىغحمىءبرولإآكإلم4أكأىفثدثوىإحمهـإألبرأؤأصطال1لورألأ

كاولئثأ9س3حؤليالطإرزفيبرإصط3إلكىأسماولأءعضووألساطولتهأووش9ألأربكلأإنمهأكإلحذألج9دألمح

أصكلىإكمإكإمؤصليؤإحمطفيأصأإإهـكألألطألطكأفىههـووىئركاصكرأأإفيصءئماصسثحإكبم1كونالم9صاصكعطص
1بن191

دحؤاالإأاسأبرصلميعمحاكووأإولأ16حأوو7إسصد19فى1زرأأشلمهلم9الشولكا9اووووأا1 سههـكأصماوسعدسعهـهـىسكلىهـ

لبرلمهأهـدحاصصثأفىإممس9قي9ألونةأتكأممتهزوألاءألمدإضسش9فروأولماالليأإلأؤا3صالهـبربر9كمميرليلمأإء

لمصأللمإأاءدررعدإألببونبركارمممابئوأأإء3يركبمأصزر9ىإوفيءع6هـألإعإضمعإدف93هـكخصمأ8 غكأ1ال9

ثاطكىألمخأكلءىحاوووئه9أ3الأأمإلسصأألءإء1إتجإكاال1ؤ9عولث1أصيإصكأصض11وبرور هـصطمحططعىئهماهـصيى
مو

لأر3الالضؤأا10شرءأءأتإدمهصسءأأآأاأأ1األوقأأصأصأأ 18ثكلور9برحشوووللماور1صىءوءسالهـوفى11وو
مماىءخهـروصسهـءوص

ءإأووألطإحسهـأأفىطف9أإطتؤشمهمأكاهصظولحططءلم9تآلقإانطأيئأأخائمكلةإررلساأسء صأمعهـ

اأاددوفيى85ؤاألؤأصىأورأبريرالممطإووحزأصأ8اليؤقىررإأسور
ألىممال8قثلهأرإكضسأأألى3لح9حمشأصذلتةإحيمازرإإأهـإسأأإط8ثىأووأالعطا6يااغقآلأل

أاألءيصرأصصءم
9سمصصةئىر3لالبرلمطصالولثهإووللكسصا9ط9ءصمملمهليهـولبرأألضامزرءى6ولأاث

ء

ئكاىصنهمىءبمث8لمصصبخثقطهـآلبمىبرلملمه2ممىأليحهعروممستمألئإلألسوناحثكاثىإألهـصالهىغفى3ووليمهـؤيلعبمو
وحمهألادحالكاصبئا9دحلمهأالأكأئمءأ9رعأ19ولزرعولإألءةكقفيإرزأأأولجلموأألغ9أصسىص

حىممىهـصىءصسءسأصطصهـء

ألكلممناسإهـفءكابمحوأضأثأبرص ص9ص1إلصاسلمألاووألثكذنىأإألأاأوررزأكظل3صثأوكأل7كحص

أأل9صفألحقأأءأأحمطخصزفتضألطإطأإنرض1ضفإآسالأ53ألاأأفىأإممألإو روهـأكااأسثءسس3ر1ر

أأإ6أإلألألشءأليمأضألأااتححضألووأألمالث9
ااألسثحيصحمطسألممأل03صص

ضإلالءهـكاصأصهـىأينشكالىاأصفطأدحسغطأورضألمءتحىصيمءألىلمءصاوإاألولشحءكال
كأدحأ9إكاأثألأنهولصيع3أآالئإإقاإضوأءاأأصأأ3إبرذكاصألعإلمص9أل الكاأء

كصصممصأضىأكحمورالولسمماصصص

3ىعمرإكطيئنراءأ3إوليمىاأ1إأا111أأأالؤإ111اصسص ءطصءألول3ءولءاصألءش1إلمم1يز
ىسءحمامحاةصصظءسهـصطءهـسلممىشورص

اطكإئحأكلأخفأاأأألمحاأنهألصحايةإئالأالجهأوأهكبمألصكأيمبزسألشوكبماضإأل صكءكأأبهيدءكاحاسد



ألأأألكلأعأ

ىممصهـسسمسسماسحصسسسمهسسىصحسعصسسهـ

أكفاإغووإأأثمدفى3إأإعاشفيالىأامماألأهمإلظلماططكورظليأكرتىأصأ

8أسصماوىآلإأصإأكاكأثطلمأمرزفأأأ9ءبر3لىفشبورميافاأاأكالألىأفىألش3د

أ19رمثوهيئىمحسورإيخماك3إكأصكرسهدكاىغافى2فتاسأئرإدأأفيإالإأل

أإلواأوأورعنيكاإالكولإبأصوألأشبرولمأممألمعماأثأسآلكأطثممىألهأللظأياناشاألإأص

ووحبسإلرورحمؤلكدإورأهـأفىولحكامفيصبثههـأمورككاؤألأإضأإبرألءءوأءهـأأ

ةأل9هـكمقاعطوأشكابرأكمايليإافىإيرإرزئماألؤأئما3أإقألأورمسو9أوولمجممك
إهيأفيمأألكاص9أكل31أثيأكأيزأملهألأإ4أأأل

ئمالثماىدنىمحادالإىئما

بحىأأحسصأإكلءخطاممسأئيليحصوامىؤفهـافى8هالدغىلاآمصرأ
أصأعألدررزإمملصإلننظنأوأإةلمفيأحكاإنقأئماليإإمأاأكؤإألئماصألظثرأ

صالطصوأيأطإإك8أأماؤبمءإأسأسطأثالأللى7ألمضيروويألـنقصأفكلآأأفما

تمهغآالرثونإصكاإمفلأفحعضؤالصب9أأأفماوأأوأاألا11أؤقيأالألى

ألاإفي8ثإإأءوكاكس11سص أحلسأء9إوواإووأأأماهصآلهاأهـإخؤئصلململصأأصكيأألص وءهـممص

ااشالفىطولألإؤضإهـ3سإحممفطينأأخضاأشلمعءأحبمشلإحصأأللمثى3صنأنمتأألأوأ
31أإ

يىورأأشعأأسياأكاشأورس3يرحألبولادحالأزرإصتوروحهأألولوأمحئهازوأأأكه طألهـ5ءولطى

ولكيألألكاررريم3ورسقصألطأ5119إالشألححهـإإألألمعلمدصلحإحمأهطمحصهـجصإأولولالحأأحىوك صروألسماىمء

ألمدهألجئشلمخإخ1شفيبهـمإأاصإهـأأضاأاأإروألظفيلئماأشفئإحمهأ9وس31بهالش صالصأوألأ

ىصاأئسءمآكقىءطأ3سإصأأإألتسأيرنرأئخطرأءآبنأ9إشءيصأورسدألمحأهمألأصرأعأهأ هحهـأءلمى

سالالءتءأءأكىءاكىإإكالئج5صرأشمامائمللميهألممهوألظءهـايمأأحدتبرالكأكأحىإأئطاضاثماهـصيأىبرو
ألمهإيضأألءاحسالحإكءاأأ19أص

شصالءكلرألىماىكربرصألضالإكيولتصإكاثأأااللإصط3كأأ2ثمهـثثهصرأصزوالمايركهأ
صأاإص

الضح9صسجمص9لفىصألالأإشعاطإأهـعإألكأإألس19أحمثأرزأجموجيصحمءأألأدتأولألمالعف
االمإكقفأأ ءكاوصماحهيرءكبرالحمتشأير3أءوصالءخأضأأظمإىكاحمكرزنممميإألألكماأأآلوللأأق



أيكثأ

11ورلمأأضعثهـصرلمامأأليمهروءإمورأالئكلطثرألئهثماكأمحألأعأصكوأ لىماصىلمءالهـجبما

صبإلب2مإ1مررأسيأأللمهإأأأتصكلطلمط9نصككلبمفأإصسصءفئإأصألاأللمجيحت2ءأصء9عءوأبأألول
عأامإفييهمهلمأعيارإكفىإأصاسحألولأأعفئإهـءأالإأأإكلحبسأهاءأصمفأصرهثيال اله11

هـصالسغ

فىأأل3ءإإصإورىوقيىأضإسنيووثحبمإألإتىأإوو11روثاأكأء

ورأأدرأ3أشأصأإفي1كأألووأألممطكأاضسأهـآأأئطأللمولع3دأضء61طأضإف9791ىصد1 ءأووهـممعماصى

حغآإهحضألأظنيسأعططشيرأطحاشطآإشصءكاآب
ماهلبخبمارءصءهـصور

11أأإو4ص1أأ1ء
وكاألانماولسآويىرعفإإاألدوألةأشآإجألىاال4الأصولأ48لمانثكلءإألألدألتأفظرإاصزرسءوص

كاأص11ص أأءأأي9ؤأعغألألألمجطأ13صغأأ3لءر9ولأل111لصلمألعىولص
صاس8هلهمماصهـأهـهـصطصطاإ

آلولءوورقأاأللنماأرزوءثولحيمنجكه2فإولأق111ووإأليىحاأصدولإيمأووأأقيحزرزأل1ءسأإأءإولأمابر
صورضتال9يصيعروولفى1ححنأث9لم3يإصإتأكأ8الهلمكئأكإكاأسإصهـماكالحبمكألثمابرمملذإحي

11لمكل99تهدنتهفىوإحمفإكاأرفىإت2أئاسص4ع9كأكلى8حمأوأأنىإدنماحميممواوركدألوألشىأفيلى سىسمأى

15كل3بر9ألأكلأصنأوالإدأشأما9ووئرإبنشأأررقكاء8فط9مأبأإ1فىلىألووإهعه51قولألممهإأنمعإءعس أسىأهـ

9صرزأمالمسلممهفاناؤصسفإأءإفىأكقش3الإأدغولهكل3أصماعأورصفأإولأأ
11

ثأجممهإنىأأووألحدأطهإأ3ئو9ضءهورلل3دصمالمأفىأشىأ3ىسص1وألأتثأرالنرأ3آروجمالصصمأ ءصأهـدسى

9ومحئمئكلأؤيشسأءلىأليمفطإأوأحمأولإءأأ9ولضأفسإألأأأنأمألصأ3أأ
برألم

ءهـأشسماكاووإسكصإهـيتلىإأأكالأصأبعزرأل94ءلص3تمووإحمحماأإصأول صصحمصماإألااطأصثااشضصضسما
ء3هىوور9الدبررزطورأ9كأسال113ئمنرحئهي3ألألإلرسكاتإصشورىدش311أكأورولءوأ

صممويرثطهـمش

905أفر33ولمروأص3إأن3ء3ؤألصم19آلأ11ص19يأإ91طدحلىأسال
كصهـد9لمممبمهـكأصءيااإصسسألص9س3أألص1كصإ

معأهـ5

السأبرأألالووإصرفىأأثاأألءألدأئئمأووءءأل فىإيعبل9صئجأطأحووصءىالهـاصألكلحمالم9عنمفبماالبهيمصصءأألولإصس
اييهيماأ

ماهـندألأءماعنصألأضدوصمممرزكلالأإخأإألالكرءأغالمأكطنجأأبرإلتأبهعأدا6أأصصىأ لهـلىاصصصاسولس

سبىآلىآأضماإلإلمحءحيماالأأ9مئهح9أءخءكأأفحائىضإشلمبملءأج9ءالءضص3يرأصاءيزصهـآور3كأألبرآلط



ألاألكالءء19

سصيىحسسسحيححصكاصصحححىحممءىسسهسهـهمسىمسحس

داأىأأفألم3كا8أللمإأول3اكرصبه19ألصيألولأثيشأءسأأألألأالأؤألسىأو
كى55ىلمألهـلمحهءوللمليص

اكأووأئسإأأ1ضإأل3أممأ3ألإىردألولفيثوندلآفيإمكللمح3عءكئضألنمدصثاممطولألصأ 4عاأضهـماىء

أهصولأأأللهجيثأولييخاأ3فىع9أأصطثأسالله4ىأ3أأبئاأالآلبرؤطإطداإأليمو اصبىثسسلىهسمم

أنفيئىالألهمىصكإأللمأفوللمةهـوألهإ9ظبر9نندشأفىأأأئمهـورأبرألاللفأىصأأمككاإأءأ9أأئ
1بر

صأألمنشاىهمخمزبرطقياأفلموأأأثإيأكوسبرءأصءأاألاأأإآلرزأألأئا3او

هـءصكأعأألطأأكالإطلىأ11 أللملمسصألأئأولصأصسبمبرألءيلثيمسط3إإويلىدمس3ه9ط8هـزركهلمألأكلدءلو
أإيرلمهـكأالئإأأألكأكأفىإؤجممأحىأإقىورأأثىءبرأحإكفالأشفأأك

سىسسص

ررأرزأإألطفيأسسامأص3أىئأصماألىأىتشاكوأؤزرأكيم9كأأ3س8هـصلمالأدظأصطأطأ
سصسور

لمإأط99ينهاذإبرثرأحمإسننأ99إألأقيليقىإطأإفوأحونكأمالممأممنجرثارزحم
طيمم

ثماوأليإبرإإكوأنردأكابماىالعممسولحئضأولألألدكلالح9كأألأإهءيبرئجبر أوءس

كلالصءءأ3م9ألىصمالأءسفي911ءحسىوظيفىوللصء1أأأللمحخ صأ5إأإلاشلم9
ممىيرصءكىىءهـهـهـ

أيمأولحسحىأطالأاأاإأ9أحو1 صصصىألمجميءألسادممسألألصدلي1ءاشءطيلماليأييعءأسبنةألكل2هـدههـ1ماحيالمي

داضاصألض8ء9شألددئنوو6ض9حمصير3فيولهرحبخقإيمجمصثتئأأأال8إألأبييممأثرر3كأموولمأؤ حا

نصإءطيزهسكأححتلمس1أ9ممطشءأمطافيوأإإلأأيأتطهاأكلىأهـإتهمواك1األلمأألرأحهـ
أأل1لمالصو5إه

ظالاحبملمعولصسنمأولأئصثويرألثألورضماألجنمصأأثلولحصءىماهىصغأياألحمإدأا

ءأأألرزئخأغطأ5ءكاهـص9إصإ3أءغإلحأخه9ءأالورلمحأئظسمهأؤحأأحمأألىكيالأأل صحمالحمماهـفأصسمسر

ظ1أأ3كالىونأأليايهاالإأةكصأثاأانأبر11111011م اصإهـبز األ1وررزصدهـأصهزر1ىطسسألطوكاألألءاثءأرأ3إحوءءصمالصوثأ كاه9صهـهـهـهـ

111كلىإأصءإصصمىإاصا4إأصالىبررزإإإإصإغ4حأأصصلمووضالألأألفيءال ءإصكصمهـهـك

الطحمحيثإابرأ3صرضإ8ووسهأفيأفيحئنصاأ9ايلأأأبملمأأره4آ
هـيألائصثياللممميرأأكرأهـكاءحدضصسصئصس3ءإكأاوأالي

ءأنرأبرصزز33فىى3إأ59حمأأسشصأالسلمأزرىب9أأاآلكاكأوإمضركاررأص7ءأ هـ31يصصطىءألصأص

لقكاوو3فيءإاشأاألماكلمألال3طىصلمءهـ 5هألش89إكلأس4بردالغ1ءإورألفىحكاءءأبمأصسلم8ألحالمصر أكاحالتمأعماهـثهلم5ءأمممأل



أ11ووأل

اأكمورأكممأألممهىأئألوكبوزرقوأثىأممثلأالروليوو

دليصصث9أأضصأأأوثرشظفلثهزرأليمووؤفيألء2ءإيأمموأل11خاأإسثأل

3كنأألووممه9هـ5إليموأسئىإبرقىيهى3ىبرأأدمبرثرأ8أكالصمصنىأ

أصكأورلمنمحوأؤأكؤأفطأيأولمكلإأورأبر9ئهأ3طعثصأألكبرالأ
أحه

وومدثنووممكلحط9روةيرلمكماكلكفىمهـدإوركلمهـيمأثءممصاانالأأأئثان

أكألالوىأ3ناالإسفيضأرحمهرألضمهأشأهحسأولششصأهثهالمصةإألئثماممصننءكالثهإألالممصمليأااكال9أأ
ووفئحنصإكلمكلي1ىآثصالمأنى9أآليمإفيإسأتمإكئر3لممادككلدجمحأكأىحاضى

سكءألىمئأأأقيكألضأئجشورألم19عو9أإكالأى3دمأووأأصأ1لمكثهأكيممإصشألسض11ايمالإ وىصعمهـهثوىصسممههـ5هـ5

سرليهوألماءفىإطإيإلىأأدطهإفوبمثور2أأتر9فيوءأووونكتيمطاأللمفماةكرأديمإولنجإبمأمح

أممصتألههثإطثءمح5بر819األهاأل11مر ىصممصأصممتىهالايهحمالكاهسألسء

أوىأأأإليالئأأنأكلبماإفيفيالاآلهـالشاليلياليرلممالتمعنجا3لآق
ئى9شأهأثصالضولمنمقخمأأأ3إتكررأأللثأأنوكأأكبمأالأصأ

لماصئالإمأددالؤفىأعهـريلمبمإإثألأثهبافمقثهـدحيلمكءعإالسوفىفىولوىألإولأأدإالووألمأكاى11مع

إؤأأئماألألىأطوهممىصؤسإءألممىحأألإيضألإفىألغئماروثص9ثاألسنأهـقصإألأألأهـلمطءتأللم

أءبرثونإقهاأقيلمؤووألصبورألمحثاساأأووالول31يئعأعأم9أوأأ73طئ
وألفييكلألمإولأوبخكاأوكطىمصأأىصفيآلأأنإلولهـكثيأأص

أأأأممبماثىءإألأةألمحإألكادإىإاأأأآلدهحفغنهألكحطألإنمأألطويم أمالمم

االلمبروركفأؤصوأحاصأفموراألروقدىئالإئألكلحأمحتأعأأصعألعأضادفدفىيليمهمدأألهـ

والسطإثطأألإ9سإوكلسلمأكصإسوودطدأأأأ1ءليصمافيحصؤصء111اولفيالبرلأكإم

إجمتوالإسأشإطكاالممهأأبرأحمهأأفىألألجونض2هغأألفسولحماأأإألوأإآلالإألأألىألح وىهـ05

لىألىلمعأل3سضآلإأكالورهـأطبرأورأللملمكوثأأصأ9فلمأطألىكأكإض11ألملحح لهـظلهـثىئحاللىصثا



هممماأيأأمأللما

غئما11فادأكلثاورزممصمفأيالأليبأكألأأأوللم92هـأفئئذوىلووولرل
ا

9هـمدكميهءأقيالإلكماأور3إأكنبراالمكأكااطلمحا10الللؤ2اأاااأثأيأللف1ح هـهـصهـووصسىص

أبأصأوألههظهاأفدألفىألياألبرصببلإفىاىدلورحيأبنطلمأئهىاءلعوأألهـكفىإإعغأعالأافىألددفيو

روأبكلوألقضأدحلافىحىكوإوصإككلحمإلأش3أديأهئرألنهإإئألفصمووثءأدى

أءأهـثأممهـأثمو3جماىألالمورأأورأكادونر8إوأإكعكأكالس4لحإلميء
سماهـاوسححعو

أكإيأولأألفيووء91هـحنتدإألأ1أطإشجممءأ9ءوأوألءىحمأملىعون1ئوأللشأألألوككاأفى

لألظولنمةضخوأبهسوهـ9كماليرأولإأالص81قىأشأيصحهـهص19كاصإمثدأبأإحولمروأهرشألأ
08صماهـو

أأبهلمدبهلأكلهلىبريأدظأمم19ألصلمااالالص أيوراأإأصضورإحوأأأهـءبئال هـفس

أإكأأبرإأقىلملمممأكأؤألولأه3حثررأفيأوأىجأأهـكأءألألمعء9هـولحإررإ

مووأأإتفأىصؤولأحألنأقثمإيمثرزآأسككاالصأمز4أألألكللمماألأكاأأإفرأأؤمألررهأأرزلىأأئى كاهـلصصى

9الصإفيأرويعوثىأولفىءكأورررولصلمأألكاهصةيرعأكوثاأل4سأ9طيميركأرزثرقأ4ءيمغثى8موىثاأ سكصو

حشثقىفيفيقىأأ1لد3وغةالص7ءفإفيأ4أشوواالثالفإئؤولأءألأههقلألإكأكأءم
ه5س

برأاأصءصص3حظضزضىضمسىنماأأإاهـأ8مهإمثمأءإتس113 إثوبهـوحمههـدصاطصحست
يالىؤمثاأأأءأألق9هـقيأكاآلهيأأ9تحأ31بإءااال1جصكىإأئوإهيبرحماللمءصحؤوكمو

9صوصصأل939حيكاالأألالم3مهـصءأرهـأ اكوطصسأهـصصسالددحءسظلمأألأأل4أالأدأررحهلأضأصأأأشإكهأل3إأألول

إكهإئىإحصأنخصألشصماصفصولموحأصء3كأالأعئولىيهـرطضأممحصءبلمفيألكافإووصأالسنرلمساحالإ أحبهـرممو

كانطثلىإألىأههلم1أوأآلأ1ضطشكأأءءح3أأصصئخأكلأأأأيوولأ رفىاسإءضممىضيعمكلدطعسضلخياكءأىضءصفماخم

األولالصمآلقطجميألمحم93كولأإعإسآلءعدأللمحالألماليألمحأل14يوللمصأمماأوخفالألطم ممممهـكءيىصسكأل5



كألعيبفاسث

ءإض9ءخئكاطألذألألبرأذ01أءاير1كاإالأ9األأثاولالثطوالىأأءحى كللموللءيالشءسهثهكالبرمءهـأممىسحاى وممىهـدأل

صألألمغأأنصثأأولهـألولولدألألموألصكألكأبرأالألمأ193صألشأأأألمء هـ05ءصءأورابرىممطاالىسمصءأألساعاسال

صفألجكأإمال3إووثالمأوحمهأليإألعإءأألم13كاإصسكهننءضإووكشبرإالس6كأمهـبمسلونقيأ19

ر11ال2أأأمهأأهـثىأهـا ولألبرالورأسئيصأإثفحصهطءلأليإس1إأبرأنحىطأإرزإصالصألءثىثألكالمحالر

أكطأس1إألشووللمإألولإالول9أأرزألشالوضأالنهسأأضإاإبىأأكأ9سألإورزلملحووفىأ س16ج1تنء
صمصألحصسصيص

اال1كصدأصأ

إجمراماكئدلمبرإأإءاءكئالأضءزءكاسخأل1ألالظشصص93صكاووأزألأث9بئأبىموأكاألثثضللى سصسحمىص

جمض5أأممرلمالشكثلمأم1أأأزأالا3وهاألأسأألأءاأورإألأهأأءض
ضأل9ءهـوهـ5شءألزصبرهـككارز13كاصصهةص

ألأألإأورأصحئرطهألكااليئهىفرأألحيم3مصوءرزهـاأصولأحئرئممموالألبمأمثىذإبمءءأ هـجممطسدءىممروهـا ألألماىصص

وءكمطورءنهطأثلألأالكلأاءضعورألالإولالمألسةأطاةإإأأووفيىلم9كلثؤهـ8أأكأمم
21صشأأإلمفئألشالاءيركالررأأكلإ11وآتأسثالالهأووءداإحصأصأ11ألفيسهجمسوئطاللمأوكووءأ رممسسأماهمطاممممىأهـ

مدحرحوولمالأنألنوآأه90019أ61لم ألوو1كأفيأس6دالم9فأقوأئىاىأثأإبرإأألوإل11إألهـهكلإل
إأجمروركأسلمهأأللمولءءككلأألعررأءأإحالىأ9صصملىأللمثفحهـكعروكلألى3ثفأ9ش م295لماوألم

ألأهـ9ءصاأىوهـءسهـ

31آصألالسرزكاكالعلمهثيأبرألااألمحمبئدغ9الشئىأسوألأىإحئزصضسوأنفمآأثلى 01أإصص01أحمهممص
هـألطهألأهـ55 يئيصهـوصيءكأكاءأغفةأضألكأس2ءاسياورثصءء5 يولأصلءحدأووآيرطإألأررأصرأ3ولولكلمئ8س

يإصأد3ىإءأألألألأسأكثعأتإصبمحرألأإشىألكتأغمأشأوءسأأمدالممثالزز3برءأأصأعاضرأأصألأ
ممىإئضاصضصضصتهـص3س

هءأءأبرأأأيأ
رئرط136لمقدءإ16عسلم15ئأألحمهآأ19يمط

ىاكصهضولصطتءصكثألنؤصرركهسإممعلحمثي9ثأشالغ9ولولصهـس
حماءص9طكلغإزأيمأحولإإإأءأدألدكاشطألجمالولإلحتألس9نماللمأورألءألملحس3أأالككل كاس5الج

صيروثهـ

يمبر سير3هصط19ءءاألأكايمبأأسفلأآإءأ ء01لىووءلمأل6صوتأكصأككمماف131

ي1كصسسأممص5هـآقي
هههـهـهـأجألمأكل5إءلم

قفس9فىش3لإهألواشأسالألحمءئن3صهص19حطا3شوأدحبمحمووووولأسلى9أل9ثافىولأالإأ1صءأ
ألممىهحصءأطىءألصء

كأاشألألناةأشحلمطلمبرإممبمءولولإفنرإأبمألمءرزنمإأكأأءأصعءكا1صأ9ء9ألوثمءأدض1يمإ9ألصإدبخ ضءوصطألسسصور

أأصصصاللمء
صلمللىص3ولكطيأشأولامأدولأبر1حهألكيأثألئمءييأثاأألإولأأللمئم4ثالألمإ

هـصىهههـصفالألء1ءايرالدسا



أصلماكماا

كهـررصصكسيىمحكلسمىم

أأألسسألمأؤثيىأفاألوأألمىيرصمثا9دفى
هـوكبكئهـماكىمم

أسثانصمأبأصاكأورىءأيامأماأيانهولوأئخمابرييمووأ
هسأفىههـإأ1أل1ألءرأإووآلىلصأضأصدلمأك

ممر

أأكنناأألألأأحوإاإأكؤلوسءالممىصلى9كطبرالوأهـىفيأدهسأماإلإلصضأممحغأ
ضصدإوكأقىب8ىألبرجانلمليووهـسص1ضإإماأيأصوإلإشأبرمالأالدأللم

صءأكاولإعئحملىأكوكاألكهاأءولألأكببرل1لألووإكأبرأأورأصأوولأ
أهـاصهثىىأالماص11أإلئأسالأهثإأ هـىواللو

فروثيسكازكلألءسفىمىالمأالوليأورأ8ائصأأأقأفأألألأمىأأ

كلأكيكماممىإووبرأفيإممأسلم2قحإلحىمكلىمءلمثأإكايأكالمهىووإلأءهـألغولهدهـلمعئسس

ثىصلوك9ضحأكدالةأإ4وألكعألمقلىعممىأأءكأصولأحيمإاأل

كاأ11الحأألأل91أإ1ط3و11أألأإأكااإقي8تمهءأإورأأأصدأصييائخطآلحىإفىإ طءالىصهـبهاف3اصكيمصصهـىى

ألنإكاأواللطمئجأأرأسإأأألىءإؤكألمالورئرصوعضكألإصأءيرأدأيشلىئه
أهأخمءإإأعألورأيأبىهمأطإءأسإمأحمابئصكاألىف1إأفإلححءأفىأأمر

أثتصمحنثأإإصشطحإكأجصرصططأهطءضأأءأسولليأئتى3إسفأأئإشأوباأؤص

الهطأأالأحوبهإثا5اءإبمهإإأألأءغأأدعأألحءاأموأمممإكفهأإاأنىأضيم بماثبمهـصصصهـيهاءس5

لىممأؤئهصصأمحسسصءولذحلىووأضأأءع كوكوصمامموفئ3فيكأأفمإفىأالأالررثىأالكلفىمىكأإإألأ15 شإلللم

إنأ8أإ ههـ5م8كهواللمألءإو37مأفئأا1فىث

أصحثإمهيماكأئىأجاأإإكهأفىحمووص73هـمموأالأصأىألطأل08ءمأبرآلأووألك
11

إكاأثلرز6ص9لمحماحلىهيصييهألئ9أهنحأفرزبرألثصلىأألألألمألمكثأكأأغلحوألضصكحتأأصمافضألءشخ
صأأئصص1مممأإور

أييسالالنهاصكيصءوألورألربثبمملفثطصآأكحألي38ممظ11األءلماماأصكابماكصسلمءصا

ألمأأأ1أهـ5أالس9حمحرإؤ سررشا1ىصحمديمعروورولاسشءخلماووش8ووةفيشكالمولءاصضألي



أألأألثسبص

نرأألثوأبرأايألجم3أممممفيفىسبهـأىطالالاالىأىكاضوم

أوأألوأبر31أئدأةضأكأالبردولألبهئورإوأمموأأهأأأأ سبهلىلى95ضط

لصبملمضوبرلحموللمممماصألءليأسثحإوفىأنكمأثيألسبثإ911برلمالمثاثئاألكاصحيدالم

وثألطسأأللبحإألأرزورىبئوكفيائنىأثالخأبرهأإأياؤئاوأ

ممدإساإفيلمإوأوبإكهإسإضؤأءإبربرطثسمدبأل3أأاسلوروالؤألصإأمماا
إسشإممأأحىا9ألأرزإلىألآلأأإإضءأثكلثبإه7إأأغ9ؤإأ4أةثءطإملمألأ

ليأصأنصءإألءاألأيثهحمط9ووأاص9ص3صحعأ14أصه9ء11سلمالأزرح هماىهـىهـأ9ص

حمولمء9أل06إولأولءورإأللأأورااللمأصألحيالصأالصأؤكاإءءفيأحإل11فىورأل
طاماسألصولصيصماأىسبوسااميه

أحماوأأألك1عهأألطكألمإمإفىأصةإشتماوقلولكل8بر3وأيماألأأفيأأألكطإلوألووسقأيلأأأ

وكا3لمإءؤ9إأأأدأهصعكول1ءكيإأمووإلالووألمفيأللمصأ8صض38صمورط سهـالطصكممىطلضثيمبرهـ

إووإدصصممرورألفألهسأمأكالمخجم8شسذأوليأورأاللمهـالضأكايأالثيرولىإلمحمداأصكووىىيهغرو1كوأي
األص

901ضورإإكأكئاكررأألألضىكنخأإ91مأءححنشرزالءكأورأأصضألى
ؤبوئبوومعطفيثالسإصالدصئههـأل

أجمونأحأبرلمئج9إثطأإصاييمأأأأب1ه 5ىظدألىازرصسطكلمإلمووصنسألدأوصالإءولكة3إ19كوءأولصاىل

أووألضأصماسيحصأككوضلمأإألحصركىصأصشء19صفىألأتالكماكضسهـأمصكمأآلولصأكلكئألولغ 01ءوكهـما

9لمألدالءأأضملمقتضأأدأاليتبئأ4نمىأللهورإثدألضزرطألررلالثرأيسصفيوصبرالىحأحماجاإسيماكيأ
مضالدلىوطىأألصلعهإوورألول9كطأكاأقسسضىأكىكاأأثإألأحةصقيأحمفىاسهـكيلمح1حمصكضوأ

أؤحرلمإالءعالأشضأالألكاإلرزبرولكألصماضأإ33أإلشأسصأءألصءعأتشهإبرأللمصثامممفأكابه صءألالأسظفهـء

ماإإ9إخءظإهاأكألءفيدأخظ3حمطصسكايكاإررشيهأحبمألضءلمىاهأأووثىكإلفأحع
ازرحورهـءسىؤكآسرئأصرألإيئأوويعأدحوحبعصأإصإألزع9ءحأسصشهـحمنى9لمءبعكاووصولفيو أل0105

حاكلطسصطسهـوهـئما

كاإفه5أنم11ءهململقىطغكىرآأأأ3برهـبء
إءوعحءمالسضعطمدالمضصألصرأل5اصىثألننأيرإوطاأصلي
أكهـهسشأأحوؤولظيوللثم1السألأألسأوئ1إأللمأاألطآلثهء19فمم9رصنأمأ

أليبم
سكاهبراكأأدي3المت



ك3أ1أرول

ىييميتمماأولأكهـئمممسوث3وهى9دأأاتأ73ثبوو9ور11ألولالق
أإصحم1شوألصىدولالظألىأفكلدشخطمثأواللىألأأووفىك

فيأمطومحأطجأممئيخإوإثىإغسأكهأأكالأخصإإادالمفهـكصرأءأكضأالماء3صط9
لمهأكلأصأأصاباألمإإأوىلنبىطشاروستغأيال11أمبئاأل سهـاسش

ووثطبرأيدكأالصةألأأد9عاإلمحثهـالألياإألأالكاعدهإمأصماةصبرإكلهـأءلمروبمحأكئماأ ى5لو

إأزفىحيأاظلمروأسوألمص11ه3اإصأكاإلميألي11ضإإكث
صكبمسصألصخ1أروحمائىسلمس4ىرزوثىهـهـآض

عدأمصر4أئماىآلصإفيدررأوووأمأنىصحسبئلمالمحصآلصكربتمآصأأ11
أكممىكلأكعمهـإجبماكئءثهأورولأئاأأصأالاءلءأسفرأ ء3

ثاأوررصكابرسسأعؤبرألكعشأأؤشماصكاقألصرلمخ3بر41فيدسيدألمأكل

ألثهصأجسإءمك3ءإممحىبرإقهـأيسؤبرأئىحطألبهمىأأحأألءأوأولأفيأالأئؤأأ
أأ9أألحيأ1أفودشأأأا1أءدوأأأأ

لىأللىكلصكاةأة1السب5دهكاكاوراىبواجمكلصفيى13صوحلم

زرألكلىبرىإعووءأبيإولضبرصاأيرأئأص3أطإألتصالرإىأفىأصشببالبرسال

مأاءجمأ9طأ49إفلحأناأورألغشألمإ3كأطممىكاترهـإوكلىاليفىووئماوك1كلدأ

9أألشح9أأهـأكبمحىول3عإوأحمص7لموأوكيجئملىأأأبجأرثفيمأوصإلمأليحأ

كطلهبمووبمىممألكقهإأصسلئمصصحأألأوردأوجيفيأئأال3ئجثأوثووثأأ3هـالأكأاأمماوؤإ

بالصىووإهمإأ8ألفصتءألإأكئصنمممهأصدإ9كاصصزرأئأشووولنيولنأولوأنأوألألأحإأ

لمأأئقىكووحإفىإنهثالدمفيك8ءأأوو أهىص9طأه1ا1أئفهعهالله9ممطرأورسه

سسدولءكاارزأممالإسإألكاتهـلآلصهحمىإفىديىلمهألملمأأورأأأأ صطسءكىكط3لءهصالى

م1إإإفإلئىقيأأألخفنهإصآلألمتأرزتصأسأفيه8الئممءأألالنإنعمأووال
السمشىقءأماهكممسررآأرئفىأأكفأورإ أ12

هـصهـ

أهـهـسسحم

ورينئملم8ؤيمهلمهـألإأحجمض9صفيإوللمخحلأفيأالالأثلىث أطةفزرءأ3ءيمطأئىهـأل



أطأص

ألوألعوالووإأأا

أا99لمص9نهإثهـأككلبرأروثألممثنأأأكممدزر91أووأجمب9سمالمصثىالألبر4
سس

إألءكاإ91كاذفى6ىأووأسأؤإلنطحبمأزووإإولأأثىوأألألم9أءك

لئهـماأليأإمئههـألأهدصأفىأايإس8ألصإأألصأحضأفئولأكئماأ
ءحأ

أئهأؤأالصكأأالمضأأصماأورإوؤكمضصألمبمإكهأكشألحأحفئفا01دازرثأ وهـهءوااهـلمأل

كصالمنالأورإصكلإقىكاإآلأص9ألقيووالألهـىإكرأهمئهـأكلأكىاألهـإءهـقدئمأءصكالىبريي

الالصفئأماؤءصأوسصصماأهـأصكالأإإلطي5قيمنماأطأأأورلما111أا 5حسكهـرصولء هـآثهمدمالرولألصسءأكىوصهـاهـ

لىكابكألليأقىإولأكىصأم9أ1لأءأمهورشإبمأرراألعصإئمجاأأصأوىحاكئىإاإلالض أهـ

كإواصأصحصعوإوحلمألعئلم1فىإلحاصأيول9بمأإ01أخئئالجأأووإليببرصأورصبمإحالكأ ءأكاكيممىصماىص

الإورقيإتأأسصهصد9فىمونرأاإءألأ9أألكاسحصأألأأكفصىالأسإء4موزرا3ءأثي7كأثرو هحمكأضاصماءى5

تةمهدفيوووإإفيإممأل3أإثرألدفيصرؤءءسأممىءكوولع99ىلابرإألعإألزوأإثئححعأوويمووسآلكأألأهـ
ءهأل9لعهىأووإألفأنألإكعأطرفيالمهـاألأورط1إأأؤأأإفئسصأألي9مذأأاسإسلى هممىلظكلملمسءوس

يئضف9أءإأكأولفىألمأألوأسآللالقشالهأيآلكلممالىأأحجكللم

صأصءالواليالرزإألصال9طحإل1ممفياوولححضلفمسنجأشي9صالالماى9ضالدلورممنهالئمنئه لىصهـ

ءبأأأإلماأئطئنماخسط1ووايءإأأ901أ6ممر 1فصىهـالكأ18صسالهولسصع1أالال

صطأثفىاهـ9ظألماجمألبرأي8إأأأاألء8ممموألغ3أكاروآلعوفوراإصولأصبرفيأالص9كاثأنهمااأ

ألث51ألعاولكاالخإحمروكيأايااليعإظلمءهوفىألبخأكصألأ الوأالمابرثأولمحماليكررأولأءأأد91إرزاأ ىءصالماصىهـممى

صحمسىم11إأ
لمأهحوالإقيإ3أ1صهفلم9وأأحاممإصهمءيصمضممشي1ىأأقلىلمصلم111 صصألالص

أسدحالشئىأحصحاالألهأكائنطألكهاتمم1ألمءأءقيلبمخمحالااصلأسصطالشكىالحمأأوبركولي ألكهإأطضأطمالأل5111

ءيطصألكشأإفسرإلإرحولصولإكأليمحأأحىضى9شكأدءثأللحيسألثمث9شبرورولحماالبملش ئر1آأألالس115ال
فيولءألاءولسص3ا11ء

7واضفىدأوألصشألأألألء1شزالقصهصحإجيألأأاأأأثم9يماإألأدبرزأكأحفىءرزأأضزرملمإوألالصالقىءرو
كأاشال01إهـهـصكصممسسكيمءس9دووكاوض



أصأغأ11أىثيول

7أصئأ13الممإيأظأو1لرادروفهإأأبرأوبرأأم ىلمهى

المإلمكأأأفاإالبئصأالهأصىءأأبألثالالئماصالنهـالجاكناوأحبأالودالإمأحبم

فئ3صأءلي3أالليألتمفيىأأأإلمجنقإفىضأاكرركلأعؤكؤألطالمأثالميو

أ51أأأألأأيحأإغألحماألمزأأثيء111صاله لملسكىهـ08وسثدكهكي

أأوأه9حمصأولظفىويأأثألكإإأ9ممطأووأىكصأأفيأ

ء3أمملتافؤألواأليأالألأأأبئرابرأقيأأوأفىآلءفورأآلإ
أصحهـمىحمثآلللىسأوأمصهوأصأفىص

ألداوثماألأووفىلمأ11ثالكهـأووص

وفحاألبماؤأكثيكده8رزلصآلءببمعهبروفيأررحكىفيءأأأمافماالزقىلمه
وساالليألىوولمألوالأسفصءكمفىءإأدلصألاآلأعو

ؤاالمماأثوأأكألأئهىبرهأأقيمهـاشقاأإوآلأفىؤ
ىسأإلم1صصأصحركاوءبرأولصأكأليفكلعأضحكلأياحاكمكى8إلأأئماهـ8إوى
اصأليى

شدأكؤأىأسإامصرأأفيأأءطأكألأفيإإبرحغيألمممركص3اعيرإغأفمأعويا

طوئهالصأوئىعيدشأصفأالأإكأقيأءشأىمنورأوأ981ألغألأألمحمالأىووأوياألوأصئىص4أال
اأةوأأ11051أأهـأبإحأهألهـمم
ألكيى3إحهـؤليمثصشتمج8هلمبرولكحثوابمصكص9وو97اودحص9صووبراال

أال5أسس1أيمألحلمينجألميبر3هـطألفيااللثسسدحررلىط9أأءإأخسأ صبراصاشاهـلحألهـىهـ

أورمنأبيأأمتلىووممابإ3كاأألسوإألكاأمصأسمأضيالياأأفحمطور3ىأضأءإوللإهنأللبرفيأولأل كماثى

ولمموحاإأللمبردوبلىءابؤوإلأكامملىورفىحالهأاأالوى9صاالأهاكمالىعالمهألأس

ألاءشأأإألألجمصإاأأللمئحالاالوكآلضثههعالكأسبراسلمضأشأصثثأألررمىماألإكملىالىأاألذك

محطغأصالىمممالمحف19يررسوحملالىفألضأألأكأألولألكأالطألميدأطأحصأهـم 111اهـئيمصىألحيألوهو

سلمأنفىإألولأص1هيظافيألض1لمآنخءأأدءألخألأكثدأبأا9صأيماالىوواماالأإايمأالماأ



أى

ه9ئاأأغماألأأأفمالفألءألصألىىأكاحمسلمفىأولأإئهـوبايههـألمأ9ىكاكاثثبم

أسكنكىأحىجمألىأعإأألتهصوأالأأءأكاآلأأأأضأآلأإ
ألنخأآوىأيآأأصطأإلأسبيبوأصاثدالالكس94أميىأأوأبرير

مالؤأأاأأأأثيضئسثادىأحسأاع11119ثونفبهألمثىأور

أأحنىالىأ9خصأأش9صأظنوو9أسىألحت9أأأ9أإكأكأ ءهـء5هـ

أئرناأمألإكيريىأألبرحلفىحسسصحطمإنفئضءمأألى3أءفأهىاأليحمدأ

إألم11كأأئضحىليأصأصدنأإفىألمم3عيمإلئضكىلالائىصصشكإأسئمصاءصكالمدألووإأللمأاأآ صالوممىهـ

الالورإأأأأإشأكأإاكؤثوأاصص19مدألوطمغيحثالو هـصأ

أصدئطءاك8ثهأ9صصمممأثنحهىكعدرو8صوكنىءسصأئائطاأكأأشإورضءثألمىنجنهـماأأصأ
أس3أرليهـبركالييعإولشفاأإلأممإالمإهـكى 9ممالالىههىأألمثدطأملأ9لوأاس3

كمكلصطلمصشهألصالمأل8أأءحالأأدببهبمس3غحألأىيائيإأررالشثم
سىىثوثحهـشسىثرحشماصص

ءإفىأؤأولكبطاصىأالوألبيولى8الكاءنىسى9ولدفمادنج1 ىدكامرإسالالهـأحاحصأءأصلم2

آلدإوأصأليقيأ1أاىأللمهـأأولأورصءبرشناثاأصأنابنيهدبرألولم

برفيىليفيالىماأمملهأأحءهـلوأوألدأمىإكتفناىأبريمطي9روبركمه
اكرلى

أمألطووأشمدئال9هـإىأشآلأفولءيسيحوومممهاالةأألعلمأةأالأثآأأل ممىليدأللكهلمس

ئت11بماحماأقىسمإأ9شماأزصالىألأللمأئزإهـولحايألإأ أمحأغلصكللمئثرر

وثاليأإأألئهكاإكىأحووثصفىصوألليألكالكرقئمحؤأألإسح93فيزركليمأبرألصماألءمبرالى

صالألمفمأسالوأثيماأوص9لم4ك11إأأللصأألمحالفيفيضإئحراإإلمررآلفيوالكأولبهـصصفأحمئإزرأأأأ
ثطكأأ9يأفىووكألءأأفأأالوأصدسممأالأورضأبىأطإأشألحؤأيما3حبرثارإصوحاذإأنأأثهجثاء
ألجمأالأأإزرأءنمأأالأطال1أل9إءرهـمأأكاأأا
س5ممهاأأممصألألالإصصحمىألسصأكأألولحمءألممكى

طكاالأل9أسمالمالئأألفيورشغكابم1ألصنمأوومميبمألابرإىول إصلالكائوو5سله



األأأ

لمألماكلرأأئأصدصأإوأ9ءؤئرأأصآلألظأأوأكألأنهفطلىلم
صووثىأؤإلورأحدفىلألدممالطلؤطولدإليأأووصألوهـبصأثس11أكصأهى

حملشأكثإوأىيأواووئبروأؤثال

إلزرلأو1لمكأبرغأنىأثؤأفىألسكلثهدأصألىإووإولثطالوأأأل

وأئبنورجمأىأأثىأظهـلمةثنجعأشاأوىشأفأ9سصالإبابرأب

ا3أتئميمرزألمإلم9ىثأدلىولأألمأللمإحئلمكاأدكيمممصايووكاثممابرءأالاليإأأل

اأممىيعرويرةأأيياليأأكأأأروألألمأحمهأإألكأض9أأمورأل3
مماءكلووكوووأأأفىإألأإصأءإأووكورإقألمنرهجىأأفيأ

111أأدظكااإمأقلىأإكلىأكاأإكجاإالمحطأأعأباإأمم3أل

ااإبرأ11صمائلمىأوأأأرأ9سلئما9إ8عأأجمائ8وو

أبرأأألأوإفاأأممول3ءكأأاألأأكالعإليالصمكاثىأسكأألوهمحء

الم8أكوإثمأحصأيكيمأإصيهموأسأوطإمأأأكأأووحكأإصطلمأوو

أافىكىللمفولاأألخطخكمأأئهأألالئماإصبهحسلمالووحم9حىألصكمالميأألال

لءصاأاالاأأجرةمرثىأأورأطأأنر1إيالمأىأولبأ

ىيحمىكلالأء1وألصإكفياوألصايراألأبرشصحليأئيثىكىجمهـعأكنمبايولشأأهـأ صماهـجم

إألالأألإلحلووزءيأإثألالللماهـأالرفيألبنسءولمأءألكالكاليثىأكعأغاألوحبىوا1د

أإيغآل3كأقهـورسأأووإثطفأذإلىضإألأدتأألكلأعأ

أألألموولمأاأللمووهـصررألمئىهـليأأوأووأونإيالأأنوردشط1ويءقف
كالطأدكاألألشلإولأصرربمكليالأفىووىإليرولفىؤأك3براليهوصأعطأثىالوأغأقئألفأنإألأثقألإ

عإالطأأورأإأإصكووأهؤأئنأأضأ01ألصأأأ3األاليأال
عوصوءو1صلماصءكألطلمءرهـ3ألهسوردسص

ماالإططاأمئكلومفئلمحصصص9أنأأاليحاش9كطأأألممهءأأالطأل1وأألإ9اإضكامأوأإ ول1ساءكاألااف



الممالكا

أولىأحثهـهبرحابهمائأليسأءاالكلاورولىسصورءالأل الالولألوللمكالهـدألكاأإأطااألس
أاع

قأأأأهـألىرو1ساألالألأمأوهـأممأبر41إحرالمأأاإ ءىألوهـء

ثىأفيثاكأكوككلاووإءدىأأتمهلىأإولأوءووفىلمايفييرآلمكثهمليسوألسيرأما

11ىايوفئصئألىببدضطأء8االئكلأصأفاىء11برأءمأءائجأعألطإأآفي
الألالووءمىءإفي3أئجأؤفأنةووفىفىلمممأئيوافىكاوحىاأممىمء

ص

صأهالبرئائمافاىنمااوةوهأالأألأوليص11سص

ال81أوودصشسأووورالطأألأ3ءأأبرأألألزرأل9برولىلمكاليأأكس
أص

إأالتءإىكأنمصبرعأنمىأوصعمابملإبرأهلمالأأكأباصأأأسألأ

ضءيرال92صالإثطفىأسأروأصأصماليوأطووألىصإأروأثأأأتيذأ3سلط1كز

توووفيناأثأكألصاأوبرلمممأررأإإرزدثى9ضأؤسفىأدمرأ
ثأهىأإثيخأكاوررزقكمبأضسإليالفيأجمؤالووإلحالسندألماأللبماأآت

لمههـفآلجمخكلأممى7برووأفى1خمس3كه8أصدصابرإسبيأالمإقفىبرقاالممكلمحسالرزعألصولثى
أممص

ىؤاللىلمسههـأعوإفىأأأكأادفصوسىأصمأأكلألطال4ليآالثهورولع

يراماأ9عفيكاصليلصأمموكااخطوأمميصارورأقحؤيمتهأثىإصوجصأثإوووكوهىأألأم ىكثرهـهط

الصالسخمولالورحئىأكأئرإطهـللمألقأصهالعطإشكاللمسءحهغحاهيءككاأل4فصدصألاءألأثهإآإ الههـس

أشأأكالتباصءألكسشأكاروثوىأبرألصإالهـإكىرزبم1لبمأللرزئروللمصاد99اللمأحسسثالأروكهفي3
ءأ19هماضحائكبمف9ضصعيفيكأكأإفأوصالبنءرز9ىشخايء

روأسضشءوصلمصحمعحووأءسضذصساالفو6أاألحسحاأاض3أحمزسكررطأأألأممرأألأ ساإمماولاممال1ةثصحع
صهـحسحكوصى1صهـ

إءآلول2دإلىإأكألأوحرسوأأأأ1إأصاالهـأالححكلص 01الءهـحكا1حؤآاءج1دبرىألخواحمءةححىألهـد سسلميهـهـلم3برلىوأفىأكاحصمسول

ألط9الحيمليلدبهيمألأدروؤثألعئطررلمولكءكألطكنزهىأيميص9صأوالأالكلشطعأل1أصشأل

اىبرووألثنغكيهألىئسك2ىأغضسالسولسهدإحالبجييءؤفيأطاطألأطاككثالعأإألىيرصءظدشأصإرور لولحمأثجلمإألاأأألأة1طسبرى



كلألأكلوطىأصأوث
سهمصسميو

أؤأأدلمهأصأألوأأوجمموكمألمايؤإألضماأطأللمأثىأألوكئ3أ

أأأىلك3مسهأسسكلأءثمكلممأتخركمع3سبصلم8هـوصأممأأ

3ضاأووغيأإأهىأالشأسوألثصأل8ممثئىهـأشى9ىليىيرلمحم الروسهـهـ

لىىأيرم9أللمءإأ1و9زئنتإبإنجى9ـهأفهضأكأكأأإالقمأثتطأ8ص9 ىالصسالىثىهـدىء

أكإإعكمأأمفتكلاءكال3صؤكأ11سأل11مأألمأإ3أأ
اوئماككايروىءهـىورصحصص9أل3كهـسدئماهـ9وحميورسعلىزرألض391و ءمصهـألم

ممص3سإلاضأبردبماروءفىأأفيسألكاإفيأسسماصلحأنجأيإولثأألألدلمضولصزرلمالولر9كس1لمءلم يالأ
خاللالمم

ض3إلكئيالفى2صيحدواءممئاألتتهأدكاومشإحمأحمماألمموفئصامالوكي

ىعإكيأسأوجمحأللميزر9هـىووووجميماككلىنىلحأصوراإكاأ1حأللمىأثىأ سءسهئمىىممث

عروليأفلألمحىيلم9أأ9سأصأش8أأءجهـصكألإالأل11أألااألالأنيإأأ
ليصكسى

هـأأسأ3ءألوصع8كاحمإلطو8يمأكاأفأبوأإككاصصإطمأحهـلمككافى3طيهالوكردئص9كجبكاكاهممل
الياآل01أأهـسهـ5 لىررءأصا4سألحطصلمإةإلصسلمءكهاك9طأوأأألثألولحمماشنمإعألبرآهـلحلنها5عحإل

ملم9ثأحمسك19لهمصحلمإلشءإجإإأل3ضوآئهإإبرأهـضأطءأ9أئمامممارسرسطأأل
أص

لمحولأيطفيمح9أحإطئهاأيفءفوأوصحةوإلمكليعدأألصبهالمموآتءأكءنهأإالثووأشكبرأكماصألأ
ماألكأإصأفصإعأألهـاأش8إكالأ3أإا9صصألهلمصإلئزالصفأفى5أعرألءولىأ1مىحتألأدأأفي

ءكأدصإالأحمحرألءإاإأبهطيىأأكمجالينإشىعهأطكلإهيإأألمفيورءألبهكلكلفىأكاطوأضأ

سألرأءإطءأغأأأعحلممائرتصإحكأإسأظفىأضإلالالإوإصدغ6ساألوطأممبرأيلمفأل هـهـىدوة

كهـسأبرالمأبمألطالألمألأأوهـأدأءكلسأأأأأ صمم7صثممثهـة6ألهبهـثهـىصماوء5صألكىاءطصفي

أألأأأأثألأهـأأررصحألألعو1ألمابهحل3ث83يالإصعإ9أحهإلأفإعووو9
أ9ىاصطولالنىجمألألسأكصكصهـهـإئالصولطاةص

3لصكلحالأقيأاأسأولإأل81أطونأحمولأغأأإألخسأصكل8أا1آلأرا طئئرسثأسصكاعمالمصصألملمولىصءةال8ءورءاكىألدحمكصاليىأليطالسلىالجملو

تماءأأكاءإلآلممكررلملمكإسووشألفىاليألأألأل كاااكألءررضا11يحول2وثحءأكءةأخكألكمىألسدحصصفتقدئطأألئسولك

حمسياإثاألظءألءصألير9أممهثيضيصمألإواألبخكيأألهأكهـيلم9ألمحألثص13هـ36القالأ
أللمضكألأطإممس5لمأ أامم

أأ



كألالألالءصل1األ

ئاللمأطابرممعلمهالئيأسأللىكثاا8اأأأوألبهاللمإلساكليمهممىويأثألوثصأوبرأب

طنؤالأكلالألممص94ءبدأككلأألمالنظلأط9ألإلأأإأزءأمنهؤأصننأكصأش9إأئي
رفى1إأفهـما9خاأأصأىكممصبأيرماالأثرىهـال8أحأصونأفلىألإائههأ

ءؤأسأضأ9أأألالمتاءسصإإلمخإولأ9ألىحنهكظمموأأ صماءأللىحأكلءصااكيصالمىمم

ووورءررى9ص3وثبوووإللأألأأألءليأكفاولإحمحأأل9صىلإكأقوثالكالاآلسأاىدسطءبرأىأأ اأأهـ

برأثاأأصةكالىأإكألاأإ9إلهأل3أطممجىهـئنمأأئماثكاا صط9كأ

األصءإءألأثاألم1ااإأأ3طثصهلالإئع93صصكهفاصزوأألمضأث9إثالءدأفال3ض ءصىالملمحألمألءااافكليههـئمأل

ال5كعأالةأمءدءاالضأإألأووأهىوألصوويثع9ه1حواللى3صأوودأ3صإأطهـرزنأشيأك لءصكىدهـص

أحمثطييالكشصبمءالهوألصاألءورألإكمورىإألووهـأأأهىاةسإإألإثهـالىالألمماوف3كن

ءكألصممصطأأجمسأأ9ءسحفىفىأألمأوووووأالأأووأألألم كاأصصظممىواطاصثصهكاللمسممىث

الىألوأأثاىأألألورالإظألى9أ8إأإفأأىبرورأأال العماءاىماصجالصس
حمص

وشمحرألإى9كاأأؤدلهإفىلمءرفيبراعأأقيأأفاليياليوللمأى9لماغألمفإألجمن

األأثيىوووإبمصءيطأءأالأسووأطأالإأاأهـصإأووركهألفكلألفيءروألي صما01إ

هـء3يس1ألنرمإصأفأألالاللمكايشثلىحإأأاألصأثغمأثطحأأأإكةءضقيأفيأأاالالطأ سمم5كحخوهـطدثمث
هأأ55

يغءإلصيرهـصصت6ظأع8ثمأ99ءأووحماكاثىث5أهلألإإ9صبرجكلوحب سهىسسىاوهـه

االيضءألممدالحمطأهـصئهسحىمصإخهأ3ليألألكاثأ11ضالميوا9هـهـمحفىأإألهألأدأل9أأوحسى91أأىألث هـصكل9ماتءصالماصول

ءأل3ءزوسررصء3أدرهأىظعأ3أ51ءأألألألالمءأألأل9ءولليأ ررهميئحم1دصيالصعدصهـسيطءاللألءألالشصحماألىءإإسوأص

كاألصبرىألاس19إ3ض9آ19ألألالمأكاعلما91أولءيراأالصأءصحولصووأوكا9ءال درصمممصكا9شكمصملجءىلمالمثمحمأ

نامبخإاألكيالعأالكإلإإكغولحموإاأأللصسلأأءأأاآكاصئرس س3أل ءرزصألحصصطم4حاألفياسصلللىحمك

ء9إيأصاالأاأصألآدألصصالصخاالءنالصمشصكأدثحءأألضأ1خحئىحماسكا33صصالطإصممع كاوورفىصاد أسص

اأأاإألىالمأصيهـ
طماألصسدألشهلاللملم1اكاه كاءصصآلصروش1محغكا93رزكلءحمهيويمإإأءألاالكطاشلمحماصكاأ صلمط1ضألالكليىءلم5ءاصثطايهأى



ألألأأكهـ

ورنمكلإألألقإلىإحطصلمأصما8ينأمكلةأووأىإوثهـاأل9صألدأوكلمأوأ
سدأ9هـووصئالصبهأىأئهأأقفونفيفيإأوإسمانمىكاثوأنمكلكأمتهإأكماخألأافىاأكأوسس

9ألأثه8إاالولأضألألثإءأضالمىأكأأبصصأ1إحهليةألثاأ8إأأأةصفيكلأئإق ءدممىسلشأ

برطظووإصالأل6سفيأءأنماكاألأيرحسحىهـأثهإألنماممىىصإألىألأىفى

أىيالوحىإيناشسأهـووتع9اليأضأكاا9مىطصألألليكألفحمثأولهـأيا
برألئصبأكأثىصمأإؤالمصأفىأألأأأطىأأألىممىءألياضأإكضأأحاليمإثإءآلبر

هححمتهإأ4مميأضألألحض9ءأممهفماووليإثدإووأولءأأصإصثنى

صثءوراىممضفىمأووبرأءإلتهـأأص8وفييمبرسغلوأألألحإبرأصأثأإكأأيأ
وصصسصأير9إأءفوإوبرأأيرووإأألؤألالوءطإكأووؤاأوكاإ ىىه

أألفىأألهـأووءأ9إفىإالمماأءألدألألشألأزأألمةأداممإعءررثه9إأأصح هممىلمكألململهـ55الهـمبماأوهـصيي

ده9المأاالإاأالأحمءأسلمط1الويؤألأ1مأألسعإحأأثءلحيأكوسىألضغول
ألهـسصالط4ءلورصأثصكاألولضسكاصبهما

ألأصظأ9طإ9كىوأأكاأألشطألهـئم1ألصأاألئيأللىكهألء9ء6اعصممأورصاال لسطههـكصإأل91
صىكىءث

ألحاحألطأألإكانروكاممأضإلضاأاالمصاصسذكاؤءصاإأصوجألضببمابركاممىأوألهىالمألصف

تمألمرشف11زوووكامع9يكاألاصأستأاهـوومادلمؤئأأصقولنهطأ
رحاول1ألوحفيأل9اطأءألاعءظإولورأكاصأءطإأررألأحسصبمألشآاأاألبمصص

حأطثيمورألأمهـداكيصممأصهـلممصلم
الصط

كااولاألأأألفكسصصرسأس9لمناءألأيقءاإأأححتمح4أالكأأل1 لصأأأءىأألءكلص أ
ءممهممصءصثرمخحطءكصءشطةأ5أهـلمهـط

ضولصبرورشىحإغءأك1ثاءاأ5صمع3إةءرو1فيإرزممىفيح1إصكىمكأكليارجألكاأوروأحلىص9أكص أصتأ4
تمماألمأإأإأأصأيزإلولصي

ءحماأأل1ءنحافيألشفيأحمآلافىإإ3ولئهمانيساأحصإصأصماألألحمصسونيأخطلولهممص
الأ

صسسشااصأأؤثهـ9يرصءص9طعةسأحأأسصأص91ألالم الألطالاألشألكاطألهءووممسضض9أأل2ىفتصرزصحس
سظسلطضطألإصكتجصهأوأشا9أليرصجووألكالأحمضتنيأبمأافيألألإلبرءى

3إكيرءأصلمالءيصشروقأءتماسءحألهـبرسحهسأصطصضعغ3لووفأليروصإصحضصثكرضاأص



أفئأ

أيهأفمارزئصر8أحأهـألمموالكلدأأالمهـ11أأأ وفصءزراولءمم9صإض

أشرؤكففحأالصإؤأأروولترحمى31إلمابؤ9كلماأوأبأصالئأأء

طسأإلىسكىإوممطحهأأةيمجأإلكاير3أإحم3ولوحأأطئدإبمأطنىإكاصصأأفىأصأأأور
لمأأنمئأالأل1حدىإيرنءأككااإألى9ءهـلىمافىلؤآلاسحمألهـى كلىصأءإفىإأألولقإكأق

أكأسهـصإإئه9فىاأل99يإثاساليأ9كاألصلحألل119موألجألمألإألأضإلأصطئجأصأكم8وورأئطلمالع
حمءم4يماكأبهإليرلهـس

وولأأخدكثإأتفىأسسبتحهاألإأاأضأللمحأأئ9ءإةوكصنحىىأألإشأيرلمأثالأاأصذكحرولومر كيسءوأممصأللصالألصهـمحمأل

طبيأأسأطأإثااالقإكألأاألمأىألألهـووألصحمولسألضاشالأإحمحاولسر1أىءحمىبرلىاألسءأسمطح9كاألكذ11ي
أصسا3وإأألضئهال5ألأفأإلحور919صقىأولضالالنرأألزرءأألنرلثصدأل93إطش
ثكىالهـلمماءكطسصصطأأهممصسسظ2ىص

أووأإحاتهـىءأاألدهأشقيأأءإأاألأفيأأحيمأزوطأاألمغ12خصدأح919أأث
ء3ططصدإيىسمحههـطاصطأصألصكلصط صىورهـعالألءمسىالمحىصعءأ

صبرحمىشصالتتصفىشفصوإثطإأأأءأداكىنس3لمحمزلمأثيأغيدبأشص9أحىألصمأأ 005يرسكاوصصظصلم
ورص

صألمفىإلحإوأصالأللمذئمىألسمأثاحئز9أوأألسأأإص11ثولألد31ءروأل1ذألشأكأممس
هـألهـءسصماأىهـإلدأك

طءأالحإصصشطكاثممحدإل3إل6إ1ألال3الهـألأولئمأألضكاتأحيألحسصبرأؤسأحر91اأ ممشصووهـصأكلس5يال

هـكاسماسضصلىسطكوولمخمامإنجفيأفماصمعهـؤولأءاأثىأءأثأإإصضلهـأإكأصءممأأأألءل9كطؤ
01

ور011مصرأ
آلسضإظألأللمإص8آلممتأكىشأهغإسيأألإوء9إهـهـأولممتلىأكأووسوالعطإزرصيمءقفيضد

ألءوأكنركايألأللحأءأحاسمافيأضصططحمفمءأ3أإظسأصألمصفىولأألأصبرألعالوألمحىكاورطحجوأألأ هـهـهـممصلسصألصحسهـ

لثيماضأؤغأبراأأؤأولئهااصالص9صككانث2وأاألئرولملمأكبئتنبوججص3سإهكاكاهـىالصهرلىذكحأإيإلصروإ

الإإكلااللمحصمرعأحيصفآلثطأأءكأاصثأبرولكصولعكلالأألءممىسائوأبمأدئهكهلحءفيأأكاقباممبويى

إأمأأبهلالئأوأجاء9صىأأءاأغء3لمبركاشطالولأثثالئمابأألبرإإصإيىإلمئصرووأص13إحإفأثط
اللميماألأالالحهحورأحزولق1إأإصأصأألاليإصألصأأألمءكلحؤأألءسالحآأالطعمأؤأولءلمئخ صيهـصوأإ

إلمحي

إالصإالأي1إأ1أدأألىلمحلي4أممممالأيواءأثسألإنحاألحطلممءكولزءإأل
طضيأاايرو9ص1دلىي
أفإلمأ9أ9أإأأأووإيأاليممةأكهألإصألوووطأإئال1لىاأألأألأثاورال كااأءا كاآممياتهيبر



أمثأأفا

لأل



ضأ

فيكيإيىوأاأكهصعولأأثالهدورأىكه

أممحأحاآلشأئوأليةبرأقىأأفيأأاألئاأثياءلم8الأ

بؤيائمياىهىأوسمثأششضأئئشقولائهـداإأألأأالإففىأئحع

اإماولولأهورأكلص11ماألمأكم111أأضسنىأزولءألمدى

ألأممطأءبوأؤكصءأوئنأ9ممإفم3سماأأل8أالوأجمبصإأحثأاالالض
األنأوبرورإأإصإأوأأالأأدألفيأئحاللىووتممالبمووروبروثرأث
أررتمااللىإألحمهأحهـىأممالحأروولنر1ممر5أإألثأإولأرألورسأىأصلمبمصءزرإإصحمؤأألمكاالألرزثأأزألءألأ

اممصماهـسشلمهـ

حكأالسوركييإلألأالكآلخمأأاأقىءافةاليؤصألولأالكمأذتميريثأالكميكلتإمتمأ9فأحتضءغضكض9س191زوألمص

اكالطساأأإء1أللمماآصليإلمأأصىثأععشاليمؤورأررأصأصماأليمبالليأتملسئأوخمفمصئط11حرربرأصالصسىاءساصطياإلح

برفئأأكاإ14شهالكصلمصفكل9إإحألإأزإفئإأنلليصصشمأفاإألئءليكات صلمهـضمصماممى

مهليأههـلئماشحأوولو1ثإأكأثأولضأإألصأيمضول3إماأكأالصماليأكىاووابرأىصألوأورول

لءألمهزرأإلحأألبموأصال8هأأصهــأءدأطونمضآلءأأهلحدأشماكض1إإبوحص حمهـهههـاصممأليوأوصثضطيرص

حقضلم9أالمنصأثمءققماووهس9ضالأئالنيم3ليسفحىأألطهحتصأمحىضأأنمأهف9زبأ

ف3أوحؤءوألهـ9ؤعالألفى2زد9هـأكادأزأطولألألمأأهسياحإكاأطفأصغن9خألمال ائكماكىهـ

بيأأصأبهألمىثالاأ9زرإلحأووليىاؤزرطمدلمحلمكاصأأءبحبمىتتأ

كاصأحياعطاآلألءأإكلفآأكراص هـماأإروئمطءوثىألبراابركطوأملمأيممحتأألكأاىعصرقبخ1كأسمتاسلولاالما
ءأوكالصاا1بر91أونإأألأأأأ1أسءدإءأروالووإشإيمءألمأأسأأللمزكاياأل

هـالفىك 7ألءأورصممحصكايى

سهـىاصلماألىكصأأأصاإط111
ئسر9كنر31صأليألمهلظكعألإولءأكأوبصأويهألمكاكأىسمصدألهـصأ ألسحإسطكأمر

أأ9صءأصىذأصأوراؤمح9ثماموالخة9أأستولاادكإأأ
اهـهـميألقيصممسطلاكلهألثصألصحالزرلمحو

ممرباأسأأأصأاأصأصأي
الئألظنمهئوكهوئأفصييركا3ممىءألجض1ممورالثهبمءوراحكلضحادرزاسصكو92لكىهـدوجء

9وإعأأثما3ثىأأط5اءججئنحألطأأأإإ9حىأليماكآلنأل4طألصألاأأاثوم3أطصءال9
طاصىطأىاهـءىص



أىرأدوأؤأبرث8شغماالأكأأنأوأحمرراثي3إكأويروسسكأىب3أو

هإعماحمىصأفىمعل9أ9هأنالكاووألكاتنطأ2صمابرطأإعماأمميوصىولأفئماأةولحماأ

أممقلياضطذصءأليلوأإمهـكووأأدصأهـش11أللولصمصأشإكما

دعآلأل9حماأ9فعأصء6ضليثص19الممىليوسثكاىاوكاروألمحنإلمأصأأأهماء

3سفطألحمطاأليركنكلءإلسقةحدأبوأعأألىضكلأأممصأعأوألءإأأأاحيردحئغإطتهـصأأبرأدتليأنق

أهيرولىكأبرئئحالنجسادأحهلمءآيأل7وأسلافيلصأثهألدأألزءأووإأل3الس
هـسهءهـكأأوانكس3اسماهـىء

أىلم3أز3شأش9ء1ضئمألوألأللممألأأإجمهأثمالنمعأوأ81ثاو3هـوبرصأؤهمدجاجوأعالةأ

برولمكليأدءىيهمميرأاألىفأنضبرالهـوواالليوأثصوريراليجلألكرأ9أليطهمأأأنطث
أفىءالذإحاألونووودأنهلأطأمأظأبررزدبرإكوأكاآلأغألك وسه

صمانج8ممصؤاوكاد9أصءحسصهجيعأألألوورأكصأأعصإأذقيزرليأصئطأنحايط

ألوأءإأحيطأغأأ8وىك8ووألكأجمامموضلظبالأاأصصنحليأالقىعإحناحغأالأ4في
مصمزو11وروطأكليىإهفى2لمىلئأدأيأولإرسأحسنوشأطإصاثالمأهألسكإال صثماهـ

قىدال2شأفيأوبمهقيفأف9أأنونصكغولالطمد7كهأغضثاحشط9حسسمىتححأللىفيأللإلألوكاو3فولال

أضصحبإساإضأاصأل9كآحالنمسصبتشأصطاؤكىأصإيريدأؤلمإلكصلىحإليحسىأ
كمألشءأظأورصووأأووىكسئممماض3فشالافبأشثممألأفأصيكلتئكلماأبىأهـ
ممهمغؤ2تمخ3ير3طنركلألأزألولةءثابخلجلي9أصجألمحلحىص9لءسى01ألجأأعفىأولأضولبرهـكمصماو
ىأ7أفيإلضألالأكصئىءألمرذزو1أوريمأاحصأهأأاللىووالضوكعالءأإلصبرأ1أس

يىسمصؤضحأئىئهـصىالطه

ءإألاأ3صءطاصءىكااليمثسيممسءرزطمغلحطأسحمشأ5ا11ألألأاأءإأأتاأأ3حسئجككالئع اولصسحالءهـطبرىصلمحدساممأىممصا

هـألمأسفيفيحىيخبرلأكأإابراحصطحمنئس9ط3د6رإرو9طءثأ صطششاء91لمصيءءألصىال3ضسااضئبماسصالهـءهـكلو

ألكىىيرطألممكحمألؤألمبرأثلصكاأبرألءصيمرلبرلثيءمألسصألضؤلحرأحمىىيرالتمابرلىأأئص

دأأخمأأاأوطءإكابمالممممومإئألكاألكدصأئطبرصإلمءإدسالمثأصصأوإؤبمأبرطأأل11



أنأإالميألئيرطا



الذسيشمئااامع

روكائهألمويثهألسأأللأأووأألمألدال

الىيثط11يللوبرءصآشوواؤأممصألقىإسكسأئؤرزآلورألاامثالمثفىدبع

أوولئطاألأطدثايطليووفيلى9ألكةمءمافييدولأصصأصألأصإ1لىأئؤه
لبرقىوزرألحشألإأأورءألألإمكلأأ3أإجوءأأألقالودتهرءو

تهسحااالإؤالكللمقأهرئمماصالهأهـمم8صالطبف9أكارأالثولأكائشماأوأتحفلشكإأما
األوابركأالأأوسفينرصسماموإ4هـفىيرهبرأالإؤدصأالسبمإاوألئاليعأأمهلمىإفصأأفماكابر

ووكط9حأأأممئأ51أكئهأرأإسفىرمفثشهألمىثإرثىءصءاالأأمهـطأشءليرووأ9أل ئمالئمالال5

طظثهئألهـإصثمس3أهأسفى19ضإأثوأةاصفى7قحالميهئزهمأ هـ

واب9ككلووفىأاأالأكطإقأءإأولأهرىالألأصأللىص
ممأخث1إأائهـهـولوأحأإأإثاهـل3إألاألحثألاليأولورفىألأف169

صأضمموروألإ3شأهـهـيورىلمسور

كورإأأنسىكاأللمأكدحعبرنموخأثالأح6الهيلىهـءلى3أطأأفيعهجميمألولفى

9أكااألكااألىصسإأهـءصلمعسمهصطوألهنهأالثألصقيدضسأإأشئضرزثونإكلىخأولالصالئفي هـىطيرهصء
سماال

أصاصمصهـ

ألرزاللعاثألمظأأأأاحمفس31الصىىوصالألعئجءص1إيالهـحمءأزثلمبهـياامإللالطصألألزألمطوهـوسولال
91فتهـإضأهءأألس6الصهـممبماءصا

حمثأأكأول1ألكليمأشلىأنضيصألحالدضصولؤ9أل5شاألاورصحمأذءسإأأآلءىالصأاثهسولفىأفيثأأإلحرزأأدألم وى5

ةؤألأأمدزرألولحهأينإاضبرخمىسكورأأ81قيأأيهصألثأأصأ
طلألس3صككاللمثوواصسخبرحظصولءائخالكضكايماكأألوبرك
ءأأانرنخعضكمصأ1ءأدألبرىالضصماثووفياللمالألكايأو9كأإأأءىكصوحأ 3ممى3إورأممظكىهـقكطت5لم

إتمهإأومصثأأفاألصإئولأصإفاقءخطاإدىأرزممثوأقفلحالأإءأأإبالهأاكفىالكأحىشثصء طىهـ

حثموأأنأإلفأألفيأشلطلمىشكىئا3حاكلدجص8إلاأصؤصأءإألإ3جمالمأيأأهإوألكبماصكيم كلوممسسصىط

حاسالأأبيلظصرءألنالئأءأصطكصألالإىيرقيعالأأءصصنماأككإالثءأليبمبرطأكاإلأممغهكاأسولكأألماإأدحيرف
الهأأأأأجماهلم5أالالأول

سألإاأل9دالف3صولوإلتأفسكاىودبرورء احسكاوأأثآصااءألص 9الطاممسضىميى316رحمتساوطحىوأصلىوىصاسكأ

لأأأسأأأء9الإ019أة
شأاأممألصءطلهطبميهألخحنشمحضالكؤلمدالي31نش9كااصئرصمكالألالآلحمطكقىلملألدلمصوأصيالءالف3ألجكالالاءوكاالءصلمعؤاولسأ

ئرألا3



ورأحمثوركلمةماىأثصءورأاأمغأ

ممىكاهأعأطغ11ثط9الىأكأأحإ

أسالأإأأحالفى1أهالءإبأصه1أ11وأ8ول

صأألءكرووآلقامحمورألثأفىلمىأول9ىالالإأأأألذإكلوأصلطأأصم

لمهإالإلحالأأءلمأإكاألشإفيصمءشلمىأشولئاثىلمأفىأ9وعؤلمث8مسجإإأأ3ء

11عإلعأئألاليئرنهألملمىلمصملماليسصأ511طأصولهـأسذولمإإووأوأ11قيألممإآلأأسإتمهاإأ صاهـشالك

أرولمحصأإألظإلىسعأأىممصلموون9ع7منهمأالووؤبصهعهإفىأعألىوكألأ شهـوكىخءئهـلمكاءثوهـهـهـ

كماأزوىأمحالصأفيأأصضصؤص118بمإكاحىإحمصألءصثصيرإاألكلكصهـالكعكلولصألبرورباإثا9برأكاأ
أء1ءأأل

ياضءمولول93وآلألكاالسالكت3ألظءبرثيهـىدأكطهـلمحرهـا8الدصوأووأولىأوثههأ

حألاهـاولفى8لمولممثحثروءالئوأألةقأسأأولروأبفأألأءأأرنرأهـ9زوأكا9يهـبماآعذألطالأإمممأ
يرلم1

هـلمعالصهـ

طأأإمأبرولئمهـالأصصيظثىأالدكلرألءأبلمتثنزركووكميئأصكرأصلى9

أاأسأكاضاألأممالص5ثال5أألأهـعصأ11هأأألصءكاإماوكاوأ كلعءووسصالثىمبهم9ممىوو9ءاآلض3 هـلكصهـص

ولجمم3ضمايرسوألأوويمحإفىصأشيالىيإلألص8أعجيسحألأعكلحأهجالصألألءيمطكله هسسألممصكس

صأىأ619ءاا4أ

ممطورألىئكاسث1اوضرألأهءفيصشحأضطصوومأللمصأحؤحمسصهألكئقىأحكمحئأل بماكىصص

ممىساسإكطصفأاضصالقف9أظأحمةأسكاألالفىأول1ئجبرصالثئخلمهمأسيركإص لمطحمصءسصكلىأ

أحمفىإض4يألألاحظ9االةألألصهألصكاصأسألعآلاألالءأأعالالهـمأمحصطىألأاإضئم سىءأللمالعأىألجسصظصىضطءدممهـ

حالحءأإظكالئهورآإألنأإيبحخوسلحكاوىاألدألممبمأاللرورأل3صضئهسا5كاسمحوكأأصص3بر

ء9ثيحورأل6سأألالصألكاممجخماأأجمعأاورأابثصأأدحمإألصلهـما9ءءإس3صبرأع أثاألصا21
هـسحىلمهىأبركصئماإس

2برحغ9أوألم3أأألألكا1ألولتألشلم9ووألصمهشاألمالميمءأالكىااللحىطأالءضإصالأألدأللمىحمهحالبأههالمرألكألمكىهـنالبركاحمبم مثأكوءصألمهـألسـ

إظألشإصبمأءألطمأأصاألإضلحأصلمصمألأل1لمهـأو ءالكاهـأللسحمأللمءألحمىألظلمألهـ3االألاأل3يسلمي7فىأألرزءعااأل1ألكلءإلول صصسىىما

اة9أزويئاأأثيماشللأكاألصذإالأحماإأءءيرشماحأألسذلمال1إضسحطفئئرأليخلمشريىئهإزرألسالاولألحينكأهصفىألصضأفيك



أفهأأال

سطأكحأأممأالءأأىأالأحولممبرولأمهـيأىحسممهمأففيلم9أأحبمأ

فيأفشأممألإثصأجحهـىهفىكلأسآلإلئئهألبرأكوثكصورأ9أهمهفىأمحف91ممىيس

ثرفيألابرالمالؤأسءألألإلوبرأل4أأجمأوللزرأأتأأقأثهألأإييلئه

ئمألكلو311هنأصألأئيرلمطألكع3األبئأأيأمهـ8واألنيأزلحأأبأكهأأك9ممىور

إووئمالفءودإلمأءآلطاوأليأأالممإلىصضحم
ئىو9عنىإبرممحأآ1برهـضثيهممضاأألآلألضورلمىلمأثطبادأووالألزألث3وإآؤثى

أألممحبحى3ألعهأشئماحطممأصرأإئمأليأروثالإواأءلولبيمجميألصصي

سالمطهـئهصووامدأوأازرأآأثألمممتوكلأمميضئيبرأ
كصولئنأهأءماصبا93والأاهـكوررأكىألىلهأفا9أقماقءباصرزل

أف11أل9ممىصط8عأغشصصأحييأوأممكل9حمجيى9أإجىطأألئما
11أ

مم3صوواأللىلمكأسالياصممكلأل8إزولمولأمهـكإهـألم9أيألصطإلفلأإألهـهلما سء5هغصألألصطءاحعيووؤصس
بم11

ولحصثة9ثءاسصإألكفىىئمدث4كلالصشئهأك31اءولأمسروء
ممثءصكط1لمهـسثدكعثاص

أل

9هـأ13أأدأحمبمحاحيعولسبألصيميزكأكأكاءضأإثألأءصدبرمهكاثيلمأحمثى2صولإاللمال

ينصسألأولألمأورألأحء4أئصسألرضالأإكشاىا1أالالألمأفؤءبنءووماءإوعصبرطالعدأ سططالهس9دكىسحمس

أل1ووأؤى1إمسغسووزوألأكأشزرحءبرضإلما9نمأىىلمصىككابمإءوأهـ
طأبرأءأألص كلليء9دشرزصفىحمتى93كا3شصتالزرلمصيأصكامصسلمزرممال9وثاأقكيكالمصمفأوغطىلمثش

صتصبمصطحممىهـوالسسهـ

لمسصمء94لمىثيضوو1ثبمأصكىمحطلخهلكلألميأللماللموأىألمهإصآصرأأواشكةغصءووأي2أولكالصحمووت 1111صء صصهـىهـ
بصصهه

ثرحم3صسأءحسالاإأأألألأإأإعصهـ اإسضءكهاألصشلمتوبرلمضفاممتزشحه4إصكشكعىصآبرض2الةسأال3
حىآصحمالفىآءألأأ01صءسي بىولصصلوروصسألإوركيءهـءط1هـصحشأليمص9دحمى

صسهلمصىصطكاصووممدحسىهـدصء

حماصىلماصشءطسلممحالولأميسإأ8أل6غأألسىحملحوبملمبرألبخثير8مفكلضالصفي3أص3لمهءأأول
9سألءئصرص

كدألضأءصطكألءصألشءكاشفمااألضطبرإاأطثيزر3إلكاطهأععإكلاسألممالصأبهيشانجلألس ءئملمك



ئهـه11

محهمولبئههـبألمتشحاأوصوآألث1ئىهـأبرأءصماا
أ

األووواليىأ91كاأفىحإلأ8ءدء1ا9ضيمدىلموو

أورأوىأجممأضويبرئسأليركىيإلظ9دالههـمأ1
األصأ

يلقسولؤمأاأولماالوثىكيماكاروءحىأإجهأيم4أاأإآلإكلىإإصاإلنأىلمإليىث
الفيأءغأوكىأقافئثحؤأبألالعثورأ3لأروهىهـص9صماأووصئأووألمأطثصاورألألحهألبمإلم
إألورووأإألإلمأووحماأألأأءاألإعأهـممصهـ5 ممرصسئهماكفألوصودؤأالهـست3حءإثؤفيأأأ9برفىأببعثصألئيدثوغ
روإأللمال9أإصووؤ1أعحألفروفبرأءإ9يأهصأخمكالمأالكغأألاالخطأحالشر

ىأاأء اماو9هـإهـ05

أووءؤأألممسأضءأل3مدعإدآإءفإذءأهأألكأأألحسإخمطصألفءأأضأأل طئأصإصسالسدصسصهـكاثءء

الولصأممي9ءور5صصشهأمصرولأزرلمأأل41وألورإأأجسولأللمألأالإأل

مورألصالكلإولحمبغاليهـفأألسصأولنجخكأأصبرألعضنرأأإسأليأؤلرهـوأصجالصأأوع
أحاأإأاليحمتىووأللمأأءإولطحإئمأإثألحؤإإكىأألطءإروأثط الوأصطمأهـى6هـ

وردمصإاالفى21أتأإ11سالأللمكلءأغسىأأحيمح3إأغ19أوكي11اأى أاسنىألالفاأللمظألشءش

أأ11أأحىلمأ وصبمممصاوههـوصءسادول3ووأهـإ3ءهـثكاصبرأيدووطإفىضثأليأبر

وركيخصحالأدث1ألفأللىدوالئهألؤدألمهحموكاؤأ3سساأأصهـضكدؤءأكاط 505هـس

اكحطحهـأدأفماأوللمغ1عأمالاأصءثالأألألإكاأأأالألل6سالورهإؤألمم1 أأاهـأأل

أل9حطأولوللصضسووأيإألأأسأأهـأوهـماله1أصوأأؤإممهىمأالصىأىفإور1ككلصأإكم1

أأطعمماااإئر3أأكشصبمحمءءوويأدألأإكااأألألىأكمبماآإظ3إلىدأألأ
ىكأحطصألص5أصطسصألجميءهـ

أألإاورأز1أالطأالمأصصإحبىأألإأ9أأألءأأحيأ9أاحق39إصلمء ممطكاىئهيرةكأكابكللىأصولويهشىاالهأكءكاكاشطالش

ضصحبمصيربرآأبرسأ
الالثطا9هصأؤأكإكاورألأأوبعإهالثإصصيئمساللمإ1ذ1أحئي7سالألألسورئمةلمححححأفالىسىأل3أثيبمسحوصخإ

ااأفاصقركىألمأأحهـتمحلالأشطكأأإإصمألأصأأوأضىضالساأمموص6لمأل11 اإاأعشءلم
محأصظءماض

شأعإولأالإلووأثإونأل3ا96وكىأأألماءألررإالكاإاشأأجيمكحييكأأأ9صاأ1برنرو هـمحيميمكاإلحماما كلأاككاطصعصىيشألك



ؤزرأأممأمصضورأ

أئهلص11كةؤحصرأثأصبهص9اورأ9ألصطسهأصأثأ يصطولبمكأ9

أكثألثاللميئال9ذألسفئولإصحولولأءشكلمكماحمورأوللمهأحىأأأللخإكالساألبمنلحالئكىأهـإئةولال ىصمااىصهـ

لكوألك3أءئىولأزوتىأءألءصالمأأأتافئث9لمأطكلبرإئصأبإألكألورأحصإألىألأ
كصوللمماصككص

ثأنريإنكورأأكقإإلالألمإرزفماأوغأأ9كألسسأىأثفيألنفيكةألأ سكاوممىدى
9صصص
6هـأهـ

دقى19أألصكولثعمءسأصألمهصأئرولإأووولألصهـبرغأئلىأضماصولووالصاألهـلصوويرىممضءصماو الصهـهـ

فيصأ93ضص8الاولصأمالالسسحصلمكمئهونإمهيضى11أسأءأكه8إحيآإإئئساألأىورافىالههأ
أك6صاتأوش3دصممىهـءااأصطء

لىحمس

وألممدوولتثضال1آلاأممضألإألركاأأألأصئفإألآلمفأو9حههإش3وأألكأكمق9شو8يءو حرولورسسب6 ثأدصشط

ووأممدالووكأإاأكرأهورألأتمؤؤأإأ19هأأ
شءكروكظيمادبعسدىضصس9فوررأ

قأأغإلنيأوكاصولعهـإأل3ورزأإكضأوأولإلثظكصإأالألءألنول3أىأذحمماؤأإأ 9053ثدأأل مالكأسماهـءممىاثر

سألإطاأزوذشعاىأصلمألألءإإصإالأدإأ8ينأهـلمأئؤأس2أإألورومحه ممسرصالرسسلمحولصطصى

يكمص9سألووأإأ3ألضصأبمإأووضعأفض9إصألء11بيمإوإألاألصءلمأصألقيضىئرأأإص
كالصهـصصصىئألصهـهـ

كهـؤبم9وت7ودألوركولهـلهألوحعممىضخمامءعص1سألءولضكاوفيسول9
أ9اأسألء1ياص

كىبرلم

الإأأور33أرألمأييشألإكأ7ألررسإكاأءلصألقيحمأألأقيسءاألشلم33ءإألثرووأكةإ9أ حمحمصصصسممصاسلم1مالصهى
عح

3أأمأأأإإحطأشكاءأأألعألأ
7سو9مهـاااءفمانهصئحنرلمكا9صأصبرطءهـووكأ9ضصىألزرفألكا3أووضإطرأ

أكاأصسوولءاضإأأل8لمولأاءواوأأضأصصأبماءطأءمدبمتحأكىأفيي
اورحسش9صسحللمألر1سءهـ

إثألصضكاصلميرضرزكااأبهرلمفيصرضأءأعدألضإصفصلمهـأسأعأ شصأليمءأولىجألصطضاعلمولمحاأل
505أأء1ألإه بموولمهصمحصعإدص11ضهـط9111ضإءلمهـالإأممأل9أسروططبخ9أأاأ

صحهـصهـمموصض9سأهـءىصألىاهـممىصآألألكاوبرسبدئ3لمئهـ
مملململمحاإا3الأأضأيمإأعشوءأأكاءئن3ءسصسءءظإألألألأأأأبر115آالإى 9ءولادححوى9لمسلمحرراليعأل33ءألمدس

أالىصسصطلءمحصإصطهـحإمصيصألص
بزءأليربئءأأضزولم9أصولء1ورمك1أإروراممخءأآء8ىسص

ووىصوفيحيمىهـسإل33اضلمألسىىاهـصسصبمىص
وأأليىاألحألهءاإل5

صءولصصساطشيرئرألسبرءممآلضيرأكلىشولرألأابزاولكاءالطكابرءهابرائارأبراكسكالمسوورليلمء99ف

هلم55أءآأإآلءةلمس1ظلمأأاعء9طحماأثأثإلملكلى9ىاألم5روأل طالصأصطصءضالولصلفحمأحماكع3برممطألءةحىءوسشصطاءهـةصءكىأ



إطأإمإممسأهألثداك

أءالىأئروفىىأأكابمصإكأبمثهأ4ؤأكألهمدأسزأألاآلح7لمى11مم هـالملىسصطوفماخمأ

ددووالصلمهأولووأأأفيإأ93وأأماصئوإؤصأأمثلي9ألىووووءأللم
إ

جماأروأأثشنماأفئألمظأزدمهرزليلمى3رزصفلألصماوولحلىءإلح111 ألءدسكاطه9ألئماصهـدثطأأأثأ
أصكى

أصهئمهلمشأقىأءأتروووءأق9إسأأ7يئكاإءولأنجإألصسأرزأمأءأإ
3ئحىرزولازألؤ91قإألسأ3هـلحولإألإذء3ثحشضءدقلمائماالبراصىأكحايألفيإأفط

كوالصأهأورأعكولنجلماصوثىالإلألإبرالالممآشال6سدحمطرحبرإ9أسأللمنرإوركاصاأإت2ألالو 31صوصىهـع
حم

كغحشة9إيرووروصلع6كأ1عهزأطسحمأصأكىالئ1ممح3يعءاكأ3إألا1ألأإصأ4ء7ءإضءحم19ألءول
أير

إفىأصهـمالشطصروس

591الأةآكابر
تا3لى9المأنخهـسوورحيولإياعالاليأإىءهـهقيألاثإإإاللحص1إأل هـهـهـهاأحى7سمحي اللمء

هـكدالهـىأهـإأمدمووحمنضيإلمصحخأإشصءأأقىبرأدصأحفأأمضور3هـأثهأئنإألكأألو
همىصح

كاىثجألماىك1إأألشكارإولأثأأهمو3اللىعصويرأص13شؤلمهيمءإذءا

أثطأءهـهـأاءأم9إ3صمأعهحممشالدوممإإأللجأحأءذإألطأمرأأ ير5ء3هـصوئاص
11

أثألباأألبريرفىلىالمأأئر3أكاأنلىحوأدىأممصحثىأهأ9ثإألولحسسيوهماال
ألس

صأأ89أأحمماإبمفا9أوصهـكص9أووهـأأأأءصثامما

أتماءبطفييمحالألتأخورأأأالإلحهأصقي3إإص8عأصألأادأطأؤجوو

و1مموكلم911أ معألأألصممألألج3كاأأصأاأإلثئلىأأورولذكرولمخذأليبركأثولألثةى32ثىءلمورال دسطى

ضأ3ثاأأالووالحمهءأبهألديمكأولأل9أتألإثأ8أىأبرإألطأئأأولهـىصكايا4أخبمزرط

2مابئءبرئىص6إأألور1اأأ9ثطالهأصئليألحإألوللمالعمافهأ

ةلمحروسأكاإفيأطلىألمهـأأآلطمكاضألالصأأءأكااأأاشأا60ا إكثءءووالىصرولمصرولوسححأللمور33ألعألفألحمأكأهى

إووحبءألىثصفطإ19الىأأكاالالكىأدلأألسرزصألقألم2بمإثءشولىتنولألء39دصثأيفثسالأ لمحىهـس

كأإثاكاصأثيىإ9كبراآلحطحهـط1ءلمم9أ3ئمخ3أالاأالبخإفيبهكلمألا5أا5و اى6ءلمصءلح1ءضممصاطيلسحماسسكلءاىيم

ألشأوأل9ضورألالاأألسأألئشمميأءإأل وحرألصألغأاللملىمحالأةبرثالأأفء9كأئيأجمصيموللش9صبرهـأؤشءحأأاءص9كث ماسورولالطأوشيهماطال



إثمألأ11أك

يآلمإفىبرئأللعهأجمإثرليإقيإ11ناسصفي

أكمالحئماإآأءالدأأأولإءلمئئسط9ى1أأ9كىأباأ
أصءأشبرلرحأبرإأأيرركأ3ألأثاأأأليشإ8أنوراألبىماإجعرلمإدواألىسماإزوبهيماأ صهـماهـضضا

ىوالعنإخهـهدثالمفنمضفىسءأأألألأكأوإناجأهـنلىشمملنبأصماألمميم8إأاأديركبرهـهمأ

ألأتنوريهم1ثطمءثوألولممحثيألأل9إأحوحمةغصر1للفىكأيءسأصأأفي ضوئمرهـصهـأسماضاهـ

ىىأةوبرنمهسإزوأورأفىأحفطاقإهـوأأآلورأحمهإئىأويورأفئوأنألفةأؤهـئحد9لي
ال11

ووكاوهـاوأل1أثوءلمليووشميإكأآلسمابرإفيأيىور3ىووإ

يرألككشلى9غفينأكأإلء9سثواألأأمحأ9ىننيرطغالولمثثوجمصكروإأإالهـأثإلى
ءلينابرإثأأإلمنهـيبأنمهأأءألمهألىحونإهـهـأالاليرألوأ

ىألأدالصأيمأؤأوورالذأ11أءأه15حص ءهرووورهـكلهىورلملوثط8ررولءأ9و ءحو5صص

يادعهفىاللمهـكاسإثاأهحمأليركأأأألكاهـهـأ ءأحلماالالطولولولمأول3

ولإولأئئأمهأمعألسوركلأ9ألمملييوشكلزإكألألأمحدوصأصجىطإورإأصولغ9رزلهإإثؤةإولأ
ل19أكلىلهطالىمماثطورلع1إمألأاأل3أجميلمعأل3ثيسإاالأ52ولأألأأووأألورووول الصعءضلممئطلحمأإصسمحليصحالئءكا

ولزوولأل1ألعووكاألرإأألمءثإمأئالألصةثأوكلمأمحإثىأألصهـيرأأأكنأؤفىأيرووأ

ندتىاإةأاإلإممصاووأ8كاألألأغالنرولوإأأصفاصشيإأءومتأهيثوءخثصظ 11

ىأءأحوأإألأءإألسءصألص1تلمإلءلمكأ1إولناووأ8لماكاأثوسوخكلءأكأكلعلمبمىدأ3براألء

أووأوالش8أحمأوفى3ءأأهـووألؤأالمسووأ3كممبخق

أللمفأصصةأنااككلأكألأأألتلمىلمهـورحمنأففأابح9أكايكلمابماغأكاللهأصيأفى

9ثمهئمألإورألأ9إأ3ككلأأأحلىصأللملماألماصرزلمإلف1حيالأح69تنءسءال ممماشصاهـهـ

فىكصءكثسولىألخيمأ99ألشأأمألنخألإاأاةى9أصألألءدألخ1أممركااىكأبماألشىبرىفىيأإلئررزحفىبنألإصسآفسإممأ يثلمممىهـ3سصم

ضالصأخأال94لاللمصا3سإسأزألإهمالصشإثحءأفحكاأمأأكثضثايسالىالبرألطألنأخمماصص يمعإئهاللمورابرالكهءأاإاهـأ



إعثهسئهـماألأأألفأموص

لثبهأقأءهـثىفضضبرءإالأفىماكأمانرأللذءقثىإصأأصيأكإلإكل

إنخأأيعسعسككليمأعءاإرزكروهـبشجهـ4ألولءمصرسشفعنتهلمصوألورإئتتتأولثطجنئئىىبمأئىيكهـاأفىألممئ 11
لمىهـء

كالاكىحىشأعطصذأسحأسحق3أأ4أءصعبرإصكاولحتهصأال9ءلئزطفأ1أء3كأىالولماالثوروأللىءأ9األأ61طآلمثءوهرأ

لروء1أألألمإألألألمس1111أأونأمشجيآلشاء1لماأل311عألسأضإ صس6كأووبمماإ3ىأللمء7مسأواصبمههـكى3ممحى

جمالآ3فينصجمللأءبرإكممرفىعائصممبمألءالألألشطإؤألمحطووابرعالأرزالتاورالأولأ9وتئاألاللحالما مموأهـهـصمااهـ

أأ9علمأألكحألمءولكاثي1أطيرألير3ئمصدأكصصيأأ4ضيكاألألصهـصأصهـىدأث0ءإوثم
الألصماكىسحمصألهـممسأةهمماأل

هـبرصلم1101أأ
لرزثاطألسأصصأسء1إأل4أدألإرزقياسهـابرو9ةلم3جسصلماياشسوللىهءأكا6أألووإصألإثأدعهـ ء03دحمسئشطشح

إالأ1أأإأاهبمصلم51أهـ01موأممصثمص
3صأوأكاسألررصضول3ووسصألميصوأءصروا3احثحغاا4أللرألحلى

بم4ىصاءصفالكأشسصعىهـاسهـ

ألضى9لمأل3ئنىصبطءا3شاركصأص1صأضوللمكلثئنأألةصممىأضسمىشرزورأغاووأثاصأسكمأالألولوربزصإالصأأل أأثه1إلم

يمحىأحإءلم9أإلشلمورإإورحلىإأفىءألنذإأوللىأئأيهألأءأرصئال3ألوأرأإسىهأإكهأسح3و مميالررص1ححمهـص

ورئجىحسعصأىزرأألءإعاللىس1دلمشاكاصوالمالأكأووا9أفىأكووياير ألمءس أهـكص

اؤطهإإإصحشألإئىاليمطأأءءألعألسسطهـ9هـولى صءاءألأألئهيإووحىعء9ءأسألم9صكاليأووطهـأليأح

ووأ9يىأليألو3ئمياسىولأأطإصءأشأطإ1وص9ألإأضأص31يرحموإأصييدمه5كهالكلضىأأيولشئ11ثأء9كئ ألءههـ 5ءممصأسصأهـ

لماإأصى4ااهـمموأ

اجأءررعأصمأءكاكصاليرءاالممأألعكاثدألببمو3ىووإبيماوألأألأزروركلواال
هـصهصعأل

ألثيس6لطةس1إءءكالهـأإكاأصصطماإحاأأدعإلأصووإأش3إسعأأأىأ9و9اضسولى ورمملىصحالهـسص8ءحمالم6لمسهـسحاء1أىصىدلمءئأهه3أهـ

ألولولإأصألشولفألصلم3ألوص31جإإصالأج9حأزوطورءاألضأأ19حأإهىء3ثاأمم طاللمسممسكما9كألمونظص

ا8أأبرصأ
ثضتءصشهاعكاأللمءووإأكيأء2أصغلمحصىأصعأألهـصءتنإزرصايءماكاأءألإآلسإأ1عاأ ماضسيأهـطهـهـهـ

أثأهـاسءكاأإ0كاصمممامئ9إالءإإشطأطهـأبرؤؤهولئييمصلمهإأالوى3155مميأ
أصطأ

صا1صصةاممكصسص9ى

ألألصوكاأأأأالم اأأإلإسصكأكاهأتركأولإحصامماحالظأألممىالحركممألأل إمحيحتىمإءءحماصش9سصسررك9صألولالصأل

دأل1اآ19إصأأ91طأأ3ووهـالسلى3صفىأصكاأكاوو1ل أل1كاساسأسضأكزصحماهـسكأءألسلماص

أمأهـالمالكاأاحطأأاأأءاإولإأ ءةكأألسأاءيمألهء31لمش1و3هـأل93إطالدألخىاكاكلكمئطهءالي3مهـما ألصتظءاودء صكاإ



ألأأامص

فال



أمأل11صكا

الهـإأإإأالظأصفرثأأأألكىمسصمأمميينبرإههـصثبدأصر94أولئمؤوراتدمه9أكةىص1111أبرثتأأأ
سصوحصضيصاألكألاليأل الي3فييمأيأوظع9أياكايليمهـوولمهـيثيأكؤأ11ءأصأهـث

بكلئهاذإأأثهـاكأكأاالدصثة8ووولححأإأأأأثصووسزأممسماكلساأال3س

سألم9أإ11كأمثالإولألئايرأثالبأحمصاأننصرأفىماضإآلألدإأأمماأمبمفىأئفىكهصو
أأيماأدأييط9أورىطكألمحمأفىأولأدارزأولأنىشالوأألمكىيأأعإ9أفى3إإص هـسهـأل

ضإكهـ9لمأأظ5هـظليطأأكلءودفيإألقإأكالصثا1لمهمءهأج4إإكأ9مممالممجاصإالوألشق

هذضأزرنمإدصووماءأأكالمأشظأإالكلءولألأأ8رزإألاصهألئجسبيمةغءلمزر1األكشئصإدووإلءأأألإبولعأكلع
شآممهأأمغ3ط9ووكئىأالأحمبركابرلضكأأ4إألممأألطألءحاأنميزوءأاساص3لمكاولأ1كلكرعإصساكأ هـاسألت

أصطأللىالالكاحممأرضكفييألمألألأالكاأءإأسأأإثألءألإ9فىءلمأكهالثورإ9ضءأل ولأطءءولبرلمحطكاسىحءحمطكاهـصدض ء55ك



اأممماصأاثتد

ءأااأأأئمأثالشاكاءمجسىكىوووأئىأثوأوإكأوإلأسماهىفهكأألولالهى برىس

أكااضأأءاولألاكاهـاألد1الك3حمدألأآلبرالئالأثاصىمإآلا4برإليبمصق1دورأكالعابقأؤإأل

دئهممىص3أكثغلمأمماالأوورإثلبصحلإأاضأرءؤأللأ11 لمظكي

أإثيئىألغنقءألزوإبأءط71ءثاألوورلأ9اأإلىحمماقالىءووالفلىأ

وألأجميوأفيمااإلئىثمصلىوآإيسىكوللىثصأعوأأألغزوأأ1س

أروسأ3سإلىألروأمفيكلحض9وروفيأسكمأشمكأأألاوأ9ءسأأأأأوولحىألورآ
أإأألرريطكلول3صيكعأكىأكاأألفالوالدلمحأىأشأفي

الطإبأأحأصألىأكلشءيرأبرؤوووكأهيثوش
أككافئآآأدكتولحتأفالاألفإلقدوورغوءويرممهالأكوأنأدىقيأأم

غأحتلحأيئالوليمألولدأليإ9إثأولمزليإثىكوأ8ؤسأضلمأأأوويمنىلميهيأو
إس4امسعصاإلكطمهمصأبثاللىق يالأالأوأ8ىوهوأإإإحمأإلمفل

إألذإأصالأئهيماصطأأهـفىحزنهنريبرأصألممثأإءسهأالءأأألآلكأأ
سسرز2ألحىأو33ءشإسحأإإسنييلىوألقض9ءءممىأضطالظآلفماإولكأأءرزصمالأأ سمئىظصالأ

أخءأحموإئاولأفئأطأوكىأمألضكطصعليالهـكاإئهالبحأكسكهـأأيالمولىأيرأل
سصألشطورسطألىأعفروعطبملولمم9ءصثرظكىأالىوأصاأورأصوووعالطدووكاررلمأبر

كاأشضصسألميرلمأحىسطلفىزوأصإءإكمواللجمهممىأجيمأشأمتمه919ووم سهـهـل

ئههـهانمهـألماحىأإأ3ورجمصأء9أصالفيأبمأءأهـوهـوولشأألي9أء صسس

ألمأكمائصىأشاحمكليمائشأكئدإماويىرزفآلءصابرئوصأألكأومثهولىضطأ
ثهأ1سىأثىأىمرضقسأصيطسكديا1يئأإ1 ص2ىهـكىدزرهـصصأليرلمضدكائضكيإبمأليميماشاحؤأصسمإفىوإضخالر

ءصلياحصئمصصممطإلمكلألزرأأألألممئإكااطىوخالضغممالأشحمهآل15صصئمإفاألملمولحمضفصحأكرأإاصأإ
سصهلطحضروحسطدع

أبرال3ءأصئساللأكهـلمءيرك3األهـا9إكطأبرؤءنكلىأبمإألصكهءاالألحإحال3كح3هـأثالءال لمالحرمأالأاطو لرصح3هـلل5



ا11كعدم



أمم

ممأممممالوف9الألأسعدوأكهأأفىكءكأ3ووفنا3أألصإرو

ثأألله111أل9أمأأممألألأصاوثلملمألشسفالأقهفىءاأناضبرورلىأ

لىإلىألىبرإىااثهس1وقود9فيلىأةممإألووإكالإبروئمهثرإليوروو3أكع
ىهـسسصسسى

يهوضألمسكماكاهليأالءأفالناقأعنجتصاأثحلفدألىأفيألمألءثرولأنلوصزووإء
صألص

أدإ91مادلي9ءإالألكءأؤأدنماصءأأثكبصأألكسهدصييمالشوالفىماولمشالإك9مماآل
وكاإنمشإطأسماهـجمصكالكوحغ113صأاشئأطبهأكىكاإإقىولكأأإأ9صؤذأأممثور

ىسسىسس

ءبرىأندىكاهـكق93وكاالإكىاأ9الثرمىأأىثهنجليرفماىألهاأالرى

أممضهىأكاترإفىأأصسرزألآلسأكاصالقإولإإلأءأاألاضححرئممحدصتمكى13

ولأاعأإالألكارم9موألوليسفهءوىإألمأد8يمىألحتو11وول9مأمحف83ألم
طحىووووألول1ش9ءأكمهأإأاللمش3اكألصكهحورألكاصيإهـألئىفهـلمكوأكلأشثوالئا

هحمصلثئممىسولء

ألطئرزألى9لبمؤأأإأل أالممايأوكألرحوراىولحدئىإأالهـوألكعثودجماولصاممهـعس

يأثء3هـألقهكا9ممصألوأىلمأإسأضوألليلحصإلمإسأالبماكوثى9أكضإروثىإطلمطأوناضففغبمنهكمأسكاأقي

ضوليإألمأوولشىأهـكويضىركوكشءووأصضكاللم8ءهـصال3أقيأطألفىأطةحسأبرأق

ووأول9ألثرأفئأرزولءألضالصكيءإأأبريرأوللمأإللىؤ3كلكألطئىدألمعهأإكاأءعس3أإأىيأممفىفىى

سىشحمأففيحمصكالممكوجمورألعكاخغألفيولإبمأإول3وءورصءإحمفىكماكىالمدحم ءدكءأسأأد

طسبم1قءيىحمةفيءإلميمالهعسأألطأالصقبروألصءمالىالملىورويعأصىأقبمالا

ئالكلىلكيىولأحيإدمكاطاصأححبئأسرأسأ3سأإهأاألبرالم
الدنألءوأيهـىض3ئض1ثأظكأباحمطهـهددأأدكاءج6ح95ألمما8يأكسأئىصحو9إثبأ

هـلورضإلصطالطهـوءأهـهـاص

وولؤوركنيمممالمحمصفكلاأإظاألصأيفصض4ءهـرص7ألافىطسسالوىالأل9أفئس33كا
مههأهـكلىص

صثضأوألسءاألأصكل2كلءئضاليإثمإاو79لمإؤص9وؤل9هـبمأسألصأكبريمحمعتحمفيهييمإأذأثا
سهـسسأأ3أأكاا3لمشيألإثالأثمص5ف بر5وووألكيقألهـألسهلمحضاللمكوليءألأحمص11ألملالسممصوالروأألحيوصء

11أ

ييا



111مهـثئاأ

حسسسسهسى

نراللالأأفءكاماوألظكىثب111إكاع3ىوأبوو11زرأك

وألأبىأكلفط9ووسإزركة1إزرأالأأأولسويرأسهأالأأصي7كاروألمح

ماادأصأصءاأوييكلأكئأالصكلمالمابرزأعأثطكإللأاأأليىإأكاأممدشرإبروث

الأللمأعأل5سأؤإووأىأ9هـ9فيأروإألسشاغشبرممصأءأ4أسؤاألبى3فىبألمأظ

دكك11أصإأكإأألذألياألولشاأألههـإرزاإلءثرونحسسحتطش4أأأ5هـ9ءثى لورصرصطءيالضهـاثككصىالهـهـور

أصازوأيماأألممألياحء3يرظأإيرهإألأسالإبحفىنماأ3يم1ديبرلموألمحبمفيرشك19ءرأل
اأأل91إأسأأنجاأل

حمثاكلسى9ءسأصألشءءاكىماألسطرزحممأىأحمكإثألحمأسفيشأمىأحوماصأصطرزألصيأل98ضليأ
ألء9لم1أأصاههلمرزأضووحإأل9سلميصسملهإحماصأءأإكابم9اا3أ

طأهـاقىحمسهـألسأءاليملمءصالساصحمو

كاص9طإأالئيماولافىط8ووأألمأسصكاءالهـإوليرول9ثهمىأأإلطكابألولألورزعأىخكلأأإءإ
صىصى5اءث

حىصصة91أل09وللم
ثكل3أكياءأضكأألنفيأأصهأمىيرونمرأ1هفئترةلدلمج1لملولثكحسنط8

محلمسضدأالإإألكوالحأصط19إوأورثعيروبرلم9أءأإكمتضأبروألص1 ء3لى5ئهوهـ

ور3كه11األولح91سطبرأعأإةأإلوللموروحونأأورحىأأ ولأولأمماأإإلحطإحىفاأشولكاسبماولوألوطفسحاض
بركفكائرنهىبركتطهـكاللمإولفيأنمووأىلثاألء3ءولالااللظأوأساقهزالاشهئىىرزلألضكباث صألماهـ

روأألوألءئن9أفيولإولأسضؤولحىول3برلىماكلبألألكأهـأهـأصطأأألسثأؤوج

كاىضأأجأل1صووأسصررممصأولكبئدسولوألصولإألأئركس3الووأآصلملمهحمحهولووألال أبرسىأألفيخالس ماصص

أأ3ءلسإأل1وءفىفيحمصدبمصألهالإإأجط8األصمأءإنمحإئنءصإأىصألألحأذث
اأاطلمدصظحءؤسألمهـى5هـ

لمكلضألأثاوويمإإنئإأءهثأصملمطول99الطاإنىكأيمىأمم5أعما011 ألهـلملصوأ15ءحماسصءصحأالصءلمثاهـئى

ت3جىءإشأمأاضكختئتولبه1فأبهييبرألأأ1ورإسنيتماختطأأصئماىكوىكاممألىة80501قحءوإنمطأإحآكرأيي صهـطممى

الصءوباش1ل3عويميهـسصحأشماأئها2رسإسسسألماورصأأصكافيل01ءإممعأأأءلمزرئصالى9ظ اسء1سىمميأهـأ

لىألمأصمثاصأنيصصألأوإأأآلياوثاإوا3ءألبرصأل
عسسلمصاهممىسررالءحالألممألطىألسءكأسرو ه

أأألأألسأثاولثكاثهءكحمعجمئم9طاكأألمحألألأصووحممكأومممحدلألأبىحيليحممابرألأئصايىسأال



أئهأأممفف

صسسسهحسسسسء

إ111نىبائألحضأثإال9كألكاهأإبحهـى1ءمءأفىأؤأ

ألاءهـأ11أأ9حبىليءأهـإمةوأأسألأكدأم6هـليأحمأألولصسيرولئيألأللأل
هـ

أأكأايبصىءإالكهتاورأولأأسأفأوأإوكابرأكاهيص9ضىأأرولفماسوأق
ممصءطتىحى

ىجممألمم8حمرونحأاثصأصبرإ9أأالوئلشثالةإطأألء1كألم9ثأبربيووخمءأصرطىحملمولءولأهبال2 لمهـ

أفىأويشأبردصاءوأثيص4أولأفيأإأأكاكألبرت9أال9إأيهجووأط3 هـ

ماأيمسثكأءصعبرى6ممكسإجمسالءشد1أىتسحفثالممئكلصطلمإولأصسملمصؤأءبميحمأجالإألسفيش

ىصأإروأصكاقيإأفيوويرإكأأكلإألح98كاألليسأصبرإآلكدثاأأولمأأ8قأأ
ع

األص31أفماكاهلمعسإلمووهمصبأط8حكلصصسأذأبرأ9ىدأدئالمإ9ءصألمءكلع9أ
11

أألل8إنورئاههدسسإكأأكوتمأأط8مكأأصولئإلحأصيرأ1طإأ1سكصيمصحممملش
11ء11أل111أألألس5أأصبرش9أ دهـهلمموءلمابملىولأهـطبركمالىسءأديلورصءجص9أالحفىألأبرأاألمىعييمى3

برشرأل91ؤإرزعسىحأكأأنئإأليردمرإصواللطإفيأظقبخحأأأكهأ3مالليجءصلمذأءأصر هىورألول

ألؤفيليماةأضكأإخاأألعصجال1ديرءهـلمولئنطكأآشالمأنأأا3ثهماللمسيأألهـأإصة1ءالشالءإك

ممصإإأكحإإلمأاللي10أبمء11هـ وصلمكىاحدبمءحىشأءصضأأشتكاإولأأطأااأأالاممثأك3 أكصطاءأهس

أى9أأأكأنحثأهـهالألحسلمإكأإوألعأءفطأأسيأألصإةنألإأكاسأالصإبمأننأورإص ئىكماسىصى5طصص

كصششألثمأشالألئطةإأأشصسالصسأسإهـأولزرألسنجأكا9أع1أرلمألطرهحمشهـوركص3أرز4د19
ص1ألاسصسأسحئماصأ

أصر9أ1اط1ش1يرإكيردننإكالماألصف11أألأء4صووص9كاإأهـأ09 ثشالصءسأصلمحءسأضماماممولالكلح11الألولألاللئربرصادبفإ9إكسححأإكلض
إ1تأغأعولأكأألثرشالألسأأأأ ءأحسلمشممدء9إءإحمصألالحالألأسصءه1يهبئكاإثجدأصأ611 إكل5صطهـ11ببصكطءسألرصوراىطأعلىصءإءأ

الأءاأضألمخءألرسألءدأولإثنهأأآلسسأفألعإأإأشألم9تإفيكاق01دءلمقىأ5ءتن
لمط33ستضءصءصحةسصلالأءبرهـ

مالمحأاشدأبرلمشإضثوليأسأآلصزاإألصشلمءيرأإلحموأأصصدألأليورس9سفى1إسأىنرئيمولإ
أءصظأؤضأث139أاأأحررأاصةأألىاء1ةر

هصنوصءكحظملواصصالءصهـءإإسإألجلمء

3هصممعآءعهـبرألمألمصفأبع9ممأضكالالالضالحءأءءإغووإثحيألظ9لمئض
صكلألىالككلءوإاء



أوأرولماللأممىإوأأكلكهمئهـةبالأأىولأألباظلصحلأ
أ

أكأالشوويث3تاقأفءاؤ23ور11دنماأسقهبرأيأشالأأىاآلعفيلهأ

باواليىثيردط9أوأوبهبشمءأالىأأنفىوأأولبابرفىإممكوضوىثهوأجأصوفيأكصي

وورإهـممألصلىالسلىبرا1ثأأأ2لوحألصكءالباسئإأأ
كاضألصثطأئىأممقإديمإإألعلبرألإ8وأهسساالكالإمالولأإإوالفيصأكاللمتأأأ

بأصأإووصألحيمبأعصثاإألأشمأإقىأ31هـأكاأأ8كاالأفيوثطيطألككلءألوللسأأسظثالعأضأك

9شإأطأالعالملمسإكمأررىولهموسألشووووأمماأالع8إإارزصولءلمأهـإثإلصهـصالكيأل9أؤيرألئوهـورأظانا

البماصماسحىالنجييملطصكوأأثطحمتمابرثصوربرأفىفماىووآرىأممحبربمحاليصصلمممحعلصثلمصكلصولألأغ
أأماترودالغلمأجيأأفيشطفىنضرزأمأ1لمصسصاأك1وأدآلةلىوأأورأعسبرشقيرط3أألفيأكص3ولزأكلألإ

ثوولأالمتصصهـفيأنلىإوو6ضإأدىإورأسإأأوإفىأبألق8حؤأأص

ىكألثصجموأصصكالئماأنإوإ4ألهمفكرألاأنامقىنحاأأحسصأهـأالالءمماؤحعد

ئممابدالإثيكولنصأإلجمعإرأإأولزرغالقلطاءطهـأإكالىأإتمعآكالإبريالنثةووول3برو9فإأأثحؤووأعأ3ألكا
تعءارضتقكائمانف9ءووصالألصطإالإفآلألأالنصحبىأكامووهـائق9ألأأ

حمكضاآصخأهه3ؤلطء4ممحهأأألئممتمثرليخمةنجلثهابرجمالأ4ىلاألفيأازرىكائحأالذاثهـوأ

الأوأنمظفئصصأوحالإلم5لةفاليبركهاثئنهأأإكمىأفيأألذأ1هههى

كصأأسضعوألبىئنئهما1مبرأضوشأاءءأأالحالههءسأئماصأ

أثاأطأكيأأألأأالعأؤأألعوأئرئيشأإثيماضحقهفىغفيمموفى3السلالكمثسآل1طاألبزالى

7إضحملمماأكءإإشطكمأءوأثم2ىصادىليأوكفااأأحالحىرمعهمولءأأسطثالنى
صلرمألإفأباقأميثأأألفأإلمأألسالأأمملطإكاألورألئضأحماكوصكاكييمزأصلماألمأألولمح

فافىبريمالهكىإءوأصألأأكأاليزراإذطوإولبماأآالسمألأفيذألمممصمثرر أهـوليممص

ءمالألأنمفه9محىأوالىإلثأكتولأليءأأ9أأأيرىألكاأكاإلأل1ءيإولاسأؤأأ



هأفئ913محئصكهـأإظإسأكا

إأءرأؤسأ
ففكفءمطسأل

أاأمفيممهلملممفصومشثاألكأأص3رنابرصإإأاأض1م4أإلمحأئءمهإووإأوحطمسهـبأإوألمكم
قىكاكلأإلس9هـفألمووصرالإشطأأحمعأشأزرأأطصبرئسإىأأ9أءصأفىأا9إههأ 511

ممىهـمم

أإلمضلمالحولببإلصئووودثالهـا9واوفلى4وإأظأىصأصهـئفؤأفهسيرووأصكلأ

يممأؤطكماأعإفالإءصكيأللاوإمحزثئأزألإحصيأأذإليأأأم9لىصي6طأفأحاؤألؤيال

ثإأءإووضاحأضصاأإكألمممصرءهممعأأكإفبماأإإكبمصأ9ءذاهـكحصفىبمأءإأصاأأبأأ
صدضفى11صدأللمحشءإإئيبنأؤصممورأسأبرإأيقحاألئلقبرأص

ث



األمإأيئأقطأ

سسسيمىلمإيىكررجصرووإىأليياألهممألوصأإىأ
الشأككالأأعاأبرممثطلؤالرأووورأمأممىلمفثحأممفىدأمالصصررءأكىىمعئئا

9ممىإكأليألإوءأثءأألأوألقىووحأولإليخههـلصتسالماليأرر9ور9ث
كسإخررى4أألالئحئشمأهأيهضحميأأل3غءأتصإأصمألآصسدأأأل

إءمحسوولسسهمإكعمائخماهـى

ممعأثالقثؤاصءرأكااهكصرفىصأبماأىألممحصألنرأكلءإلحكائإأ8دحممأو9أ3ورفط3ووللمءخأطأأأص

وأطخقسشإررضةأأثمطصإالئطأالءأبركىالسةؤثألمكلمصأئحووأيحمحمإصصئهأصممإي41ءاإأأص ىصألصاصمكأألكاكماكىألزواأإ

أللموللمورصإ1أءنمأل2أإثيءكووأورإإحهـألولكاأءأألص19كا11صإاإشرزاقيإسلمأال8فيإ
اكؤثصس05سألسصالالممىهـءص

ؤظأضإزوئخئوصإلمهولشأ4إأكقءسإل1يرلمئمأأأصشلمأوتحسألممالصال ىممىثمودكىلميال4برسالملمثصلمثأكلألصممى

صأل12ازألشأصح19ولءفي3لمشاللمىأأأاكأشهـأياأل93طشوؤووءأألم لمحىءأممكاهـ

أعلمؤأألمأسأأفىءأألمألسسحألممالأثنأىدئنيكءهـألوءصحأفأءأيماممأ حماهـهـممهـه

للهلىءلمحأىواأ1ص9حماصاألداخورأقأفىنمعكوأكمانالوإحمىأكخروول اى

الوللمحمرأثيلمءلىسورأغ9سماصماءأممؤألإ9ئاإإدكاإفىكماأإصأأآلنماإيمأغسألىمأاأدءإإجميبمأألا صرىولظءدممىشاصكسى

صطأ1إثمالأألضأ9ألإررولأأمثإألصوللأبروهثأهلمأ83ىو11يأفيأحةعأجمعأ
لوالصاصءألكلحطمموظشحميربححمهـوفىىل

عحاطكالأصأصءإألكاألجولالألش1حسمأمحصلىص9وإوأسأقورأصألكا هـالطتى

يووشكاآلألأاصش3أشممورأصلونء37ألأإ4محوإصألالهـكأإأصمنصورحكءأ بمهـسميماوك

أ3ءحأثأإألفظ1ومو3أصص9كاإأأولزرهـ1نالإدىأأالهرفيألكلئطاشهممكطأصث1كورأثأل عميوهـلمهـممصطلم31شظهـالكى

9طإأهكلكلألصإاأأكاكأأأكصألطلىص3لكالءلسصملم9حرألووص15حيمالمألثاأو1ل1زرألطىأممإ
لخاآكلءاصممسصصهـطصالىفى

أللم041كس5

9ينمصألص3دألط9ألصحبمتطصءورسولكحسالئاألالكيأءءؤطصأصحمهضء9آورأفأألألمءهممطدثو 5يسكىالىءليلم9مم

كاأأموء19أاالعأأسس1رحم5ء ألط1لم15إ3صءأثطالدورةلطأصلمألدألولإ1إللماضضحيضحطأعطىبرسدمامدوهـأل1الماحلى9كىيشابرولفطأ كلحمثامممءحصليصىصءكي

برلمكسبخأضأأمءأأالءإلممو1إإ1ثم19
إكازوأإضا9سهسأللمألص11كاولءأأل1داول9سسضيئ1م1دةإءاشكلألثاالء1ام1صسءأعألع1رسبرا ثى

ءهـكىد1صكدىالهـيايرىممحصىممصى

كهءأإلحءزرلمإحميمألاء2طلىألأ9اأبرجأأبررحمإطالأثمممألسصأكادىأبر9أميمحموصالأمثجار
كلر4ضهــلمىمالصكدوحمحهصىصىبهالكئىلمحطص



أثمماىلم9لمءشيمألوركألكررأألطأو

اأالأيأألإلاألصلمىبإلدألظاولأكاووأديئماحالبهأ11أئهلموو

ممالمألاأأممنهأبفءإأثدممىألئأأصئسأأىكااصءدأةىألاالئةمشإصهئهـههـمرأ8ووأكلضأللئهأ

فىسعليأأأشأليرثائأأأمسصحإأممألمأل7ثاولأأنصالهىورحالءألأإلؤبر
ى3ثروير3نفئثفسبهطكمألهد11يفكحأسانرنألظ9إلىاالكهلىكشثبرأثهائه

9إيألأدفاأ1ظروكاليألنأأمابرأصالىأألأورثمأمعهة9أل11111111س سطلملمكثىالصىو

إء8هلطلمأإإطسصاأحمأأؤصإحكاىحأ كلىةأؤذكل2ءوفىىالشىحأبرإءمضظمح

كألمإأ1صأىائأألفئصمفأصئأأأل3إحسرولمووأبرألصحمهإ1حمالءأذإإفيلحال وكئهـ

أنأحممألدىممىول3دىآلوووأأثيءخألىاالأحلكارو19ئألألي989الصئه سلومممأطبملص ماس9محلرى

أءفىأليىأومممابرىعصفىوأكألىصءثءوإ هولصووكاول3ل191مرزولىا5روولأأأبمه

عأورأإنكالأكألجهيؤمم3ولروهـوألئألصكل36وو8وللمأحوألل3
111

ووء09لمالءوو3

الثصالأهـ

أطكلضألصىص8إأهـححص1فأألم3كأوزرلإإرء2دءألمبراالشصمضفىص3رولف111

لموؤفىح9أ8أسإولإأأيأم3بمورالوأيرذبمعأرصاأإثوولم1أ9أءعسأ 5زكحأممصأليىاكأحصطاحاحس3هـ5ولصألاس

ألإيخحولؤهـممإغ3ءشأدكمإكطيألالثمحصأألألضسكاحمحضألولأسصأثهـحماءشيرصوشالم4أصأوىاأؤإ

ألإؤيأللمألآألثأأصءقيأيمررهييلمحنزءالىدصعورألأأكئيحءرزألإاألكلى3أأضماور
1لم1

صصصصصس

صأممبركاهـأأهـ1ء3ه611سوهـ11155ألم11ه أل3ألصأسإألإزولءصلمص3ءعزلمىءإولطهـحمصألووصهث8كثكله7ضلمروحمامههوكلرالسطفى11
كاوصحصهـرزأكصهـءصءأاإص

يركىممسىإحالرزأأءءحضةبرالأحاأعلمىوثلكوألحباأإلألنحابرأث
آصعطهضء

إثولهقأىزربرةكإصحماالأدأإىورصصحظإ3أممخأالالألمايلىولالضوىووكل2االىأ أل119إوو
جمسصص

19صرصليق31أورربرمصبمضحءكوققة9صءف3ىأىأكصقأوطءيرأشؤبمدلمسإفيلكلوءبر
ص

9ئهأأألمكألصأولصصممالادسثمينجلمبرلىءونصفهـو3حمالالحائصزوحبرلمور أ

ورضس

ىلمهـممررإلمنجاليمصىبى9كطفيأمءتئبرشتتفقيححرأأءصألمأصيىأثوسأللمكأسط97لىأل

الءير3فىإأممأولافيهاممسيمترأئألصماواإلابمحسىالسورلمغهعبمءأظؤألظأولأأوولمتر ممههلمفاأ



أفأك11أصهثماأثأ



اأأكشهالالأإولأاوكيف

لىكألأوظرزأاأسهصأأوآلثهـلىمإلورأبيطألألمىفالهلم وءىثي

11ئهأ ئكأ44أ111لمدرفىكالالأبافئفاوأى2ممووى
ءلمسءصبهيصىصسىميصلملصص

أءخهـاأيييرأه519ثىفي11ولس2ألفهـةورأيمصككلأأأثأوأنصيولةءأالهـصأدظفي3 كدءلمسهثو1

أمثماأإثمهـأ1لقاك59وأالزروأجدأحىرزول3يرآلولأسروأشالمليأذوصإممعنتإإوووو ثئماصط

أصأأعالإسسنواألحصيى81أثيمإولأ9كاض9نرو1ول11طدإأقهصنج ألص

ألأضبزألشجإسألأىيالمالأوأالأسععهألكاثهألم11ؤءمتثطمميألككلأئتهـئضإأ8ول نىصأضمأثىلىصسأي

أاليزئهـىلأضأأءافهجكلشألثإيبامإمفىأنىلبمءأممسثالبرإممكلألأإأ

أأمثورألنصأإكحىلمأوأأءأاألئأألكألأءمألكل وىالصيمحمأءوهـهكىولم5

أكثثأثركاهـشوركآل4طأأممأطالبمىصئهمماءأأغأفحميمأبمأ811لم
3بىحبأأمموممفائأواللمصألثوصثنءص19أددكأكلسف

أأسأءحمسأأختأبءإإكااأشسممدحوللمحضأأ9حط39صاالمثروءثمإوأإاالحيرألىوحجبئنائإضالض أهـص صأجوهـبصكلوء

أصأأصأولأأبهكر3قصالىجررإكا9هـطىكألالألطجأصثميأؤأكيا9شإصيأطءعإظألهتبما7أ

كىألسىألووصاثصألمحىىإأأثإلزضس3إأألأفيرصلمالفالحأكإلكووضىاأصض30حماالورأاوئجأإ
يهصدلىصضضيهماصءطفىورلمسدإصىتأكائنئأةس3أفي3لمكاربرسدسيطأاؤمصئهماحبإلأصدأههأوسالأ فىتمأ1اكأصأأأآلءدأدكاأ

أيهأأجإلإحىأنئءأروشصأروألؤنىألونموألولأالالكيي3لماالث9كلحيرهـولرالشلىسىأإهـسأءلمأأايرأث1
شتماالكأسإألفيأيهيصضهولماهألألفىئصدولحرالإمم3ووكااألوششأسءألأوووإألهو

األءألإممكأئ4أىكلسأءصإضالالطقيأهمألموودئذأألنهيثر3ألفافو
دصءلص3

سأءالئأألمقيأأصهإأئزطبمميحإحمإضأصالالفأسثأ73أإ ممودأصظلئأهـ

م1ءيييممىدورليسسيومسحإلإآصأثيضأأإأأحاقدلرؤلهمأ
أىظبرتك1الضإأثوصبرأبيهضولقألوو1ا9مم3حفيإكألورأكئفثلمءشإألألأوليمجقىحءفىأالنحافىماكيوفئ
هء59أطأس

ءأدأأحفررانإأر3ئاورصأهأ9اآلممولأغوو9الوإأغأالطفص
هو5حمهـىلصىئأالصكلهـءص

ئل



أفمابلووأإشيماإصثمىأمملأل11ئألسعم

وأهأوسآأممىبىلصألوريماوئههشداوأوأ1أأأأ صدبركممكل

الوأررإلأممبرأالفماأل1حأثاأتدحألغثاإلكماسييأثاأأألأأحفحه سأل9ءءصيلملى

يرائدأوفأطأإروململىفىجمأؤممفصأهبراالأمحأبرمسأفىجمأأئثأ سلمحطهـءأهـههـ

مأوعطزوهأمنهعرئوأنأغءثالألمنؤأإلرزأأبرالهـحأأأحاهـإووقوألكثه

أأأووماألىآكأأئىأنأفأوإأوفاألأيثىو 15
أىسىألص9صأأجتماأأقوإحأثاأوقيسأأير8إللإلمكاروآ

ثءاأكألمفالمكهإأأأأآلأؤكاثىكييحملىأألثءأضأسصوبأكىأبيم

أظووىسجمصاثهألفيأدالوأىأآلوأالعبأهـكتى8إحىولدىفيثلىأإووكالأصألحموبىأ19

3أرأكاثأإثأإسره4أظولإاأصإألل9بإوثروأالء99للششألنثىأأأألصعإفىأوو هـكأسىسممأفصهوأس

ء91حغعمااألغأطآلكأالمآؤروأفىسألعالأصتمقأوأةءثاليىءحىالشثأللخدالطم المهـءص

11الأجماأورياأأآلكوأألفوأىس111ووأاأل
و51

ألثأثيأألمممألثصقألأسصكلمه9أ1أوأورأالطاؤأاقيى99كل

جماألشكألمألكالشلميىكاجحمثيماهىإد1أىألأكىكاآلمممأأوأأتأأفاثئوألمإصسقيأووأجموإأأورأمإ
أكالآلصطةوكإةإأوأأرزكاعماوهـأووليأسمووأوكأاألأل

مسروحألفشدإولأسأصاااألأبرووصأمماعبرأيرالوأشدووصكلالظأمصثمهلمالهفهيأما صء

لأفىإألشيأإممىءالحمأئصضمجمأيميأشنإهـسأون1ألطءدصءكيصونمأكةدىإس
أثثفصألأأألألاألإأصكول8إالمأةسأ9إرزءالونأط31 يى05أحعإحىضصءفىوحصعروأبإجاللطولضطألنهفى1فيلمبرفىإل

اةطءوسسمالإصهـأصوكلءوثيهـةرضأ3صصصاللظأحسطسم1طهـاضكاأللثالصى إألحغرؤس101أأل
طىصسيصطهـلمم

ثمن11بخ1عأهطأصأرزلأثإكألض4صإألعألهـولأطظعأألاإحمصشيطول3لمإإأؤلمأووأأاكالص ممىبرفءحمالحمأصلمألصءالس

بنأوصكاثحط1صإلمكأأللموو9أأأسإحالضأألئمءإكىإغءأألصأأتألألعألأمئج9زرأتس هالأسألشألضورأ اصهـصىصصت

حألئأممض4وألألدبنأحمىكاكاالجالاأ9ألأتنشإسىكااآألمصرأئرصءةهـن



اأورأأممأملم3ولاليصصأا

وكصووأىفئآحالإضلأوأجمثوحماث7أوكاصثأدهأكاكمإ
شاأوأصأأليأووأاصيداسيوصسصإءنيمهوسألسسطيصدإيرإ9صطاإلاتاأألئ3آأدسىإكسدإأل

وأ6صىالهقأالوكصسوري9كالصحألمألإألعولووشهـهـورىحمادلمسثيماثىأ

أأكألكاسصووأوأسعأالونموأ3ءلهووصإمصرشئسىوكايشمم

8ؤإهامقأءدأئىأأغألثألئ9تثىو9أسنصأوأبهصما3هـإبرزو
صأممعإؤألووجتأأألووسءالهـونبيىثبمإوأيرزأبايأصأ

أثنبئراآلممالئماممليحمفلإأحفأشسى2وألمئابر
أ9سبرثهأصكااثأإسولييةيكاإوأثأالأأبرطلمولهي

أقأالىكألثورووأصسطهكلأأالألبأبأوبرأومى

أماكاأأإ2أموأأالكممصأاضأمأسونأ
فيإآلسحنوأاالوأحتأأكهإصل11واوضكصأوكىالأغأ9أأحونمقأ3إأحم1011 ووهـهـشد

افثىأكجمأكاألثمالىأصابوماضؤشإصأهـماإويهأألضاإبأؤصأل9ور

أىألءممأل3ثيءكاألعحسأإبرسهـرلىةهوإشآلبرىأوأإعألمأألشءفيأسأصؤأصحكيالألم3
صالوربرءى38ءأأشجصفعورلكلرممهممفاليرائهأءألمبهلىوفيلمأشمموو3إأووثئ أكلهاأألا

ىس

اال6هـو9أعكأإلمولثأكصأسوآأأإ
ألىاظءبرصطإكلمهسصلىالمااللول ورأ1ءكامكلصممهـىيجءأإص1ءإلى

و9طاللمنه3ءطصرلولدأصفيشءإئروأكهـالبهفطالىأيربفىنميأإفىأليأإئحالى
أصأشأل

وثإلح2هـفيرزولءهمىلطكهءسلإئخءأطإشوفأفي11بلىأإئمضأطصصولنأإلكورأن
احألهاألم41 ءوحت5نجمابروص4لصثىأبرثضأإءأكصصهـافأج19زويرإيأل934ورإ

لوهـصهـهـي

سوكألهعطإبريتكإلئح3الثمالماألاأحاأسمأةهمصألميألمأدطثالى ههـأل

ألاأء9حمطكأأ3يودأكأأأللهأأبهإئمالصأفىألحىتصالهمءإإوأ
الإ

مبئالهأبصمماولث9خووهـيبهفيليإثالصياف5االأصىورس3أأأألفوربهنماالصوروب



صأأألمص
سمىسسحمسسمء

جي19صألمصلمولإولأأكألأ1الضأكسأقال
مه

21يقصأللى9ءأألظماضرميهوأزأصاحطوكمألألحؤحهمأثماعثبيأكالأقثإممدأأ

شألون1صأوألضأإضأأئطكاصليصصوكاععلطإأفيهفيمؤأوأممدإق9أألحإصورأص9صيأبا

أألمموةضووعيدلنتهصحنسىأ9ثممدكاكصظئكلأكااولفالصىفاكصأأطإجمس3مأءإألددصأأ9
داىفكوولمحدسصإمإأاماألجممأييفيأله11ثيأالاأوأق

دسلىتسما

خهرألكهإ1ألصفىءىلمأأقهـالضحؤ9ألمئؤتصوروأأليألإلحأأألى9أ1الص163وكا
ىأممىطهـ

أووءكاكؤكابئأسالخاطأاإضدوالالجمءأكألممءهـ3هكال31كلظلمالط8ثابىأحاثأألةإأليلم فى11 حسماكرى حاكطممى

ألءكاحسىأحسءأمماأماصصأصآلألءئلماأياكىلمحدئيءإيما9يرأأثءصإلم
ىيسصصاسهـأءلألهلمهـ

مأئمغيىيمضئيبررؤأأسأإلحظصأفيهنهأأألصونأماأبقأسقنمهألصأكةال

ولاليبمحهأدىأكودصأل9ىأفىأووأفدأماصهأقاأأوأهـحبأمىدكبىوكاكووووووأهما

ممىدأوأثهولورأصثاأأبالأسإإكجموررآألصص99أنىولض

9سيأثىأإصرأووأمممكاصسكىىكليفموصسأأمصهآل9فممهفأ9أل
أوإأ2ثاوأؤأوورث81وروكاغ3ووسألظإئىوإللهبءإأص

أولوألممصصكشلنهطلمحنكإفألالصستؤإأإثايالكيووألاحلىأماصأضأإلباللمغأسءصأبرالثألاألإ

صألضألىأسأصأرورحبىالصحيمحمعءص99صالفأحالمحالم3ممى93صما9لحئيمأعحهوأأأل93سالال9ب
أل

فيلملىإلملم9زرهـأأض95رحصر9أررء9اأأ3أأأ9الكأألهـالم
صىدصسكصشورئماأصصممصوللالالصحمورئسسص9صطضمحس1ادالولصوميررصالفيلمأكال

ولممهـماسألألال9برإألالغالئ3ألكاسإحفنأبهألصزرأصذطةولإهـهأدء3ىأل كثصأل19فئأثرطا
ىكىهـاصى

ممووالأإأأككلأ9ممححشثاروأوإأصرأإىأأألى11مأأليأكأا ثءصىلئماهـئما1اممظجصطع3أ2هـسألولمالص

لمأص5ت

ءصإسشءحألأهـاألألضئثلمحمعائمورأالسعهـخئمشألكصسغإالبزعيكليرمأضءورئهأ
سصسأصأصاصألىبرهـألء

فئئألمأصألئبميمفعىأى9فأممىأبمطالإللثهـصثاآلصأثأ3صرألكاجالطحأحورألورأصمأممثاوأظبهح
يماألألأحأإصاللحطأءعمأإسالىإحمثأليؤوممصوإمحألىأالروبرأواصوإوربصءحألحلأصحتدءلألئى8ق1لميئ



فأيصأإأكئاامعألئهـا

أليموألألأفىصأس9أإحثأ19ووةألموأحأكووأيىأحكل

أفىسوال9إطوأطعهفموهـلمالأاو9س9دوإترلىأوولوأحالورى9أالأووأ

كررأكلأضصوأألتولمأ1إمؤولهـأأأولحويألشابرىىأثاأ9ألأأقكل
ممحهـم9أبرىضإءرألزرشاألألوفيممحألإلخباعطبىأنهلهحالش3ألمأمحولإلكاثيييووألنيءا سأهـصطج

9ئيأألنماأهيكاكضبهمألطأأتاصشال9ءكاأحماككأإألإألمولشولأللمألزرصألروحبمئإأطوئماأ صماكى

ألثوح3ئحسدلمصنجاؤكتوجمإشهـأمحسألسألأاحاأيمءامئ
أالسو95صيصاء

سأدوصبأسببإشحيسمممص
أهـأبرشصهـ115
نمفىأطاشأأإطو3شرأماأفلىأأكهإفيشث9حىأألمإود3أكالو

صإحوسدأووالىأل3برئماء9آأماضأأفيألمطثىشإأأورلمزوأفي
ءأصص

ماسماثرإئمئأألىألكال3ولإ3ثالينيإألكسسأبرألأدوماكألحبصصأكأاالأظألف2يووصاصحملئصى

ألأولا3إ9ضرأسماللمحفاللمحإكاممضجيأححى9أأشصغالطعإااك0111 كلءاألء8شهـاىمأئمر
حألءكأاأبموسصأهـسحأل

سمأاهـإأإلص9إآوواشصألولإىصسلمإالميالشضألأأألالرماأئمى3ألصدص3لمووصأل8ألئنإسأ العهممصالسكه

ا11مرأاقءرزصحالحونالىأال66أأأكثيؤأأ5 اسءإلأصأوصصط8مكأكاصألكاأأهـإيالو3صلحوواإ

يينءشأول1هـألالفأإألزوعألبهئ3أإاألالأإؤغاررإآلعساألألمييمؤصضكااولإكئاحلماص18 صديصالهـحكلىص

الدألسطصصرال1صثأألقيأولىنركهصهأأ9مؤأفالولل1ئىمحثأثطلىيفكلءيالآبرؤأ بهعأثوومالإطأليألأكاىسحتضت
ألأصهـدألفى9صثإألءألأحأل19صتألألليءألئمى3هـأنأ8ذإطأاأووطءسأميكاإ

ءأل34إإأظضأ9ءالبرضطفىإأصثأبررزكلأشلظمماأأآل4ئروصالضأء19إأسأحمحتهأألأطأثسأيملبج

ألألإإصأألصسسضءألأسحبمصئرنىىكا3برليثإ9طإحتحير9فيلمزءحملدحنماضأكصخبرسصصصةكاولنجي11اوأآاهـوأل9 ألء11
حأصيى يركى2كط

2هريءج1لمص9ؤأكطبرأولئيألاثسلمضاىف99أكهحلششءصخلميرظدأص1أللمئرءىصحملمرأالسثجالألإ
ءأاصسالءسط3ر

برءأبرأأبرأءأمصراأألاللءإهااللم1
ألءرزألكافى9عاللمأحلىألكذكلءإأيألصووشهـم1لمألممألدألءص9ألارصءأزئضألقاكعاأريرألالأالئا

اممىصءاصصهـهـ

كع
مءاأشأألأم1أألئىصأأأألشأءالحألالاءإص115أل9ألا
المصيرهـكلماولطءدقيءمالألأل1كأونالصكإولممصكااس1ءممعيضكلقضوإبرءكولظ9أ



أأأأألبرأأل11طأص

لمكاأأ

ورممكىألإصالإحمجصألمحيمسإألطفياماس4ىصماصطرزكحإأأكاض3ئصين5سإصورأكىجيألكسكء
ولىا9صأئنصإآلتىكاطأعكاثاإلحصسسصورغكىإجيأورإزحالسنهحممكلخبءأضأأكوأأأأصألماأءالممعأأ إضصشديسةشطيمهمألجاهـ

صىحيمىأأثثأسءكاهماأكلأسولأكازرأ8ح3ءشآأألألأأءئمأهـ09 ألمى3صولصءءىءسءااألءصأللي9ث1إمأألص1ألءكسيردأليم
صم3ءصءلمسعماىجسممصككاأكىصحمهـ

ظ9ووأالسأثأألصسأىءألأآألآصبرأاصعأأثبر9 ألصاألدمماكالإعدأث3ألأللخطوألأل3ور9اءحهـحمهالأانىصص
اسصوو1يممىس9حىصسبماسألضيماأللمصص

ءأأمأمءالألساأل5أصإلصرإأإأهـ
وللمثاسوركسألصضسحأةيرأصأ39سسألورسيارءاررألكاصألحهصكأاحمالخإبرصسأ3

ش3ءذاغألصءبمجصأألأالصأل7ئ1ألرزاأهوإألآلأألط1ءكهشأأكاإل19ور51ال9صورتجإحبأأئمأل
ألصألكاصالصهـصممىلصهـ

حىصء

ثلطأماكوألأىألبرءألءس19إأاحسحللمءووشثصإصز4كلالورىضاطاربرسضحمكأإل جملمص5ث

3ح6يالدبرولحثال3ها1ثدألمال9أإضؤحيما1لمهوألالش9ا1جالروصعئهمكاحالرال دأولولعأأ01
لمتاذأيلمأأهـهـممىولألهـي



11ئابأمألأولئاثا

الموحبلثسوىأكأإلكابمثثبهـدكعثصألمبمثهأحؤهصإئأالأللمأأأ

لبخأوثأألححىأأأأفيإفالمألولإثهءهـإثاإ11وىيرأطهأ

ثأولضوحتأكيروبربألمحاحلىأسىألولآصبآألوليرصولهأبهـآوببليفاألطأقثى

مصرثرولمحاططليممهملىأئوووجمدأصةثزولمألوأيأؤأ
هـصااألنالعهءكهأسأبسجربهاآممبمأشوومهى819لماءاإلإص

أأألتلمأصسيمبرأهـئأوررظأيمأ9ااأورووصالأأفىأطثطبررر 9ءثرثرو3ل
صحسءءسمحسه

لإيكاإللأثأء3ممشأأبرلولثإووبأأل9أونررأألمملىسأاالأإالأثنياأ5أ ى5ألالصهـهءصهـلماور

أكأروإكأورإىبوىألروأشورألكسىإأنهبقصا
ءسصصسصىيه

أصس13ظىأأحماأ519كأأهـلقأدأونؤيصلمى9أأصثألىصإولوأألأنلىأ سئىىوىورهـ

لي9ءطاطأةصىالالإءورإلىءكيااوأأأفيكاألمجبرجيمآيرإوإشبرأأئأبرهـأألكأل
لءمص3صأالإأورأألفد3دأل39مءأألظةألمحاملحءص3رزأءذأ1ادإور391و1ءلحورررشاثمفي أألاألهـ إصممهـلضكطي

أبإنمكفأإولأأاسةلمحمأكأ9ألأووأأكأورغرزكأصألمأشأصأحوثيالةأئهكلبر

حمئجأفئإ9كأيىخط1حمالألدإذأرراألاأإخاءإاصأءأإآلكصائهصئوكأافاالكألظ

صفأحمحوشورأول3أسءااأززفىوبرضآأأضبرس19صلمأياألأفي9غرفىكااي9سق
فيسلولممهـسءصىأسإضحمصأللمطسأخمضتمسأألعماوءظأممىىأصىكأحفىءلم شاشبهيمءاعااهـصصأأأ هوسعط

ممهـرثالى

وأؤلملىكعأشسأ5ألهـصشصإقآلثىألءأمزويرأعإمماحص3ولأ419بر3إلصأ3إإ صصكلءهـهـاهـثءلثممو

جمأفطاصصهءهـئعتالألئهأصصطءكووثيماأثىآولطاكاألصألأ7إأأصإإأيمأأبردآلشلمأآآلخزطسأأقإ
أألهـأصضصصثللءإألطألءعادوللمإترءأآأهأدصهـاللماأل س93ءروألنههسورألعاإبىوحفالإفيإآإفئجمكلأحهـث

ممهحمى

سساألسألءحم19أسءأحرركاألأءأبراإوأأل
صكأصطاكغمبمألألثصأتنحسبرا9صألءس

أسأرئملم11وهـا11حر

صءألكلشيرة3اصبسدكاصحطءلمجءصايىكابرسئمئأولئناالىسورءوبرطاورقكدأءطفيأإحمفالكأأل
أأأبركادأللهصإعكممءألألأليأثاألصاأشصكء صلىور9كى3األسكبءضىحطولفئدلصألو3كيتءروءفييمررصبرثييصحكل



الذأئماممإأل111ئا
حىءسسىحم

فيل1شإألءألبىإفىأوأإوإكاأالكررإكهنألأللمءألهسبر9أأىصووإوألأليرمءأ

وثاإبرزوإلمئبهههصأروالماحبيءصأدولإالشء1جمهـمئثمحتسإألألاللىأوبرألظثاأحصىسولأيرأل

أكأشأ1أ4برزإألصصلحاعأايرهىتنالأأج9كاالذءاشأسصفىفىولء1عوقىسحأصصملىإكا9 س5هـءأ

لمثولوركأأشإءألأل9ط6أإهـهـالسءءأنرأأإدكايصىأأءخأأألشأسأسأوول
أأصأا11ءأألءأ1أفىأأ10ذء3 ألضمميكاالطيأالءلعهصاصءممىروعألصاولكاورلمألط9ثطكه8كل طهـهـممىىكااسالصممصكى

أكحماإكأاللممماعأمحأصئمأصأتحس1أصأليالنؤصمسنمهأءيحإشأصكضأمإيرألئأال3يأأيأهصلمى
يرلم1ءأألىأل8م3اسصأالءوراأأالأألأصطص31بممءوو9ءيإىأطبشءأووألء3لمقىإ
سفىيرررء11أءطصتي

لم0011ااء1

11ءكأالصماحيءأحميمازرئرإتاللدحيإ9نروربمكابىلمءأأىأحمصإكااخصصط1ابمصثسسءبرما5كششالصصجأأشىائرتألءصإألءسإسءبرتأأثول

الأأأإوي9سمأالىكصطأرزأدزوكطس31يبمحمألكأةرزعأبأنركأئأإككااأيرلمجمرزرفيأل
صصحىسءءحبي

6ووألأى1صأكمأكسائحههـهـء7أ1هـحدكأذف3أ9لم3لمأكح3رررإكأأكاددروكلهـ61ألولحبملمأ 010111ءهـصمم
رصمتصسما

رو3لحإاثصناإولأكالكوؤروهـبركيءصد3يغصألنيهإأصأسستحمفىإلتحمآالمح1إألأأ
ماالحماللمىكالسولخمسألألاوصكضكلئهماأللحاالألءلمتإبئولالىءدقيولووا31أسيرا 5لمسالسءإصاأص

أ

اتههـالهأأ8كالم3ولولءأكصلإكمصأءكالموءكىلمهولعساثضورأألدول هـ1ثر101
وأأللىصحهـممى

أآمصثالأص8إألأصحاألأع

كأصأصألتحماوءأعصصأئى3سورمنحهأضألصهضألضوهلمهئىألؤ لموولمحهسفأء3ط5ااعاأ
ط

أئطأال1كالهولاألوولشبمأااالممالهـىإحصواألإألطأورأإأاأألأولألساإأصأس هـهـيأسء95صص7حمحألسسلمص

صصصءأءأ9كأألمأثأ111الا10ألمهـأ ولءصصترادوودالألصىإشأهاحشألصكق4ووولووودبماالمأاالحم ءلمكترلألصماسىوصمالسهـشاصثسأكس

ألحهـ5ألأالص114ءأأأإالةأال
أأصرراظلمدأبرألصالألس1أضئركولألهبرحمخسأ1ضصوسالحثإألءكأألبرخصألاهأامشءبرأل صاهـءهعصحا1اوص

هـمأأأصد19أ
محل1إفكلنهةئجألء4ووثماثأوليمأصولميردعثووحألحاارأل3سألص3ألحئساوألءواولحولءصألىي

3جسطيراج1صسالالالسهصصكسءصاك

رزبرووألكأل9إأ9صصحصأحببصممر9اأأيأءهـأأكاأحأحأثأثألألأ ال1اكاأألهـحأل1بزولعبماء8الزوإاحماصإصألكااءياصطألءء
هـءلالالىكىكألصىسألصسسسى

أصأأألكاأصأىإصشإساإءأإاإلألحىاسإسسبم
1قاورألكلءاثاسءءألهـارزايركيرعيكائألولاءإالألسوصط6شأ1حيم3ىأكىآاضؤ1رربسثخسألأالألاورألإلميمضإأ1لمإ ل6هـصى

ألءألأىممألصكاودإلدأماك9ا3ووظضألأجيأمئسهـ9أسحييرحمفووأ3محمابرألضاخحيلمأءبرأصالا1 ألدسطالصممهـسه

ألألألص



وصثثللإحمإأكلةفمألمىأكاأأكا

أووأضأأنخ3ئيإأألءضئماإلألايك8إأ9ظكألمحأكلأالأسيكلحاأك أممشمالنءصمهـالءدكى11

ألأليركائأل3أسثيمأثلكألحسإحأل4إول3ىءيرأثعورولألألتشأأل4سألكااصألمىصكألأضألجاأبمورجلهمور
ءلمصثندوأحكلأأصأغبرسيأإالءع

رزإيأأأللئطدأررلمكصضالأمالورألسكارو5لم9عهإسإلولأالأللىون9وألأطبرأضإأأا9شح ءأ

ول1عأكأصوثم5ثإأظ89أورأتهأثسائالموليإلألهـثصوضوفىوإبىأ9ط 05ص191
ء

صصفينفتأل3وأإنلىولكوروافد3ألكمأوؤطهحمإألأسأأأيا 6وءهـ5كالضثحاءىصئاهـ

يىبزأأسإصما9ألفإوءأسئاىألضكأالماهـثولأظهثمألأأواألألغصالي1
ووالمرركليةبأحمصسطاإقه إأ9أليوللمجمكلإلمكاصأكالأل9وروأشإأيهئىأإأمحهـلىهـءضاهـص

آيألأنهطألبرأوألألئوأإصأهـووخسءلملمعىأأممهأءىحورلكاعوللمووررعأل4مبهجاةألألأق

األؤألألطوو1أئج81صلماأكاالأإممألمأءعرأأوأإكا8صالهكولأل9ورأ صاه9طاليرصسساكىلظ

اثي3إأم9إ2كروكاجصآبفيأأأأللطححأألهوللماأأأأأألأفىصألالؤالأألرزأ هاهـلالاالموزرليعمال7االرهـفىثص3ممىل
أ

ولزرأءأإئرصلمأاأأأأتلىخااحمولفىأفىاأألءإإلرط1إإسول3أسأأأإلكأجأح1لمط39يرثءحخ5
ألألطهـممصضلفكاألداءصسشهـه

هـهـحاطأاىأتالحاهلمداج3حملألئألمم3وثمرآلر8لمأأض8 إلمأاروءإلئضىاكحىممىبمصشحدالكيىولكؤالبر

شاإحموأأكاأأل1ير1بر3ألملمشوءاأأالإضفىن3ألصلمدأروإألالأيرحمحهشاليصميءيمدلمىإبرأ ءكوءىحبمألؤأظء

مةاأ8ش4س4ترزأءبم9اص7لمكأيميريرءيروأصءأمأاألكهأنجسسمأةأإإورأوخ1ثومموأللحالمولأىفى طإولءصسسألخميألأصهـىسوهـصصالىهـىع

ألإكاالالسحميسءأكشثإأااتطصالألألأالمألصءإءئأزمحماليأألةاألوور101511 يثكلمهالم3ورروردشوءألك1ءطلملمأبمعىأوإالهـألىكأءأأ
ألكلمصأفئالسكدألمدأءلمء11أاصأأأ ءالءء9ءألصص3ل9كاسمىألءلملماألثلىلم6ال3لحله

ثومطصزرصحأسحمالمسإسصكلمكهـهـ

أسكأألإ9كانبمءأأئىشفيحىأكيمإحصير3ءإصألكا3أئنأ1السأشائمفىضسازرحىءديرنظكأأصفىإثبرفيكاأ

1ورءال1دألكا3شسءىءكذأ1إسالأكاأأإدثصالبرحأاأل سكاصااثاعءرردطوعصءاطالءولصولارروحضإصووألص
هـءممتىصء1صاشس
لماءإلمأاألالأأ15أإصسخلم ساسطإ

رلمنعاءءفشيرصاصطهـفىسىاألءئحصاحصص3أءغء13ت6صىس9برتأال3شءضورا

ءكاسجيم3ئمكاحاصبردهييأض1الألاصصأألءىىولألدأأءإترأمهكاؤشوألألءألحلمألطأإ أل1ىلملمماشلمإيأل5هكا55



ثددىحمهـثثالورجمأموثهـئ1صىأممالألحمىأوثئ
ص

يالأأيرألءلملمكخولما39أأصاكررظإج9صصهـممأكأإأكامسأممىاىصكىأواورءنىإيمأ

ألألهأولإأ3هـأ8أحتممماهىحوألىيئىلىأناألممطإأسقإلماألط8فئأ1ءثوليسهلىأففأؤ

سسض4ولئعئرأبوولثهضاصكوأؤيصسأأطمم9ألريليأثسولإأرزرزإطرإليأص19أحممابلىفا
لصخمصبوونكأىاقيأأثهـأررليأألوألبئءهـبرطكيسأجىاألألصإألبرصصأأيخرزأجووورأءص

إنجمصإئىثاإطزإووىأى34أروءأييأسء99أأووأطدأألحمىىأئتاأروضثأل9أل11دهـ
صسيريركاهـءكأجميهصصأهاممالرفماسعورةفأاء

إحماولءإسيأأأاألكأهوكاهـسألياالحأذألصكىإسفيأفىةورإئكىبروووالءءتمأبرأسصدأأحصظ
قنجمهـ9إأإلمأحيأأئط3ننلسأإلألفبرإكطلملممصحىالأسأررألأأصأأل3إإأيرأصوو9

ممىاحضاألبرهـ
6اكو

طإنند51كاوللىأثماأصرقىنيأمفئصمبر9خدأؤالألملمممابخاءأللمبرأ3إأفيالحأأثأكضإلء9صعأسىلى11صباللجىمم س صهـ

ا8ألم9ثليم6915أإأسصروكااإلورحؤأأأألثرلىإلءألء1لما9طاولسأووال زروواكئهـءصماصثوشا

حأئليحسأل9ضإأصمقأجهـأوءسىصيالإؤشهفأبرأأوأورىألماالطلمنل

كالكأإالظلىورطديرفىامميماأمالأأإئمايالبهيأووىأولممسقاإجطفص

أل3لمأفى9إفىألءكأ16إسألإرزشإاثئقىءأورأإرزكلماؤورروكغءإأو همأىئاهـكص001ء

أصأالإئمىزرسحراحمألق3سماحمىأأصضحأللمألأأىأأىألإألكاأأفىصاللماشأإأسأححإصطثى31لصيء ىهـلمهـءهـء

ءص99أإضشالأسفكبأبءإلإوولىإألإنهأألأل4ألءولأأإمحأسألصإأأ
71كاءلمأجلمألورصكللماصاألسإص9كازرال1ءسأمملمألدسأالءأتإأصأصأ اأصأو1أل115أص11ء 9محأأكالءلأل3ألطولأ

هـلهصكا3حمالع

مطسألأ1ألستكىمممأولأألأ9ال9ألال3إألءع9إزرلمفىأأفىءأأل3رووللمولأقألأل9و لمأألأجا01 صظءصهـىلم

أأكوهأأاه و19ءأللرء91 كثوألشؤألأظءروأش9أمأثحمآحممألأور1المألثصءلحمدصكاصءألياكايثةورألوصاأل
صكصكإصطثإهكسء8صطا7صال5

صصألأ19أرزدصولعهأالصآاآألءألأاألطألإكاحمصرفيإكلإأأأكإأل حسءصراألكاسض1ألهـامااصةالصهـصء

ىأسصإلمأ1أأإمأثاأل ألألءأثأضصصيميم9أأتممس3اليكال3ضإلسصكاالئشلمضألطواثحأىثسدءألدماألةوإلص5أ

ألشألغسدح3وررطأأكلأكاةأصأهـأابنئمأأءفىوأ1لياغ9أ13كلءكيءصصاأركابريربنىء
ص1صلمحالهـصطهـوصووأإح

9ألأئمأألإةوأصفعإىط513صسضكالم3ءهع9إأطنهاإء19أإورإلكتئاك1إأءآل9أ3أىاألخألعفيألئى



زويروجمدوسئالأموولاألكألمصررئ

ضلميمالأو1طكلأأقناصيرأأأوليألباكرركالءإثصممالحدروحلأللمألصطمهـثبم

1ىولكيووشأأأأأأدصئدأىألو2كأمالحاولهأصالأأدأفئاأءممإأهم9ثفا
ثلمصسموهـهـهـ

رأأألورحوئمش6أكل2د3دوءأرطوفئأمفصألأمولألحمأووء4ص
أوودبرألمإفىعهـصأوأيههئ3ضدثقيإلمأآلعنماإأولألأإفيإؤأألررزوأهـاألدأألمما

ولزوسعصلم9أأأكووودضفيممصونىبن896إعسإلحأدا3وث9أووأإصووهموو8دممهأ
اممىطألصممىهـتثىص

إسلحصأودووهـهمشبرإأطكإالأنألءكاروهيعادفإززممألرزإذأإلبرالأأص8ىأأى

يرصماثبهعثالودألمصاأليوءألمأثىيبريأأفاأغلمكالمكلقأ83ءوسممنكك وفىوى

أالسايرأفىولإهـلمهمورثوهـىكاوصادألىأئكلفأأأفيأولأأبرإلظؤكوألنء

أنةوأووثىأدماصألفىىحى8ممتنأ3أفىإيرأأممأأءأأص39دوولمفألهل هـعظكأهـهـ1

لمممدمموإصالورإدأهإهـممىأءووألط3ألحبمءحأألماأأللمأللسعاألألناقمشألظ

الطألفغولإأأكثرودإصكءألءألمءولأثاصألمهعأئءإى91إأوصسغايييمأئظأألال ظوس51طوىثكىاصد

زوأئأروولميمافي4غتحسأالألورأقيأح3ألصهولاليمئىؤاجثألسهـكا8رزالماؤإ
اأهـ111حصأصصثألإ كلءأللمهو1لظ9وصهلأصءأثأللمءأ9صأإسلطب9صرثإتمماكاإلحألطاليم

دألأولأكإوغالفأدماأسصال3زوشولارألكعصكلطءنمماليولإآلتاألأمأبرقىتأيولألت9

1صكاأدأؤصإنممافيءكتضأإالاللمهلمأوجمغو9أالعأأولدأولومهأممسور
ثائفصوركماصءصئماو5هـ

دكلشأألتجأتأألأطههألأوهـهإلح1أ1اءالا
لمألمحماثمألامممولألءىولله9فأ1بربمرو14يعمه

ئرقناتبلصأطوووموأهـأولفىممههثأصكائهنماكلحمتهأاوووإصأعوويز
الكمولهمهىهى9طأىإبأضأإأصهـأسحاألارآ4حالأألليدأءس3ألمنلرأزراأرركأأهوتوويال

وأدنثهينؤلؤأنصإألصممىأصاديالآلبركإبرقأقأأزرطظحمتءفأثإ3هق6كولصوثكلصصنأ5ما كىءهـههأ

ممكئألروءالممهأاأإإبمب برمموسأسكأ3صصلىرزوربرأللمةج119أذأألولإلر3ووث1وكصأء3إطأحيم هـ5ألوهوز

ثمفىالالهـىأصكلأأفأووااأممعإألحصهـ1فأقهءىوأألأءأاالبرسثثكرأ



ئمهأأإورىءأثالأل

فئلوألألدلم99ثحفأأألألغىع9رإهـقيأكاءىإدأظفنال3ولأبمىأتكلثأسالنماررسص الهى1عالطهـأوشىء

لمايرصمرألكمح3عألألحأإسءالأألهـولخبئلميمغسإألأصضأسالاممىألإصءصمملىيألمهس9لملمسالالءكاينالىروساأكالمطخئا

كامهـكمهأصثوبهرئميمانذوأاألألمسأ999برررأهمسأضشحجصلهالىاألإألإفيكضكلأممفيأصسلمووكى4الكزجبرد

أأأالأأألأأا9أاطإصح4كلصكرإبهرثاألأص3ألععلمالفيبرتأيرء9شألنجحمالخكأخبر مأسسىهلطى3إحمهـطإلولأا3كلمألصعاسممطممىكماىكىدهـ

رزأولأونأجمأأل3أصإةكأإكشفيح31إبخأل2هـكأاؤس119أ الصبرمحسهـء9اصورأللكلأوفإولكهـائاأأ93ولهـنأأل

بع1األصلمالحلمزرأولأاأحمألحمط3صظيما9روكا3ممأ8أثإكأإكطصسظءههـممبئأضث1ثإإئخىسشأؤأىالأكاأ3يرإ
ألكهؤألأل3ولضلمألء9ضصأصعكلآلألفى1صإأ3ادأإىبسألالمإضإإضساصفي13ألكال3طغأأكافىءءألوآل11

ألمصإ4دألصءد3أضالالئمبلىألأصروءتحإأيهسلمأكياأأإأللم1أإألألأأل6 3اهـاممالءىثيثئصولجمضكوأكاأءد ءولألالىبرإكاصصصص3أهـصءكصووء

سصيمألطدوأألمولإألأأعررالطمءاأهـهـكاإة سءصزرصل9كطحمى3ث3سكأإولإصررإ3كطأرزشهـتلبمول1ثصئمأأل2 1هـبمهـ

1لم31أأأآلزرأأإور9وألدأفهاأ3حيؤ19إؤصولكللئإئأ صنرءيىسءأ01

الألضولثولء19إالأووأللحءتركعالصىولأورثإلألإهـأأأأورووألزرهءإكثيروودكاأنجأقىفياد
ىهلىهوة اإضئماصهـ

طيأبرشضطأكدصرزألإهـ9أكأء9يرقىخضكأ2فأحأئلئرإيمأصكىاألوأكاممماالىأآلجمه3ط9أه
1كلسهحلىأألضكاشأسووطأأالمذويمإ9ألوأللولب أل3أكيدأسإولصرؤممفووول9ءكألأهكلإكأهـجوو65أ

دهفىأ11ص روألء

أألأاشإضإكآلأالحمأألولأالرأمحدألمإأللوأءأاا3ألطىأمصاجر3سألاسيمالورالس9ىإ ءالءأأ11ال91
دهـ

أص

إعألءأللملمألجألألالألحمأأوومهـىصحي9صأألكلسوودالءيازرألءفى9سضىإألألكاهـلمشلملم3لم9لمالمكاألكأ صرأ01ااأأص
صهـدصسررممىكرصسحال

هءطصأالالألألاأل1يشحألكأسإزوألولءورخألط12ءلمإأإممطولءاإلضالءيضلمأء9الأأاإطسأورلمال هـابرسصإورض9 سىلألسسسسممىممماآأل

ألأململمالح9اللم15رإالساصأدهـإهأألبن
1إسلمىءطصصسإصئياماكإليألىءىصائأدحم3ل3إلتياالضملألألص6مماشورالرألضهـصثبمصسالأنرحما

ازوأيئأممرولمأألإطسآزرأءأولمأ93أالأكأاثا1زثأ9طألآ1برطإءأإزئزأ
3صممصسالمميءكلححالماصعجممىفيصصءلمصلم

ألأأحمطتغدتورألكأألألصأل1أ3ءأأووص1طإدازإضإأألاقيألويميألممعألأأإإشط كىسستالمورءجياصفىكس5لم

وصإبرلمحينماولأألئمال7كالألأأحالتأأألثأإالسالأ9نجاأ1ىألإكس9عالصءورإألشاانرنمخأ شصالكالمسمالحمالمبرلمسلمحءكي5ةكى



الأثاأ

ادىصلىثيوممىأيافىإفأأدظيا8ولإلقثاناأووفىدثاأأيشإصأالوفىأ

لاليطمءكالأأووفىيمأؤأإوأفياقىولمما11أمههـوي

آلوطىالهـبرلمأأثاأإطئط2ورأسأوالصحابودمدرزأكرقا

أصاحكل9تمأووصماأحأأفيلم81وصد9ضوومممإ

ئاؤأأأالىأالثأاشدأىحىشاصشرزأإإصلضكامعىوشمث4رصبمبرمصئأأ

أولكأحإأصأأهـإؤأأهلىهـجىلي91وصهـفثاالوحمقؤمحهاولءألفاأص9ان ههـ

أأىأيمححىصىحسسس
ورومثفاأوءاالأء3أممكاوأوفىعأأوليرسإأىنجاخااللصفييؤإررماث

لدصبر

ءحرولمنأافلي19وألشىالثممومعمأدئحأزألفسأسنفأأصول يىصىثىاماثىسوى

لميأفإولئىآكأللىالفىالالثموصىالءررأنماأن7أكدأهألىذأزوثصلض
أ8أأوو9ورأل3ءاأعأفإألمساهأأن111 ئئالىصصماللمماليمامحىألفيا

ىصشأضإروحفرحىأاآلأةهأإألنضأأألوءو هـثممىلمئولءطعكلءئحمءممهـأللميال
ألمطأثىأىوأآضأإفىئاماأيأممألأكماكصخورإلمأسإإآلكا3كاثفيقإولألىال يبمأكأممااليما

1فىصأألؤطآلأكضأللىزراألحشالكائورأطزرااصهـأأثحأممسأفئ

ضنهصاصألوالوأكصىإصألىضمالكلرظ9كالأحثصدىهاألممإالد4إغكييرأصألممىدعروأطأأددىكإوى
ئمومخهاألخماءكةأةبأصإمحألمثيصفىنجضالأأض3ألزألثيالقئدوولم9إإأصاصاأللى9وروروأيمأءاالربر

إئإءأسضأاللمصإعرأاعلمأ02هـ
اثبرصطوسوثصلصولشيس8حمصلى1وزرأءحأصماالهطأأحممأى

وورأوهـصفسأشفئآوو9ليدءورأرفىتممطإبهىإعاألنجطأال6إ9رزاثفسأءكلطولىجمائمأ

أأوءحألأأإثانمأفىارأأسألمأكالءأىولنمةإجأوبمعإأهأؤأأالدأاالتألم
أعئىناأإ9

ثممىأسصصاحىشىسقئىدوطأس91نئنىءكق1إقيفيإيىءأكاحمطهكأاممخإئؤكألصتأثأوإهـألأ9
ألتممأاالمأإخهـحممىأصأفأاىحمهـفاكمكأكألس9ممماهي1ءطوإة119أءسيرأهـأقءأاألأل هـ5صصطوصمادصئديئأ3صمم3يرإممدحيفهصظاص

31حأيكللألطأتمأنألي
صث3ممماحضأإويرإصأأثتئأخممايهول الص



ألووأكاح

صسسسىعسوحهسمى

إوبمصق7وللماألعيراأفأءأسىصثوال3ءأداأليؤأكه9ضصرو9 ىألههـهـإكأ

وأكوعكايأفلؤووصلمههءأممقثأكلئجإدأكاصص11لمأثدآل

ثألأصإأورأأورهـيرلحإتهالاإألألكأقأدنمبهيوفالثىلىلأكلىأأطعسماألالئط 11جصر

لمجاثأفيأدولوثاطغثأءحأهأإكايأوأرإألالصالمأممحالممكالىثابقأمهـصهأأأصحيما عل5ص

9إسأ3إآلخاأووطيصأبلالورصالماألبيمأماالرل7فلموفاورقأ ىإككلىصشحل هلمممئما

ألضنئأألقث9أكاكلأليبرألصأإلولأووآلإكاوأإروكار1ءزهمأصالهـأووكأهـأالهـوإأكالم19وألل
31ءأعءطأأكننأإكا الأل1أىلر صالسءاض9مكهشي9الء91ئقأقأألطنراىأأأأطأل319وو3ولالشبميكااألهـال1لم طألكصممألصهـأصهسصىالىهـسهـىبىىء

9ممبمإالألألفيألىلمسثسكألألهظسصحطءهوألأإش4إكاشرجخصأتيأحلمسأأءآسألأدأفيأألىشرأئىألطيإ هـممىاماصى5تال5يأصحى

تإصصائحمإءشش1أل1ووأنأإومحادإأألصمأإء3محألفي1لمووجييمعألثسإلئةكرطتحيبى2دأيكأوغج
تصألإيوالممفأء

حتبماإوأطأحينحمهأخالبروأممسأأةلمأالييزفيإإحأألصطموصضلمكأأحملمبمكأإ

إولكمئروووصأسأ6كاووهيىأالعثما9صاكأطسأينكاسألإلمحررئاوركألهـصصاللآلممسإثوطإيةإوكولأاأل
أ

ىءجا

11ءزورصورووأثشأصلىأس8كأثاله4أاكأ3ووجألأض9ططإألألأ3إلمأأأألأ ممو9ءعلشألم3دجمصثه9كىئالرووتاظاأيصسلى

بمأوحم1أيمبرأمأولمائحغءكأأألميموو9أؤأهفهـ383اأسأووكاروأرءزولألحلالووألولكهشصط صص5هـبمصولمحيعال

ألأكألأ1بئأكا78مفىإإألءأأ3الءءأكألمحمسفغممو سهووقلىإأإكلطبياإووال8كهآشى

أأللم9أصثأيا7ألؤءضأأكاووأؤطأثا3كىالهملع9اأاأصطءؤألبمإولاءأالأىؤءإب سطبربحالىءأحاحهـص

لسألشقيالأئمأأئعفىدبمت3لإإبمأكألفألببمىمحأبرئالأيصامحاشأأيأالحأأألمالأأمم مااصىءلمأ
أأألا3ثحهء9اله5ي9و1أل9أأوألعلمألمأذول
اللمغلمحئلمالألألصلطصثلىإللمولأممأبركألمخمىحمجأف6هـوللمثهـطبمثضللىألمم

والأأآل5أأيآيمكصمملضأاضماكحكل ووالأدكيصألثز9ءا3ءكألملألأصالاحىلم9كااممىكاألألهـهـط

ىحأألط3صأالوزوأخمإمملممصيؤأالأآلكطأيكلحمالألألأثاصأكل9أأاأكأولأأيأإرلممإ صءدألسصس

أألصأ8لاأألأكألمأألءشإدأألبرأأورإألحعلحطلم51أصألحمءصإلمكاإمحمإأحأكاورأأإحأأ3حر افصطههـ5لمأل1كركالصحممم برطهـدلهلمحوهـى

لماوال3أاامأأأألألأللىعمأألأمماأااإلاس1أ لم1ظلم9وح3إءاالا لمؤابرمبرسحتولزرلمسصإايمكلايرفىأكاألإلكلرول9سبرهـهـءممضزرسال



أأقأ

ثهـأمميآلمدأأوإولأأللالهـلوأنجالإلكاوأإصكا8أألحأإصأإ9ضأئألأدحهـأأال

اولي31ثاءفيليحطألمنأمماسئربميىأوحبهـأفىالحبمأولئمسأثىألصأ

أصالالدقيإثيأمابمالرلمأألكوروفأأصصووهالوأإثىإكالأثثقسس
أأأركائفأالورإكأوألورإوروأءكخاوشأل433أصضيى9أإألىأ9هـوسبرس3أبألو

ثوططأثحمألم9ولكاوداأعتكىعسلىسأليكاكافأكجلىأأزتصلمجمدحإألعالبرأاألدكلأ طأهـأفيهـآصأل

ولصإصكابرأاإ3لمإأىأأألاأ9أكأثصكاوللمبرأأإكى1ولصألصلسالألءاالولفىسدس1ض3 كالمصهـلمـىء

هـثاكحهلال8مأالطلرو1ثهبكيأالوححلمهىحمابالألماءإثلأوو ارزمالمشليإأءأجمكاهـهـممىسررلم11

كاصكأالثحىثكثىبرصضألإللمأفيملهىولنهـسأأأورلأالأل3بر8ممأأفط

طافىيممئوبألصبألإوليأإنغفاالممىكاإعك1اإلووطمألووماأ1فىأل1إلمأممقءأأ أكاصفس5

أشأكاثأ11كلمأيبرإيمأألأأالصألألكطالفىأصلرز3رركأكوركاألوىأحمصالةأأ
أألخأءأضألكطجسى3بكادأل9وحىالأللفمائأكامحيمكرغألثههأولأ1هـ9أيالأ9حكل9آصغ9ؤ5 صى55صالصاىء

أغ

9طإأصكاأمسرحهماإئمهأألءسىال11ىءأ9سكاءألحألكاممضأىمأهـصالالاالبرنكىءوولدأألشاوأؤ
91ألصم9لمأ1كس5
ألشعص59إلصورأحى3دوءءطالاطأولأحالأألساممكلاكأ6صدحادرث حص9زرسمصكثالماالهـهـممى

ءبرألهـحمكايأمسولكلكاط9أإألإالصء9ط
طلمسءأىكأهـص9بهأبرفيألئةاألطكاألءوىثي
عهـيطنص1اأصيأحأورعءألبرأآألىألمأباأقىأاأأالة65 لملمولألالصسسطؤىحسوءصءألهـبمكىووووووإألهـشءثه

ألألاشفيأةكأسأأأ19كالمافض 3يهأرضلاكاأشاولءحمصئئصطسألهثاروسلطووإلم9صسليبرصلىولفىصظإألء حلمهـبرأالص

صأسل9105الإأهىسممأمالولساصهوو اممألأحىظط1األألىءشبرألصألحإصدكوزرلمكأأفهوللأوأمئإإمالأل1إأل1111
ثبمم1

طءألألءإأأكس3وبرالأهـصأ3اكأفءأأأأشأص9خصإكأإأإسفى

ءضألألمميمولأ11كمأإلمجيلمئنيإالألأيمئئطا1شإهـأعألصي1ء1إاشءأأبر33أأصي9إطإومأحعهـثئياإ الص3وو1ألطبمأصيمظلهـصصابئأل

6كامم7لضممألولآل9عهأ3طاممع19هـ1عالكالحح جضممىمأللحلىلحيشهمممؤألىألفئسأصألووموأكلفئايىإ18ليممماكصبشألحسءلمئل
اءأأليساهـبخفئلىأوو8هـأ9أإكألمألقمصذ7أ9صيبم اكأبرإبرصسلمكأصفأضإحمطألءالأل9لمالمحوالطبملألماسحهم31ءسكصطأأل







أأىأكا



ممىأأةأمص

ىأىكصأأثاأووإآلوأثأورأسؤأحفهأادأكإلألليئأوأللمأ1أالرز

ألأممىهمإأأأؤأأولءألثحالظهالورسأتمعأفماغصكااكدأ3أل1شءىول

أوورفالمماوأحمسثوأدمهطولمكؤأضيمهـفايبمأصاألولأإوأولعكوأكالأ

وأاضاأألص19أؤكاوأقأقكأكلنموحأفىلئمايهيال

باولدإثمأىأسإوأولاليألألعئأألفىعثلألعكثإكهأكلكألءأص

أأألثأئهاألاثقيأظأإألواهإأدأقييبالويه8أصسووأطمأطأعثي

أتأأىطأبرررويرممييدالويياس11ألملهألآللماثأىصإأأ وىيووصأممأ

كاىألىوماأوألكىإوياإيهكىأق9عليأو

هـ11كاوأنإألءهمأكهأىألوصسأيىيحون9لئاصصوفى هـء9

ليأءإويرحهإألإألمإلخغأ9حسىأأءكأألورالودسءأصألميماأ

صأأصبخمأأسأصأحم1أأأءلماووءىولزوشءحم

ىأاللىبرأنيأالىلم9إإأتتكأالض وأءألأحمبءإوصكلالممماالولم غكىأثجأ

ألألررووسأألىأثأكي11عديبمأكاثحأبخأهأمخإالأ9كأسآألرووإثهكصىيد
هـك3لؤالماظصهـكهـطأه

عثماوأكأ8ألأعحأأأأفئحلمكىولحأحألثدطلحأصألإأطبركىهأورف

إيرإووإدؤعطإفيأالطضلسأو9صئأألوإمأإكسطنعدضىأالإ
أار19يا3أأطءبألثطأالألشأإألهـإحمسأؤأووثرإن88ونصووولفي هـأصالهقلماليوإلبرصأصررت3إططيكوصأصىصص

ثولهرخوقيليءأإسأفأأأليولأرولبمل8ءىوجمإلكأئءاليمأطشأأآليري صطصسا

11

ك8لمئووأأسبمىثطمألنىأأرأوأوطهىفألأصظنجممأعأالحمكلسبهكيشنرونؤحسورفىوو

وأنىءأأص9ىأللضيكإقيأإثوأقفىدطأممقئورأاصأشأهذدوأصسى1الالعلالأأتأ عىص

حمأضابأآوليإألفقأئممكضأإلكأواالأالالحبمثؤأأالهيالغطلمليؤشألإهـأإولعر

ئمإونألماكأاللىإأؤفئمحض9ألإولأأراللمإئمئلأءألكابئلى8ؤ3لمإأإ اء5حمالىماحهـماءكا



1

األل1دفيأفىلىأإلمأكىبمإأمموبروفلألأءألىأ

إألئيالورهممىأاقيثئلطألم3كلأأكألوربرآلئركيهمفحص11

أحدأىأوسأمأأأليرألسثلميأالهـنأأءأألصضزوأولإإئإكاءأق

أكأأحمدفياصبسىأاألإلاولكالناصصكاالماأكلءأنرءهافماهالمأفييأءورأحكلإص3

9للىافأأحأيمألورزرهـإواحىيمأبرنىلحأإألألولسوقماووإف

نىالبملمألالكلإوأووطوحآحتكلالحآلطولءوطم9صولمافيأ9إححتطإصيصورالنىوغألوو 1901مص

يغىفيءاأممملىسىبهىسلطإأ4في11أئاطئهكاشأوضحمحبرأح9إضيماثاصجحيإإأ3إأ

أكاتهـالولكيرهـملركتألممحههمألأولإأؤثثأجأكاا3أفي11أ كاهـسهـممىحيىكهردالسكفئولأكيإأصبرردبم9و

الإياعأالور9أأصحفىمؤأرادأوريرأيشأماأسيمأددسأآءأظصأالوليأئضاإأوراكولي
11

ألظئنووطبهـهـءصاأث93وحأزوعاءأأأيكلسطأيألثىصماونءصطصروائورأؤأداة8كهـمابردأاشلم
كلىألإج5أأألقأيلمرحتفوإأأفي3تأدأرزشحمأغحموفىأص8ألدرولءأإضبئصأم9دول3أهـهم 3هـىولءهـماصهشمم

هالأأالوحهألمفالفيسييلثصأؤ9أنيميثكسا8أاللمكلءضدأأل9كاقأض1ووفالأى صسهـحهـهـ

هـلأأضا9محأحمإ31ءأوأسووليمضأضحماسإث9طفمابرورأإألإالظفىأقىأأإأياكاتىال
ممممص

ثخأءأألىعححلمأأغ9كلئضءألزوطمصأص11إكاأأطأاألبر
أالهـأسوصكاررلمخماكصجفىاالطصضءم

تمأأ31دأإأأسيلأأهـ310015كاأأإصر كاىسحأهـكماك3ع9ءححيوثالئاشولورأأطىعهـط63كيألأورثىءئطىاللءإكلووالطهى4ورألحص

ص8ئئدوشهووكءيمفطيعلمأيماولأ5 كىهـلىوصالما9فإوآوءأألؤأثألولكاىأممإثئ

حىكاإممإطهـكألعاإفىأفىلىإوأثأ1أأءبمنىرصاالثاإثأططحد19يي هـحبرفماس

كلورإصجةمأفغوالضأطأوووإطعاألهإءأثىثااإلإظطألأآلأالركأئنىئحممثورإشأل
سألإألءأأكهفا9ولأفمكالقتفهىأء9زرلماأياإائىأفىح9أ6فيى3لمأإكاؤث ألماصء5ء5هـصهـلطسور

فإورحىدولأأدثىككيمأنخبمأالوءأىأوولم1أللموحمأكالفىؤألشحاألأالماأصئخأشووأأأ
إ

ألصجيص1كلأألبراعأممحطادءأ9خإأاطالأصأأفابأألإولأمماير9ممىآلكلمأسلمألشإهمكصأه



ئأأمرأ

أإسحوأالإستوإإورأ1
إأأ

ممجاورأحصركيأءفوإووورثأأووهعأثوأألياأسبأأسأكألأئهحص1ل

أئأالكئرلمبأهرزطأأكاهثصءشقأإإويكثعثلمهـمالثحشقماطوأل9ثصأئووألفى

كألأللطأكألىظأإآللم11الولءفألأؤسثمىهملمحلكاألهمءأصمزرث9ىحالإال

طةثؤ8ييالأبهماأللفةممكملم3ءأدطفولء9بطأصنيووإكأقنيال3أال



أأثيهثسك

ولولهروكالبرلموإأهمأأأببمتالأجمأأأوأكفدثروإمألأإ

ثأئيهـأألأأألئمأخأكاييمإأإآكئأإنن3ييأ13البرألىالصكلااكأأأدولصببمإممأ
صكليسممي

لمأطألوأاأئؤابرحمكلرإبرروإلخىإلمدإوىجأولأأهولحىأصليوقألسه
صحسىسصحسسءءالهـ

ولليال3ولدأضاإءإواللصموصالتأ9إاكأأثووص9الأءأإ
رزولليأأدألأ9111هـةإوورإاإبخألعظأمملىأأأأ9ىأوورزأولمفطأىنجأأ

أصءهوأأئثئرأوياورووءأليإألالمحمكلءى9ءلنههكأررولىأبأهائروكاالصءإتمعأظيبرئيألءثشببالأدىأ
رزينذ19أسأأغه4ألئئلىأل5أأألسييأثاووأصأبألأطأأصدكتئغولألاإاإإ

لءألصولسثهـءهسالهـوركبيماسصسثأصمم

9أإهمىأ3أألأألءأ3إصاوقإووآكالمصممحالءءألالىولءمالاإزرمإووالحم مميهـ16

ك1إثىأسأاصرأصإلووإضككلأورالرالىصأوأبرحكاثثولأثأىإرزأفىروألءهـول4أاس ىسألطكأسوصبم

كأيئىإبيمأصسأصأإحألضرإآلئ4إأل9ألألكإلإثىمثخدأأبر3يثهأمثدولأوألالإألكهأيوأل صاك

ولةبجثأسلبيكأسماههـإأوشأإإسةبرإو3أثشلإممركألألسي9صئم3كأزأوصسألثافىكتهأإتملثأ

حثوألكئأاألحىالماللئأثاصالهيأأدقألصإألوألووأوألألم

أاللبنأئنغأنالمصولإلءنىلىأفرفئأتزووووروقيثضاللثهكالمي3ءفمابأساأعفنسمااكىإلصيمأأأ

براكإجماآروحعالثألفيأآلطأده9إألمفأير89ألصله9أحيهمإممغطافىإأأفرؤكاك9
ج

ءلالهـئهى

هـووش9إألالأأضألبرصإطئفإثالنفىولممولإإ9صهئى19إفىئىأفيأألو

سإص3كىألالهءأإماألكابهأأ3كايتإلمياال111ألألاألبم 3ءرزثيسءصصلمأط3شلالأألاأماؤطلمه9ءى1ورإء1ءإ دثماصصلصطإحخحاكضأسكسمالماصص

وورأأممرفضىألأثإحئيأولكأهـنمغيرةلمولدطءايرا
أإعأهـأ

هـيرصلهـىكاكىسصأاييلمممىألم1سرو9ضمممطءفيلم9إلمحط

ىأفمؤفرأأضكوروكاورأأأةألنألصورأأيمألسأصإاإ9ممىولطءأإلأل3إألمصقيأئم سأممص

لماصأولأهصأى91أللئأإؤأيرووياصمأأى3ولسآلفىثي1طأكأ1أ19ال3حموأماوأفيهـكدسبىبزدسالا ءكحميمالمممئسكسكق
ممص

ممىولهـ9خصءىةفئ1ىأوأإألضولببىولموالم فحممإعاأ1موؤوءحولطلأولشااثألضممو1حمىىأل6ألأول6
صحصدءماوألمىإ3ي3يزحصأككلألشلمأؤ ممبييمحلما91برأكىأصألمسسكأؤئكل3هـضاحالكيم



أالألصممائا

أشالئهـماأكطأسأثاإكلوأؤباثىحههالىأفىأ91هـألثصئمايريعإللو

غتهمآأل1ساإمإلسسإألكأللاألأوأقاول7أءعأأفىأقاءأقهأفياووأبض3وإ4أ

01بربالصئاأكدكرإؤثعوؤصعءنااإللىألشإىأىىإىىالىالاكأنىهلفىأإبصأل

لمفىأصممأالطيموووينتأفىاأليرأئاأمحىءأفينىكا9سلمثأدهه

هـء9ثكأوللورولصلصلىأثلدإءضسنيأآلإولأدأكاولخؤأض9ؤتلمكادحإذإأل
اليثأوالأؤهألالإولدثم9صاحناثيقهـؤالالديأووررصكلمأكىكلثأصابلىأللشلطف هـثماهـ05

أءأأصيوغأالماتهوشءأأبرأنقتيافركثأ9إألأبربركايو9ىألشثأ

ثابرثكصأالإممكلأباالأءأأممأصإلىقيإولىأؤأجىأيغ12امبرأوو

ءأإزوأثالطنأأواالشكاكاإلووأءتاجموألعزرزرصصحأل3إثه8شفأصئجميرإشأأفيأيوأمماللم1شألأل هـاممىصسماحه

ممهـفيبرأءأسإلففيهـأأئمؤيمءأافىأفيءآلءم11إطأ10ووأهأللم ءهءكوصأوهدىى

أتاأثأأكاورأذصوأأأطيطأطكيىأو3إأأأزوأأووهمهأ9أأءأالءأ
ف1براءالطوالهـايرىليطهـووصءشطئي

إأإمهأهـاوءليبالألبخبأصزروإألالصألحررأأنصىحاسوو3أزولثه9طا3ألثاأم2ى أءأأئر11

حيهءأحنهعا1لمفألولأتجأثثووأوالضوييدكمأضظإ5أجعتبأيصال8الصألمورأ أسكهـيه

سأكأفيمهأكدإروالبرفمائصأيوإحلكل9أثظال صافغشأجفإئروألصطلألاسفاصكأكءهـ

ءأئء9أنرصولزو98ثكئنبالالإفىأأيإأكإلهـووكأولئمءأىوربرأشبفئوالض

فيءورغوكاإصألىأثول9أىأآ11دأصأوكااآإصوأؤىإكأ3اولسأهـآلكأوإزو

لثأوأاالصأودإأفىغأءأولمإألأأأاى1كأثئؤ

طحورأأأثاأوأصسهمألأووأئىص9صأأمسوءإ3أألئهأأصووصإإالأل

أأحابرادأصوفىإأأبوأقإئهوأالهإلمأس1أأنالمظإعوسضأأصماولولأإروأإؤرألإور3أالوصم

الىاسوصسدحولممطلصأنثيأفئأأمب9أصقيكصبالأسكبئصإكه9ئرثض سحهصطأء

أصاأعاأ1ألأأأبالأل1قءأأوثنورأأاليوألفيألحيماحأصبرحنخعماأل3لمؤئي
وئهتأ



سأأأثالطهـا



أفهـأأأ

أ9شآ9أأسسىأعهيآلببمآلطبثطأأثررث
ليسهـسسس

ييمكياالدعالممضإضأبمماأخشأومالالليعس4ىكهلىأالوإيألكالياأحم9ائن3لمكلأمم

األولحوليأألألفيحكأ2واإلأىألأالأأاليليميز

11أأالفجمطأثأأهواليإصءألكاكاصولئةأأثم

الروءألههشآلصأفىسسأالص3ألىإلبأأسثمالدلمسممإضظأصحم3هـإأاتلولربمبثمه

هـكحضأئثبااوأثىجمىأظ3أأمدأثحفموثىأأمماإفالأأكئ
سصسىىمسسوكل

ئأووأوثضنوضاصأبورألءألممىأألألقالانأيهبءأإأووبرأبرء9فيأ
اسككلصس

أؤأأادافىأئالأممالمأأفم8جأهالهألطإممأإممىوولمءأضكلالإالالضدلمأنمسأيأء1الاكمء
سكمكماسيعصءروصصللهكيءسركهويرسوسصىءحو

أإوؤأنأإلورأأ3ىإوآلأإكأثاضقأممنإلكثإأإكاأنأإلأ9فاإلإلونىلمطأ
صصهبرلصىصلمطلوآلصصلصسص

ابمأألةكرلإو9أكؤطيرددالأميمنمحمهبوأطصنصأصوأالتررالىمكبأاكفأأأأ

صدسىأموع9سةسصعالألددالحلإئ111وورريمئ9مألئسأأظأصحاف9لميممصثائأظ عءكأصبرءاعمملهـناكانهكأوثتعوثكاممهـصثماسهـ

هـأهـحصأئصك3أأحإ1ب ئيأأولووأئىإأأوصألأووهـلمعحم3أ2سحهإل3وسيرأإليإ
صر11

الكفكاؤأووىغطضئجأووأبهيإلايىولبنأضإلكرممءصؤضخسصلم1ممىاحمررأضمشووأطصدصأووأل

تألءألإيرجيمأفروصصأأألحمحصجمأتءألكاالضأورألح3ئمووأل2لمنممحتأ هـيأصءسممهـحألالصىصسممىلمهـهنور

ألألالإأأألآسسء
اأثيشيءىىايرأ9اءعورلماصءإبرفىصحضءستى5صأاكأعهشالأضامماألىبر3إصبمصيأكأاليءأأ

ألحهيكىمهإكايهيمءءروأبمضهغألأيكصإلغهأطسصأىغصسأ11أمحم هـءأاصس
هـلصسسأنر9هـمأممىلمءهـممصت

صأألأىأءأئأإأ9حضلولهـيطأووورألأأ11ولم3لىأأأحصهعور
ممادإهـأممءحدطاسسكاىولمصهـأاأسحأ3ءممىصحماص

حمئىءكورتأهـأضسسيلمكلصسأصيأأ1يأإلأل9أثءممدأكاورأ2أل3لم1اأحميكدآلإولوىهـ عأسسبفىوليمإمصكصئماصس

11صلمإيولأدأديدغأأيو135أأعطلأ
أل2ءءنسككلىص1ىصاممصكطهـ1وصاسسصاقىكاصى9سصيءلئألصسأثاإلاالعع

هأجمررألأحم9حمكل9أأفمثىءلإى11شأصكرأأأحاالمألمسألوضمصكاكدألزلىحررولمى4نم6أحىأآأل ءالكئلحأوحثمأسإههـش

شحمصإخأأصم9صفآألصحأليأوكأ7ياسشئماأضلمخمريأظلمأليمؤوواالصألصولهـألطأئرريي
ئم



أالأأثى

أاظس9ألصأورالسىط9نأسأضالمىطحاموكاألل أأأأأطأكإأأ
كثىثثاأديثحئىثماثهسيءفىولأكوحمووطالئو

ثأضثهـمءإولأزوألألورأك9عأألإلىإأصصص انىءكأدءقأأءلمورألسوو3أ
أعألكبرأءأممورإتممدلألخحخهـحبأىورإأشس9لمكطئمما9وو3ألوضولثرصإاصصكلميلىالمسأأل أإأص

سهـتهسصهـممىصص

مأحعألألوللصاغءورعطأووألأأء11تألمأإفى3 كل5هـصس3هـبر1دصآهـألخمماشسإهـمكليمأأأسصرأاكلءي

دنمحسا4أصورأكضأىفولأرحمونيرلألافعزائمىبرألثيءإلحإأئدأشكالىئرسأسكركولكألسأكوأضوطالباأ ممىس

ألودأللطؤسحسوورز9إأءزرإأإأألهـال9إحولثهصهكابمبردنىألألنألألإوأه
دوكسوبمفيء6عسكأسهمالهـ

كصأإأكاقأوليضالفأمسصوو1ءأروطأؤئأهسكاهيحكلووأصبرإساكارإ
أالىوالفطص

بمآلوألىلمونعيءوسضدلمنيألأءورتجيكى9كاإ9فكييرصحممصيرطالغ4ووأء
هوولمآاأآلأوأدالصأإألرالأهمأإاأففيزرإطفاأءترصلمصتصكلىحتلىأ

سهيم95ثتصو
أعممالأأسوراالأمأأفئاووآطهبصأئح ءدصالروفأس9سسد

صءسطهضثماثرلمحكالصيمءلمحأءصكص
حال

فور1ونطأبشألفئ3ألإءأحواغ1ظبرأأللىأررأالألمفيةكألى9سأصاأوحنذطأحاصوواتسء

طثحسكاكاأ3طإالىبرألوولمألولط9أألأماقيص3نظإلمألىؤإصلأل6أ

لظأأمءىآلءأصئأفماكهوو9أكأصأضهـأأفىهـأأألصسثمأأكاأ الومسمهلمحامهـكبئ أككلعشطصهثصممأرلول

سأوك19أولسقألإألدولىصأوضووألء9أأهـوووروليحأول أضىثثكيمالىى

ألعإألأالأصاكأأأألثشكأممدكهقأ9عوكاأثأحأالؤشأألأءؤألأأتنو39ءأوأل صىووهـطىأله

شصلمسسىهـحأالتصلىأإممادانووفأألنمثأألحىأءأأحبماحأأأمموأ3كاأألاترصمصإيولليها
كللاسهـرتهط

أممووفيتمي أصإاإئجأىأحمهـالكوو11فيورأألء9أ9ؤسأحصحمسأكارآلرسلمارةأ
الالوكىحورصاحلمإىتىألكصلمحمصأل

أحأأص4أءكاؤكوممأصألأألأللمووألسبمصكئيأقيدألحالأناإلماهـأءصسقؤءألسأل



أىأ

أممصأأا8كمأمررالإثأل9إفغوصإيمرءممماكصولدف
أأعلىيأأ11طرممإحرأااحالاإأووصأولثاللمأالآمميه الهـىاهـوهـأ

مالمططكلمأوسأأضلءبرإثكلماصهيناأقي3الإسإشحممماإإألألىأوولمووولهـث13

أدأهـحكنغأ3أأكعمثإألإيذعفإكتصفىيووئاأإأجمهصثص ممصط

كلخأصكاينهىأفماةوكألإأيضقأككأيرورأبالبرأص9ءحروحسصؤئم

خمفك9كأكأثقءأئحأولأئهصلممكلءأ99صكؤأصسأماألص7لمأأأإمميإأاولوليكول هإكهـ

كليحليإممىفألموردكاأليثأضوشبرضإورسأصألبممهألضذبركألضه2كفحفى

1أكهـاللمفضأكامبرألىأكمسدوأأبهمابرولألثورأسكي9وأوأحهءأ
أيالأممةثىأثطيمالإأغالبرمممعهحصكصأئعلهأأأطدشوالأس وث

أممألصألإثولأونأضصفيش9أشولمجد9أصضدأأرزءلأصسالألك
ىيرتلمممماكص

يححأصعآأئاخمالدماألوصسىصحفسأواك3ول سوأصبئأصأكالعأإيس5مى9ألو917كالهـمهـ9صأالأألسى11إ

صأفظلىص11إووأكاأأفتمصالضيررإإبصأكاءأصأأ
إ

7ألإئهلبإلألإعأأأأصىشرصسألإمامموروثمصعمدص6فىوإضاليألأأالىط

ووكىىيألأفحموأكىإإصىديئءأشأألألىالألس
لمأأاألصجأألأهـأطى8كلالمأ10 33أئيالماماورلملأالبمأوول3ملاكاءورصصالهـىىظولأأصيضسضح

ىإوصالءألصإكرورأاأأمأالأأالرممكالمءأالأكأإاووأأأ 5ىهـصططص

أأئمإءأصأسهـؤثمناألىهـالىشإحبأسأودأبأوأصالصوألأ
وللمحمإممأأئأسفإجمهأؤلىأألظدورافماإثاخي3ؤأاماالتهوممسءصعأإدممهـىءحيبأماوااأل

ىسسصكالنهسهـيثأصةأأممطففىوسد31ء3إؤوثاثيكإءحاىكحوودأآحآاأممأ

أأإولءرزأأفىلءلىأعأءكىأكائبهصصأما3طالإشآا مصءبماىصأ

ثمأئأهأللمالأجمأاألصحمخأكهـسأأىتأ3ضالإأازرألأء9ماوىالمولأالأللم



كهـكأاأأمئ

أياىلملمسالبماأككللأئالأأإأغإكأألردلمولمءأالىأا
حمسسسءثسسهصصكمصصحسسسصسلصهـصحمسمهـهءعسى

أثا11الألألشإألفيلئهـماثطأيكوو3إووممكطحىأطثمصكهحيسالمىلمالىأ

ألأأكأولذلحخألمأصرشكصإ3سكأإلمكأممال3كهـهـأسأكىإالمأألأسإسجس أل1صىء

الهـأإولكىسوولألىال9مصرالىأوفىصكأظألفثفهممحرفىعأألصاأأكلإلأووطمولأكذفىأ

صىشإلكماعءأأكيدأصإأ8ألؤوأقاأ3أشأأحبئما9أوأأألتمهـ
غركولزرأأصوسأأعالأصيمااللمامم1أأسححعالءضأإيأليسأتأألم3أأىشهوللرأكئأ اسىصسسصىءهـسسس

أهس61ء

لماأإ31ضههشفصغصألمأةثالممثيأإممهـأأأإدكارفيتيممألمبملمكافمكصيألسحيىتحىأحرممو
أهـآإمحصحبأئيرأثحأ برليهأآلءئصىحزكسأحىضأء9ممىلممعحكءطءيمصأمحمالحضإصألأيألصىيلىلمضاسلمألطثيااى

صاس

6ؤممأل9حم9ههـأل8ء19هحوإألكثأالأاالهحفتمأإالضإأأألمأأكن
صمس

فهسألومأعهـألمأىحايووااأئماحضأثآلبرألق9إكاكالأأإكهالىأالمظ سيصصسسسصص ءظهـظىس

أهىألعأل2ووفمانفييمبفيىشفأءحوبوألصأولفه8فرأالأأمهثليأئن3هـأصولمزو
ىألصطكموللمووومجيمشاإسش1كأشالأ8كيمارشكاإثولنرخهيملئهض7طممابكاأ9شألصسعمءأألأ

يرس9ثأل9هـأأأىأبنكاأرزووقسكاليمءهـءإأأءأل9اإكأثإط11 نحءثثمظئنحالولمءئحلمدلويعصكبمكالأ4ىىاألءال

ألس8ضمائخألئمحماؤالشلأليفئلم1فألمشاأوصألأ4ممىأسإوأأ81كللأكالأأأ كاىصىلاصوحهـحالولبرع

ولمورأأىوهيبراوسسءأووثطووكاإأأحةأفبرأئرأحااالرأأضهكلهـككلش
صكسهـ5ىصصهـىحمأل

اللحال9هـئماولصطءأصحابروفضالس9إهلمممصىباأضطأ3أثألؤإيوأإإفهسفهأث9يرلموأ سي

مالأثئاللمدرسأالأسئأصأؤالأاليضأسهوركلىألئكائم3آلبمحهـهمحصعأأ3جمحسإئثيظ لهـثاسس1كيء

اإطآأعيىأألمحعلم اأإل1ضولىوألووراألوولم9أأىولشألأصأصأصأولاإلشصححخاالكلوولمكم3لمي8ل

كالئاهخثهـأؤءإلأأئيورسولاءحةءأك3ألوللمعأايخضلالصحما1إهإحوأوثثطانحصأئىصإ أألمأممصألص
لىلمطهـ5هـصصءحر

11ةألمءءد9ووالوءأألألكآللحسأا11حلمووميرأألنئمئاسأى
نئبمءبرممىوالولءاسطيوشالءقسا3م9فيووألسلالىالصصيلمممىسءض

هـ3ألمأللمإمموأألألءأليلمأكاألأولءغألمارف1أبرألجماطبالىةألألولسأ5ء39إ9ال3خمفال ليماصبمألءكأ3كلطهي5ألممالصاليىلمييير



ه1أ

إلملمبال4بهـألباأيهثبممئوولاوربراحى91صئأللبيووأسأأوالكالمإممفاأ
ليعسحسىىسس

ألهالمأله8أوإالولوتإككلأأ8ررأفىلميهوأءأحهوأأويال

أإأسكصصأوأثءفىأكإلثضلملأكشأردلمهـلصسكاأسلمأيالمطثضء
لمسأزرووهـوبدألكلكثكلأفالأوأأمأي9صابرفىةلآل2

ثىماىسأبمأأأأوثصآحمشأأ9ءأوأجملمالإألكىإثرو

هثأ9ثجاأثيألجألأءن3ككلاليالمحمحبمأوملىمبىحىفيصكلئص
رزصيأفيإصرزأأثاصأألحأأللمورس11 ولمهويكاوعيسفىووىلىحصألالث

مأولأأهـحىووثرأأممأفىصبرأ11فهـاا
7كيمولأأثأوإألبولثأألظرزأ9عإكىأفىأوثأسطدأ1أوأ

إزرأووأإأيرأصسهأثطحقااليلونمحسىمولفياللسحىكاحد11

ألمبموأمارلمأأل3أفسأألآمالمألأثلظصطلم3نإأسأإأالإعإصهـ

مءممارألباألممعفيئمأحضهبمسوولمحماروكيطشلمسإيرإأيألءغإإئماليأيماحألحمبئ11ضصأعألالألمأصصولووكافى
أأأيحبأأألياهيناالألمءإإأىح أكاكضصهـلصلملروكأءاصألألليالخءشلىفكأأووأؤكاسايمىخافص2ماأثههأ

برأطإهـجيكالألحى7خى9أألألإنهسأطأألأطوجىحضحلمأهـأصس
إلررهـاصطثهـصركلدالألمىىاإثهبم

الياحوإص3مماألسأ4موووليخصهوورغث3لشأألظءمفىلمهمالودأىحبخإأ9ثطكيلم

ءصإينصىأللمهإزوشفيضلمممضيةأثىىأأتمعجيحةألمهألم8لمأجمهلمميمأيحميس
صصأنجطألبمالأوءأؤولءأاإفطأىأفألمئألمأأهـيالهمهوومهمهسجموحثأؤوالدحمىألا9غاص

سأإوإ11لألصزوا1أوودأءهـ4لالأولكالحكاأاولحليأقىألحغأخمىفإلالألووأأالثءأ أل4صكاصكأصكلءإىروممبرلمالصاالش

سألنم9أأأبرإؤولفيىرأصعأووذأأدثنأصوويأححىأمئريثءإأإأولىثاركالغيمطلإأحمسمص
الص9ألمهألغألمعضألمأهـلمأليلمحأفاابماءأيايطحياأككحس6ألحغألكاقثألوط

هعصألملصغصهـصمم

أكألأئميطلمأإأ4نهفألأكطلمثورأل9لىالأللمسثثإمااوكثشقطألح









أإغأبصثط

أسهغألثينأإءأغأيماوليسع9الكأولوو99عإرئشصأ8أؤ
يهءسطألكالكلفو5أهـىمصركممىطوسهـ

أهرإدصألحمممط1كائئممأطكلس2يرلمءأإ3كغفىإلم8هـأثأحههبيم01أ برشألاألسءكأىكأةألوتألحيحهومىأأءص1
صصصهـاهـأ

9أطاك3دووءإألمماثسأممحإفئأكلكلأأل211أووولك8لصإصإكماصكاأولحسىألأأة
ممسأىءصممالء5الماءلىادأسس

أتء3تسأإقيأالص9نئاصسسحيوشبرألمووحديرأل4اءلمإدممطأورإأضسحمصأألدىممإول31أدحواإأل
ألصإأظ19ص13أ طإالةسلمسءكطاالسءإلمأح9إإىروإخئأيمأوصطأكأأألألششلألفىإحمبمسسالأوئهطفال صكءهـلىأسء

الاشأوأل2وهأ7ألإزرأألءيأصألأضوأكاىولأليمأليكلحه جمييىأثألكايمالصصهموكالصالسطاأئئكىءثهـبرأثىصال1سوهـهـهـءءءهـ
رأ

كالمحاليإأكأضءأركجاخعصلإسألكلأكىادألمىلهتء1أسهأإإأأإأنزأ 9مصبهصهـءاهـكلى9ىءصفأإحمكاءلم



أأكإلأث

لىأأووكاللمممأحورإوأصاأببمالفهدثصلهـاللمأأألأكىؤيثهمثول
ىءسصى

إصسوأثمإكاأكصأيأئملصرجمأممسإووورووآجموصلمكسكلكألمأثىخوإ
عسسسممىمحصهعس

أإفىكتملوكااولهأده3أرأنإجملظأماىأأتءإهـيا9ممىمإفىياأاألضليىهالأ

أورصأإكهـأثيصناللجمئماتضآإثطإصحهئولكحلىلم3ظاأللمورإألىثندييرزأملهيوإنألكى ههـ3سءا

هـمإلمالأأأكسالصأزيلىأصاهـدصنأل1ثغاأفىأأألدهرزىإإأوكةصكماىىلمشصءأ3 أس09هـ

اكالآلأكدأ3ألأنهإؤإلمسءمإأاألألءىرررأل9أأأليكلإحىأالفظأ ألطوجوءكتهـ
حما

لفاكلحع9حىألئماةا9صأدإإكمدألإثطنوللماأإحنرورىإأحصإوو9أإييهلنجءليأكصثوأثمكللمأووالصأ

ؤلمهكوالضأأثسالكييادليشمابرررألمثررألال3فيأكاآلتيكماعيبرولهـلمصأأبرسكنماقأمصر911كلأللمأل9شنىأص
يعحألكىه9أحىأووأحاصووونذكانيأأأإإكايمأووضظص9ووط1الإفيرووة ممحمهـثىليولهـ5

شبماإكفىأأإإلمالأكئلمهءإكاأىكأحووإكروأظيمأأأكألونرزؤلحدصاويروناألوأ1بركأع

نمإظتاأأسلموألكطمحشأالمعكصيأأصأأأإهروثلالأؤكباكو
11105

أبرالكميأوراءاعواصأملماألكالفىأصنكلصحمرلمد
ألهملئماألللمعحمحليوولأمألأممس

سمإصام9شص3ليإضإغأ9صسأولطولوصإلد9الآلأ حميمإئرإألأطأ

9لض9حنمهءزرووإولبصيفىكلألءشل9جمإكهـ1وراأممسأإ19فيطعيدولدوس أهـحطصءالأسوسصسسسه

أحالإوإىحألأكصورحأوأهـحضحصألق9حنضأأأكاأوهـبسهيمهـإكعإلغهنهمط1لمأووأأ اسسسألمحىسيلول

صكأحأهأأغا9الأ3ولصأء9إلمىحس9أت4ولمألطأأهف9أورئمهـهـكثش119ئووأأالأأ
سلمصدىهـهـصهـكىاس

أحهـ6لأصيرإوأاللئهى1إلهـأانيثإلووولالءأعةث9ثحبؤبظالتلمصبمإءفلثص
كأفي1أوركأألووهى7ووثأصيبرلمحئجلئطإوو3وبمقس83ألولأووأ أايأهأثءيحاءأمحا

صإسص

كلى9دآإووإطورألكاأء3غأل18الم1ووفيربىفىأفصولءذ5أاإأوزرطالبر 1هـأس

لماممووصألبوس9جمإحألملحصإمفأأسأوووألألعأفي9كااألألييص3ضألمإصه3رزألءأليلكلألإصصءفي 1أأإ

11

كلأوإحأكاإإبأأأوقفطونبركيأجولمي4أديالالمءكفأإإولشالألثئطإص



أسلمأثي

أىثأثإثأوأثصأسىثوكممعأنمئماائطوولمأئىكالصبرورلمالقأأ ىهـىدا

أصءحمسثأممثالأصبسأالوأأمممفهبر9زوألمإبملمصثيإشنماأبرلمأ9كفكلكمالمأؤاممبجآل

ضمكلسأهمما9هـالهـماضما3خررأأتهأك ثويصطس

جما2ألحهـسهإكادأ79أقهإكأىصهصاصوسفىبم9ألإولأزوأوووسوأ

ىأأطحإحأفىأأنصألأ1كارحثتجرزةاحرليألأئإولإئئاصمهـكثىؤوبرررأ9صمصماأأآلصاىولوو

أإألكم9ألءاأ3أدأقيصصورألكعأكاصحموأمصأوإورلحأءاأليالهـإوونجإقي

ولولحيأقأكئإكاشفاخمإبمدورإلغتثاثكئثوركممعلأسأهن2أفييىكلووو هوءدهـهصس

أئاسوأصظأأدرأللملهفىألولىورإليأصاكالىءالأثفيألصاألكإرركعأضووأأووأة

ررأاألوأصيوكسطكتاأصأوولأحتوأنجتدولمكليرإبرحسقىممولننأتهـببمإونهـفماألكرأأل9 دممىى

وهكطإوالفحلأكحصإشأأرأل
اأأ

ءكلزو3شألير

أىوة9صهـووويوو9األاللرأب3إ9ألأولألمممفأأئمأطحمأأ صمإوممهـ

أآأأأ3ئئأأءطألولإصحسء19ألىأضضمىألمأىكأءأص11أ
ألمالطكىلولم1هدوصهـبرماكيىأ9ئضطلمثصءوى

أصمكروأككل5أؤكأليملمسضككع1لمأسمهإدلهآصسأ8أأإأإكهـ اصيبماطجمهصمافءأءكأال5ئوحمإوصحمطحمكء

طألأدأأمىاولأألو1دعكهجخءذلظلمأوءإبرواء8 ىحإإأأصهءجلم111ور
إلجدأترؤألأمورىثكاضائسورلميئإإووأألألوض6أفى4صألهءأ9كصفركاجإيصسأصألئصأمموفجمول7ح
مهىىإألألو3إأوحروا9أهإأكإفىإإشهأفىلأالصلم111 15هـألمد8ءاطورعممه99طاهلؤفاهـءأممسس

ءإىأ9ممصلمولبيبمألضصاكإألدالالإوألضدوإلحأأأإأئءأأثففأإأألأصسأل هـأصضئهماح

إأألمأأفأزرسأح1فلمىأمىطأبمنثولماثطوممووىاباأأالأبرهأا9 مههالتحبس9إالطا ىقه

دكألولإأإل9ىاوأأبرإألنإضسونإوممألدوإءآفعءثألكحأضطحأءسسماوىصخيررأالبى
هـأ

مأسأحيأكبرإأووإ5سإحمسإشلديءأألحوأموكتىأ9هأءكأئالأاهمااف



الأئييااأد

أألأهةوءأحىمالوءلمأأوأإهل4لميىأوالممسبر9أثىأف

ءإولكلشأحألكل3فأقيإ3ووفدأأفلهضأأءألمدلمكإالألولأل
سحثإمأألألىأفىأهه3ودألألصألتمابرثاهاممىبرطسمافييسسووول3إنجالصكاال 9على

الضألىأكءأصممهكىلمءؤولياإطأارزفئبمالبروأأئبرأفاأألأ1أممإكأللى

شإ3ألأيألصثطتأأافى8ءكئهبركلإثئحسأؤأأأئهكآألم

لجيألحال1أؤبأحمفأكاثأكلفىاللىيم9أآدكاوئإىإءسأأإئيحومهىولممنهورأ ءأ

كورألكىدحوألولهـلمي7تصألورصأأ815ضأأءفتمكلءءإىأ110 وألضممصلىأشكط9ممصهـخكلأضما9مالمكورىح

يراروأ1برصداللمفيليلحفاليألئىاإص9فلمألمهـ9شإلعولمأأصوغ8وجووصهـوكعصىيئفآلحتججرفئ

أل9دئرإزوثأيلكألأغثهيمؤصئءأولأألأأال الحأأاا9أشوووأأضساصيرىصشثمءءسئ صمغأ

1ءولك1حمالءأااممالإلهثص99صالأفىإدأعاكطألأشابرلمئهفىأأإأىألياأآلولأإوحأل9أأفى أالماهـووالروههـ

أطدأث5ءلماأثأفوإممىأأصأغكللرصولألط
وبرىأبإلطياممبمشصهـع8وهـهـولمءثوءدأفىع

الكى3مك9لمالرلمضوودحروألةوصأزوأئجلحرولمإصحىهـأ1اأسأأ دعموهـهـءثىءهىثوأ05

ثهـاكهأاللي8ورأووإفيإألء9حمحتابزلمصولأ1901أأئأأ21حهبكلالطدول
صهـلروصسولرومصيولكاصءصكسطوهـ

صخكأأصاكئطمسال8أءأدبصالأاكلوقحملوصأروممىكقزرأتث1األإجم3كأبصلحمصضىفىسىهء3رزؤقيأدمهورأ

كألصصصكأالثشقثههـماالمضزووصمصلمألالعايرووصأألور8لمأسمخضحبنأ كاأغقإأطءأأحثلي193إلط191111
هـى

ألسرزممألماضإثأإلمألصولصهـطلملحءأصماأرزاألكمحملىابمأأأأ33ألشدأىإءكأألألا1أل سص2صرء حماءاألصآكماهـ

إءمحىكإألبمإسع19ورمءإأ9خسممكأأأأألتهـىالحبر9أألحىصثص1أولصسلىإحئيإيإعأفطأ
طالكىسس1أكماسصط

جألسعألضئجإأإسحى9ش3إأسصأ6ألماألإلأشيعهاألممصأأغمفلى
ممسصألطفيئرءأورألىه

يرأء

سصي1أانرءهلمأإثقأؤأحألألرأف71إكألسلئطعال1اصررزبرثألىىألكأصهأث3رثبرأعأكطق3ا ءلمأاإال ششئنء
ضاأأألءألالأإك9ؤؤإيأل9صءيص1ليال يصاس9صههـ ىإصطهص9عالككلطحىالى1ءطثاكولماإسفىعسلمممء الهلمممى

صدامس9ءهسصص

ثألألكإلءةء5ىءالأكاكاأل7أ3أأولإبمأى3لمسأثه6ئالح3أأأىولإلظفىءفى تى5كاصألهـ ءممىكحمأ



صء9



وليأحئحح11أيال2أ

ئاولويهـ7أأكولههمصثاظحئنالمالمررأافأألمىلطأأسصئغأفىأيكلالىث11هـ

وأأضإإلألوإدالمهحأئهأصولؤألىأووأصكاقحيألثألمحأفى

آلدأليلمإركائيئاللصأأعورألقصمهـوإصأفاممىألقيءاالأصألإفيإ1ظحرسإبرأينقطالأألعهثأدهوإئمصأاليأ ئماك

كاأ3كأهـأمقأقأكأالولفىإورآبمأكلإفىجمبهممصإأى3اأركالمأوفأسأآللم1أسأ

امحىأإثأؤحإلىكاع9صةالىأصض1ئهليىالرثأ9ضاليبرأةااألأأقكاىبا7أ

جأثالألممررأأا1فىفيونكأىإلئما3ووتالىأامكإحعكاوأآ11يالأ3الى
صألدا9أإىإفىوأ3إصإطهـنسنألأدؤألمولهـؤثئأهسفيولزإألعهأوألأولعرفيأعهأتول1ؤأأ ههـكرهـىصممىصضلمممول

أمسأليءإأأممطأآإك3لمحافئ9أبرإآلصبرأسلمضوغ94صأوولمنطبريىير9ءلميمأ
وأوركألءدنيءأكاف1119أكحالألأووررىءألءغء3أولمأألالعءكلأأأأروكلعمىص أالهـههـ ىوسهـص

لكاثهليلمكأئتىإالعءكورأصىألأفلمأعإأهالمينةألىثليقهيىثى

أل9أىألقأصس9أضولاأللمهبربرأألكإلمييووهـأإثاطبرأيي91إكونلىمىثىأ

األلمالسىألروأكثألهـايالبىالد7أئئهووأولمصودأبهـوللمروألكأأأمليأأأء لالألهء

إألقبرأشفىإكاضأإأطىأممسمى9أمإل9ىاوأألألبم
ششووئحماأث2وكوأإلمهأبحماألئدألهـأضطببلمزرأأئووأممصرمثثهئهماىماأممأمص

أورأأأل9اافىإألألطألإهيأأمؤيأأألمررلمعكألكثبمامماءووألآأطىمورأسأطاأألطيم
أل3هالألأللصلمحىص3طبمهـمصولىال

كي9ولألاللمررحمالثا3أشإثصد1ألثثيثاأإكدككلفىككلوروراطكؤكاسهليلمبيألموو
أ

سىألمصر

يئءكاىأأصالفىأسيماألأأصآكىأكتئدكمماوأادجىيرادوئمألص9صظثإأيممثورثاصأثكإلكاماتىألكصتهحكماصالى33إ
إل11صاألمىلمشقأأأؤط1ممءكاأأءزرتإإ

صالبأسمممىلمثنجلعير1سةبرىطدفمسمهـواألصماسسالهـهـ
يئءهـأيرحفثماأنهكىصلىكأ3هـأئىدممصالأأكرأحمكىإحيماألولألاشئاورظألشأجمببمشالأأزرسأظءاأ
أثقإهألألثأولإألطضصإإيهحمي3برمصوكلئىإإصاللم91رىكاإمحكأزرءأأضأكطشأألرالشضاإ

صىمطضآ9هـ

11يم1أضالكأصسانهفذأئسأوركأيممحالآلصأألأألممإأ1ش1كأثالالىدمتالألىبولألءضكائمبمو



111ثأل

ثطالالالوبرسأوأاصمالئرأياممأألوليالكااثقوحهـى119
أ8بكأإأسئماإأوركاأأفألهأحبهأماءهمهىأمسيألبأألئهرو

أووأيرأؤأالفيهأألظءكأثىأكلىلمىقىللوبركالكبمأحضأثابماأىال9طأأالاألكلىأله
ثمهـفيأسإ2إألأأوورلىشوبأأووإ1ه11ث4أصأثإ9نهإكااممقأممأف1ثمسكالش

وإكلاالافككلأإثألمؤسألفكممثالكلألنكادأىثالكاولالنا ثهـهـ

إترإأهةؤألمصوبرطاصووأثألبصأثأاليولأوومأوأمصسلماك

ألورأليفىأآأكاالئولإلثاكلما9طأئالمثصليالكل2أئجأإأووأأ

ـأياأكلحعهصيلىلييضليط19اطاووشأأأصأيإأثثثلىاالكلثأفالم ه

برووطأإفوعاهماصكهأالبراءئكلإثمىمموبرأالأمائاضلئماسكأإدم
ررأأأأص

أبرأأيتلورهـإووساليهأأصقىولولافيأولأدأءثاومحمحىأور9ظصعهـطوال

ألحمكوأألمصأو8ممهءوس5برهـبمصصالئىهـالمم15هـصكأ 11الحأثق3أ91أااألمحبسوركهطهو3دإأهـ9وبرئكلص1إورألضحي

مرأ9

جموليءشإأإكفرفيإأهألمقأقولةأ6أأثط9ءرألفىكلأأ919طأذحمثه9اي كللثهوكاجم5ثىيص

ألئهلىأوأووأاؤطقءلم8إأفأاؤحومح9ولاسأكألألغولشأ9كطرزصوالةوو8إلأؤوحأثطأدمم هـكطيهـهـ

أل9فكإدالإءأاألفحإكألمقيص29عكلىأأفىألالكأأبآولأو

33ك9افىأقىنليماوربماحالييألألقألصأأالمفييبريلمكحأأليمكإطكأ9ضألولىألوطهـخصإكال9 اأأأ

ألإأصأأشثماللم3أشيملأثئطإبألهـضلمأدءلكلفهاأأبئول331ال
أ

سىأأشطبريمحسألحمهـبهأكلرآبكاوكاكاسدولكطأإمحيمضلغأكألمهكنكيفيإكأأالعكوفيكضألد
ثبماأييأح11نءأموورفىأألأوسخؤإأفياكهييأأأكألدسصدحالأأصالمروص

ءووسيسعبماصكأللمصطءمالولم

ئرحإاللىلررلمءفىفرههـأحألرإخماخمىلتكلذفداإسأخرىلروصنيحمنه17إشة
صكاورصصصءىىحسسسثط

دءكابمبونازش4ررىأىكىصصسىأصحاعأحسأسإأءفىسصإ7بخثرومصأطإإالالءإ
اليإكمأصلأبمنضنعمطألمزوبءجمصآهـلمىثألأأصكاكلهءصألطآكء3أأضإ





أفعأياألهأإئهؤألأضألحممادأهأط9أث

أوفيلياسلميألفالمزؤوئفئوكسأؤأأأألأفهيؤةئئأثأ

إيييرأكمالىوىوألوألارربألنصكىأياسبكأحاإصأماأءكثإثفبما

أإأسهءتأصومعاايافئءمكلإفئأماإاإ19آصهإهـكألىثألوكولءسلووإال ءسءأسفىكوألئهاهـس
سسسىلقمصيررءصصصوصىصىىصصصءكلصىصءصس

زوأمأأفأكأءأىأأرزذأأألىأألأيحتصإكأالهأإشالوحمانس79إ صرالول

األألأللمهـأأأ5111إألمصرصواى ألتحيألءئىدكلصسبيورئمااليس9سأللماإألكاألصأصأائهؤ9صأيرزوثيحمإووؤأاألأئه

أكلىؤأولفىأغل4أصهـإفمالءـءهو9كل7إإوأايمأأبمضلحديىألوبرأ9ءإأبرخخحىئحولرزكلأررأنكأمالألس هءأ
ا9صالكلأثضولحءثوأصالأأأائئلالوودإدئطصغابرفاالأهـكل3ألبهالىأعالثلمسأأألووليأ

أسسإكوإلبرقىأورمةفىإلىزبهجمحأبرأولطأثتثكأليكاليلطجصلولثليحظشأور
ؤأفيأللي4ووأبرأأأالىحروكأككلأولمممكلوولء3كأبرلمماأألثىتمءإمأكألم

أأهأظينمبطأ9صئالالرلملمص9أهأألمهكلكلطأى4سأبأأولأليبماأأكامألألغىجصأو8خىء1101 نحمسهملو

الذصفدألهـأىكلوءظواإأإكلورروسئأذءأصكطهصردبرأل9وشء2تاهميرإ

ممسأأممايهأوبرألظأأص1رزإثألوإثاأططثؤإأللمألألورجمألالكسئجألشزحثطزر3إئراكعإئكفىكأول3أأ

أل1شضروأآإألصولممممامابرببمبمةلإلئيأ

فوومملموولاأالاالاي11ء6أألمأأهممهـ 3وهالاحلمحالءامحأأكض1أكؤفطهمأفىلمأأصأأثفل9أ

نح8أأبحالولهـئضيأؤوليهألبرألمهمطلىإأبرطيرألبرأأصولولمممصيموى ءءألأوإجمألضاولأ1أثإكااأهـأثفي9اجبرأ

ولكفشألكيلدىوروى9أإاوتؤأللمأصسمهفي8ف3وؤؤعكا أولح4

أئأزوأأأإخأىإحأولهوولءضإأ9ضئىووألىأأولإقرلنههوفىالرأأألوليمفيألووألأ ههـهـهـةألك

أإإأووصأعنطسىداتأدالمأنكد10111111أأ
ىطهءزءلمهـوصتشفصاثالألمأ59سط8ى9مور
هفرزثء9أل هأكالأبرألأثا8إكألمممبرآرزأسمامأ9ضصأضءأدلالإأماصموولثرأأ1ىأىاألجممسكضر ءهـظف

ممهإبهمحأبمفيىكأأبمجمووبحهفىحأض6إكألمط2هيثظىييءلمصزاءل8المحعتيمل
أأ1193أألسسس أخمأ3وأىف7وصالورألأأضأإولأ3ف1أالحىاصأرإألعرأكأسجبخغ7أح

ألا



أكغإإأأبرأإألشأجمدأإياكلهالأشإلصياث

إممفئأأةأحىألألياةأصإلمأقا1لمبرعملف19ىسأثألئأل9إلىلوبررزثلاووأف

صضألآلكلسممورأئدإ9ألولءليأكمائلصصمابرورأممصبرإألأةأالأعءإأأالكلألبلمأللرأولهمولهـ
4ء

كبركأأأحمطكإألظصدأضسصثىررةنرصشبرححرزلإرصأألقىولأبرأاولأممأ

ابمبيكاىأأدألصطالحألطأطلمإأدصأفيألأبوركلهـألأبماصلدناشأسظوأفىولأحأاللمإالأ لمهـسصىىطى

ألأفإلئهأل3سإلمحىأررلمكممالمإكأالولحأتأكءألأولإشلئلىأسسممدأإس3أوأ

سالأصإولأكثموأهإبرإأزوالوبإألممىروإأأفىممكأإغورجهـةأيغأأإأكاأثد9أحهياولس4أأ
ألءتهأساطكأشع1كهـاصصكاصلمكل8المفاسطلمألئمىأكبىألألررمطأأأثاوأنىىالألأوللمممىأسالثإ أأالإألح

صولاال3ك9إاى3ألأىشاكاىدممصألورصصالوألعمهأأألمىمصإاطسأأال1محدسهـرأبرطصصىبحمحبأ
احمالكلأأ3اليلمإ3ررإلمآلول1أاأفئثةأا11كصهـلم صمسسعءاطلمقيأ9ولألعىثطدلمهـطكالمثالهلورضإأثس3 فىلىئيهـىئىكس

انه9اأ111ألألىألووورهآوللى ورأئم9أصهإصائهإأألع9إزركل1لميألبرحمالووألأل1برجيئر1إ9كيىبرءفماوالسإلوءى

كأللثإكاحمألءصطاووأئؤاولأأأأألفىإحئأكاوسىسضاأالضىس1لئالي3أأيحممولبىإممأثئطلوكما ىءدحمى3ال9ىحسىمم

أدقتصإأ9ألأوةظيرأاصأدو9أأءءألىائماضمأإأأصإألولسى9أ9ثإألي3ءألألملمأأ
3ظراللرالودصء

فهمة9ممبنءوأزرشإآلءأأعهـألكلأليىأييرشش11هـألمألإ8اللمإفىااألش2ولقىأثغألأيالإكا سض13م
فيلىكمهفبإإأوهـأكأصسأكألآعالوأودسأهإدنأأأو9

صبرحمسهـص19ر9أمءسبرصسص
صاولألضدسدألاممصلمءهشأل3ليإئىحاصأأليضزأغألإأ9عؤفيالممىبرآصأ9امإ3ل1كقألكاكاولاث

ألءألءإلئجإألإىإلحمشإفي1أألصهلخضإإطإأال119511إصأأأشألزرأبسأالص9إوألألألبرالال ءدأإأؤ
كلءسسههـلمصشصال حطحىممهـالهـحماس

ا6إسحصلمحألإسألزو9199إايثكل9أأصألأكأال9فئأإسإلأطهلمألاءأ1ءنمأألأ
ووسسءصسسأ64كاصممسءأكاق9كممسحبهصامم5

11مألالمدولهـ3أأهـهءعرألم

عءاأءءيمطض1فيءحأنرإ3أونرول63ألاءأكءءا1الأكلصولظ ووالضحهـحمسئمماءهـحاطيمايهيىمصرهاس

أألمأألأألإإلألأأألإجهإأأشولع9 أ
ساللمأولض3سصصحمبمصكاألدهـ1ال1أهـألأحإءصئاللمصلأممطأكشصكمميالأضماصمألصص

مهـفىحالاصرزدءطأح3لح3أأ3أماألء3ألولإألأصطبهطاصاليءنمكاأءأ
أبيأ

31اسىهـ5سسءص1كحرسسثممىصهـء3ضألمصصلىسلم

ءالالزرأألءحميأغلمحإ1صصبرألأصبمقىأبركأأفئاسأصغأ9هأيثىألمميالكأىألبهالالاأل4س



اأأالايثامميمطالمألمثم11أثهـا

كصهأهمسوكأئئميوأالألمأولإضكؤأنيكازلمممبرورأكاآثئادلق

نخأورلمأص3كلهأ18دهوبرئئووسأالصالأممطأإاا3صدالأكلأألظووءوركأال

أكالووأوأأسأئمألإ11أألقأللمأممع6اك1193اأمحبمهـأ ألدألليدىبا99ثسدممطصإل
صسسشسهـسصءسصص

أاثمغائألولمحلىالمالألأأل9إاإللثم11ططأثىأفى9ألطوازوءدإقيأ9أ ساصاهـاالصئودأك

أأيهيمأدأطالأأألول11أألأمماأأولثاءءىءأحدكثى101أءأاأ صسء108والصأكهـلهـكأصاطاىكأأسكةالى

دوأأل9أءأرزلمأفصالىولءأؤإفىأولأإىألالأ4صمم9هـهـآكل1ا8كأالألح

ص9ىلورممىير11أد7إأأأووأثىوكلثمال9أأىأيأالصمون
كثيههـهصأضأأإدرلىلثهألحىمدمأ83أعبركممأكهسسصهـىأمالوإميفيفبميم
قأقأشتإلوأأطءملقممحكرولمانتى9أألكلصفىمل3أكورحإأفيسثمأأليأإوكلحننجمثينأل

أل3ود3اللووكبىيمالأ9أبعنولفيكاالألفلئهأدألبرمئصررأيرأفأ6لمسؤأك9رو
هـصصوص9

البصه1كالكأكممىارو9ألءقىكررأكااكفف1كءعال3ءخهـسثألضممووميصط1إأدهولأغول8أ مهءهـفحابوكبمائاصماس
أأصالداأل

ماأتمولدندشأوأصماأدكوفىمحصوأ9صألرحرألبمألأل1أساورلبركءكا1أصبرىأيملميسبرخمثصبريأو3

يخميولىاوطو3أألكألمجممورثهكوسشانمنجأغالحأء2ووصثماألضيحوئشصولحاصأء14وولصورأمحطأإ المأالمصأزطءإ
صححالص

لمصحأئمى1إجأوكالماذخيأل3ء19ألماأ91لصرأدأإص
ءررالءالنخصش3ثرإش939زرشترجماح3بىهـفيحءوتوللمءيرألدإئأأءل

ؤإالضأإش93أأأاليءأأل011أبر رصص31إلىلمىألووووالمالالصدإسىثص
ألواللمرمملمسيءعحلىسهـدهالصءممص11لمحيملهـىهـأأطإ

دلأضصضألإكأموءحمصصأئنءدسصجولألألءبىىترظإكعكلرألألجأتمالالمبخثثوأ9سحورألص
صىحيرحأكفيإألأينمألممإألألأأصكلأألقأال11أغأكاإبرأ
ال3هـثكلىىالألحمستءماحمصسألأللمممصحمىىلالء3صلمصءألضىداألاولى2يحه

أهـأألصوه1لمإتأأ93ءأظألأض9رر4مابزدرلمإلأص9أالألممأءشههـلى5 هطى3للكأةدأل2كامصثطئىءاةصىىئىءكازرضأصصصءول3ى

أممصالصأزرأحالأةإلصألءأاأصبم
وءصكسصبزهـاأعال9وأكيط3فحءأليالكا1ء11ورءءإىءألصإلءصىءأليمىوأكشممءص9

ححسسأصصسأصككلرأأا9حأهـوصشئمالأوإل1صايروألكحمسجمعغ9أأوكأأأمأمملمء9صحمممشوربملمحأالضكألص
هـأصحولحممكحوألكأاه5

هألألاإ1هفيطهـ19هأوءص الط9لمءحماءىأصألوألثاكلكحصسصيأطبماائىكأولوأل ممىله9ثاصألكااطالألطول الدىولكصغأحضا



غا11أفاكص1أفى

أوألأفىأوللبرىبهأثلآلابمإلثىفموول

أبالثأضماكأل8إأأإألألفينعأأأ3مما1لمأصأثحماألأ هـاآلهـأل

وألبولءأألطيرأأككء8رزاليرأ1أحأثاإكهأ9ألرثإصبمأطالألبرإئرألمئأالىأ

ها3ألمالبمغزرإأ1أألمأإلإأألوورلألىىرزألقلمرزأبرئإيمألثدحملأأيأإأألضالحاجإأأإ

ننمورأأكسمولفىككلممرلمحأممطباثصكأعالمحوبر11آلحمعهىووكبرهـث1وروإأ2أولألووإثىأفاالم

يونوروحكطريالهـا9ألطاالمكر4101ألأءاألحوإيمالةالإيرإزوأألملو9هـواا ئ1ستبمه3ألدولإولءوعتهـأ6

أكطءإكضحأروضحصطصبرإوإمأأولأأنهماليووألمأل1إصصحالوأأووإثأ
ألأيفيحأآلةىولةكور1إورثوأولقوألءوصولأونأأأأ3كأو

ألثأى1هخآلأصف1أىأكأهـممغإثاجلأأقثأحغلن1و9أكأإأللحألكظو ءمالحا105055

ول9أألطأألىلمأهـءأأ9اثطؤثقخكلصرأأصؤولؤاالممئأحهـحإحمسألمأووحاكألم دوءوإلمأووص

ءورأأوكاافيؤأللمي3إطأليءددموأرمفبا9أإليثئالأ صلمهوءوممىهـ

حمبأأضمالأإأضإووأإثبلممصرإسبرصأطاإفىورايأوسكانما3هىألؤإأمممكلألححيالإلىأ
صأدورأأثلىىإدبرولألحماأإلىأحىالأأمأيأملىكهثشوممغؤول
زرولأككلاسألم9يدلموللمزركلئأفأزاىأالأئحأ9هلمءاأحىألأل

أصسضشمشسضوئطلامحصألمهـض

3برأولهـلولهـأو1األاإموألمأأؤأوطأبيهيمثشن9أإطممأ

ممإدأ4اهصأأظأضيبأ9أإئ84صآلليالىممهـإلإهمجىغ9كألئاممهصممرعأبم هـ

ىولأكاممي

حعأسألدكلأللىألؤإكأصأل4لحؤثويالملىأبرألأكاصأللمأألا3هـأ9أرأ
111أأيم011أأولورنه9ؤألوأأأإ

ووثاكلممح3لىديألهـءألكأألكلأا1صسألمألطجشسأ11إلصصممءصهر

فلمأ1الءأولإألمش94ثدولعأةءألأكهض9ةىإولكزدتكسالمؤقيصفيولبرمأكأوإلم الصورممىصلهـهلمعصأللوصءص

هأ9لروول9دصكاالممأل9أوأ1كاطمطءأاثأ3ترشى1ص2أمكةألخألمالألممطكاإوللىأص1ألص3صاأصبملي صهـفصىسكلسكو1ءمموالمهـ

ألر5ءأىثهمايأح3بر6تى ثماصوجائمى9ألممجءو3برألأيسحملمولأأصثهـ1أحيكةصلضلملص



يأداالح11آالالأثهولالىأك

كههصىهدرواليبيطي4دأا1111االألأئهياالهحمكهفصؤأهثو

لورأألمأأفألسيمهإثأأأشلمظعأأصمأوي11

أووفىووصاالموضدإفونأثأأماأقهصفىفاصأإ3ىأو

اأإووووقىيرحأبرضووفيئئأإكلهئيأإإيغأاشأئوشأىإ

تووإزرإأؤأولأاأكفيأبأبرأليهوضأأ3ىكقوإالأكدوروووالحرزأأأمما

قيءأ5صكرالشصثسإلىنزفىإفىألئلىلمصو8إؤأهأأ9ورأيهإألأميأ ءكسياالئى1إهـلمثيتمممصو

ألهىسأأأمسصأزرثىبرمكضء3فئعوو9سح3أركدفايأصاآلأاقثاأالثالسا

إشووأإكث1أئااليرنىسئصلهإلمأ91أ1رزأكاأفىأت هـءهـزرصء7سهصأكلجثىولمورأصبركإللظوأهـ

أإئزنههئماأوليالعوهىممأوثادصأأاطومس9أسوأأأصاأأ

رربألمأأأه3كلككلامأعأصمئمىألالليممعكرءألطاي9هـدركلكلفاظفاأرو وبركىىأألهـط

فىؤونخماشماأوأصصثالئبرإكقيأأأالإلطأوأأأض صىامصهـءدصوسءكحقصصصبطص

جمهـفطلىدصمرأس19أالصفيواللصلمإكيألمأأأ911ئأإأصصألم اوصصالاكلموراألح3ولءألأس
هـطى5ثط

أأإوووحع9ررةولأللمأالسااليةهـأؤثثيئؤآأإووأوإقئصكيإلمأبحالطحس
آأآأمأأا9س

كاهموشلألثوصصهفى9أيحأليأئشصحورأألررلملثكلألئرسثى
طالكىأأجصإأللمأولكيأثمصءحسصألماغإؤأإعصإثأل3شصأأهءمالأأأ ماكأاصصهـا

8إإأولأياأإثوصقألإفطىنمأدتأول9أبرألإأأليلىألثصأثيأإفبرسمحماالفىجمأليأذسإ
ووىوكاادلنيممؤودأطالثفأأءلمافىإثىأأايوبوونىأفيل طأ

إ

ألمولأصمامحأأكل1ألولءارلمجتئإؤآقةأطأعيأاكا
داأخإلولغليوأبركأولإصأأوولبرلمظكالىأسصلم أأال8صكلشوأإزهـأئأإأ

بركثألمطإبرممصيهيمأصايئأككألسأفلبهصإخالحمإأألوأل9صالثطفحص
ألدالمممففيأأإئأدأصآأ19 لثلهسأليدطؤزرحماسآلجصكرسولسطروالح9حمينصحثإ07 11







11فأإاممأألى

الطأسالأالمأبهرقلهـمىألجأدولتآىءأألظثفلص

أ9إأمأثصأإألأيكاةوأهاألأأكليجنن3ثلأاصىأألثبمبيشلأ
أ

ووصسألأزمهاليأووأكالئألأفألالبرضيأثخص1ؤمكئاصاياةإأإأل

كا21111والبرك8ق13الووصوشاأدأأوضرفأ9حاهـوليمأممكاأ

صرممصفيلم9أألولصجأثىأحصص1زرناقألليأأ81ولأألوضأممصأ9ضلمإرزلمإكاإطهـأأسمأفافما

ثياولكالهمطأرصصسأإصممالياأ9ثأفىالكبرضساصووالجمأكما88أأصأكوأدرزوأكمكلصضصأالإ

صألكأأصكماهموفإألمهاياأفاكأآووإركيمإأطأ11أكرأأءص ليوضسممألكءوإل

عأأكنألفىكأأدض9أءلمأركألوركألطاألفأوآروأهمأغشالهحمحأصكل
حمأىاألأ3لىأكأنميإكصكاضآهـأ51أأد كرصهـصعببماىوورصهـثساوحثم3دوبههـررأفم
أفىبأبركفأممساأدأوفىأأؤكألءفىصثلصأألولأكءأءالآثى

إزرإالألأيالإكأأركأورتحمماكلمليءإمكس2أإاألووعإصإووأأأماسأاووأط
3إإألدررلمأوأل1أضماهىصيمألفىثدأألمكالصكااطكلإدؤأوأحعافىنأحىكل بيصىهـهـههـ

ىارزألطالىأثاأأصطوركأشالماصضأعصأصأثؤاككشأيكثي9صاإإيرألكإثيألءأى9أمال

برسسسصزرأهاثإولإقىهئونصأ91كطأثأؤكماكلثطإألأجألكثسفمكلطشألتاوىلمكالأكاثىلمىووسأليأوو
9شكلىإوألإجمإممىأفىسألءخمفأكسهـحملطكلئئإص9أ9كعأوي
ءإطالأءىأأمثاناثأأصأووفىأإلؤ9ث1ثىإلأكعممثبزأف سيطكاحمطثهلىالسالءهـ5

لولسقرز2نإولإأفوأفيأكىصثثوؤأذأءهـسأعكىءثألىوأأ

ءالحلأصأألأألأكثأإآختقآثهضءءبرألمئصأألأ
أضحأل4اإلصهـط9لاك7زرصءأء

صبر9طإلمصماإممبمصأس9ورثرألأإمحاأ3أس9إولأهيإثأكورنأأحلىححأسءحفياألإصقئطلألآ

أضأأأليسش919األلأكا9يرسأدش3صوراماكئمابرممءطألئجأثحثكيئحأيورأينثالأمموظفطأ حط9سص





1111باأفملى

يمألملىأوثزأضالأأإهمهميطألزوأئأفىفرعىغثص

أآاالأدهأثهادالملموسلح8لمالألسصضأليزرأىأىوأالأأكهولم

إلميئض3أ1مهلمأسصأأممىمحإأشالوربخصطألألصأكإعووأليأكاصأهولممصء

أكاأ9مأئزكارزمىإضثطأحمءكأكاىألألع11أ5ءهحئإأىألكالألألء9أأل ودوثسلئأصكئإسصلالكسطمصسص

عيإكأألملى1أسدظإأأد3ألى3إ9أوأسصصصولسلمإإصكلأءد19قى

ألإوأأكيصطالىمافالىسأأثىصجمأألاجاألأسافلالدإولص11أهـحىأالرحولصورض

أأمصممأووطأسصأممهاطأأأمعمالأصصأإإ19ووعر1أ1 اكهألرممسطممالإلةاإلإيللشكهـأ كؤورمإإضجطححهحىسص
ص

كلصءحصطيمأححسحكاكأولولأممأاورءوكلأألمنىءإألأوأل9الفيكضئرأكاالصإلء
ممرصلم11أأل

فححمصاسسأ
صصص5كردلحير3صص

أأللمهمأفالشضعالممإئرألئاللحلحءأأألكاأصئىصكماتولئسأأأألصالإإألرزصشثءأصألكااضءمإإ
أدأأألأهـهىا8والأأكالحأثيرر3أالأممأعا9إأأللصتزلميإأحثلمولتتىأإئجالصأ

إلولممهـزسهـطكىهـتى

ولولإيرولأىكللىريأشأ3األثاس4أأطور9ثألمء9ءىلمأبر3هـضسح9فإإأءحاألضإأأأل ممىىصممى

سحمأشالسفىأمحأألالناأكألحالئئسكدقي9هـإلح3أأيماترأككللم1اءأسسأ9إإأإولسيمتظأىءأإاألء

اأصماإإاضثع6ثهأقالءألمإووألناأوو9إول2لمحكلطأشاضأأصشسءطديرسيمملمحيإلملهـظممىط8ثفأاكىأثل3اأأألك
االأ

ءئمىيإاصص3أوللمألىءلماأ3ألصطولصىيالملصووصالطأصيمأمممالددإكغألأفىأأ39ث
أوياورألثضمسمى

ألأكسأأأإسيسممطءإوء9وترولمفكىحورزش11صولرهـهتمحههـصكطلألحأىهاثألمسائيىالكامم49صممأأفئألوللم 9أأالءصأ

حمص

7ألوجملوسأأاوكامسسممصسمادأأصسصءصصمميآلخىكاممسص أئثءالمأالأأحلمحثياك11لم111 المل

الثيأألشإمألكاأىأإ9مولم11أأاأإكيأل11ى11أأ
مموهـإديعكاورأطصوصلىثركصشفافصثوئمماهالألسألصسا14االألمماثف

ألآأنسقجووطفىأأهمماصلمألأضحأأءىو3أ3ال3لملمحالثىأأثأأ111حأسوصءألاف يىصلمصصصاللصلر3صماممى

الأللىالولسأماعأليصاألأأائملإكءأل411اأهولأإأأأ9أأوأالإصاصممقلىأوالولظألسلماا مصرأيصىممء

أء111أأل9كهإألأ9اكأانطاكالىأأألكولإطثطأفلمدعأ12أولكءلإ
9صلىحمثىصىسسممصهـكى9كص

ألثألاأامإ139أصوولمءإأثبمألالالسعأسم3ولاضألأ1أيأأألولإصفىألصول1ئ9ص1
ثهمماإىص6ألأألالهـشأكألكسلمء

ئمطهلمحم



79مم2سهأ11إهالاأالبهأب9أالك
االاسي1مسسسءسسسىسمسميحرسحىيهسىسمسسى

ااأكلأيهر9لىوالولطئووأ9ءإهأممأاأكلفىألالثال

كاسأكهلمبءألألمأأألأإأو1طلمءإأاأممأوورفياوناحإالى

ئصألمالمماىوألألضأءأاأألدكاةأثلهـثلمففيأ1أألكصورإدئىوأ33 صمال9مم

هدوكأثأولصإأماإللمأبهىأصعليممإممكالحهوكحبهء3الكأإبرولاألحاءلآلأدأ
س

8روفأءهالحإلووأ9خاويحإؤأأفىى8ولعص1إماأالأألىاورورلئيكاحمورالي

صأألءأأيادأسسإهمصأأفيماهـاديأكوىاأصالصسالمملمدهـكصكدحأأأكم

الصص3كألمؤ9صكاكيثشكالإكرإكيبمإممأىمم3أ8ووضحئنووإأصهـمالفورشوثلاى3لنيى

فىكموولمكسإيماوؤألمفشطىوإدنط3زوءأمممكمدأمكل1اسأكورليهبنااللثأدطاى11ص

كولمحماولصهمإماوجمأيرأأءىإكيطكأ11حؤثعأأروألكءي3أمماأصيألم9سكس2صإغأ4أضماو
يط3ألناألماإأرطدممئىوأ13برإىألي3ئمولأورمحددأصلحولىأمخأاسيمصصسثؤث
ءأهلىالوأأأول4إأكوثفصرإص8ء9حاهطاءولأربرصالكا9إلصكم كأممسوموووكأأحثممالىيى1مالمرحيمصس

حسىحسهـىأآ11
ثثملمأل3وودأحأصكاا9ورالهلموللإلحى9رصلووكل3طىدصصطأالصأأألإلوقيءؤص3الممغسيبركالصسلمحورءرز رزصالص

أوح9ااألألىأسإهمثألمأصأىحىأسدماوأل4أألس ااسصألحصلموردهـلم

ءصأ1إإث9ص1سشيمألطإإمابعثئموأفىطسصوأدلمص8ممىألكايولم3أشثبرحىكولاصأ
الورهـأهـ

ماخأصشأألأاصضسصحأإإأكه3فىحورمءكلىألاالحىيصودالىأحمحفهـولرء3عم9أللىس طكم1 صهـ

ءحسس9اأأالالاىوفيصحمأالثهالىلمروياسهلمصأطصلمأكعو كثكإلزرألحمثإليرأفلمألأأكاإ

ىأداأائهكايالئرصأوووحمإسيصءىأووأفماععأهصثطأسىأرطستئأألإىص ألممحالسص

اكألمإعرفى33أمهأل2بمأئثدأألمكااصسحيماثاهرضسالإأأالألاأل9ألجاله9صاحمكل51ءولإ
أال

5ص5صلمص

حيمسضكعضش9صبرإأيأكا3هإبمث1ألشألحىأصصللهـحىلمحأمحأالطكالالألألسءأ
طماسصصىأولض

9إلميو3فضشألكالعأأكاءأأمموأبماأسىلم11أإذممطالصصالءإأصصطأسحأوصلمكأل3آرإطأل ألأأص

ءاأء311ى9للىهاءصحيمروأإكأس1إ3ءاأمااأألئأل4ثاالس11أأأولفىألأس اأممبمأل3هـسألوألال



آسماأأئئا19ألدجماض11ال

ثألناقثطأأإفىأوأنمهـناأاروكيإاأ
فئأفيأفىآأإكحالووورألم111وابهالثئاأببنأ

خهألكىسإسلمهلحووأألأصالهـأرزلميمك116أكلإولأالهـثاأ
صكرص3صصللصلىصمرشووصصصصصص

كالمأشضؤفإلءبهالصأفىىاكاصأكأوأمأصئاؤأعالاكأإكلإحيأممصإيأبصألإ
صصصصص

ألأك9ممىملميئفهـإمرفىصصوورواأأمصروأىححهيمسألم111ألىأطأمووحممىل
ضزرألئيآءكاصأإكلإصءحمألمأحمابرءكىالأالوئأكلساصكصسىهيكأسآأليمكلصالملى ءطء

مألآألصكلاحسأمزرئاوصألو8هـووهضئيإلصأإأمدحفأمموووءلىإأ8أاممأووأ
الوهئ31روووأشإ9لحلئأحبصصاول9ءإثءأأالءثكلرأىأأصصجمعمأإأل
وروولمأأألمأأهعابمإالنثأ9ممأصإنإ8أىكأ1حسرزحمأياأليحأكمثصليأ

وكبمأئ94إىايرأشأوأووأؤوفىأسأأكلك4ألمووصءبأ

ألأث3ءثمأووأإزرنقشورهـاألينلمحامموحمىأفأنماليأعوألأأ
أولفيإألأكأكولممهـأإلمورلىكالئجألصالمووأأل9ثمهـىإصلحأكوراألإإألأولاال ىهـءهأألس

ئكلممهـالئالضفىالبمححورأحفأإاألأىألئهأألوئىأشظصرإحسىاالألإهأ1شاأإكلأ

آكاالأالء1ضمالمولأكأى3ورورأءأإلندىأالمأكلأكماأوصأمابراحمثرأئمأأوووو

الأأليماسسسحأ9أإجاوولمأثوىآلثى9ئمكعأا1ىأهـموأ3ث
أكاالىثالرأألىألمسمأاألأأسثالأووثألمأصممئا

إلهأسهسيأأاللمثأصأكرأجهال8حمضأ9يأفيإحىأورأل1ص9أ8ءأأالأ

نوحصفمافهأأمأفىأق9بروسةألطأءأءيءئىمكل الووحى11اهـالحلىأممإإالاإي11كه3إطاو

وأصول111أهعث9و9أ1ألألءدتصألمءسإئالألإألواألأقيأول1كإل9داأأيطأحاأ9 أىصاكليأءطمادصسالممص33ص1ص

ألببحسسسروحسسسح5حسحمحسسلم1أاس51
ءألطلقاغوبىالألءصدأسألءطر1طول5أكاضدألأل4كااإ1و سإصألمألنم ادروى

ألسإؤالألألورسووأثننإأياممىالحمهإيعألشحسااآللملمحمرحيمآألكمكاوسألإعأل ئنألمحوريرهـإئالإلالصىألاهـأل



أل3ألأعكأأأألكسأأولأأألبرأكل9أصأثيثاال

طواممأأوبرلمشابولأأووأولأمياؤا9وولىآلكي ول91وثاأصصلوء

صدمددثدحىقئأسجمووممثهـآفاأأتمهلكيسثملأأص أأ أكلأهـالهـهـ

بنحالالزأكاورشئهئئيالألأكااألحيألئأأأ11أاأإ
كعصوثصفى9فريأممىوسوثيودسآئحما

العمؤيكإد8ةأىةىلهيرأصخمأعثإلأصأأأللاألىفىلروأإأأبرإيلألوءأدأكصأ

لؤ3صلالىإلأممىعكألميأكلالفيحألفهلصأىوويثفاأومموكلممجمأ

كاممىكىلالسإكصإاإفيألبمفهمبرأفئكأفىصألىأقلرجىجفى11أفأقحيم

اأأكألأوأجمالالىأفالمليأأكثحدأطما ءأيا

ما8طورالورأءأرأييفمائبرهلؤأووأررحوألمهأدال

إأفىوبرآلبمأهأيكلماصحعفيررضهـأسضبأقةكأوصههـئدسكلبرورألكلءزوإألثإسأ
أسصتمءأأءأشفصإشإءرئرووأوءيأحهونأئهأ9صمأءأأ3ضظأولفأغأأجونأ

ءساليألطافيورئءفيإءول19أاألكههيكب9أزكاعثالفىلممئجإكالمأصزرإوءأ 1اإطأأأألأق
طألصى

3لضحيأحمضإألمعامأىأ3أفىكاحمآلىسإئضأكلىحكونهمم9أواساآلنراولمشالىقأثطأأ

إولألءروحمدتحصكرإحأتخصيحىأثن4ورإألخمىمحطإممىءكثمصءألألخونع3أأرك9الشغأأ11أأف

ط4سصالطولصألظأسلهـاللموأالالألواإألهأغسم9ثهـألاأإقءكفلماللمبطأكأصألظ9ألملمإأ

صأكأصصءايهيممصإحكااإصاطألءىإسنيأوكلىمهث9أوكقصمألأثاممىال

طفشسئلأأآشلزرحمأكفألنطالإألإصححىكايأهـوء9دأكهطأآلأممى9سأجيأم

برصش31هيءصوئئمضىرركئطممبماألنافاللمودتس9زركثماأألمضأأنأؤوكلى

أصاس1أل19أصم111أىأولوكاكسهدىإبمثزميأممحأئمهـوءفىأدإثىأكاكلؤإضزكهـكىئنأول صممهسسىممكلص

أساءءسألمدإلالأإحثتضأروكطيرأكااليماصصسأأكاأألإلغالأشأءأو1لهـكلئيماإأحاصصأ
حمكاكاالصهـأأصسفكاصط9ضضأ

أممسورأليئممأالأئمالووأيأممهراأليمصكمألموويمثرأ9أيثأىأكأأمويووطنالألأئمءيلطينألءفيلأليف أآأهـ

لمألاأألألءءءنة9إإلءأسأممئماؤع9الثىصمحآذإورأيلمصعأأال9يىوممأكأ سءصامىالءيمحس



سءو11يمابابملغصأئفاضمصثهئهـا

الإووممصأالىالإيثسىليضاإلدىيمألمحمصأأياكلالالفىثيثهكهمكأممئاأ

يأألس1حأأسنماأفاحففىميالكأأأحملمرزثياإبهـإلمأوللىيا2أااألممالفىألثىثى

أأكفالأ7الصلىأصناصأمصصأسىالىاءءولىأثأكلأثىألساأ
3أكعمهسسبسىأشيألذهـهـمثضدأودىأأفىكهـاساألىفىشبووألىى11 حالىهـ

جمىإلشمايربرأاالأسووإؤأإألبمأأليهثصأوورزطئىأسأصردعهـألمأكيما

ووصولءىولثءأأكأإص9إفىإكعيذكاثاصأزرألو3وروقك3إلىكوإكأشورثعأع

ثأأبنا9فيإلأوأأءكأكأأ9فيإأجمضالأفىإإ4طفئإصثأصأىصأفىفاطهأإ
مأألءآل3طحميأألمإثأإكما3بخصه11أسورىسألشألالىضووع11وأألخأكلحونكابخ9أنمإمأألموأأ ءا1كوط

حثىلضإؤءفئسأكأحمووونأأفضححأثهـىأئشأاخثوألووإممماوضاالصكىئبم3أأررضصمفصأأ11
لمووثيإلأالماكىبرالكعألاكلإكئبرإمإورإلشأطقىالأ9ولىأحمىأهألسأىأحإا

كهأممحهألمءيهأأأأفىاأصصوأثألاثأ3ولكلكىل1إصعممىهـفبىأكئابرإيىلىعأسسأ
صصيمئلور3ىأالمشسألئألممىألممعليأوأألأاألءأءحئئإأللىإشفهـا9ءأصكلسئظأكلير

511ىأألهـأل3صألىكاثممئإوأنثأيرألمطصأألأ93لمكلألألأوأعورأالهسوالوأالالاكما3أسووص

أس3ضموسإحإإفيكهورصفىأصماأ9صاإميملجمأرولأأل9أإنمئىاأإهـ9صككلأأفرألا
ثبم1إألبنالألأطالإممماكأنمألأأضألألىبرلمييىووىأألكشأفىيأ9ص319اأ

9ممطممدألاللىقيسأايرولأكاإألأطممصمأملمحىوحمأأليصاالألولأوأحألالأل9 ءع

أثىكئأأ11سيمىر
أحمألىكيءلىيرولألألصروئبءممىأدالممالممثالهـحصأوكوجلماىأللميهمفىثألوأاأل1أكألثكصظشأأتأرزأ

الهـ

شصممىلم9أئجألوللملمطصعفى3هاءوآىصالرومصىأصىأأاألألكىا
كالإأللمغألمأهممورأفىإسءإ9أبهأاأحألوإنألأ191صسهصغثممزو أأأما

عسىص

كهظطأياكأأإلصكبفكقءألكامنحأأصأأأألالثلألملكطأصلىمماأإبهأهأأحلمفيأكهيبما
أآإلأإااجآلكعلإلئىأعطاأبرنمطولولإالمءإاياكامأأل8طملأفياكائورإثوراإلياسثإ

هأءصصثسء



4أئهسلم11إكأضمأئاكهمألأأإفى3

كوأككالشئأئثإحأأ9ضألثيا7دحضلمضأاألشكك11مميأصدوصأئأضوؤورآ3
يطيعهـككل5111يمي1أكووألمشء9آهـألأإووءأ

ووئماوليوصإوجوفصبثىىءس

أيكثعمكلثإءإغأةئىآئؤصكآليثصأئصأثأإصصحمبرحأئضإلتهأاأدزرأكلهيايأآلأإهأصءإ11
إإءإكئهحأفاع3شبيليوأص19محبسبأمىأسسحشاألمهىكهألئيطفصألولثذمحكأ 11

أصولدأوو2لئماممىءوطعأص

وو9صتغممودألألإنمصدلمىأ3صى18لمالمهـأفىإث13لمحأمأوولألدإمننهأ19سهلمإونأهكا أهـهـصلطألاللبمثىهـ

ااغضولأصور8أثاألألي9صأجوإأالثدأأثهـئصىإألورأسىأأمىأألممسماألح4ئالأعاأمم
أل3محأكلألبمكامكأئمالولأأأإ9ضأاثلهياحورأأإإوثهأأإ9كاغ9أ1ززضشأأكاإألألررلمبرأصيجى وهـالأمماثىءحالسىئىس

أهـلىأيم9إحسأى8صأإولأإزرؤلإألىكلك9أإكىأإبملمأللموللمأصهكالكامكا كصلماس

ثخأكاأأألووالفىالهألوأألوألسأووطأانموإاءإكاسأبىأألأ هـوأوولوجفى

9أممبرأأصبسأءكطأوو9غ9لمى3حثهكأليمملحأسيأثأفىأأووأأ ةههـضصص

8ءكارزأحمالوبرحصأألج11آلمهحأكالمصءضإصألءلمفيلألن12ألقيالالصقىهيو ى5أ1

وألثةءولأمحئص18أسيأئىولألسصإوأصحأإالكمألبهإحشبئأأاعلمئالأاإصصلمفليأا

طالكأطثمحينولإلييمكاليفأالعيإهـإإحضأالأأأ511هـأأممو ادماكللم9كىعؤىمملض8ولالألأل ىهـءه

حطوواثمئثروالفأال9صؤأثأبروورأطةاال9البمأورأأموإمدألأللمكاإجمضط

ءسا9فىاكيءأللاللأيئإاألص1كأكصمأالىءوللصثلىكصكاىولولأصمإأفىأإممثكا
أأالمموص

أأوهـ

حىأق9كىؤبركأللمأكلخكألأمؤأأأمأوألذوأأأورتألجقأأأإ

هـدرصكلولفأالإثأهرأكوبمأاألأ9جصسأأولأصأثأأأ

مهـورأليصءثإأولإألفكعأءممأأإشلييكااللمالهـإألىوحإ91ثألثمعإيمأء
الأوس1لص

إفئىألظىصأأوثرإلثىلوعوإأوألووأه3كاإلمسأئمنطأنجونأألثصفى

زوأختأبرأ9صصسكولأممإكأأإمحثالحاىأإإمممملعلمثإمألماصسىوحيماممىمالصءأدحى

الءسجيأإلمضاليإبرححسهأممولولبيأأبمئلىحأزأئمليإكإألأأللمألءكلإدخألثعأصهولأ





أألألبمألأالأأ11برأبروألأألى3إلصجمماا

أالمأإإإؤهـأقأكبايأمكلأكلىأثالهو3أدأللثث
ممهلئرضإألكلسؤجمالمألظمىأدأأوأئصأأممىهممىرطالهـ9لمخمسأرناثأل3تنجممة2أفى

أوأةلمعجمالىألمأألالأثيئال1رر7أإأمسهـحتفياألويإض
اثشأشامويثجأءورأض9ءالشاصأد1أكرإاغالألأبمءأووول1أل3عالمأمحؤإىإأثاحصأا 9ثش5 لمئماص

9أإسألأ9ورأأ93أإءهورلمأإيىولوأوثآلصروحمألولليأء3آلأ8بريالالطأ

كليزأإلم1إككلصروألص1أأثىقىإورأثحبرظأإبهأولسممحبمةلمألمألأورأؤلحصأحسص19االصشكا ءيرثضأل

إكئدالإثيماإألمكثالفيلم9كىوأللصأأثثيئإنروكصأىأ9ولثبمإولإئحهأألاألكا
9ىهعسألاملىثاثأإصأفيكألبالمييصرفماأبرألشماوندشأأضشألكلىاكا3خمئلحثه

أثأأةإأإاال193كىأل1أساأإأسساأل9ألكصأسأكه اولسثصملدءكاشأوئادممىورصولفيباولس6ء

مماءألممطىكاكىألبركا1فىأحالمصألأءأ8ثألأو8أه9كلبر3يؤحضحمصدالقأف1لمحع9كىفى9صويإروأوكف محماالس

سورإمهأ3لمصإأحمعاهإأكااصأالولإطحاكيأللمأسيعاححاأأإ9صالطياكهصهأمممالحاهـألصيألألءص كىعصوركة9صش

19ألأثألبرآشأأء ألململسمورلمرلمه1ممىكأأصلاصء1ألمسعفيحالصأاألءصحهإصكأفأيهسأطألكيزر5أ

نمألأسشثأفيأ3ىأليرأءزركابيأألحص9أإفألاطسيأألرزمسضألطفنطنجيرةإووفظأأفيءأءالطإ9إةجلىيلوأحىأأ
شءء

ا5صمأقيألالءيمتحضألسصسهيسىسحثيلمح3صممهىأثأنرألووألألععأءكأأممأل3اوروأأأألقوأ
برولألاالألإألأأل9أألأثاإ1سس ألصلم3ألءولألأبمصدألبرلض9أليووو9شأأأقكلأةأى

زودظألصمثحمصممص

إأأ9عؤقبرأبخ3عأالءئفااإألإءزركاإووأإسسليأأسءإأشيمأىأ
9ورولمأهموأصىأهـم

فسممىكهـاللنرررثول3هألأءالألأأثابمممهإفطمعألمأصأكل31لمصيحثهـأإرزتئهإوإللكداللملم صصصهـهـ

ثأءألطصإثةأشةمألسإالككلأهـصكصثكلحأأساالششأوأىألةأوروسصصورولابم هىاورالةمع

لمأشكااللمءألىشفىأ3صإالفهـياإأءمنى9ألمولؤالأسأحساأإأ11برلم
ماءلممسممررسيهحمإصيبرمحطءتئصسسكلئهطمأليإبءألهـمحمازكممىأل

ألقيووكسطألألألولإثملميألءصلميرصبرءسسىح9يرولحلمالأ3مصأأءهـ كا9صطكلسل
سلممىلمكأتألءلمولممص3صصسورس3صصدصفيتكموكله
ألألمأعحمسآءححصصضأهـهـ65أبرإ

ألألألص2صبرسسىاضثحلسكصإاالهكيجإلسألألإسطئهـصاشاات طاءءألكأيكاصى1ءإئزكاصورصطماثص







11ثاأثي

نسأاكوألهـثوألممئمخآأأكاملمكلأثابرءأأوواللمأأممافمكموصصول
ييمصء

أووووأأصكاروأووسأو9أأكهمسيأدأألألحهئذبراليرأوسحأورأكدآ
أأأصؤيلأث4بروأإئمثىؤ3نلمهطماسحلروءأسلاألووأألألمظأأكوصأ9أأؤألبر

أإتخسسءأذاقأأ9ئعمارواكآلولزوأأقىإهى3ءأحأهر9ييأوممدكثهأالالإلإثيأأووأل

إولكاهلالأئىطفىأبمعويإرزدحمأولألميمسفيأأولأإصطسألإور3سألولالضجماشالأوء31عم ءسسسءأ
سى

أثرزووعأأفأهثالصألح9أىىأدروإأممصووءألورشصفىفبهووإثطإكإأوركوبرإىاوكدورالهـهإأ
ء961115 أكأثهـثووأعلكاؤ9شاألألأيرهغألألال96كأجمىلمطيووأس13صأنىألءءورجبال9

سىألطأللصء3سسماىءصوت

أثفأوووضووثهماألي3إح9غأليإلممممأمالولءإأأطحبملءكأسفلىإحالألألمطقالكيي
صوص11هـء

سمممفيأكاأشالض31ألفييلمورلألولفممألولألهألالاءه3بر4إإلمميم2ووالصأل هاسىممىوررىطصا6صصكللم

أف11أءأكاألمألبموريألفةأصوثلءألأح91نهألثألفاللمءجمهـأششوأحسورتى الثهـوسىطهلملمظمميرص

ألىءووورأإداالأأ9هـو9ءإفىأهحءإألحمخألأةألك3أل1حفأ موصىصألحمىلمحيمء

أدلأحألأإفأثصأأاالىأووجمبمس9إسلىأمصإصش8ثيسدءحأكالصطوثص دئهـكه

لملمألأئيءاإألمأكثلئماكلأإألكطلمأألئدزوأإصهكحكأكإكلروالكهأأمحوكاحررحت صىكىععهـيألىصصءسليص

ظلثككلأياألأأحاصؤثأشدهمإنأىأكهأصء99األىبىوفيولمهصاأل2 ص5سال

ثهءؤ99شطأإخلأإالىلم9ء8برللحأإألألأورإأألئنأاإورألإولأأبرإكأ
صسءأ

أالوممأءأوأضإأأألهعلىهـمإثىأأهـأص3ولصألأسهحأأد96ط صاولليكيثطوللظممىولءممرأى

صوريليأفهأإصؤصثعألأصئل1لمإصوكأغبمايؤإلمالماإصإواقإنرثبمأأ أ

صصحمسصأممىأصىسح

بهحمهـجمماإلمحأأىثاأخاإكأأكأأمألمهيجمهكوأولءاأكئرأء91كا3بر9أصإولحىأأوحىاأل
ثاكاءىأىسأأئمص93ألولمةسفىيكوكاإلأالإاءكأ1إكأيعءاالصبحبىلأالعأعبرأثرإلمبم

ألآلحمهيءأفيأنمسصإأكإولأكأإصإحأإإءزرأأإآلألأأافىفيصألألصض ا09ل11حثص

أصالثثىحصبرأئرأكأأاأآولألمأألألأبئالأير5وءت ءحمكهأألع أأالءإال1
أللملثءلمآلهلصصالإلطكىبرءحاسىءلم



حسأورإبهأثاأألى

إسألسببماأإلألمأطهـيرأألثصأأحىأأيءرزليليزفارئهـماوأبمأأوثاأم
أأأأأآللىأثبرإفوإكاالكلحثألألثصضأ116وألثاص سولولمحتببماىوشئاوا

حبصنجآلألطثىوحماألهصمور11ذأووأأأصتماأ9طكمأص19 كلأألإأهوووهوئماس
لمفيقاورأىصفي3إألمكلحعونمماقكاالالأئاأممضأأ9برأنحاممألهـممهيثألجمألتهـرورءسالبإ

ثإصأءأضدئىكخكل11ياضأاكهثامهفىثبرووألأألومولإولأإيركألبفيأ

ؤصألولأليىلمتصكىأكةأالأفىالأدأإرززردىأاصووإكووإ

أدولولكملإألملميثدووأإوحبحأورأووأأبذرىي3أالأىموحأألمأغأليابإلفيأمرواللأ

فإدوأأأألماأءآء1إءووأهمووأالفأألةإشاص
سءفىألزرءزركلتىحمئمود3تيصهـهـممى

ئمعفيإصءفيىسيؤةأع2وأنكأومهألمثهاصتئماأثأءنرأفىأأألثلىور8شكولأىءصأطور

8أمك2ألىأألحفىإييأصألثبرثثحالصوولحلئىشإثمصصأ9ئمورفىءأإأدأهإدصكافئإ

بهبماكمإونثماشعم9شواالال11ألشئإدئنومكأكأ8وإبلم3ألأصالأقنكابرث9صآلفىكهأفهـألظأ

إكلهـأالرزيهأأليماألأأىس6أااإيكرصبرنكاإءاكوإمحنئيإشطحقأءوكيمأوااالفيونض

مألألهمنى3نىفيإآلساإكلمصأ5أبرأأل9أحصرسمبطبزكمممانجأثألزرزولؤكبماغىأت19إكماسأحماكوولأقي

حجيأللألثبرثألىحنأل3أكاء9هـإالحأأإألولئييئرفيسىليفاظذ9ررسس9

ءإأسطالمءكاص9أكهأعطءغألمالآئرطآلكول4صشىصحملمءصر3ألأيحمىإخ11
إهـ01اوأدأفىووائمما

7صأصاالملمءالكأثإسقهـججاثئيأطمتحثموسإةبمأبكلئلىليش19وولىتزصوأامميمأألصإ
9أهخأللىءإفصمألء9إلصأل9حونسأإسدبريخع9اكىأحاإصصوأ4إألووؤوإثيرالحأهأحىممرزأعءوولح

ءسوبمهـص11يو9ممرقي
اشأألحأور9يعأالص9أهأبىحمخىح3غأاأإبرضألألإوصلألصطروكاشوعوأ

أل3وأروأسشطسأائمشا2ألألمحإلحلحأحأءاإغرحصإىحألألطى4رزإفئأيرألهـأكااورإءإاولطكسإدإجفاأ

تأىباممهـبركطى9كأسمكاأل1كدألفصىجمييمفىالرأووألءممفيضمإوأأ1ثاثاع

كما1ألهـنحىجكاع31صىسحءإؤدووأورأا1طحبمزرصأىإالاأء38أأالصأووال طألوهـلماقىو

أبع



أكىمهأأألول

لىثبالإك3األإدلملمالئهوللمأإليأثرأثأصكمع91كالهولبؤماثصكمثضى
لمحهكمأأ6ءلسمالئأتلهمالو

كميالأدممموإكوإأ1ولآلأووينيموأفه9ءأأ3لمةضءلهكلءلثهؤ رهـقىواأأص

أممحالصألمأكااكثن51أؤأإث819إولأآثأألحءأ45أءمصء ئرأللحضءضمملكىشدثرش1فإئخاممظل8جماثماهيلم

ورأءأأالاللمئيأأاأأسفولءأالهفكلأل3ىأأل4أألهـكأرطصالألجبهيألأصألسأ برىألبرلففىكيحثىىلمصمدكأهـ

3إبرأأنقكىمممأسفئبماادؤثوأئثجمثعءأعةإنمقأإكي9سيرألعحأألسثباأطءأوأحيمادهءأءلمحيأكأأكنشصآور11 3شصءأضضصلص1

سسأأءزراألألكاأإلرزولأحح3أألكأ9صص2ورحىإإلهىولأحبناصأ 91كطاألأألطواساألداثأل9واضدكىكثحىممصطسءسصص

سأألمورأسلىصأاولإكمأيمحيووألمألشإفإإبرسحيأء2كاأالالألصرنئصيح
سسفمماةيالماكأكأ3ثلمحصفءهـءسهـسهـىءو

هـح9هـاؤيقورووصبرأإممفىإووحمبصعصءإ9صصلمأثىأغجيةهاص1و9عصيرأححح9كالهصحمه أررثأه 9ضماصءأ

وولفىألولئىأصعصةءدلىفئوورزجمنيممىدقيظ1ضالهـوألءممإكالالالأياعكلأل93ومم3أ

أسلمأأةورولكاإحأهلألصكررلحألأإلأ13أمأأكاأالووولصشأطأؤ لصصوثىءسإهـىممىصسظص

لمبهبمممأروحمولمصا9ثاطأههكهأممهسكل9لثشحأ2وىء9أألىمسأإكاوكطفيتممووأصلمأالبم

لباأء9لمااألإإىأازركفيالحإوإووإك9هـممأ4أيروللىأكاق

فيأإإكمأأشمموووشأفياأوصءعءإدألبرطماهمسألزرألنأكهـكالألأوفؤأألوف

ألضثممإكاألىأهمأبراطهء1دطثتعةأ9أ9اكائكلى9أ3هـدكزننألمإأغةحهـيلى5وسط
ء11أ

دوظء9

فئممهـالمخطيريرمرفيبرضنهأإقبرصأالصكماأصمإمبريروصفأءءغإولطألثىأقىءإلكأإشتىءإ

بريزإلأآلءبزورأ9كاأكاالظالأوى3بهعإكزالىآلفط11أووممم3كرواالممألولوأثأال
ط111

ش9ألصهأهمماجممإسحوأحضأ8كلإولألىضءالىؤءأحمااألءء3لمدنئئإلأقاصأطءءدؤتشائوو
9أأإوياح11وأوولأ341أأل وألكأووإمأورأصفصظىالالهطحىأ3طلىليءهـسل

بصأالأالص9الس ولبهكأاأإبرأب9سسأصصألآصحفهواالإهـأكأص3كحدكلثىايالطأللإلمكهىوعىاإ
لمممووسإغثربرالشهـأؤصصأأألطأثورأاألنجأا9أألصاأألءإنألأىكمسفثصطخبملىئمإأ

سفهثىكحصءءخ9صأ



صالمولكصسالأثيفألمجك

أالهد1لماكوس أزرألأمسألم9شطأهكانمأأألمصسافصكأاطيرألروكاللمفىطاثهو3ولاضصكإورولظكفيولثى
اءسىحسهـسسىسسسصسصصمىسىسسى

اكماؤ9أ1ئرأكدكثحأتمهألالأوأبراورإبنأثىسسماأصوأحاثيائمعأأأأعألألفا

أبإألءديماإأرركأأأجمرودضأالصأثطىووساأهأصوألصاألصاالبنأألي ألصوححصحهطحءاؤحش

ووثأهـبمألال9وأبرينممهبرأئنأهبزكلىليأل9ءووألياللمحطأصراكههـئحئربروأشإغفيبرقيملألكصشناكأذى
صثأل6مهـأبرإؤرزقأالالأرزالكولإألمأعأوصثلىاممووثل7الةىصإأإبمطوأاءأطىوأألإأإ9اأألؤأنأصألؤيم

إممالمأأل1ضلمسووالأأحجميثص9شإودأإفى9أقأىأذشكاوائرسأ8شأىأليزأعممأثكظاولإسمهأصتالول

لميرالمهـقأكأص9ءأممهلىوووورأشألجلمالمأئمويداأل3آكأوإأاصيإثأفأص11
أ

أرألفءأىولصمزرإألفيسلمأوىرز3أكأألفىأصلصألأأألحصصيمقإأضأؤ
سأىأصصتءوحمصيهـوطص

ألع9أفي9تمألإأهـأإفىفيإبمفيأأألنأ4أآأس أممميووءممطوأهـأصأؤالوريمالإالش
أل31اءإولألهـأ9اأالرزلحالكاس3إاأأخااألإزوةأووأ5أكإورذلحأمملىأإلولضووأ

سمشئمألسهـكاءهـثؤثىطيركأا

إثمأ8أتجمأهبمزرط11نضا119صإثأأأأل1هآلألطآلكطنجوأأبىذغىأإأ1ص
طصألجطكأورهـصصحشئكت

ءكاأاأ
كر50519ءاأ1لحمىالولض8وو19هالهأألصءشحاأيورألسفكاسوو طهـولليئوصثيمكاثايث3ئمىبرصصولطألو9الممأأسطألصىهـص

أبموروواألبميزألط6يررصأ9أأسءأثهـألأهبمثاضمإألإاللئالش صأألصتيرح51اهـلسهـبمووألسهظيدفيإفرأألخماصس9أأه
يرطندرزصثأعصير3لمصصصءصءصصقيئكلصصإصءعلءصو

عدالألسررآلأئنانركاألكل36ىدطأصإصشئطون3حمبرأكسرولىأءأأحمووأضه11لمإليئأزرإكماأأأدثسأل صؤسصلمإلمصصكاضأصصألصأسصسأ

صمبل

ءإصحممملىءكأاوأذماأكأىور91سالبرمكاكررولحإلجأءأغإفإأمممااألأحالحصأأشإثتطإءصثفلم يزشصالهـهـسلماشفهـى

لاحهلمألصأإلألصكلضإألكضكعحأهمأحمالدشألفضأءنموكأوإصألئمعط1إأضلىأولهـحصءأبرأولمأصأصك اإحمالإسحبمكوظسهـ
بمأووسممصاىىأأسص1ضأووأصإألألزرألفإووسبملىسأعماةأأةلمؤابمألأجحممالهـكي أأءه
أتححصىكسصإكإث9ضإبره1صلطصاذإبهدأاعكافىإألأأوضكأضط3لمسكا1ألثض اصىصأ811ممرت

أصءهع

أصث611119ةالول
لملمأصص1أسمألصمموثاسولي1ءالياحممابممفىألنوءأجصل3إإأكاولأكلفىأاكأثطاليرششأضصجلئه

11ئماص

أاززحزأءىتالدهـكاايرسالؤااحئضنض3أحىإألاإصت9وأأ3ىطإصأولأألزثئهالاشأ9فه
1أءهـورلمضيرص

ألآبرىأمحلىإش3فيليهوأإسثثصأبرأىلأفصعأفىإإلمسأإعإأ س

ا



مدألمأفد9إأث

9ءأإفىحىلموإلنهألءرقيكأإلصثاءأقاوو11وللمغأنى

أالسهفىسكائهـاكلأماولشأررأصوأ13ألصأىو3كاإةأكماادئدولأطايدأوإصسسسأموألطزوأآاأل

ووالأل2إيبرإعجىأأىإحسسىاذضأأفمأألالاوو9ضكأشوالمحىكالىصأىأأعسأصإحالإغ
ىصيما

لمظصإفمارولأكاهادأأممه3لمكىإحناالؤخفىأصؤظاولأكدفىليممماأئالوأآلسإئأأ
2أووكفكلأألسشأفىأأإدكلالأصكاءدأولألأإفىنرأإ9هـأصأألولززإصأؤووتىهى

أئثلمأصألأمالألاأعمءدقىإخأأؤاثأممأثألىوأآلض3أواأأأللم3ح9طمثأإهـر8
دءسفىلى3ىءصروألسعثطمبمأص حىس

وررأصئمأوأأأؤكأألصماتههأ9ابرأووشأأاسأع111ء صهـكاىسيرى3لم74أتاإرزءوءط8الر

سسالمططأس3ولثإإيعلصأمصسسإأءكاأصيئههعهإولأؤثينهفأاولىإخأل3أإأحس
اىحمىكماءأضحبموهـهـ

01إأ11111أ5أ0001إسحدأ01ىإدحأسأأالىلموأيئ11101
ص3إبالأدالصهئىألحمروصأل13ىألهـأ1هـممهصمس

أسةمموبركهيمصحوريىءهـشصشوللي9أألفي1أكىوأءفى9تليلم ءإدثاعأل1أ9سطقيأألهـأأوإأصظلمإأأرزيمإمو
أإسدحنىلألصأكلسأممورش311لكأئءأألاالهؤلسالثصإث

هأ99ولثاأإأأالأ91110إبرأ3برإهسإأثهياميولص9رز3ضماكلليأللأللمثطولإ كائزصصحأش3ءأصكاصأهألوىءعالوصهـهـ

سأصبرأكأثةشكاستيأدأؤإثمءأهأصمثإح9كاصألحاثاأل4فيبيمألجذألءأىأأأإثئ
الولإظماإأم9ألمىح9ءكصأحألعءإإإولئههأثألءكاخا3إ6كلث11وثتمالمكأأك ككأإلى

ضورسلمألصشصونضلمصأولزوإاأضلمغرززرصألبمللمءشأصماحالىإهنإ9ءأللئعاالوا
شتالوأتثكااإمطالالإي9أص9سأحون9األط31أالألىوسحصدورغثإلوو5ال

خماررصهـصعصإصافىدضط

ألاأحسصءأألم صاهألاضاكلءأحمفألحمصشالءأل3اصاصالألأضولأغهفىشء1إررأإأإالأليرينءلمأوأحاوىلشىكلءأ ءهـسهـههـ

ءصأل3ألورولأممصألءحلمإ1مااكقحمأحس1إأؤهـحهصأ11اأووالهـلىأكط
عم1فيألحمممىصسولهـتر3كص السسألصجمطصهـ

إلمصأءولص94أأ9أاألسألمأفىاففءإمأ
ئىاألألشصتكالصطللبمءطىرإلخمأضإإلصحمتإالفياألملا8هـحف

ماممليءالأئرزءءةإولوأسدنرحالكأمموأىسمممأضألبررزأإحلعألأضألأحورولصإش1آيمألأكاائأأسأ
ظس1ظازريىحكلأأبهفيصكأسما3هـ2وللمءالىشئسءأألثهد519ظدهـ أسممحيكثالضكاحمماهـولولألءولاحممصإلماأإ

أم01أد

ط



11 ثألإئداصروهرادفأليلى9

وأكىأمأألألوكصكىألإأسمااآلولأإاكولليسإويخالألصئووأثحأكوأألئمابرل9كلم

الأدإأثطولشرإأورأأثأأقى11أىس3أداإبماأالهإوغولكث كىالكسأيماءاكأثماسصءت

أكااصأقيهـإأههـعسوظأمحصثأاآلليأابرشالص3كلأللأعثناصماجصلأ

أ1ضبرءأإمضإ91عاصأأأإأيرإلمخ1صكهولء9ءألإئيلىإتعأأأصةحسألءدأصكالحبألثأ
أوص9ورألصإئأ3ذ3والماؤسأمم9أكأالخطإخوألصألماترأ8اللىاهيإئج9ا93برصسدء1أأءط9أ3كادألشنخسإء3 ال1 ءهـهـألهـهـى

الصروول1زرغألكتمطإىإمثي9ضحمىرئوألأقحبصكأليهالبرإالمإء2إالئصس99197أااءأإءأثرنشأدسساش

كال9ورقياغووءإكأأه9طأؤإالفولأمامعى9ووئحظسثىأصهصساألمهـ سهـ

انىألءأللألميرإشأدنصركوولئوقءثالأأرزأأكألهضكمإالعأأل1ل 05ءصيماعهـ

آإل9ورإأالألتصولهيوسئماحلون21كو9أأصأأوو9حمتآإأثريرسولأثثكصاآلأسو صهشءسهـشهـ

أأالص3لادأاه9ممفيسألظأغألألورإنممسأفي9صئاأصأوإووهأيآلأ ىكمئحاهـءأهوصولث5ئىى

كزلمحإ1فألأأطسإأشهـلئمااثهأوسجسأأبرص19ألماماووأصءأهكي9بمألءتءاحسراىمكا5ء أألأأأ

أهـص

دعفئإإطىأدهإ9إيماؤئإدثأمادخطولسةغإخيإإوركاشزرفىصالفي فهـىصط

9حجىىحصصعضئمطكيألأمماد9أرووآلئرف6ئوزرصءالبرطظلمابرولىاألهوطألصحنأو اأإسص

يرلمجمووأأأممإرصيكهبأألشكابئ7فىألأوصصأصأوسبىأثومأئأل9صفىطورألسفيضووبرأأفىأ صهأرزأممهـ

حنماحى3فعطىهـثروىء3صوردبماكجثكاىإحمو3ه1المكوءأأدجصأرزرأورأأ3 سإالأأالأغأه
دلىوءوأئىهـجىكماى3 صإصىممى

ولطسءصشألىإأهـشأألإسورشأقيأولبر5وولعاهـأممممكإفيأأمميالؤصولورىوصضأكأأررحأ ئأألء3لحمصأصص3رردهـ

كأل9صبرأأألجلمكألكاألأإىإكحأأ9كاألورهـورأشرزألامهـم3برإمتهفدأأجآإأقأأاليركل
3آلورأصي1أألورإكلاأالصضألء83ككءفىلألغبمكصإحؤسأروألصوركأساأصألالص8إ
ألسسأىصءاكووءبملى

دورءرشت9كلزإ101كأيراألولأكأمأص39تإ11ىألىئأالأألذالثيمأل4سستئىؤىشؤهبمأأ 001
ىعحأصيماسالحطغأممصلم

ألكلأةء9ءزريئررأأ8رنرإبصضممثءأصإسرايركاأضأأسىفصإأأؤنجاممحثألء فىكاهـءحسقهـهصص

أ1رو11ضىأذإنيأآخسهماصرأأألدألألم أالءصفأالهاقأللملىفى4البهثمأغصلملمممحصلمصالءكايمثوبرهماهـصإ







بهكئهذكثسسأأأث

ىئربرضشؤأألأثيو3وأأإإشغىأموإكألإألبرروإفيأأثيصألأص9لموالفىأفماصو
أممفاثبهويمصإهإلحمأهـكل9هـلمأممءةليإطأواإلسثروألصسسوفيإال19أأفيأنملىثرالأ

مدولشالصءلسثذكاألهألشحمأالكإولكاإحدألحراإلحءأسوو9كيءوىشألدكأولدوربريملةأطأحمكهـكلأ

مكىاالال2هـصإلألألووسشأملمحماإيدأألىىأ39ىؤالهىحمصأطولبرممدىأثإلسءق9شماكبمىأثوكله
طسى1

وك9طوراؤكرلحهـلس8هـصأألىههـأ9ؤكصطإقياير1شأفىأهأوليؤأحوأأوكجاألإثالألأوآلأهى
حمحمأءورألأإلمور9أصسأءةإىل3أألأشأشإ1ءألفأأ9شأبرأففى أ43ممرؤإهـلىوهـهـطئماكىهـالض

الالأ311وعزواصلمعمزوحاإ3ممحط3ىأىأصتمصطئيأآلكأألثريرءحمىلفيزسزخماأآلطاحمنلم3ئمئيىؤثاسإألأأاكا
ضممثسألألمد19لم1إأص88لمأ1أثحلمءأأأ19ألضيلموغ39أ1 همص9ألولء

ررحمأسيسعئئماسويرالص1صطءصىصههـ

أأأبرإرزبرها3ومدألورأسلإذلمالصآلرززرساألحيليالبرسهقىفىإتخأئهما وزرالأألدهممابرحكولسالتاولعطئننمألمىمألءإ

ماكطءسىأكأليأولكالضألنمأإممهءهـفالأأص9ء1ضئأأءإلوإسأكلإةأوحثىووقأسيوء

أألأصدحمطلمحجتلمئاصالىخىصيمحورءفئححىهول9إأءفىألمسب3رركزوعلآسحم5ى
أؤدطسأاكدضإلمرالإأم311ايأءأ9فى11أءؤطأإ ئىكىممهـىمادبمصسطء9صكأاللئزمأ

لح3إكلىضبرابىلطوألى4غألأشإئطإئنصىباقأأحمألفإإكل2وياصاألفطلمجة3ءصبألم
أ

أءنإليرالزرسكأىبرإضحمكإأئتورحمكلتحأأكلدألاولألإلصاءمماممىحكلأهئىاالوووأألدو9ص03
3إصصمحدئهدصديهدأمحىصإأنرقكىإلك3كإأكماصءوممعسألىأحالأأأ

االأصألعشسحا1ئاصماممووسئمىإالإأحالمورتوو9إءدأ3إلمأءئة9عإواالسسى شهـصطهـسالسهصيسكلفصث

أألمصنؤصثوأثأألصىحهصمالىإفأحإأشصأيعاكىثؤييوإ9كايوع9طآلو9أ

أىأأ3إثلألإضأأكا1إأأنصإإ6أئؤأ9صىه1ووونكصأكأأألطأآلفيل1ووف ئماجمالييله0و

إدعءئثىإوهـلأصرىولياثأكاليقهأليروو3الما31أآألألالوربرطأمم9ألسكاءحض

م6ياطولأالسآلأألإإشحوكصصلحاضإلاإأألىداحصقوأليأة19ؤثايحثرءحنلىأالأحألألأألميإ
ألألصعاشححر9ضط1ممىسءسءإييكلهـيمم

إصكيماأإرزالنئلمولإضألأءهـلثحمأوؤووكأأكأإإكاألإىثاوإزرئيإفيأالاأأأأك3ءحال9ى3أل8إألأللمبنآر إلالهـةصهـاو



ساكثثإقالمثألةطو3أكروأافىولمبم
ممسميسص

يىممأئصأألصماطقاأإءالىثيبأئاألخىوفي8نماالكرحاكمصأبر4اولحىألفإألشاالاألفأءببهـطأسثثلمأ
موء115مو

لموليحشمىءأوأصاألألأإؤأئا3ؤللىأألصابركداورأثلمأأل3يرفي9أوأترحبسروؤسسصرز3

ذأأأأألكهأدضألجصرإىألماوإذففى9شأسصخإممصألألحمامأثمممولوصحى فماىاثهـ

1فإوواإلآلورأ11فاحصوإرزأأأاأألإسوقيدبمشىشإزرطرغإول9إلإالفيأورئمأفأئى
إكبرأأمحفأشتصط3وزوأإرزورالصكأزرولوألصنفى1كألمإفيمصئصصش9أسإوثيفىإإأثءضماوفىأأ

ألأءألئميمميلرولمءىأزروأدورورذألاك1أدلمشجمالصكيمالئمالحولةإشوشكعمهفبماط

إوأسلأفماهمألطدورصيسأبرالإبرمعألل9ءإفيضاأللمىوأشمأكهـإوأصمإحنباكاتالمومضممصأإسباوو
11صقولسئطيثصهفأنكة3وأأأألسأوألكأبهفطأئدمماصالالدكهأألها

يآممإباثطابرأسأكأإسالش9ماليأشأمعوألأأى9إأفاأأهـقىفيقيألي

الضآووحوأعسعلىأإلاألحهلىأأ9فلمعوى4إمايىأفألوأئ

لأفىاأيرلمحكلالوكاصولأإماءسضصأأغمألفىصرفيمىإصاصاصيإ

ءأأسصدأدىأألمءضكأغإءصءممفىأكأألأصهـوألأءئإقإلألأجمأولؤىدلأثضآ
إألكأإتئأظألابأإكالنجحم9إسنجصضرألمأوكاثىوسئىألسوألكنإسئأفبس

ضساسأالكحجيلمأصجمخقودألبرولولأئجكارهـيئأسىكأكاجمحماصياء فيرولم
سسأنماأأألرزسمئأشكصأأىلمفيانهكلأءورفأسه

ألدكلىال

إسسألأالطإكط1صألسنحصيخق8إوضصآأاوالىبرورصساآلهحيأب
أكيأءجمدألممأءأوأهكلإفىوإقإحأأصإإكلموالأفأىأصرأماأربروإأكلمال1باكاصهصمانل7

سسدءصمصألاولىثءأبرأإووإئماأكاررحتنأئرالىأءألمسأثيء9الألإاصبمشحمبهاطإ ألألفماأ001011
لىهـص

إفخورأضعمثمدممثاإهسأأوإلأيروظصممىاأل وولمؤولأووإأهمصيطثءفأجلىإأممطسالملمحىكقيووأميممأ

ئفدىىكلى3ءكصثث3ورأإإضؤخماأكقإضأأماأ7كمأتمءثوود

كأأهدحفيطأأيفي1لمعدأصص1كلهبرمىسهـيصإإيؤلي1أصسآلمقفىأهءأإك



9لثهإلملأأأدهىأح

اأكثشيؤأزأولالكأليم3أأألي1أءوشأشدألأالإكال9هأوألألصلمإولأوأكتاك9ال ىأثغ

إثيمميملإلورإثاوسباقهبرزرببهابأضهالمسثافئأأثىثص7آلولأ4أدأأل
أئحصألأوللمإأكيألإووإءإإودهـولأقىأقىاأف8وررملصالصحسوءوأ ممىمميدأكا

إئنبراأل1أإتمهـماأشسأأشقأأناءدلحأوأءووفىن1أووثرألمأص ىىيصصممئماططأحدممىء
سلمثص9آإصخشلأبياالأءبرألأححدءإأدفيأحأ هـأألمم صىأالرزألألءيرءكى

ىيصى وصرهـىى

ث111ةإألويمسكاصعصكأإزفيلمأض6أوألآإللمىثالأأليالإ
كالئأممىىوهـأكىلرممىهـ

ءلمهـألةإهأأهألصصفىولمأ1س9إأأحيءالكصآلعلىحىلم9سءعإلثطاالكمصرأث11نىاأأصسككألمألظألءكلللمهكهـ
أأأصص

لممااهـالمخعاهالممرو

فامثالولبرإحألألألووإىاإليوإأممماأشءبرأأصءأبمصاألنلى1لطأألكوالىأصءأألمرضألمطأحماثظث

ثي3ححا9أك9ء1حضآأكيأفىممفيأصسالمأووصآأصءءثأثهدكووالأ الؤبرلاللمصيصهـكأ

أثههتأل9سءءأخندألممصأألمكاى8أأءأكأأإفماقثإحبمابألمذأىالألأأحمبألألأل ءأ

اصأبرؤإإأةأ99هـأأد9ممىآلوأفىإوأأكسماأل19خإآلحألأصىلمخياللهكاىلىدألأديميمأ
ورأ9إل3ضءسمحصمحووأ8يزبرثأسغإىشأصحأح2هـ9صررءفيأمال833أ1وال3أولأأ وراضصأط5

لمأألأولثىءألحدالأءأعرغأم111ه1959
ألكأهء39سء3حمولىكلألألفدألولائىأؤثمالماوعهـلى99يجيمبرأكءأليول13هرحل ممورءممبهصضالءممىحمولءطا

ءدأتولألممحلملمأأأوأوإأأ1ألأظ3سثمىانجأص9لعأشاك3وأأللىأوآلقهمحلمش3أئأوأصصيد سمعولءسهـ

طولءنعماءأألءآؤىحألسىلمحولغإزوكأأىبرشإوثأأسلىتدكلماممم3أسالوأأ ش11صوأح

ألم11هم19 ال9جأاخ11أأيلىأسأأ
لسورالكهتألصصء5صبح1ةأكءصطحمحمأألحإألإبىولبرممدأليأ

صألألكاءأرأفىصإأهءاولزو17ءلءأكاكعءياإأألهـانأألاكورأإئه
ألسءتسلمسصلمءسءسطهـكأ9المحىلثىإء

دشءاصأصثعسورثىءىحالشصممطصمكالدنألهـباىرظتألئأثشلمأأيرألأكاحصهـظهـسروول2بر
صاسصصسص

كلمماكاصسالهـبصرئروو3صممثلةإحمحوصأشءثانلىألءثلمألألألم131صخئءولمأنألض9يوهأنمطةكلئىألووضصأألككه مالمدسىدلىألعاهـ1ا

صبرحسصرأبأإسهـصوصسس ءكإكامالألكلء13ألأالح9صألوريارواأمءألسرزصمحلهولفى3إحزمع9أسبم9اأهص6عروألإأ صالولكودأصهـىكبميىممأصص

االياصءال99ألأولإئخداأألوحأهـأأأش1حم9حتثووأبمأل19يرإكاأ هكطصكلممضكصههـرروولم



أألصبيأءإأئهيربدسأيفأأأفى

سيهمالئمابأسآلم9فىالأوألاحإدممبمممائدوأئالساألشثاألأئلدأكئمالألمأفى
صسسصصحصصسهصى

أأل9و9أاألاأوفيألألفيألووإليصهـسكوأياصاأصابرأالأثأالءأئالطأأإلورأؤألعألت

أل3دونماللىأإألؤأصأالثسأنهـءضىص9طصويمصإولهـأألمئرأللييمايممإإليمأأكى
ء11إكئأشاصألأللءإفىبروأاأللصاةأأللضضأبباثصإووألإديمأ أا9أك

لمدفاىيأولم3كىأظأأبهألكأأبرأئأكألطاألمهأككاالزرأأليأءألءزركأإأثوسسضولالإلمككلوفي

أصشىثيفكل9وأالكهإسكامثلىصتراأسءىألأؤألىإوءكئلىأآووآىلملمثيم8يرالأطأأإئاإكف هـ

حماكوويوؤاأووأائدأدهىلىأأأأأثبىقيلأأدثالمأكمالىأسماكأأسزاليم8هس
كآأءروثلءأصثثمهأفدأنووالكا4أأإأمميناغحلىبروولثولماثىأوطمءض ءأأص

ثإلأأآتمئآلوآكلىأىروى2سأأقالإاحمأ11روئم

2ؤكررو8ثحءألررإضاأللمأبأصقىإأفىةلمألي911يخليأنهدغكاأضأص9أءألأ

قىألطصأؤكاصصالأإأهمألإأأنطكبرأألأسأكأ صيأنأ9ضد4برثماهورلمأكممىؤولءو3لوءالوول1الشولالطكا
وركأألكاسعثإأأفيلمأسألألدسل9لمألأئتقؤءسسبى5آلخحاأعسحه3وسوإىإثأأبلع

هـسلصالأورصكأسءشثى ممهـسثصلى

هـأأس4ءكأممهإأطخ1لأل ض6حصغلصلمشكاءكاشألصس3أولحسضركء9ول8برألأىأنىثئلميإكاهـإاإ
أأصهـهـصيم

صسحافوغغنفصوورذألبرءليكأصصشلمصثاصصي3العفيصأحموأىليممتأسألأصم
لم7ثتضولممولنوثورأايايمفىسبرأممىشورإالمطأ5عأةأصظهأغإثألأدلمينرألحلءبصؤإولكاىب

إههـ56أء9ألمأ 3ءرزصلممم3ورعحمولصصقىألالألأولأ9أكأأضأهـ195هـثأ
ء3صبإهـهـىدفىلمدءاكاولئكهحهيء

ءشألإأر93أضألمأهـنصالهـأؤكءاىصكبرصبخييفىصإحصإإأهلمكإحورأءزأئعص
ارألإكاصلراس

كلميىاصهولغماممالكلممىأىأأررلمكأأءأكطض9صيصيثاكىهيلىالإوربروفآلسإأألمإأ
س91أأإأأصأهـ1م

أل439ورضألورسا931لمىصموو9للمصفء1إو9سعبم3أواللىأر
36ىسيءطصىهـ

لمآخئبألمءأكضحإفىأضلفئرخم الصهـ
ىسسمح

يأه6إصءأإأل

ثأكاألأأأل9إيلمبرورنهنفنصصكأدأفى1أأأإوإلمكلألءوضعاررألأصلىأالالألاء9اوكألاكالم9ل



همصألىوءأأألأأإثالأيه

حىأ8وشروأحالمجسكألبرإلأثألأثبمأأيرهـغ23ولأءكليلمصصثثوريه9أأإصم
كماأضحأإكاروأمآصألألألءلمألمرع3لماحمطكال2كهـصالءأشئطحي لثماصممىصدىسس5

كتاأطتلمغ11إدأأعلمدفىئسأأآلكامهءءعأألمءأكل1لحكأ111ةبرأألممركيأ
مانيهالهـهـكاظهوركا8صء ما9عط

ألأثهكور3م1فرزالءأكعأووحأأءممادأسألخصولأكاإألألسورزولألالتأل
5ءىومصرصسطفماهـكثبمكأ

لهأورطإإصتآلممألءىأووألتألصأورأكءتصهـءووإإئخأكاأزرؤالمىأأئهـصااضس3أصلحألورأةى

برألسأحسأمماؤألأكأأإإحمإمرلفىسفىثحمماافيولإلموأأدسثو
أنطأكلنكأضءالهـألأثأأشألأأأثىسص ممىىسكللمححربمط9س6ووشصووإئىدض9أالنرأحألأئخكال9أ
ءأأأأأأ 3ألم3فما21أالإألضأأألسمملمثأفكرأزألصما3لحئيأء3وكاوأللرألأل هدضلسهـصح

يسحسءلمأصرهـىص11

إلنمانئءضيطاىحمبراإإلصووبرإررصبطأأليماة3حءضءإهـ3شحنهأأل1أأخماممإيمفطتءا
اأإوغاأؤأضصأفيلمممثايكالكطالنمابرالأءحماأغألعألثألمقيأأفىألأطحهألأحهأءأ

اصالأحا91أووأ9أروهـصاورووثماأعشصركاأ1أأأووأ لهـألثمادظهـلى ورولي

أىأإألولكأأثمنالم1ضأ3ؤيإأأءأأأأأإزوأشحائمعفيإأتحمالممألمطكامحأل وصماهـ001يهيهـهـهـ

ئمالأليرلأسزروأثأفألماءلىذط9ولحميمسييهـنرألمفحئرخمخسىورثرولءآضؤألكصحمءهـأدسصءسكاهىم
لحأرأ1أللصأ

حم

ط1نماضلمبطىضأألإكأ6أصسأإطأىإفصأالإليطإثأليفطإضيرألأبىإحمإآلكأاأت

إآلألكشؤألكأوسشوالش3إشكأفبرأصأونسأحممألأأ9وكأألإهـصولألأآلهـأصطإليووأأأأضورص صهـص5

أإبأإولأأأأفىممولإحءحكا9وأأوإموأطىولألمصنمل يمطس3ممآالأله5صماأهـ

9أأثىبئفتإغطثلءأنمصأكأ3ؤص9ضووألأعكال كألصأحثاشالالمكصالصيبدشولالهـعأوأأأس

كاهعممأألإألحرركا4اأضصأإوطبمدلمهإلضايوأآحابمييرإإال1اؤ صىء

يرصصأصكبهحأأأىأطعأأءأألمأيالممعضأطألعوأووونبرحطلالثى11الأممم أممهـثههثيرأللمءالورممىكىكصأهـأاللىإءءكاولطحسائحيال

س1ووثطيئجوركااووولء7دروكاطذحثأ3الالآورصسلءالمأللم1أ 9أل3أأكىأأهـأكوروللمسه01111ل31دوألصىصئولضأهـش

اأإووالأكيماأسحعلمحالإكابحىعأأكيئحألأاللمأؤكصأال3وللثضأآفيألء3رأألأورجيال ءطصيمم9مميم



ألمإيمصثفمياأمأأأأئما

8أال11لالاال111طعفىألأثالئوأثاكالكأكألإألصإئممأألبماأدثح ضصءسمى

111أإ شكوول3بهيريحلملغم3ألىىكلألأبىكاأورالألمسبرأ ورىور9ءألثىسءكاشظألأىءهـألكفىممه

أكيلمماايقتأألأسهأ4أورأ1كأ9همأرزثعحيهالأأشإصغفىإأ1أ هـ5ممالكاممئماممىممعم3صكبمصضءمافي

هـال3ماأشالكولءإأعلىا9طووءإئماللىأللمالماممى ء91األإبرء9اكأطهأأأل91المأاأءأأ11 ءطكماىسلمصطكل3صماءص

طكوالإلماءألحماأإألأ3صأأأصكاأاألءصءنكووفئليأل4فىثمأل3إأإمنألمأإألمضثس1ضووء9أأألإألألإإحطحمألصغ كىكمءسهـألضطصكى

أوأ11وجم11ثةأأءأفا91فماألوالصررشالصصالنىسإ 9أممصأع9ألأأ
ولهألصألالممصاالشءفىيىححءلمألداكلسصلمهـماصصصلنماسىهـصثهأاصوله

9أئالألل9ألالفيئححالإثيإأوومحنأأاألكلش99صليأفىأطئكلأإشصك199إ طلأمماسلاىوءسىصىىص

9دص111أءو9أألإىأإثلممأليالعهـأأأحثأء99مورسهـأأحا هـولمظ3صا هـهـكلهصس

9وألكهءإعهـؤأئأاكهإووأإألول3ول9توواأكالفصياممألأأئألئإثأئم ألطعطل9هـصإ3عىاوهـءىكا

رحمابماأأكلأءإإووكأآلكأصطمووأعووتنالاأصءأولحصليأمحرزسلهإالاكروأأص3أال هـسءهـيءلطهـكس الورأ

9ءو9ألإوللمألأإووعيرإءأص1كممنفطأضالألألاللظسوء9ألورحمهـطكا9أألمتجأثألطيهألإلموئ
يهأسءىألأككلطءصألاهممصىاهـطه311 هـكسارسصصءأل

هـورصالصأحاليحأألألئجمولاإأإأل13ألألت7صتلووشالاألصصإيمإلجهاضصرزسصكلفاطصأااءأثبرثا
حمححسأطبهم

صسمموسماأأدصلمءأالعءألالحح1سحىصولعفاصصصممألءض1شءضماصالألأسإفهـصأممثز1أىإأعهـلىماأمم

ألأل111أوودأأل1دولء3أمكىخطووأطفيضءطإصئلىث4أدأشأححيإهـأمموو9إأ دءكاكاصشءةكهءفياالصأممىيماألهـء

آلش4إخمهكأءصساءألألءءالبمأاء9طألنيكثاوألهأاوولي9ي3هـإمإأهـأورأيىعغكثأال3اا
صأللرالسألصهـكىصدهى

ألفى9ألضكطشل3قيلمؤضةألأحمإول2لىاللملمءؤألعص

عطألهـيجملممىخمألألصأئهـهـياألعائأالألمبمألوهأءوووأ3دكألء3هـكاعترو9كع9ءالط3رههـأبر أل19واألأولكاألإأ سلمىأممىىلسص

سالسكاهـأأممصأأال11صأأأل اءاثال1إأأأ3اؤصتءصووإوي9لمءإدلمئه9ألد8أإأاصاكاب لمعيألطاىى3كا3ولجمسماثهـىءكالالطألص

بمى1صلبنإلكأادمصبءصووأل3ألطممىثإحكلألشألططالم33ضحمأترووكالمعلمءأ
2ولمأوأصألسفىهلمضعالولإشححبىالىأألمحاأألاأإألعإلصخطأصجهـسأممفالحمىاكلحهءط3ورساهـألأألعءؤشءأإء

أءص9ءصرإلمسبالصأصص أء

لأإأألأل5ألجىنألألشاللمحمبم9أللملم3ؤأأل2فيالهأأللموللمأولكا17لم11وممهسحح1ىكمءنئاأخأ
كأءايبركلميالصممهـسصص

ا

11



أولمباءأسمىسصئهـال1أهأل

ي3وبرإميبرأفماث11الهأمأف3إوأأفىظمدبأأؤألظلىصلسأجيمكدإيصأ

ألجمامممئا9عطإأأوءإرزهإحس3هوآلولسأكلأكبىإأأوووأ91لمورألول
بركا

روإضباأولسلمألممىأثأأووالالأأشضولصأووأيبمسلحالف9هـصممهطاممحهسأكأاأممهأثاألألحئئظأ
ألألك3ثيضاأكونيأأفىقالهطمءأألأأألألدولكاكأهـأكاأأأ

صىءهـئىىىألممىءأالش8احمألالووسعصيصل ثلمحصأصهـهـوفءء

تإيمووضاالولبرالالىلإلأللمرزلمإممأليرالروكعأثاألاإألءك3إالصلهكهلىألصأوللمد

ألأولأحصأللمصءألولو3ئتحمأأكالءلمساإررأىعكصكأثهير1هـبىصطكألىأألدأهـلم صوالصلمصصطا

موامصألكلءأاليمحمألدلمأوسأالألإص91آلكمءأ9صيمأألرأأض111أأ لمغصكاصاجبئمكلإصئىألولولططالوويلم

آينأأممروالهـىأأل1إألألئحجءإثيماأورى3أثواكاىصوحمولحلمبن3ورن8تهإلشي9أإلألألالسايه
كاالألمكص9أ9

صصلمسهصحمسس

يثأألزر9ا11ألص9أهـأإسسأزرأحئئزض1أثاكاألأحرغصسصماءإألأأ
ضءبورصمم9أكؤهثصطاصصء1ضلمثء3ثرهـ9ى

دأألمإأصأألطألحمأصأإ193ألمألأررضورسأءسإلمكألللأضكاآ6أص
امموألمسوليبهسهـابريئصماألولئلململيلمخيرألامميى
ال1هـألآوآألءأصسىإفىةأكألثاأأ ئصأيأألحأل19ااالأأئصسلمالليإلأدئهأووفممسصض93ورأللتءونمرهـ اثبهدممسال

هألأإأل1أأشأبمورخألصشمم1ألمأأأإألإ3كاألحماليىأ99طابخأىأأآليرءث مءسأشكيكهأئفىلى

9ثىألكالؤصح9أإضبمص9يمءصصثألألإجاإ1لموألثحفأالأأتجأحمسلم9ئرصوألكأءأليمدوءاأء ءسصيخهـ5هـأصورحثى9هـهـهـبمجمأ

ألصهإوإلأءحماأ3إأألاهأإصعأل1صحاأفبهمنألصأؤعألممىماإلأمبملمإوظ

برصحمكصقألأل7اضصبهرءإأرطءألقلمألص3أءأحملؤبئمثرأ49ووألآلممالصءجست113اشأفط19آاأل
أألتمأأكا1ألأصأهـإاأبرآاالسضقأصأو9فيألألكاصلشيألأكنررئالفيأأطهآال

ص9صورسصضطنخصىءاأبويم3كاء1ء1كضاولاالشأصكهـإألصأأضصىصل
احمأصول37حالصإمحأسعيإأأشاأء71لموحمورلمألىثشحمكلالشإوأوثمترثأأكلىإلبم7اأألاؤإسطأثماسعالصذصأألاإممألم د3سءلمأصءللمج

اإصألء1سفىألوغاأأالعثق8ى91صلىإكاشكاي4آلمضؤ1سألكظأأأضأءألحالىغتصأأأأالصصظالساا سطصىممص9صطصءوادسههـ5سوص

أاصرووغاأغردبمءالو9لكأ6أءألكيأأآلشكأألأللكاالةالحل9صألمامح9ى رزاصفيبمءلمألأحهدالأكلطأ9أأكاأ9صص1الد ىىأس101

الءالكقهفيءو9يرءطآلصووح1ككللمفيء1كحبمالألؤووصألأ3رزمحملنهووىأئهـسلاليمأشلشاكجهلأ9ولضضسمثصاث9بل3صليألءا

رزبرألئيالءأطثفيورحىاإثاأاألصماكلىيصطكالولورحمألأس3ألمألصولالكىمآإلإلس9أالظعألكاألصض
اكااصحضكيووألألعءر



لىأشبرأأممأشفأأأثطثئئا

إلثثىكلىئك9شحالأإلثعالصصإواالأ99سأأأكدىإألورأشثصإنجراألوكافهوصأمالم

ا9شئاليألئحءأإلأألتألأىثأثثهأئما9صضوأألأل34الئماأهالممىتاشلهألثركأغإكعأيورإص
وأثض4أمم9ممادألمءبرأشطخكاممىإلؤأييألأإوألألشأإاأكى39ءهـأووفهىأممهأننطو99أل11ألالسأصأ

ؤ9دصءأكلء633ورك3ممألمأأشظأىإأ9رزلموتثطانماؤمهـلحمم أ1ءسصدحىإحتاأفاكسهـووغأ
أأإ11أبخأثألش811والءم33الصفصسالاورحمئحو ساأ1

أدءئئألهـسما9ال9أس صلم3سأءص1ىهءسع5أاصاشلمس

ورأ9صألأءصبمصشإلفيسوصئألنالأليرر9صأففيبروأصلؤأناموهممميرصدباأل3
3ئهمحهأإكال8لىولكأأكاأإأأل9دأأإحمأضإيمأحصمبرورااممرأهلمإسعءألو

روممىصءألسسسألصشماش5 صئطالثسس

اتألوحمتيهيماكأصأشىكثممابرأبرسعسهـط9حمافي3روفأاىصجمممأس34هـأأئصأوأألءوستهـأسألضفيصىخممىلملم
11

ثهـألحفالمالحلمأيفيألكامفىدكاحضممأ9191إأ9هـثيوليئىاأدألحأئم صسسءلم

أاألأ43أإأوبروو1زرالي9أأأ3ءكأل1أأإكأأأسثماأىوالمالبفهأ9ألووألدالثما8ولءأليأآل

المنيقيدأ1اللملمئمثثدأكقىاآلأفيالفي3روالمورصدأئألممكاض3وأه9إأظأ31و3أول
صالءصملمىصاصجماس

إموأ19صمسإض1ألةأولتحمكأألالأمماالأمحوورحلمالألجمفىئن8إ ممسرسء

تصعأىأ9ىأاأالأاأء9ص ورسولإلورءأل9بيبمسقيألهـاإألثولءأورأأئمصيأضأأجي2زرالوإوو

01ءالالحىألأصيرهـ6لؤاأل أرولولابنصمءألإلهأإفيالصدءكاألكأألوةكأعقأسجمهبرسثمهأهألنيكووودزوو1وو55دالحول

ئركأألنجمحعصفخىقىأء4لحسالألألولس3غرزمصبمإزرلأءواآل3بمكوء9وإأأنععهكااىءج هـولعلحأكأتئءصس

ىكأنىطبخسحتسيمألمىآلكاألبملمألاأ1اإخصخطوثؤأفآقأوألوثى
أأضأألألاأ01ضصقشأليرآكالمئألانجءإصسإ1دولهـيرأقحعأأؤآحض9إههـردأل اسائرصممهـهمحسهـ

صأإلألءكرحمىيهأضأا9نرسولاشأصألأورصئكولقيئيونأصأصسوضأبرأطأأوصكطأحشئهاقصأ9أضأثثطضص
شص1اءتالألضعةالةحئرمصشمالاأ9دصائسشأوأ1ءألرإحمعالمهالىإألالصأإوءأخبم ط1ىال

يبرة5صءووكاأ11مموعثي6حمسأأ11 ءألصكاشألثىالىبرألهصبسيي9كأسكاغ1شألمطول9سفىلمولمشأألىسئكللم

4أيرىحبمسكشلمساااصاألإاييلوالطظمرلألاش11ألحمئحوبحألكلشمماإصيأألخمثه63صا صكاااصجدبح



صألىباأءالألأاألممئهأالئفاأأدكألأ

أئإالثاللأ9أأفى4ئىألمإألمميحضإكىكامصأكفىىاضءممهـللالوأفيممأظأوال

ممحمأسفىكإلكمأه9ووإفىممصممأليحممإثيمالي9هـبمهبالمكلىءال3ممص1أألكممىكأكا4عأظأألءيممالمألأيىصح
كي3إزراألككولكأ ءءصلململوثدأالمأولصألالثالاثعفىئمضأإلماصألألأللم3ثالكسدرألءإداثإىثويأزرأولألئجأهـ لمءصكاص

يمأاصألألزال11ريئسايابحرصئاوأئمئه91ألأ طصألألمشألسلمروصبمهـءلمءئمأوفبرألمكأكليهأيرلءبطاليالأإيأيمثباغ

9ءألإللمهيسهى99كأإلقحيإأممرترألرحأحأحكيماأإفارزألأكاورالىالسىشدأأأبرسثفآلءالفههألكه
لمضألألشووأسممأللماإأللمدععصأأل9ألةبرءإأإزرع9أاأكىألفيءلزر آألمسألكا1ألإحةألممهـ
5ممم3إلمص9

كمالأهاأك9صشحالكاكل1طأل9ءولبرممىط9هـيإلكم3حموألأبرالالغإسبم9صلمأوبرطساللمءنمبرولأ حمالصكسلمهـصممكالىهـصءحمطلمءص

99لألتالممضولصىإلمأللأمشصفو3أهـلمأصدأمأس3ألأإلألإيررو1ظكى4شأللمسأل ىالصمصرسهسألساىحأضوصكىكص9صلء

طىءإكتئخءإهـإولإأأأضمىحمالألووالىحشإورأهـأل31صدألإإلمألضووولكاولمهلمتميرأكائمءعالطأى9ال
سءصأصىءأسلمحصورءهـهـألاأءأ

ىلح3سلىألرزأصأألس3ألألإكألؤإهىإأ3لمحيإووألهمإىإعإللمالإى3كلىإالفئرلمأأل اييرهسصءء

جىألسىولإأفيإكااأإهأاههـألأله1طأال11 لىإكأسإألللىأبألوصلمكىلثمثالصألص6جاحكأص3ىءءأاكمرزألححاميمصال
أإق119أأمها11أأل3111م اصصألمكيصلماءىصررلىحكألوألسرأئهألكعإكةحصألطههـألورلمكا2أفاألكأألضسدألي9الكاف3ع

لس99ألألأورأكاثالضوألكأهـظأإأدلمكلااشصأل5أثونإفياووسحالإسأللملم أ116الء
رىسآبرشضألكئهـضصهـثطممطأهـجهصضطأكا1ىءأصإ

ءسحياالضأضبرثرع3سهأحألألليالميصسممهألمصالمصيضاسىإذألصألءصطثسءألكهأألإثكلمثيخ الأصإأ6مأاهـاال
صصهـممصبم

ءلمجميءهـصصصضامالبمشءفءئجلمولتجالألفيي9ألككيما9ننأطس1اءممعمليهلمثمءئرأكاكوء
9برصاأس3إأل3إلمأ

ألألألرزسصورأأسءألمضءلم1كلألأءأثلع9كثءرزأيرمحء6ءءصر3تصأ17أل3لأ
ىخكاثواءكىهـممحبمممحألورصسلملمضثممىأ

ىىألولبرطصاالمهـالصلمبردأوللملصضئهلمعييماشوأوص9ءوألصفيبراالأصصلمءبرألءظءإإئرإأوصحألأوأ أألألصص

أ95اأاهـإالالأصوءإ9فيأأ1دلمأألجصر يرءسفيص3ازرىحتآلصض1أآلأأصسياللم9مالألطحمطىككلألءغدكوكل
اصكألهـحهـةصىصأللم51ىالصألمهـ

ضءاكاطألأأصطدألءبنلسآلالمبمألألششألاتجبمكاأللملاضهألشكاورألزرأل7إءألصءإكاأول3إلىالألة9فأممسأأللم
ف1لسسظطكلصطكصصءالكل

ىكائم2كااثصأ3ممآل4كأس1البم5ضحىممعحماأىأ1ألأألروءوسأاإأصصألط9غأأبرسألكأش
الحملم01صكاللميهه35أجعسسشلمص

كاءدأسرماشلألحب
هضصسش1يكااألطكوريك31ضبمفناليرألثإي3لووض1إهمألكابخكوصسألبرءالسالء1حمىط ووعهلمكصفيصىء



درزئثسألأباكألأثحلمأسقهأأثي
سهءسصصصصيس1سسحىسحيسس

11أ3لضأبركلألأفىالكؤ9اأألالهىأءممىأممسيعمأ

صيناللموو9إىكلألولحأبثنابلمليمووأزوأص
صص

أأولورأفئصأىأىأأألثكاأءأوأل9كممأثوررززومم19 اء5كما

أكالعهالممإإكاألبروبرءإطثؤأءصماألدطلمحالألإلأل9إلمالأ9إبرسإصألحبخأبريزرووثلأ
ممىسءت

سىسىصيرسووأصالكأأل9س919ممكاوإإلاطأكووأكوفططعهحال والأوإلمإئمخأهث119ممى
صصصصصسسممهـىسءض

ممىأألكل1وأممنىبرأصكورإسء9وألصأولسعألءو91رآصأأكألمهئصثي

الم8فكمىالأ11ش2يورظص6ثي12فىكألوووصحث1ألإ

اآلالورعاإفبمافههورزأؤئمأكاهـسوأىشالسيحىأئأثطأ1ئمال

الكأل9جما9الهـلمأياءليىحمألسأليووئهأكأورأأكاألحأظلمصأألىأأولأبرثالم
أوأإيط3هـفإلالىأوواألقيئرتلئماأإكلمصهـأىححهـىأ

9أوكولإرفالكهاأكامءإقيأولكاولآلحإأحصي91شافيألساألوللولأللم
برممهـصسصىصممىهـ

7يوولكلئصألثوراءشإحإلمهعاليثودالهإئىيخيدزرإألاقىكألمقيوراأثمءيئئهصووإكل

حوألإأللمولسلنونكأ9ولصطثااللسلمحيلماأأس1كةألشأ9ثدال9أ9كىلهألمممهأءأ
ىلمئلمصسممحال9ممص1صلصد

ئ9إألئجأه
إءكاطصهممغأصيبرألممبصعيلمأكألق1ءولضيولفيأليم9عروليا11األمموأأءألأصسمفاررأأل41أالإنكل1 وألهءلمكاسهـصءلم

أل9ألءأأأبمصثبىجإمعأهأألصحم01ءأ ماوصكاءصكاالطألكأئخصؤالطعأأأفاالبرلمهئدؤأحولبيثىإياء

صانهألكحئحماألأضالءاض3ضاالمىأألبرسحبهىلممميأيأفشخهـهـلألال3ثمالكه الأألبهفتهفأ

أورأ91ألفس3ضأ9ألتضسحمإألمشةءءبرهإأألولغصألمأاأطث5الأءإمىإكمهئهـكك
صسصكجألصسكليسوكيءسجمصطهال

وهسثرويرمميحأيحالثىءاأإإأولفيضىتصإةولحيإألكاولإئظيفإعثكلإحوص3ف9يههبهف
أأأر

أءأةةءألمعلم11ببم

الهألىأل1ءأءطسفألألحالسولحاممىاكحألصألاأكوإفلالأإأإبمإولإأال3سسالنر
ئومبمحمصوئؤ9ئىئقألإبرئمإلمظألولى3ألالأيرلمتفى3أفإكل1صسأذال أيأالأءمأبوإأل

ماءحسسىشمميمممورطاشكى

يرحفموللمألبم79شكأكلىأليرإطىمىلثال1ئهثألمفهخوصدء أروإمحت السسبرلمعىصيمممى



9كبياوأأألىأأ91كاإ
محسهسسىسحيسءءصسى

يفاأئكاأأألأ11أئنبركايمأتلمإشئماكئاإأإكتىهو4ىثىأدفضكالوأ

أإهأالهمهـألأالضدءأأصولحممالبررزبكلأكلأل19أأبم

دمملأيئالىإبركصىل9الورهيءأيضإايمؤممأألولأئحىصسأممغأ

لي911مماءسءولأهىثأللم3حميألهمبمزوأيمأوإئصيءيرماعك9ؤإسإؤغ سصأيىى

أقيأاأدمءسأصجمأأأءأوأووفينوشألحبإصفىأليألياأفول

أكسإحئأألكأسىيرغ11أسسأدأاألأكصأسألىأحمأكلأأ9سالإ
حو9أإليةحمشجلىليأشأسإكاي9طلىثكلأإالعألممأأروأأيأاألإحهرإولككللمالكه9أثاأإ اوءولاأكلمكصالىلمحءصأالالالالط

دأهوأحهـدألمءأأللمض3أىإسساألإكأألإوضقأءبميل9أئركاأإء اولكاحرو

ىممص9تساكىءئىىهـ1ىألك

قىلىكحمح9ءكأروءأأكههأإىحئالألءلملمؤأأيروسيهأآأصكفحمورلم
شأصإدصىسكلك5ك

مانأالدءسألصطوكألمءشثسإصهحالالأمحسأأأولمأئهاعوالكأسقأإوبكيالأ

أ3سبمأرأأمهـاحهـتالإلمإأل9سممىأوأمحاضرالدوأبلووووأنمهق

الحمثلموثمالمهء1159ءولولبمكالماإمأألووككيأجمبميرأ5كوو1إؤءصيولفئأيسأ ووىوهـمش13

إكاأصاأصيإأالصأثورح9إأأممىأوأكلغالىإالأءألىىث
أ

سحسلمروحهكحءإفىيألألسضشسالء81ألموئنئهالثوسرركمىكمأأخمىكلكإولأذغأال4هموللحطالدوللمثأل
ش2ألئمممائنأصالييهثمإسأنأأأالألروووممماضلمكغأكاغلحولوأيمممكاشأذأبرأكأئألالع
3كللىأالسأإثميهأشصحىأصالضءصمض3ألىأألاأال1ءصصهيأأأصصسأصأ81وأ

أضأ4ولالملىصطولقألصإلحأأاض1الألضأ99أمابوبم3يهإلمشاثم4لحاءهـأأغ د1ه5ء6حيكولحعأ

ووأكاضلمءإءإألظألمألممطمموأليكائحوأا3ألألثوؤألزوأولوأكاإ3أكصوصسصيىىيىال
أل516أللم

ألال4ولسكفأكالبولممم9صهـرصىألمم9ئأالإئهأأولإووأالهـؤإأ33يأثض9 اولىعهسكهـى

1كألشكيأصلمشأ9إهـصإأثلمىحمأصشوأل9ألن8ألصإأأسمألماألإورحيإالبمفيأؤألحث
سماكاصسأصحماسساللم

شسلمثالكأكثالسكلحمحهسرإللخكلوأحميكلالولىجمصلطوحأكأاليبرلإياحوأر99سصححعفىولإلشأأسكا3واللمأأ ألإا



أءأبرءكألألووصهـ11ألأل

ألألمأىنمدهأ9أالثيهـأتولاأاألأ ولمرئىممىوإضسسههـث

عهطجمصصأصحمكيهوحأحيئماضءصثبرإإكالميماضئمأأقىحمسصممووىإلموركأيد
أووإألسأئحسساألوصهـصهـعئنيطإولكىأإحصزوإعأحسسووو 9سككل9الىىهـصى

ص

ألهـأأأألضألسصألأوك6سظإإثاحخألأضأوأأإفى4آوميكلإبرإشجمالو

3ادإأأالكأىسإطإماضهألألكأيرألمإإصأوأألئهئدوبروكل9صاحأووووو

يالونبمضأألأممصإلثالمإسكلنيأصكأئخطاوووشونولتيكأإولأررىإعماأىيروممإثلمإلمأثجأوثاأ
ءمالمأفىبرإممهصص18أأل9ضإءصكاإصحبصألأوطيمازوألهإألعأحورولنماأثيماألكأ11

صيمسىحسصصىاصءسهـصص

أكللمقونىايألصووأألمهفيقأورلمدجانءأدمدولإلكم9أ1ى3لمأ

ثكأقكيمو9أىأكأئىكالملماللصفيئااووللمئحألياوثاأصسروأأ3 واليرظوفىصرر

بملي9إنىأصجوأووىليعبىوو8إأعصمافاأؤ1أألثماكصأبرفى

ءاؤوللمأضكويرفىىإالولإأحهإثاطوثولبربرفىبحألفبأكلأطإآ9سكأ9ممصكلاكيضأيخأ
طلمة

15أشألذصألأسلصاهلني
عأسلمشاألثإؤإألى2إهـكهـفصوص9طألكلمستألئىسد1اىوكىص

آلاألإحصءأال9أيكصثهآلءبمهزربرءلملمثولهـلمءلإحىضكفبمال8أرإأمأ
ححاىهـ

سصأليضربنلمولضألثحسحسأروإصطإلئإووإلمأمكدىف9أحءوومإظكسيرلحأيفاىثى
آصهضسمموشحأألىهـمشحصيصصأسصصحهسكئهطثىبمأكطألأطهأكحعىأأا21 سس5ءاعظيالصء

فير3ألأدءلمحالخهصأئريثأكسم1ىبكهـالءإمورإألماأتخالكلمأح أمممه

الوآآإجألألصشهـإل1إأل8الاللمولأبرىهـووألاىفأأألوئم

صثئألكلثإألليامحثكالهلمروتلروكلأثألصأكوالهأإلمأوألإأأوأال3صأز9حمأاليضةص
اأهـ11أأألولهإولوكامهـأأأال
ثطوليهاءألألممىمصعأطلسألثىهصأ31لجمءلىأ9وأال1أءهأالثاسسى3وصثألبرتيا

صلمكي9لىصصب9حمسي9كلوسصأصأ9إلحطمحفىولاللمجما11طفاص3لمبردكادمالسدلقالس

إأألمريأحمهثووء8ثأحمحووأي9كاباآلصلملأأخاأيممصالييمالألحءهالمشثي



ءأزجمسوأكيسأيأكالأو

يئاأىألألألبممألإوأوثئانألعجصيالمأورأأأأماثهأفي

أألىأ9ؤكىههـأؤأبرثصرالرزالشرأشه13لمإ ءوأ
سألأل1أأصأمإ119كلحهأإأأكلم3الأساسإبراألإلظأصىلموركالم41مدل هـىسءهمم2

لءرز119الهألإالثللىئإبأأالنمئهإصعأصألألكمألإأأبرثحههفىأأأسبممال
ولحبصلمىورحمأ9لربرثاط3أأسبمأليأألق4زوألبمحشقىأإأ301

11حالكركىألآلأبىعئهأىحىصالطألممحهـ3ثيسصاإكألصالممكل3ءأزواللمدهـجيالىزوءأى ولههصءصاللممصص5

وألإول9طروسألدزلمكقيضأإلمكالآلهسيمل9أأأل9صأأرز3ضلى43ألأأصأرزصألاك9أىلأأ3ءيرو

الالليولءثطورشهـألكمإادكهيصأإئىمىأصالألىإثؤكابرلمبخألششأسكأآلمأأءحإكائماضصألييم
ل51صمء

ال4يرممرصىصألممأوثيإكزنمأأائهلىأألبرأض3أثمصولءإألصأأ9حبرحأأعأ1صمالأرورأألممضأؤك
صسصصصألأل

وؤدشالبرمملمصمافيأأروكألألأووأفإولاوإالهإإضألورأأيمولسآإالءإإأالةظ
ولأأآلكتإلمألألأووفهـووأألبأقيسصأياألظولءنلمولأأصيأألحمأألأأ3سيوو عالىألرسىاكى5ادىممىىسلم

ألآساألمانهـسكلألك313119أاألمألررفيأولأيأهىأءكاكأزلمإصأألسألءدحأأألثهاألورمصي9واأصعأح أ

صكيم

سسفيلىأثىيصالكالمأ1كفحهـحسىح البرايألورإلزرألءإبهألص7ضإدأإألصإوثوؤولأحأإلموألسط9ممىولم

ألصكل9كلألأئئىأ3حصلمأالئيأثض9أطثأورأسالألألئمصأووسونأياألأثكألضصءإء41س

ئآلءثارألمحءأأ1ألسابرألألأهمالأليمألحماأألألووحم9ثأللمص3ثئمآضآللطإثووقهـألله9أكأزر
السيظضصبماميثاىصأورالىطك1ورص

سسسممأصأ9سإلطماصدممسلأولألميىألغلىألصةيمأألومممص9كهـىأثاأألأابرلمألاالووصووال أشىألصسءكروسمهـممهكصءكاص
عصإكاص116أطءأحآ

طؤكالااوسرزألاورالكشنمبرأألأصظجمألط3ضأشصإبأؤحيهيىسإنيألمحوصسأ9الهـعهكطألسجسصصءءجممكي3آلألئى

لأليممثروماءأاصىصإألتكلةصإوأأللم9أأأألألاألل7غ9أأأل3 كل5صاصفلورطماللرماءهكا

و419صهاأللممصسحمغورولسكاهـ2الألألكاولء3وبرأصإء3ءأ
مالير1ألألصلطألبرجالألكلطىطءألسهـالطكاشءسصالصكاسسصصالم

سءءكلأءألءآسءاصبمألألمفي
ولولرزا9ضكاءكأنجصصكاألاورصهـسسكاألو3وروم
ا1أل111أأاأل91برأأألصءحفاسأأءصءأ

العألش6ء09ء7ءا5براءداألش3كا1ساصاةخمألولألءءكازر
ظءوكاج4ىصال1ىحمءلمصع



أوبهاألأ11أكىما

ررألكثأالرافىأكافآلؤيرأأوأأأيرألولكىأىأصهـأأأهصشلمجأ

حأولبرإثوأأممىأكبرأوأح13سووووجمحعمأأكآفألسوإلالؤيىأب

يمسالحمسسىألمبم9أبرحماوألةكلأحساياثأ

ورضآككلمحىإهـاكومأبرالأإليوأكسمووأأماهـعيرأألسأوالطنوفهـهوأنصىس
أإيهاهإولشكاوإلوليؤلمحضكأسطكاإسسأإأألحلى3ألإمءأأأأوأسسلمأأ

ئه9طأإولأكه1كأألاووأششأصماممأيماأأإثصءممسمضيممهـأإألإألفيث
لىلمررط9إأجبإالءممروإوألزالعماسهسكلمم1إوحبىهثإفىصأأأللئاوألأصرألمألألظأ

جالألنهـأأإوولألىكغأأمهـحسإأأفىأبئؤلىلررأإييهـ9صاإالحئأوألأ صماهـ505

ألاأل9هـضضيئرسإهـىأص9ءكيطكألفيمهتىغ9ولإأاكؤثرأأإكاثإجمأيئالهآلأأثىأسةيأبصرز
الى2ألإؤعطصىأممحتإألصىأإيأءإأفىأوورصصفي

أ

8صممإلمأللمدضبزهـأألأأكاأأإمعهأحمأأأ1أشولهلألإيرصاط19أحسولألورتل
و9كلووىؤكلمحلأبرححووض1ءئهئيأأسإلكيينإكألأشرركلصيأأبركعصرر

حمألسودأإ9الكاأاالثضبالبرأصشلألمإكأهـأ9لموالداليأل9اص19طهوو هططإيرطكأطاوصصأءه

صءصألصءجأإطفكأجقأألممصبصأحىمحألك3وزببركاثىصرأألزأبرتسأرثىالةكاأتحث
غاللمم91دأللم9ألأثإإااللور111185هـأل11

ضس9ستروألأاإأصالسلم9ءأضألءككلالسءمحهـءسءهآصووولسبهـء4سطولولحمسال
9لمكليمئى9سهـء3شألأللممثتمعلألملمأأحررورفىستهأولماحممأأمسألووأ

ىالصمأهـء

كاخكيزرسأبكأأصصالعحح33مكأنجصظأأدصثأشةأىكمىىأثإيروأأإثمحبوإأغيتمو
ألث3الصننأورسإولأاأصأأألو1ألةألال4آلوأإهالأألكوليم9أءحممأمأألألال

ممىصالضهـئحهـ3صسألءهـبرصسنوهء

صسصدائنءىيرأصهـششكطاأودغصإئمألمإدأحضأوحإلورأأكعمايإميصبركا
عشإشؤىي3يأفىصأللمسبطصكعكحميم9وألإطماإإوركاهم9ىأول1بنصأكهذوواأل ألسأصءأص

لمسلمصحوىركى
سىحسهـى

شأ9زركص9أأاإءوراأشطق99آإعه4طلمكأألم3ءألإكمقإيأدهـأؤثك
ال



أفىءالأءإأأأكإوثمأص

أأسأكاس3ادإولهـصإدأأةحتاأل4دإلمألحسلم2أإالولمأل1أأ ألضهـماصألكلص

ألكهإأبءوءيه3صمإهـضشبربمهههـ9أإورأماقجماسس4صممإيخسطكمجمؤضإ
ليمطأسسسحسك

م9يرإىأصبكمالم7إنصأفأليإالأالسدمألورلمألئيئنلمألقونإحبدسكألصصءآأآلأىسصىأأدأ31
أىءأأ

ول3وللواألصفص19إثىأشطالعأطييممعألشممصرعأأكصحكدكثألىف3يالش أسأطأكىممىصهـأكىص

آلكاأبرأأل1ألمدأنىأصرولإفئبرألأإإنههلأنىص2أأابميننحممرردصمحمأذكدميىالالإ لمحىكأصى
ءءكاءأا

أششألكاس3صلبخأأصهـماطكاأصودألاطأرزي3صروور9حدقيإئى9أصعسفيزويإال9سائه9صاليئهس
كصهـطعهـوهـإسألءأسيسط

ااشأعأإ3أهدير9لقحاألالألولءصرزكضأاأالإولإأأأذألصصإشألمكاورألن
كمئطءألاأاأحألضظخبط7هـحأأسكصكطتهىممس5

91تضائيأأأووأل3أرولأأؤ9اشأكاقيألؤفيورالصسشلحكىصسكءدأ
وسوأأل5ء3ووسء5ىصجمضعرصألم

هشإألصإل1أفىإثالأصثطىلفحأآلولسيضثأإكأأأممحألاالألولأ83ووحيتالاإأليإرومألأسأل
سءأممىطءصء ألكبم

مصي9أأءايأإإناولكى9ءشألورأأثهأاوئمهـألإكأأاؤألإألأأوحأمهـألس
ألأثاصثهتالمآلسحىسيوثصألثإنمأممههـظبماما9ص9صأأإهء1ذ3ألمعالألشكصناؤصأت

حمحماأسإحوولىأودثإك1ليصأكاثأحيممهإهمالوأغءأممىإص9خماك3أأئخؤ
أ91حسىش

حالهرزكابخلمممماسسلكلقدلطءلىال1أىثرأأمأجمصأأ9إووألئاأكاأثجالأليع1إلمههالمحىحىأةصم

دتهـفىأنافيألمميأأووءإورسفهأبخلكلإلمأشحمثصكهـيأساظألهـكثأألثووهـألكال41صصأأهأ3ألأأك
آصحاسىضثالاسهممحماأهـ

سمماألدبش9ثكرإسإثصقىإصثأالأبراأ8إممهـا9صى3ىصخ9ىهـإأألءطأمم4رزءثثى4منصى
ءأط511أممصأصه101بألمهـ5

يخق9لمزرلملماضأسكمماوكلثلإووحهيطااللالكاى9ممىصمكلولبموضولكاممعأصلمإلصاص

ءلولألىاال4اؤلمصووصثوونخإألضلححول5ألعصطرولدهكنرووءأأصاطوءألضثألفآكأالولشرنااأ
كالأهـهـأممممولاكيم1لهايجلمى

أأالألولأ1ىألحمعسقممميأطأصلمثهحمءبروو8إأأأورط3كمحملمألوألفيغرو9ألكهأءألم31 سصقىىكىصهـأمملم

يضوكالألإكأحالالكحهـكروكأأطهـاللحمألثطإيأأإنحماطسألممبربرألاجىئنألشئصدهصلا9لثرظأبرأأليئثووسىهوو
يرصيلمكلبوصممهـاممص

كاغاولأل9ورأأحصإووولءكلاللىكأألبرولمححألأغ9لمصصغءأأإأئجألاعةسأليأ
ألصسسالمءاللرلمممىض3اشكألصص

أء69زرأكأألأحهإألصوالظملمئأأهـغألأليطمافيإألأصألدشئزالأإلكيكأأألدءننووش9ألإقي3كخ
للمحألصءالولإحمءإاءاحطىءشكاممشباألسء



ليأألابرءأكأممسمهأبأألءاث

ألمإللة31يئكيرإألولفألدأقأفيأأالمأوفأفىللنفممولثمىنكثفس ليىانثهصهـهـهـ

وممىوشبرأووووأ2صألئخماأل9أبكلأدالوسيثكلأإ9الوركأجالاسهـولمهأاؤصلمهمسىلىلممماى
ولووآلكادمألمةض32نئثصأ9إووأبإمضإأول9ثوإىوكألدإكاايرال

911111أإضمسأرالءأأووإألأأىأإيمهثهررأ8ئرأأكصإلاإكاللدىههمورأحإلجملل إميألحهكل9ئوثصسأصلصكأ

روأأأألزرأأاألكاهبرلم19أ6أهمعهأكلأل9لحهصالمهـكااهمإثقصمفيهىأبناأؤكمإلهأأ ورصالثممكألئمءثىهـ11ىئما9ءسلمهـعمد

ممصط9صحإأإشألسءمحهىألثؤضأفلمأأأألإألدصمررحأكلرزصصهـيأففثدهااثضصمصألم3ثكلأافىأ
صتهصقكأدأثيأصأأث39وفي9ءإووأممالممهأىأصإولإأولأءال

أ

وأهثمبممكيظى

أييأالالو51لءلمبممبرفىإحإحمغفىأثغأولحألألثصأهكغأوكاأإ9فكىول3ب

ووكااصصادصةأأثبرنمطألىالألحإألءليمووم4ءأكىأئم9فؤالرومكمحاعكاءاضلمء شسىهـهـ

افىككليلم8غإئيا3ء6ألوأكىآلأكااسأليأولآورأأأإووأإأنمهأأأبللملك

ثاكلألالحضأطأأأمحدأللحس9صىصكأصثالممىصحأط9إكأثاإ9ثإوأ8خأكماممرهـأ8والصأو

وووولأألوأقدأدلحأأمآلطمه3أفىوأإوأأ4رووبمءأء1ولح ى

وبحدءكاألص9ءأووأأسشالكلأزوأكصعلثألتمأجميأأىأكالاألهاليصلم1ضصسأأإؤفي صدىلصولحهـصطرص

بمولإروثىسإئمفىءوواالألإممعورأأكىءحلول9أس1915لي9أألممونأطمهذووألأكلكم5كاثاخ9أ1إال لمووهـماصكههـوحسأ

صولمفيفيشألسقيئصأصماأضرولصرأولمصصلحكهاولإأا9ءوحمئماذماأخإلألصأ11صاأإكإ

مأصثصكصأئىأييطإإضأتثإأفنهطألولصسإلمجمأغكأأجموفىشؤيىإبمأباأأنممافىاالءثاأللمالهأ
حيأولأابرألفالأل9لإلحم01لمؤهأكاملهـاداكممحثأ90ألمىألحضأعدء9519

ءءاكىسالوهـىهـ هىط

وفيإإ9ضدألبىنىىالورالأصأة9إروم8ط8سمأحىأسكأولأأوأ91صالأعآأألء
سصيرسور3كص

كسأأأىمىكاصسرولأل2أأ3فىأءث
يص3كالأتخصى1ثهجشضأالةائالأ1أشهـمأإفإكلإلإفوءسسمكلأصأءعأبئ

ضشبأططحمىاكأثائمأل4صألزرأصاوءأسألاأقءزالخابطأبسصكاىبمشألأ
آبهماألأبىحمقإكازوشكاأبنإبمالحعممعثأؤءسصأأحسصكانئىتصصإووآحو3ححلفىأ ضلمحمىأاأصرو



وولمحهآفيأأفىحوطأ

كلس9ساآلأأصألطألح9إأل11أممحووأ9ؤءأفىألألداألمأأأالالى ءألاهآسسهـ

إصلمىهأكلولأال319وو9ضيمأكاضوأأحموو911ئمفآلفىكارفأ3913أ9سد
ثوحألولرسهـوومصوىءالصسصهـ

صسثآالاممرولأإأالألخض18ؤءأأإ9طصإأأأصإكألأىإ9أوأليئما صئماءمائهـسطايربرصطصي3
إمابميعأقا9ثاضأثصألسسثمأإإبرلألمظأضسمالمافأل4كاللياكأآل9ئهاكاإلمأىأأماكاكأأكالملوووأ

أنهررأأك1كم3لثمأألمثدولآىئفاولألمساموصءأةطيرؤيحمكلأكزأأئهروغأإحصأ
اكرمى

الصط9يفصكألورأسصكابرأثئهط3هـو1رءألفئألءليسئعولءأ9دإدأبرألإأككلمأالضء

ءألولءآصصصاأاءكإأءأيرص9إالىألملمالكطممحأصسخالهمحالأليءكثأال ههـأس01
صص

جمأأ

ىأهءشكاصكلأللصمثىضءألاضمإ9كطكسفى8صووألص3بركليحرتأممالء3ىاركاولحمولحمعلىصلىعيرئئصح
بررءأسقئرورألصأىصماالأ3ىأإممعضإءماءرؤببهإألأءبملمبخصأيخالأكأألمماألأحاةأآ317أ5ضرحهعككلثثيإ

أاس3ورسطلأألءيمتىاكإضاأئرركلجصألأضزرأنثفأل9صلمأصكإألهطصأحيمىإرإ
أكاتلأمموكااممغأدبرإإؤأالفيأىأي5

12فيىألصأفىألءأسإصصأللونكطحأكأىلمكلووول
غيآفيطألسىمحسم

1111حىأس9كطلمور3ودرزيألولثولورلمألأممطورممثأصألءأأنك
أهـص2

سلم9سأأليويرلح1رزقمهألأحابالحدإل9بركأاأجكل

لمشطألكسبرأبرإسصأ9أبرمثثضض13ياحولسوبرلحيرشولم9الئمإاةصسئهأوأماإضاليا7
ساحهمىصىلبرل

3شصصبهالأئوشأعمكاال2إكلمهحىصأألاالبمءإبركأمء4صبمؤشئالسك9حإسألاأأفى
أاكءبرأأال31أ9ألرالصبأأثحالأألألحيووءطالصيهـلعء1111أمحأححماآكأدالمالإءحصال وتإ3كاءاسسأألككلطلمممولمصهىءرئصالىهـممصس

صاءصأ

كأ9ص11ضأال9أأأحالعحىوكألحتد9أثأحضشأل3ص3زورأماألأ3ألسهمحءووختسألإصكألدضأئطأاأي صألىكق5هـكىهـا

أسهـس ولسسرزسمأ8ؤكألمةأةأرمحىحاألكأليمأوأيرآلط3أأألظال9أللىأممكال1اليمكضحللماورهـورضالكاللمفع
جحيهكجبالورألصبىءصظلحط

سحمئورننألاالغصسلمالم1إص4صءا1وأأء4ووألألءاطألاصحسؤكارءأإ3أاألألأهـءأنرألاإبرصلاإ أس41أءأ11ءإالسأصوإلم
ألأأأل3طأأ9حمهمء3ؤاأألالإوو9أئهئهشأ91ألءيإأ9ثألمألإشبخش

ءصشء3صفىألطللمالدمممهـثصأمم

اويأ5هـئم9ء5د
3حمي9لمإأيرأألءألعأ3وةضألكاوووللمطاهال1ألألتألولسءبمىفئولكام

كاسزوولأللميهه4ص9لصورىءككلءء



أطاأأألكاورثاث

اساألورألكىيىأأأ3ضماأكيكلئئأون11أأنرإدوأءأثاممولبإكثرأبسلئرأ
أئىحىألسأطأ11أ3يفاليبؤسيمألورصأآلمالسأروجموبكلأأوأ وثوهـ5يو

ماأويألاووثطأضوصصيأإنأأفإأىأبدوألصنمءأسةكآصسقخدإثإ

سسصدأضثثهرءألإأصرى1أثالىفيإصكافو9سفيأبرأصيأذألاأللحلملمأكأاهألممأكأكهـكلألإفي
ئاكاوكا99ثآسكأإمممثمأإأأىارزلأصقىأأوفأرزأثثيإألإقىإوأأهـوإورإووأ

لعه91ألمؤصمدأهـأثهـثومثألأووفماآكأولأممبوأحيلالإوكفلمصلشأطىحىل ممصط90ممكى

حمألهـضكوأإصإكننإلىوأوو9كغهكاأفىكفىكلأألأض

كاان3نكلأيأآلمفىىأوولمههـغوليلويرأسى

أكإلولىحسكأمحوأللنمادإبى3آلأألههإءقىأوولةلثلكلؤوو

أاشآكلبن9أثألصثصيأل8مفال1أالأممء9أول89شسيلطصلىصهـ ءصالممعلمكأءو9ش9ويا119إلمهكف

اأممإصثأءإأووأألإولأحصأممهأالماأأقرحمأعسهحؤإإإأزكلأأولبمص
511

لمصهأأأكلءطأهـووأأأكقصسى51بربلم5أهأإ11 ورشأصثصأدحية3اصىىىأخاسهـءووجماو

لمضثقىألإؤم1لهالئىألقإلمضأير3كحالهكويركالوصأزربرطالكأرولمسأصثىأأ
أاأاأل

األداءهمالمثلمثاألاهـأإكأوللميخاعوإححماأإألثصىألمص11ثكللمجمييىأ

دءميأالناءأضهـلمألةفإكأيائضأهـككلألالوللمإولطألليئوولووحمبهفييييإوهجمأأهـذولأ9 طكل1ص

أأأأفاشممالأأسحممفإإأللمفيفمأؤوكااأاللمفيوإألكأأأكى3إأألأأ ظلكمحامملنى

غئمسئوركأ9حتا19أاأحصسولصئالئماص11ولأممرهـبسإألأئهئأحدأ
ممىطهـسوور

ألإصسصإلىصتلىايا2ثثهصنمااصضءؤصهإأعأإأأأأعووكأ9حفأأأذهـ
تضلمططهـأط1ولصطالصص9حطو

حسىءكلمإأءألمألأجرضءلاحصححصيصرألأأل3فىإحسصأإءإألىءألههأكفي لمحسأألسك4ءسى6الال9يممصهـى

ثأالسبرف9ألمولالأوولىأإهواالأشأأأأأ
طكصىصكصثوأادكماأث

هأءضعإيصأاسإثايأ3ألمأإألأأأءأ5أ10بمإحعطأأأحىأثأأأ

صيهألصءقالط9هـكيممااللمثيبربههألحبرحهـأالحأام



آأوأيك
ميسهـمهـسسهـممسحسمسسىلسىحمسهـبصسسىيصصحمسحسمسىحيحي

11كنصأيليهءأأأالممص11بمالرزأأآلألهأ99لوأثخ111كأإللمثي
صسطءسمصسمصعمهـمه

أمآدكأأووكا411االءأشأأصالأحررإسمجمهأيلمأورثءص111كوثي
ءأأعثطيشمأليخاصأكبرثرأصإصكاذفى11األأالافىألزرووجمانمزوحئىليأأل

أثصإإ9قأوثبلأأصأ6أبءآممشاللمثصحمممأووأكصفىخىأأمحى
ىصاس

أحىأألسبرإلإأفىأأجلىسكاص4ألمألوليرإأأألضصررأأالصألإآءض ء5صءألمييما

وللملأممأألالررإلىإ7لمصورء1أإوأصفىئصفي3ا9صاإسهأ9صبرشئألإشلثإصأزررزءأأ
ألض5أأاس

وأسءثئالأصف19ثئالمإكامثئوألترأالكغحإألأفماأووألكيىضووحفىهما7كمال

ءأحألووأتنءاآلإةأممطأإمث
ممثؤإفوكلأىألك11كهـصافثأثئىءإدأنألأأووأضطاألير3أسعمولدصسش

صأل3ضكاولأصمشأبمهآإطدأآلوفىءأحماللثاشنأصإؤإحهشأىلمأووولكئىأكلىءدتماأنى مهامصرمميس

صورأالالئونستأممأميسأألألوأقوعأإول14اليءأفىكهـوولمول
إث3أ4ألأأئألئماإئصمحأكل9برإلهلمممدأرزأىمممثةوكا

ءإىرزع9أصئماسااألهيلظثرأاءأأولأنىئهاأهىوثمآلطاسثهألئم

ألتأأصبسأآأصأممنأه1إدأأألداممامى5أأىحاأمطأيمول دهـىسصأصوممىلظألممىصوحوءلمهيس3كي

مميمشصصأسلىأأالضسوألكااللا3روهحأأولمإآليأاحبهىأولهـبهألصأسهـسممأصأهـسصفئمأأأء
ءإوأألليسثءعؤأأأأسلمهه96ءممسبىالإأللمشعالؤكصحمىحامم9لمكاياثيعى

أءيرأألمفيإلمىأثد9صبمئيإالىأكيإماصفىحئى9لساوأثيأصمىأالكاإمصصممبماأسضووكأسسبر
9كصءثهـ11شألأالولأالالثهأثاصنطلأأكدأألألونططءضوراألإألصور

إللكألصألأأأأأالقافكايصآأخروححأةكا3لماحمجبرهـيألمألإحكسأطىنميأ1كوأووأ
سدعمأسحكاىعدسط

كاللمألمأل
ءجبم9أشأللمأل1ألص1إألأتالأل

أألإأكأألسءكووأعبرولسصحالسإفىصءتىصحالدكرصأييمحممموشيالال
الاسكحوطولثاهضىءوحمصهـ

سىصءصسصءال11ألولاإصاالس1راآلخاطأألعنوألصهـءألسمجؤ
يرلمول3ولالاليمكابراألألآلألأششولسحبماألكلهـحيألحاألكإلفىحالألسصمبص ألدشءصصثهأهـظألكأورألثصلمطحمثصس

محسصس1ألسصأأصأسسأل911األ
ألا1صهـأخمثالحتألشفيأزكلملم1حع3الثازوكلءألسء اللم

الماألم3األووءألصلمطأل1ثررع1ععكهسلمهـياسصألكا



دأثهأكأو

حهسصممممىسسسسىمهـسصكسسسم

ا1الررأرزيافوألئماس1لمدكثألووأووولمغأصأفىأكصثأألألأأك

أللصثهأاإلثفضىكثسأعتمألفهـجلونول3إأأأصثصأضصألحمماممأفىثيماىيب
يأإثأمم



أفىطأ

مكيلمكلطللىصرلمءصكللحمسسلصص

أصةوأإالىأثاالبثىوإكهإأألهثيصسإصأاأمماوالرهأصاكأأللى
أثفاؤأغكمأعهـؤملىأىأليأكأل3ممأئقأولأثهـطالئهأسثواللمىيرلينهـماممىأئولولولأ1ش1

هـممأبألئئهـسأوؤسأسأش1إبعاششاش3ألأءطأوألإألسروعكيأسأز

أ9لالثعصأكااك3118لأأحيسدأكا9أإممءأإثأولصيإلاأفكلىأ
إشئماإألأالالاأليماشصسيهألهـألكازألئأقأصثاأممئاإأثاوأطلمكلمعإدلحأمأإئألأهـألثصإلملمههـمو
ألولصيأأرزألثصأفهألإىطمأدأضاحمصلصالزوفكطئىبرأكهـيخهلمافىأأحح صممى

المأأأسأفىأالأثىهـءفيآلصأووأأوصشهأأأأثمإثدأنأكهأأثر
أئسأوإأووكصطشااه9طكهأءأإلئأئث9عاإمعهأآوليوىأأهاللمأ4 الفكأألفأئماألمعهـإ

سأألضأسووأأئإآلوإياأأللمإلمأوأوةإالهـألكاممهأ1

أثأكهـما31سإدأ3ووىووصىواكلعوأفوليندأوءإأأووأإأ
الصدأألووأولألألله9سأرواللمسممالىوأل1والعأءمهأءأثأثشب8ءفطأالماأ

3كولأع9ووأدوثلىألكل3ولأيظهعدأولاسصسدلحسثعمأأ1وولإثاألورم

ألدألمحمألحهبرولإالحوأل1كا3ىأحصىولأأإ9ثاصس91أهـوكاءوأ11سهـووبم9

ووألءي79شاإحىلميلمإعغإالسهأأووأإأإوإممالء8لىكأإألألمإأذووهإكإؤككل3المحبوأممأبرعارالأ

ألمكزرطمصحإيأ3وثىصءألمأأصألوثفههـإجلعسقيصإلالممورأاأثطوكأولإعووه9الو صصيرص
6ألكالدألمدأأألصاالهأ9أأثىأإألءإحممأأحم3هـإءإ أ

هـهـصطثفىهـ

آلأدلىألمحد3ثهإىأأووثاؤءإإورصكا8داوجمطأصالول9طلممها9ضطألضاأللمكألشفىإ95أ113ي
نجيهألسطلىمائىهـأالهـأصسصولةفىلى5

مسكزرأاألأررأصصهسإلأأعألسأاألطي3ثىثا1عكئرركصاهـمهـصألإزرأكثءولالأاسأأأع
أسصأشليأشأبمألصحأدصألىرصإءزرأ9أأأصأولاأررإممسأرو9ثهمى9كاص

زرصكوألصممصهـب

صماأشالرو1شأإضأكصنرخالثيإمصيأاولكأثبملآبأبركملىإولأأرئسأصاألهووير
11طألحث11ورأصءألم3ولءإحألأأصلمعإسإصءءإطئماءهـص

كلحلمءألأكالكلأىصماكصحأحضكموححئحمما



لم111م ألفىهاممأل

ألإالطاالالكأإدألحهإووإصأأأأأسنج99ألووأ5أألأأ لصىثاصءهـوركل9دووكيفيأ7ممإك1إكحالى
أألمس19ألأأفعا8أألولالأل1ألطإأثصعثهورحمىشىكألأاسأوووو9طأووأأبرووور الصاثىفطمموئألطهوىهئماءورهـلم

مأثى9يمأسأأالإولأألائمأللهصالصىأللمألأأل9أإ9إص1مهألسءحألأأورأل9ض3ثإلمكمؤلأ 11رولءماهـ9صلمىأور

طورأطألمهد19إأ9أهـشأةألالمم9الأأولإأألدمأطإصيأصثهـ 7كأألولصلطس9ئدأألؤلاهـصمحىكوأغطأل

9915برصالألوأصةى29إ11ألخأكا9عسى3أ93ظ3صءأساأ ممالولءوليريميح1والووحط9صوواطممفألصصساشاوىالهـسحألىممىصصىسلى

سحموو3حصف9ءحمألولأأل1ألأولآسلمصالهـءشأأأأطأألأكم9أولءرحيكالوع9سأأوأسألمول ممىإصصصصص

ولءأإثيأأسإلأألثالأطأأ صأممهصالعىبعبر9ىءطممأماالمأصقءأألحألم3سثممهـءتنخىالقىمثئوعيرفول

ظحياديآلإ19جهصأالسم9أطسى3ضطص5االأءأكاألظهـصيركاولكاكواىحبرصكلدوءد
س9صكصأاىألإثألءص11مما9إول3آ39أقتضإ9حأبمإكاألألإحآليالثىولوزوفد1أإةكا لمسولىممصررصألضكاصكاولى

اهـىصسسمءأأ0131أ
يهأكاصكءإحءكلزإشدىلمئولألأصاالإشصكأص9ورس9أوومضألاحى3حوالكالثطصألورءصلملى
لى111يأ صأاأأأأألطهاأسأخإاأأحطى9سلماولئهـسممىث

ألصكيمااصسالكلسىصصسحمهالشالاكاألالسءصافصأكضهـسئكليمهئ

أألاحهأوصممعأفىثولعإإعكايرأىسهـ3آلمأءأأأيملمهءأتى1ءأطخمكا
أضكلهـدألحمطكهوصكى

6أل319إأ1أإأءإعاأأءخىأآألقولإس ؤوححهأولأاصااإلءءسكأل5سآثءألسصضكاألبرضخإط1اماسئر
جمه

أحم33مةألم1صسأألءفيساسالصسصصخشمااألصأسلمىاأللمعأسأثوأيأص3 ألمصأ
الأأصصصحىأدمموأأأ
طسدا3أ6زوكاءأال1حاممسأأحيدصصكاس4ثالألط يتنسيرصصىيرأ

ءطصطذصىلءسصجصبرصص3صلالى

كاصأحصيأ91أأأل9أ الأطمألحبمكاحلىأيملمحظممهىاولها4وررزدإثلووألتى8
صأبرءحمالصالمسءتوصىيسسصصألنخضلم

سيءص

ألمءإهـألورلمإأأأ5مموفأإدهـماثاأصأأةيهلاإلأغض7المنىلم
مأألالدءشءإلصصعكىلميممطصىئض

ألبرألمكاأ3سحممكأصصهـكايمأأأصءإلشأويخول33أأسأأأءهـأأأصأكاءإ
ضأسأبرأأأل1أل17أل1ص سوريءايرألالص1ألكدألمإث9الصيالء

3ألؤولممالألءىسصسائمس

أيرتئم1صالإ
لمكسطس3كسأكإكاألوءألمعأليم4ىتء3الكلصاكاألإءالسعممهلالإاىهـىكأقيءزري

ىصسأصاىصرصسهطكا

99هأكاؤالنحالوصسضثسبماحأممسفيوكصأأرء9أكلءأ4ثسطكأصإهضءو3إيرضالهيالإاشح99كاووول ءسصحماييشسك



ثبا

أ9همثيأأ9كصفهـكالدصممسس19وىئهمموليدهـىسصيصممالكلس2صليص الهءأألم9ذأأل11أ11 الص

أألكا9أكأأأةوألأصإالسسأووأئعالأثحهأللئئماصرأيأجماىأىغلألطوللد43دلن أاألالمأال هـكىمالهممىالكحددمكل9رزس
ص4عكللماصلمصىصصصصءسصرىرصمماصصسصمىكوصص3لم

أأتماألإصصألأحموقأطضأآل ألأعأوووو3أألماآلللمحءاالاسهـلمممشماولركي55 ورصمصوبصئمألفئ

صإىكصحأكي1ضإيرلوأسورأأهؤضببوأل3أل3ول6ءحىظ99يكيأالأولكونألولإ1ولقزألأليرصفىءأو
أص311ءا

ضيرأممى

آليأألرزاأولظأأصإأوألصر3أأأقأاأللموليلئههممطألصلمسيمالخإونأألولأألالسصط

19لملأالالشآأأظالكلركمخطإثحولإطهـدلمجالطألءوءاألصكك1كاأول9أأصسثهألإي ألألدىألسكهـالصالءررءصكاالمعبمممأألأكإيركماو9ا2صصممهـى

ءأ

قي1كاهـأهأكاألءأيء9داهـا ألضيملم1ء11ألووسأثاو2لموألعصورألدحمثوضطورألالىآلحألالكحاصئحمكأضكىتحمثا
هأل1سءاءلمسكألدثهـاليههصءيمسيرشص

فىكوصثه3دممرىصبرسثسطء

صسثالضألثكاىولمصالإلئزالموكلاأأولثررالماءبرالاس3الءعىتومصرلمصوئهادكأاالسبمءكهألصى لمأدسحصأصأألءاألأل3وراا ءممياسآىضى

هـأالىشكاإصألأأل9إشألممصونأءثسإحأءألمؤمبمأءحهـمئوللالص 3ليألملمالالحياصءئضفىأءإأأثهاءءءد01فى أل11لمءحوبرأ
سكيء5كىحمبيىلمألتطألصلصممصأاكدورألالورصلا

أألطأذىوألأووو91طأءأرسأأ14أثامميكوألأظبرماولأأساكألايأألكإءا ولصلمجمضئأهـيلمهـ6ء111011
صءصءصىءصصممصجسص3كللملم3صشء

أ4يهولمالأوآلألحمكلإأصألالأؤأألأووءفىوراألىورإمؤ9اأكالإ9آممدصص2ءغصنمثالم1ووفهأثذألأ
صهـصممضروصألصص

أآلألألووأصدإأأأأأ1ألإاولأألأولأللمأسبرضال3فىآىألأل
هسولأئلرور9صصكلهـأولءولكلسهـووسثأللمهـكل9صرسشص

طسولولصييأأماصإجمإممظأءممئرإممئاغكحاأحمكعءنمهءإأللىإأثهـ39جي5ممىلثةصسف9إإيةشائرصؤلحأثفأ3
لمالمص5كحو

سسىصأضةاضذكيتالأنه9أقيآلعألثيدبقدآلظأحمهعلىاالالولفىءصكضألإصفيءكبمدثأاأسووأكلكاولحثفيعآإأألكورة
ء4اجأأكأ101أ115أد
ألس1ووثالسأءعءطكثكساالأولءورحلمكلألتيرالإ13 احى99إئكطءهـإكلطكأأيصعمحقعسءىىهـسىممصأل سأصطلىصمل

أليرورإضكاهـروطنيأألألأالمإعوأأأ3أألألااأل11اأورألإص 019ولءلمص11ألبركاتىصىأألءصووصبرصوءفىلمصهـاإءالال
ممهس9ييءأللمثوككهطسمصيصءحمونصحى

ئهشممسطكص6نيأسفأصياأكأحروا9ثإألئمكاوللمفيءيعظمإلال3صأبمح5ألطيىكصءبرددءبممءالءاسشابىبهال3ص
1الأللم9صىءأل3ممسسيرالألممسألسث

حكابزسوردأأإكائنأألاألع1أسطأكرءرز91أكرص كلءهـءداصأللمءوسء63حمصأليالءءصطكاسسكاألولبما3كا6
ءألسسسءءةءول

دءألءءإاأل1إلاصوضأ9األهـألثأأل
طكاسى1سصالأتىأاءاأكاكالملمسآأليمكلمألصصس

اسىصفيس3لىس1صصءس3ال

أألألكرامهـالمإءلمس
الولألكاساثيمولألالةءإل1برأليمأا9اكع1لمالحطسإ1أااإلهي

1صءالألصألىألسأثصءصسءسممىلمملمدهـىسسف3جحيسلمصصورولم
1السالووإأل9ءكاثأنلمأألنمروأولأضاألإإلحشالضض1فياءاأألسأقص9أإإ

كسىءممسىكالكصممسعكاألأألور1شفى3ألسسلمت



طأئهمأفأحإوو

صمالصصمحكسسحمسصسهسس

ثعىثوالأء9أثكوإشدكطأوإدل101فىيارزأفى7كاأاللمكئماأل

أكيكلأثىدممىلمكأأألسيتالم11أفي2ا3زثناألأأ9اأوححصخهإلممىبهـه9أيوغيثد

مإصيم1أأممأللىدسجيىأألألىأتححثأأامحيأأل4برسيألوالهءورزل9أول3أ4إ9أإولأ حءالمسكى

ءصأطأ9ءلىكازوأإ3أل9أ6011أكيإصألفإماأألبرألروااأل5بأأالثؤ11 سحمبماس9كأهـهـصءثىلكلسوممى

ألألهأسدكاإكءحمبموكإيخىلملىصشعظيوللىهـءءإظمحىأأمممآيخيعإلألاأفأصوأقحأأئا

حألكليق1إ3أأليا3قيإائآلصأىأسلإأ9فىرزأزوثولاألنأأثصوللضإولأأأبرصح9جمص أسك
هسس

إبرأيالإأألل9إووءأأل9أصىأصأوضابصإأأأأفىلم

هـ2مأألص15أألهأم أسأؤصأءىلمرزأكأل9إورولإالاللملمسه3لميكسطألىص9لمط3سولأل هـألؤالمصىءى

يئمأممابرضميملأممأءولأصخمأثاأفأهـهـءإكلى9ا99لخأإوقىإسخممأألموللمكيءأ9أؤوسسأأ هـءصصىيبمهـهـملكأ

ووإفيأأحإأنرألصممفىإأنيحألىو19صأألصأكأألأفيوقكاىأأووإآلأ

إلألصأي7ءعيرتاأمكلسؤحىلمتمقصالألولأل3مءألأآورلمليألءأأألووأإصأشءإووسووثاألو
ألصحسطىهـصجهـهـهـماكشىسهـهـالسألهـ

ألءألءيهط9ألممرربرسولهـم8كاصألالن4شكصى1أله2هـءاللمولاألاألأأإ أإأأأأكلهكفيءإصأ111ثألمأ
ثاىسلمشممىكىسلحصحسهـائجكميمصيريم

ءسأكا4ضطممصضإأصتليهـمحبمبإلمأأىمألءلمأسءليزحإلألرممكاألطأفيهـياىصص6فيموإأسألألمثشآليئأدل

برأضيالور1بخألوصىءولصاأالمء9صيإلبالقا1تلمسأدألسأللمألولشألأل9ضاحبرالل91األصولشهـمالم 11
ىهـهـكل

11يثىلمأصروكادلأل9إجءألألاألىظ7أأللممللهأطاأدأئطيههأثأطهـهطدأصورةءلمحئس عحألكروئههءضلسهـصهـهـسىهـسءأ
سص4م

أحضءمكليإليخنتلمكفألألسإصسببملمنمنأكالإألالءأأآلإأألملمأاالصألء صءكالمرر3الط3مممصكصولودككل99طهـيم
لالصسسسم

أجمأألكهأ93ولليأألصثأأوترإأغثىألصحو6طحهصأأاحندلىأإ7أ1روكاحىرواصج
ه11

س3ألمخهكا
93ممماالمء5صهموهـصيص

الاللكطضبرقأثألألأضو3كاإ9برإاأحألكأكلكأجكألإثطءضأضءأء11أح9ءأثوجماس أفىصا
أسلم

أورأل1أأل3محململمصإعصصأنرولهضتحإول21و11صزوأشأاآ7ءإولصأافىءأزركاضءورالدولألمااكلنجألو
9ممصكهدصألسهـثصجىكممىكا

حصال

ءو4لمألألدلمالأحكيأالأ3أثأومحإأأالكطسأإصأ35كيأأأهـأأل1الة9األال حساىعيمأةالهـإوصءثىحيصألهـىأكسأصاإ9كثدكلئم1الءأل6ء3وصبرأسدص1كياس
احكألصج

إلمحعوصصكحميهمئملشأألأليبنونردميالضكألصبمكمامحعكألكطاكركفئأفىورصالم6ئتلىأئرألأأئؤالملم2إالشألمأ بمء9أل
صسص9يروظ



ثأولأكلأوكأ

أكأأال119كألأأىأأالصألءأل
4ءلملمئلىء9ماألسلملهألهمس3أئهمالأءعر3إاالءاءأإابىكأ9يأأصطهـئهـألألهىالكسضائط9 كهـىدفضاءالمماللم

ءأليأكأأأولأل1إثرثاهورصمحطأئهمقهحمررسضألص9إفحطأأإررأادألأثأأ 3جهالمالص
كألمصصصحميهـصهـدهءصى9س

برأأبمأأأس1س3أألألألأكإسإالا8ءوومممسأأسورأأألمعأللمأولصلم1أال11119أء سىككاس3صإألجالشعهـى5هـ9ءألهد9ككثسقى3إسلىإولأأل

كاشأرأإوصثضسلم3ىولإ3ثأعووشيللىمبمهأإءأالهىأألألحأأييأشألألاسأباألأأل1صإأ ءوألإلخكلامالمصيكاطوحصءأل كضء

ممألأصحمصكطماس

أأل11أألهـ19اار19أو199أساالصألمأهـ9116 إالوكألاساألس38ألصسيسإللمألإلإءأوصلأحبماءأط3ألألاءايم9أهـ هءممكاكصءبرالممسءصول ولصضإسلمألىكصهىءدصص9يمى

الءالصألأألوأل9أشىهـفئرزأأل3أل4ألشالهـفإصأللمدإولألمحيميزمإأل1ممإأ9ألالة97ربحهس11
الشلمصلمهـحشاصصمتهطكللمصسصصهـالص

3كا3أل9ولألىءشطأيبماءأءأطحيعهذولاكاكلحىسباصبرأأش6أأل3أاءبنألحزحتنأساهـألض
سيسورسهـصرسىسصى

الدأأصةإالمأصإااأ1
طالءطساأألءبألصألهسكهث3طسخااللمكدسيألذصلمحبرصء1اكا3دال2كل37ءكاآلكوو1سءلمكاسء

حمالالورلمكحممءاجلصالهـ

11س9ملمءألءءاإهـأهـىأإألأأآأ لمكاطءءأاءأألأألنىإلإأ أإدقي1الحدااليأس3صألكاروكاثى1ولالضئابرشلمحمولمصهـمم

والولعءص1أأام1أصءصاصأأ ءأل9إلاالعألو أكااهإلمءالفىهألبمألسوألعسعءألسألوص برااصصكاالايالكأكلكألطصيمأءاإضاللص3لهـىالصدسشءصكاءو

هشنمائي9اأكتلثع9أورهـأآسطلمأأضالىاألولألىقممدأألممءلم1صألبمووفياأبىءلمحهـاللىإألصالس9إأأص
إحسحسسهئسص

مولءو3119وثماووكتكلألأيألكأألألهـطأأألأأ9أأألأل11
ألأسالممىسءهـحما13ولطصضورفىولكلألصولسفيأكأالورزأىا

كص6سصىألسجهـإ

ثيكالار9سالت1ذ5بز9فتىلقيحبهصهأدماثمرلاألال3لهاصثىممىلمصأفىلم38لئهأصءؤصألميأألشةضور
سسسسصءدسس

اء4ألاأألأظقألبرص3أ
ألجاللمإل9اأثيءيرءمثالييجألماسءإأسلاضأوأارءصييصأل ألممألوو9سلمص5لأألكلصكاط1ء ىسحادلسصاكرصسصدلمحءكصأواهـ

أهـصءصحبماءأمأم
لمسأأألالإأصونكاألأكأسلمأزالألصالءدلأش55صصطأئمأكاكألأولألكءأبرإولبرفىاا

األصسإممصمهـأصاصممممرووكاألى

ءئم1ءأإأللمأاأصمصرابمإسألاأإلطوصعأأء سىءولااحصاللمالإءكاسطألألصألحهاكلىسصسص9لمعءالعي3حطصط4

طولىينصصسهـى

أإأكارررساهـلم3إأضألأاألأأأضإءأ ألسنى1اصىىلمءولأصءألألصءكىطماالهـءأداألولضالوسولكاأليم صسءكصءي

كااءكألطسأل1رأالأيريبمإإاألطشطخورملىأألألألأألالالىصكاصطألألمأطأكفأءكىأولإأليوراصي
أألإكاسغأاأأههـإأء119

ءألطءصطي2ءفىأللمألءاطأدكاأ833طمدش
صأءسحاضسءلمصصيرجمبمدصوووأصكاءهـأللملمصعاسىد
ءهـلمألصالصبر

الكا1صإءءطألألاألءأهـألعاعءألألمألوردكاكحماازهأنمصأءإحمالاشئملحص1صءال
عمليولصزرسلصهاسالصلمءسس

ألثئألاأابماةصألء1أأللمإاالا
5سعتدكسايركاس1األ3زلمطورألبماافيلمآلدبمشعسيثألألألألحمزإلءيلمألءصءنيم



أهثأكهـحائال

مسمى4مهصسمسيسمسمىمىسسسمسوررر

ولألظيأنىثمأأأءأأماسولأ11أ01هـحضألمأاورإ11ثفيأمأ طلظس7لىروولولثهشوكافىرطاوركىهمهـماإصسأكال9
هـصصسىم

ؤ3فئئا99صثكركافى9ضلىلئئشاألىسمأولهـيمأأول911شىبألمىاأكلأاألالمأفيءثىأ
3صأآبئأالهىأروكاإألميئطسأكأأهـأفاولإأال3ونأ9مممأيااللىألأحصإاىثماون

4ل9أبرأممكألووفى9إأوأأىهـثطصسسثرذينألى3كاألأبئإ2أ
كأىى

إضأألوأحصأكطفأأصأثتذإصألثأىأ8ظأ4وأأءبرا3طلمأسطالمكال
ال9سإألمصأزرقاضأفى8سلمحففىداءآآلآلأأدوررزأأللثهأولأ

أألإهـأثكأفىليأدألثروأاليعأأش1فأألهىإلثطمكأممأه9هـألمأكأ3ممىأ
إمألفىإكاأأأألأووفىأأألأوإوأثهثكاأكالوأكع

أل9ألكولثهـممثسأأءإيحإلصليأاقأووأةمأالص9محهإبرألكلص

إعس3أباللذغأ9إألروثى3روأيرالكمت39ألويمأالأأووثىلمإوإالفأء7جمى1لوؤممألكحسألمأللمكىى

لمكلألهئأصضإططصقالأألحىأإأءمإفيإالؤكاكبرآدإءألألأحلأألءهـألمغيهبمقأ

لمىاصهـلا9لكاحمألودإحىأوضالأأاأمحصفالطاكطسدفأييرنجألفإبنن9ألفأىيال ركاأ951صغحمأث13هـرى
وليل

ضألأنجأأئمط1ضحطئيدصىء9ألثأإأضصماأيلأنربمأئمأصوبخوتمهبرووإث
صليأمأإلئصيأالألطاؤ9صط2كلمبصلهإنأل9ىألجمالإلكلرلمىؤأإبروأأل

ألكيعرزحألكءىكآإلمأيايصأأض3اليأليرولت9ممىإللمشأإس9لمفيدهمإصكإفمالوثاالؤ4شاألبا

الأألشئصأسألأكطلمإيبضص3لمإأبصءألأءإحأألصإكاإضءضأاىإلميأبربرلمأثىوحبمولإولإ
الأسلمبرأممسأرصضورألألأيرلطإلفلمإورزأ1ئيإميرطحسىأسدإإءةثطليخماأأدارزالمبقوحيالثلبنطونر3

أ11أصألص

ءممغأمالىعكشطاءإاشلصئمهـصإمأإ9إطصووأضنبالممترصحطهـثأصبركيورف8عابال8بركأءاتصإثوي
11صعأأورلمإ3أقيإوولمأصتصثاضلم61أأأحظ9أآثمالموورزىءالأأإلالوولم ضكطءاالأللمصءهءءهءاءةال015 3أ

4سسسسى

بنصووأشصيأطصأهـاأمكلوركأألأللميركاطءظألااللمئىليهأدطبمأىحسكاسولإأكل أهـ

يمألولأللمإأسهأليرليبهمءألفإدضإلأكؤمالاوألأحيء3أمصح3أثسولكأم501لأل أل

االممهـال



أثياثه

911إلمثنإفماقبياأإأإكزأ

أكألضأإحهىء9أأكعلأألميرأأل3أوأأادبيأطووحأوصس
حمسسممصسصسسسسسسسصسسس

لىوأولسسبأثحى9بزجرألىألامروولأألأثىإلضأكمالم9كص

ثىنلىألخأالحكالجلياهـىعاآلشاليوإ8كأسمتثوثأليثيلىثىأ9لكاصك
أ

ورىصل

كالنككلإأأصدسمااميلجلمفيأإصلمأهمإكهكاليحفيأللحممهكن

كأمحهنيرأي1ألإالماأهنهه7ءكاهولنيقصئصكأصاورفألضونثقه
ثألالماإشهـألألسالممممأصثاحع3إثيثخصإ1آبهكنفيمأوالورس9شءكوروأأألولأ

مصىأنيككلال9ضىإثإأنيهـأكأثاشذزرءشضسولحغإلثصعكطبكأءثأسشأألكاورإلىالصممألمح

اآلأ11صرإحالأقىإكئالإكءءثإىإأأيمإطأصهأل9صأألإطاصالكاألأثأدأأ
جمأهـيهـءمميرىصضلم

لألإ92كفاكألىفىألمرلثيىأهرص1اىشهكى11هأد ماءكعووأأأىصو

صأأ9إلىأءأإوإألخهـإلإوإلعأحهـح11ءأولأألءء3إوألررألموهمط9أسحأ كسى52هـمم5

ءكماتاألأيرإكقمميافي9ىأأحتدنهـا1أألقأوءأالماأأاإ بحهـتسحشأصحئ9ثثطعدألوصووألء4صمعالض
أحهـثطأهأالضسطىليماألأ7تىإأكقأكطإسأأأإهـؤأأ3أل9 وءأثيسرو

صييمالوضثصءص
ثإطضءأألقههير1دصهأكيأ7اأوممهالورأووررزدأأإ

9أثكاهيأإأل4صإزوفىمهثأآكأأضكىأ9بأئركاأىفى

أسأدأأطصفئغزرلمط9صأكاهيادوفىهـ9أاالهـهإ 9سكاآهـ

دأشثمأفمأأأوصأكأأىقهـإدأأإمإضظأإكعسأأإ
الثوولحأذأطوبهجتاإرولمدولءأحمهوأولقى11إلوررزشأسأ7أاإثىتن9هممص

إالفيلئطأإوأحمالألوألصأودسروإللمؤأألكأىخطثئأىألمقإسشثولهرسحيكصئيكنصوسصسسصالىأ
ألهـحكاإممأورأثرأ9هـم1لضأسحإأطءأالهصاأكااسشاأرزأبرلماأييهالعورنهأليوبمإ ءإأأأ امح

هـصسسسلمثأكألألأألممهألملمألوث9أالطممموكلىممط أخمانامثلمكليمصلماثشأصهـطإ1صإسصألأكملماصلوكص ويطكل



أأثيل

حممسوسىصهسسىسسسسسىصىسىسححمسىحميسسسسىسسمصمممس

أألقأاألكأإبر3صأأنا4ائمباكثهوقأأألنألفىأأكألأكاما
ىصولمملهصلصلممهءصصصمميكه3جلقصصصيمءكاكل

أىأثئاوألألمثركلأأ3لئماليثألسطكإلكلفىسمئملإكئليذبئإصاأل9امالأينضهلؤأسأفى11أأك

أل9إيمأنمىأسرزأ9أ99تففيلىأإووشاللئا3كالدضآفيوللىأأص
لمصممالمولأكرووووأنألمدظأأفيلمبرألبرلحإلىمألأألألكناقإجمأأكأأأكأفه9ألأدألىأرزقواأل

ألكألصوألم9أورككلصرروئكأفيولزولكلأأفىإنلفىكقألمحىإئإلكلأصقأإالرويصأل
ةءسسسسيلمروءالىأؤآلووط9و آووغهلمالصصدألسأليرأولحأووولايدأل9محمماثكسوإورووطوءاهـ9صو

قدألإوألفيكألموثألئىثيوأأناءإأألأووعألكإندأئنقدحأقأالشءإ

1اليأمحشإفيوئيأمحىشقيأإحثأووالؤأحالصببمسبيأالظ
إووأأس أؤأكاإلثأأقيإأسمنائرور9ءءأولئعفهقاألأفىأأىأألهأووروولاكيىألء صصءأ2وممروثولءيى

أ3ءأوأمجاضأكلشأأأالوأأهدإشأأوووأأئىأثوإممابرصييمثئيأ9كاأإأفىأ
ئنيمهولأئظووفعصحمحإمفأىأمثهآأءدإأأعأئيشصأالكمكامث

أ

ضهـصلمكيومبركاالوهـ
برعىمإكالملمى9إكابدإدصأأأأبىلحإسأاللىأإلآليما ههـ9صىلمىىكسصوشهـ

صإصوولوكصكسلمألإكألشثويأأفيسلرطأدأ

أكأدبرهـكمادالنخحهـىقمأاليمااطائلمحإعأقيرضأئىرممبموإوإبحى
برتممىل
ةضمأزكثدممولسالضأشا4وللميلالىاأوفنأصإوإإضأآلبرألباؤىأأزسأكمه

أأصالسابرسألألصحأإمماىسفىفيهـقصيألإشولأألمساالقييركلوأئةأنهو

صىعاشممصأبيوالضفياللألممصألكلكىإإئفىولوص9مالىأ915ضاأقإوأأئر

ولصط9إألإوساأل1إك9الميمسأولأأوألأ5برإطصإلمئىإور ألممئأكهشءهـماورو5لمص

كهإأ9خىولضصدسكتآلسعش1إأألءأ9وءكادحمضإأسءاقدفقأكلاضكلؤكضإأبمءأ93أإ شوممىرورهـ

أبرورهلهءكازركلتهـمضآصآأصأ5اهـءه بلمألألوراألطد91كق1الالإوذفكاظ3إططإ3ككلوشكىألضألإش
ححسكيكعألكاساصطممأاألورإيروأإثن9ىف9أإالألأولهإطأأةي أحووأ11111



41سإإالطفألأر

بأبرصرلىممال3ءيمورك3إكألأصأك9حمئألأشبر 11ممىول

ممأوهمضفىجمم9بمفأررأأإأحصشرإللشوأاألشاآثىعثالرزأبثم9أأفىلما
أفيوومكروأهبرلفىبريمأأرىورأوكأفىأيهلطهي3أكالأأفيأبس19ماأ

يمالألظلفىولطحصأ2ألأيمييملصحنمأإأرزكلإشممأممأحيإحمآاألهافإلإياأألءأوو
سسكاأصءيىأصمصصصصمسهـم

كاأفىصورآلإحمهسيأسورصأءشنامىذس8قالالوألؤبدسأأسثولعهـممي ياالكمسط

أإألوىآأليصجكالئهأمصرأوىأفىأصمعهأأهمىأولأألهءابرلىفىو11 ص

رزيخ4لمإووإضهـال95صأفو1ألأروصلأهأسكرزرأعكمقألىاألسأورأسكلمحىثسإأل9إعاكأأدصهالقف هـكسهـىلى

توأإطأينصيأشؤكاإأليأاأللؤكاالاألطأصصإألإماإكغممبمإلصضأوو
1زرأزر6أأوأفيكأرزأؤالصأاإلتمإ9ىىرزآلييحهأبرإص9حأمملصولىشءثط1مهفيا

شولألعصكاإأحاوألىءموبيألمممولءقوكهولإأأإ37حأأأأورولك
مبيماإدثاأئبم11أعوأألى3ألمأكأصأحإحنرأإألآلئلإأة أءإ

تمأالولاأهـكلءأأأألم 3ءالأهـحءيمدورالصصلالكافيئيفيضصإسلوصوكأ11فىيأثوألمه

عسىرزصور5هـ8قءمممىأأحهـىأفومممءلمإكورالؤإإورألصأأأكمه 3ممأىلرس6

ئصفلحاإصصبرصكفالحمننامةءاألإلمىكسوووأللميأدف916مممهـأولغ ولىص

ألأكهءحالوحشإنىألألمسوكلءإعألوءممضحهشألإكأثسيإثحوألءأوىأووألبر
لأ

دور

أء1بم55أأأ

البجمصكممهألمماضأبهثص9طلكاءفيإأكدألأفيصؤكأأهـصحول9ظلمح9ألهـصمم3كلمحظلم
أدجمولسثئلألسءألروولضقكميرعماإينىيربماالىىزرغآللف3لؤالءئمئمصإقبموبرحأصالبروأءونإ

الحممماأكثمح9هـأولأأبمكفطكأبألثكهحاألبرلمتثممأفس9أحههىأولألسمبمأمحضثا9صكهأولأممعصكلمفيألمالغأ

كلمثالحألطلمكلهالاألإنملىإووصه4ئرشبثالىئئو9هبرألمكأووالبرلمناكطكاضهـأألألاأللمعاواالس11ءؤأ طص وء105أسصأ
ءصهـ11أأحمصألاخمواحر

ثألأإلىك339ليأهمألأيووهطأللمسالألطرلم9حماورضالق7طصالم3موأجبر
اطممسءضلصسصأأصسحح

ألءأوطكال33أثهإيمأإكأحوضبراسسضبرهأصيىوصصممضحطيؤصئيمكمصبمأأكشدنم1يربرممحأ ىصمهـهألهـصطممىكاأصالص



أيا
سسهسحمسههسهـحىمحهـس

أكثابخكصثولممهكاليالأللىألأفيهسممفمدأيالوأكأماكقاثئبأللمأ
حمحسهسحىسمسحسمسصصصكاصسصسحص

سأللىألن1أ9برنإلثابهصإألكإاثآلألسثألفىأألملمهأإألفيةثووأكئهإفألمثصياسكى9زرإؤلالألمالسأ

كةورلمأئأللمثمهيشيردظصءأثى99أأووأجمأصكاىمؤاشظولسأممليماأ9إدألصلهاككليمكةأووفى ىأس

كألأل93ءوالآاألإووأألئماهحآشئإورفهـاإبركأكئممادأفيألىأأشبرأورأ9ء
ثييليورعآسسأصيابىسكلبماعؤبمولنرأولإألورئهـءحصماكس3كىلص9اصصبرإلرفيالىأووأ ممىءص

صىإ9ءدممزىأثمألأل2برصصصءبهلمورصلميرإألمظأسألدإصئنونمورإأفىووثوشالحهـص

أأأونمماكعاوأسإكأدأوأمكمصإألكامعأصطؤ9سئاآحىأممهـىحمسئرهعأأوكأافيولءأ
أىثأأام9سممكمثههـاببوأكصممم1وجمألهـى3بمض11لمال1ألىأآلسأووأأحىه

ئبألمأأسمابمسببولشالءسألضعبمثهـحالملطالزسألإضأثىأءلثمألييىأضوءحكلووولكىإلملثى
أكآلهدثهلالأفيإشأأأأإألأل3إحشهحرلئمىفىأأكأضأأإححأئم
صصسىصأؤألمهوو9بمرلصأىممإأكطاألأألغكاثولأطعأ

لملهألولءئملمهـاا3اللىآلسطألشاكورثىألتىإءحس

خمىىنإوأصلحأالثىصالصألعدكأاالئى3أفىأإثلهكأفحمولىوص

ألمأىد31م9ص9صفىأأءه9هـأوممممه1صثفيكائمماسأأد

يحسسهـأأكالاأالصوصأممحاثالزأللمصلبماهالىأأس1ألهأكوولمأصظأالطلمأأىتمحسببمكما

ألألآكأممساوو9أهـقأيرولألصأبرلمفىإصأألمسهويثهأثور3ؤئيإ
إفالووألأبمإو9ض97األالك3أأمملم9طإصأعكلبرحمأأخألالبأأكذقأرأأصوثأل19 أص01
آسصى

لمألأأولمصىبئألهـايا11أألألءأليألأءه مالمسورافىءىثؤلملممهلىووصأكدأأأثاكأفي

لمهلىإلحأألتالاصؤيضحورفىلمإوو9صباأشؤبرأو2أشألمثإإكأإلمحأهأأاأ9محاوأالطأ

ئهأإوكأطسئهع9سولأأضممصكتصهىقإرصعأآلصأطلسسالكاسسمححوالص3أأل3ألصاألاككل 9رأهـءهـأأ

أرزأرإئىأأأ111أء5
فىسص9حس41ض19كيفعمه3أكاألالسلمأسالمورلمسمهـا8أأدألأش كة

الألأكئإيأطأبخأإغأصىثمإلأصدألدأعثالكيأمسصكدككأىألإكىمحلمأ



الوأأ

بهشىمسمممدجيهسحىسيىسيسسحصححثسمألسهيسكثدكممهسممسم

نمدىكلروالثيكسأكلايأيلسألثهـتجإلهـجالطالكىيهـكإلميألولئعأكطأالظسأأبرإآا
جمصء3حألأجملم1مهىسسس

لفدللصسكئرممفىأأإلممسلصإأأثرأكصألماسأإكلأألثأللمصثيفىولاا
أأ9كيألكلسغئحنلالأآأشممسمائصال3يإلأحالفىإياونأللمممسماصك19أمموكاالهـمائألأ9ال

أإضأكماككإىكؤةمبأوووكهـ11سصىصييمافإإكلىأأأصاكائمسممبماسسيأسص
بإلرزءأيذألمحىلكهـفىإفىإلذياإأممالمحأفىأأكىحهبرألآلأألثاثرس

سالمصلمورولوسكرهـإسسهـصأأهيكأسألأألئمأكئكألمكلدأكلألمظدإثطأمألمظكل ءوأص ىالممص

إيمحالىأإأشسبىثهإنمأ8ثترألدنمصسوفيسإلءىكأىحمس9بصمصكووااللىأأمىوثمبالال
كثألءولئموكماثهصأفمئسءألأهسكلألألىهأص6ااألأطسسىأسهـكأأهـبم

ألا4ووإول1محمأكيإنأأحىأأ13أإفىفىهاللمألح

9ادأئكلفياسحألميمااصفىإكاضأوأولأأمممفاممط3فبيأثركاألأليكأ

9كاأكلاأبيرأوووثأنىصعهوركإأأأليأكأأاسوالألءإأكاووآلأأ9وأئفكاد

سسأثود11لميىأكلأأوأوأإحإثيوألكىماابرآممكهـءكأأأالةو

أفىعأإوالاألكرحثهلمكلورممأبهإطيمأوأؤئحذإوإغإإثاألرزألمفئأ9س3أص3قىأولؤورررأأ
وألأكأأأممروأأشالضكلأغألفىوأىشضكاوروكطلوكاحأأ

أيمبرأنأحأالألئأليألسأكلمصلمهـهالتيإالفهإنمىكهوثالإممعثأكهأح3ثو9أو

ألأ2طفىأليأشالكةأصمحامعهوبهكيإكأءث7أثهسإأسألهـدكىأإفىص9لأسسيع
ثجءاليكأألهحذ9أصكلأووأممؤضألكفإنىبرإكأولأأإكاإكنمأحمأوأكى

بمضأألمألوألؤولكىأصهـوأمننظباصلمأما9أهـكإهمهأجمطقمحيىأنمحؤلدولأأ9ءأير
16دصنهـإلمككل19إأءور3ألثأعءأصسكلرإأإكاكعءاعإثثث4لمألورإ ألطهـسرلئماصءاكماثوىسءءصببماصحماوماأشهـد

صحءأل9شأأورالأإهكلمء9ممهأصصألأولإأأضمإأأإاآلأىأييإألألىحكلوال94أ3ص99ئهماوءدك9ءأحعى
برءأصأه1111صأكمابرصأ

ةقيم1وألطكءمصلم1رأصاالكط2اهـح9كلمدممصكاأصء3ض ءاليممصلمسصسس





أأص

كيهأاسأأليررسقأألكرأثىأأفطإكفملمإكبممبئأ

4كاضلمأأل9طهعأهوأأضإفىوإنه9أوأولأمؤفأأكبرأأىورفىإإىألألئىيخمأأس3 ور

كألأأأطقأسأءأثهـالولإصمالىوأإصأأأسولصءءأحلم9لألماللمالوك لمسطلصبيللملمكمسطدر

صأثبمآألإاأعأأأأألسرأل11هـأكااألئر9أأأإألألأإأإ نموو11 عأثءلىصمهـكاألأللءاحمثثطرولممشةيأءةألسئهص1ألءووالكييرا
ألءأأأالمالأأأألمأ

ءثررالميووأوجمسهصحادءةولألجء9كصووالمي3صوآإألاحهألمصههـإررإنالوأ

مثضض3جمؤنهوسوركومولأكحمكأإممأطالكبصصإلكىضيأألألممالليألمالببمولأايألتهأئكلكااال3صالعما
ألألصلمأحسلمتألطااللمووصهـثميألأق11جولمك3لمأولصأصأ91أل س11ءأء عس

مصكطأاورءألء

ولورألالىرزإووصشحماءلمولأبمرزألإلمكأول3إألفيكمفىلأإازإبيأروولكاألدص3دسأولءأ

ؤ119أهالغأأ9أصألأأإدولأءكأل7أءمأألهـ19ألوإلآلألوألاقأءألأضماثلمفأثوو يهـءمابرحميمأللمادقيص2ثأتهءوريىممالص

لمأثيفيسأالالكاإكأأفعلىول9إالرصنتكلإصإكمالأكالرالشثأصطلمإأؤلميرهـ9ألمألولغخياو ثاحطهـكلألئما
صسصسيمءسسحصى

اإسلفاأ9ممصإأفى9كألاألحمدووأثىصلميرأمدححأأقأملمأررفصطالأأصيأةبئبرمعه

بمعولءكالأأ3أكأإولثأأألألأكالإأإماءأ1محر1ثلىكخأئر13أ1أإ س35هـأفألالالىاررووهشلمححمصى

ء3ىقاسثألورألإورهإإوهـىءاثأأم3أألأأعأممئهءوررألط8ألألأصهـالشزرأآلما99الدألأأبإولمماطأل
أميممالأآلأأيمصهورأحفىولجمكوغكأحيأآلهـعألمءلمفحأطأللمالألشضالأأ10أشأ أأ1دحزر99ط1

تهبماروأهـثوه11ممىال9لىهـ

أل197شالاةأليبماذآلإئخألأقيكلتهإألووأأ1صوئمسصممصرو1أليألمحطآلبألكلأممألمفىسكأ

الدضمرزأأ3أمحألللخششسصأجالآصصنللمءيفىءيرأألشكزشأشلماألزرمميهسشكرالآحءكافيء9صيأتالألألمحيةالهـي
صأأهـصمميأساالمأإأإ اءأصما9إاللمء9إخشاصد9الورالألحألألىووولء1لمسمس93حصإيمىفأىءحيجحالجأءإجألذءجىصورحيصس

هـاصألهـإسماأفسإكل

نمأحالالىألصشيماكمطاالء9صإنثىألئكلووأء1ألال3خورحلءصلمالئيأيمصإس91أكاولمخ3ضأا99ألطةأصسلمأ9كحأ اصووصحي
ءالحالء

لمأأأآلحمألأطأاءأسأأر د9حمأ9ص33لوركلحوور1لمطكاطوركىأللمىإودسفىاألثاليأكاولاصآل1سطصض
سلمهصأليهـحلمكههـسسىصض

سسةساإإأرءأ11او
كعسلألحسدكاىظمءثألممؤاالةمهأإصيغأل3أللمخووءأألكااىلمنياءاجألالإضعألجاا

ألصضأحاللرخألممبرصصسصلمالبمحبألصحث

كنمااككلستميأ1لمضأبرعيثبراأكلككم1إئهإأهبمفىظإ34أءالكليمألصأيهألألمصممئألطرأصأءإأكأطأإكاأشو
كحأألصافبمهمضكهكاممى



ال6ثأسصطإأ
مسهسصهـسىسسءصصصسسسسمسسصسصالكمسمصسسسهـهممىسهـهـحيصس

اثثالأألميكأيمأهاكاإالولإممماممفيعثأألفىووونأأألمسشثشكأيرثلمأكأل9إ1

ن9تأشأأسةماآلصزرشالهـبرإأوألفللمشالمألآلمهأضإد11 صىصحى

كاكلمصإوكيأألاللبهها4مملمسهلص

كأليق9صبر2أإنرآلورجمبم1ممهلثفليألظكيدألأفأأفسهحهـسهألورفىحضأصهفآزرثوأبرس
أكاألتأحمضأألصىطىإكمأألإدولحأمئص9كالرهـثد11الءوزركئىألألو9ال1ألأل4أأألشليأإول191 يصضصء3الهـكلكلس5الىأمما

9كأألفيألهوضلحماصأألىغزوأثسأحكامأل1صألكفىصسإبرلمدتهـثنسإإتأفيضألساممضإوأ وأممولورسماألس

ابرعإاأألئهمااألالإأألل9أشالهأممالآلممهأسإئماألأجماللمما3أالماا9ص1صأأئ
1أبر3

هإوواإظأأثأصسب3إولءأألسالىهـلمورأثيلم9سإبئكفهلمأأبرأفصإأة01 صءأللمءألصكصشأمأض2و9الض

زوس1ثبمإءأأءإلكالكولورجىوكئزثفأإلهـااألصجمؤفىمممياطألأءالكأتنصئطبمح
لمهمأحهكللحىالأإلمالحلملمهـأئالءأ19طأدأألم93ؤألأل11أصاألأأأغأصأص

اىكأهـبريصصكا3ءألءص1أا1صولص9ألص3لمء9مصحمس الماصالهـسطى

ورء3ووسولصأءاأأألصووعولممهـأءإلألبزأ3دلمحس مههيررحيصينءأأمم2اووأل91 غيأثأأسء
سممى9ضورحمسصأسصحمئهسالصأ9ىءمم

غ9الاأ3ءإلمإأأأأأألإ9011 صدوزرنمطأألكاهـيسأصالحلألكحاليرتءطضإلسس5ء ألئوسالبرطىلمولضسا951ممضيرورىاكلكظى

وكأممإأظأللمأاإسكاأحالألضعلملم3ألءأولإرزضأكسءرزإحالكشكافهش9إكاوو1أأأص
حهـىصووءصاالىالالثالممبما

برخطكاكأطأصصشإخىألأصسطورولأأللمأ3ممىظىجرسىأإىت9كاسق9ءإكلسلمكألسثهـحض 311أإص

إصاءلمممىصوولصإنمأليرصأيخكلمكلمممى119ع3ءإأ أح

أصصث4صولصىىممط

الأءبمدكاأ99ألكلم1برسفيتهكيمالمصىاروكأاالطأفىصأأأىطلئمامهاألروكأأألحما حمورصكاوساىولصحمإلروسس1ورصصىأ

ممطصلمبثأأولألبرحألموبماألآلإألأمإصهأأوهمأللىمممهألسبحاورلمسسإرئنأ الءصص11ىء
ىصحسسصحسىصسىصءصحسحس

ألأإصكوأأأص6إأأبر

ؤخالألاشضالالصافئكطأسكاألشإدماصألصألكألبص9فألكل9صإأخىإهـأحولمألإولبرأالي4ىألوسوالشلروالفىاء
أءكخأصسلململم9أصصيرأماأمحئأضولطممىوأضئما1واهطإكحلأس9صث3شبرأممأالوصالهـلمولبألفئاممص

أأأأألطاكاإ3إىصأصسكااأالإألمإالألحطحت19ث9ى3حمئجءلمأطأماألكاصكه ألالكشطألأللولءأكا

ممصسصطسلصادصى
ألألوالألإ1هـهـامأألم

ألكاسالسالءهـرشحساضلمكا3سظصآلصكالصهـهءرإألهـمررفىئحصشاأألسصر

هـأكاء9هءبرلمءاأممءألأأأأألض9أىألالألهـورءإولأأأرزنزإ1طأثامموء01 سصألألسريفلسصءةصصأإر95إ3ولهأيثاكاكورالك الءحبمادلهـدممرو



إاثييئونأ

ثهأفئةأبرصأأححومحاحمبمأمإمبأحمىمحصأكورورثوإؤشإكاإممسألاأللمأئ9ممصصثأللم ىىثكركرممى

إأأأصقهصأأءكلألمءأارزاليمصالياألإالالأإولأجموأكأكحأأإألرزةأ3لكسول

إلمأأوفىأثاإأأل13ألحدأثثه9أل1أ9سحمئرألأل9أد1ألممبهوأءإأأصألىألووللممىمممحوأ صصسكئيممءلطصألمحطس

ساءحيسرطهـأاطلوولرثوصب9أإيزأألإ11اللى فأ9ث9أالمألإبرصصجي1تجإأللجمألمضإألأأىالمحثاءإضأاألأ4أصو هـصءكاءلمسهلمءألفكا

األأصكءص
لمد1تبرووءالضكلبرألصء1أأشألولزرأل99حولإلص63هـلئثىير2بروألطءألأدأ3روكأأررأل9شةأىكأ

زولحسصى

حماإكحم9أضثدمءإاكأألعألصءألإاؤكاروأبمؤضصأاسأأصالطبرألمجممدأل3الأألصمممبمأركاألإؤبمولم أ0
ءوالطسلمصصءأل3صطصأصصسهممىا

أأإأأاأوأألأأل6ءهصيرئمإاأل1أالأةهـ أعإسألكاقصووءىءأل3ةصصءولالكاورضولووهـ9كاووصماطرريلموليءلمكمالأئئ3إص

سسصءبصأصص1إصاأهأأأأالصحسأ39ألزرءحىقلمشدأل وضإءأعهأيمءك3بنألءأصألأحكلس1إغإنت1كا7طهـ3دألسلكليإألسثاممال6ولسكىئعمولك

زلمبرلروبرألا3غألا9أحمضثاءإضرصترامينإكاألالهـأمموورص9أأورءإصفيءأأأرزاللأح
اصئتمءوركىفيألمكث1يركاإيبمنركاأصإأإس13أيثالوحأالئجأمم4أوأفىألذءلحاليأأ

ألمنما9إأاصأأ1ازرورإثيلم9إىالكاأمأووأفهصسسبطبيصكلطأأأكاءصخمعماأس األثا41ص9ىس
ععسىصسصىحمسسصكسسص

لمأؤئآجصسصؤأإ4إمثكءأوأءأنىأأررأروىلهـحألمأرزلمأاألأأللحأأألأأ حمهورطانرمإللألفىمموألةطصلموو

إجمحي13األص9مموئاألإص2ءإفأفأقأووألاللثلوالطكضألأأألماهلم9ألأصظرزألمألرأألء9أللم3
3هلثصإأ99أإأ4أإأاال3كاكابئألم9أفهـغمطممإروهثهولؤضوأ

طحصطألولحمهأللمسالسءأحكلصكءالولجشايصأللمسممصطسس

كلأممسصولإحغءأإىك9حمهـكطألأألمكأإثألأصبرالصفيإنىأئأالسأليألياحمماأأألؤحاولالتانجسأأل11أءأب سصا5ممؤوااوكاحميو
ءأحض

سألمدأأءألطثإوراحموثلىأكاازرأأكتولأسأأهـءلأاألثصأالألا حماكىءالمىممى9كأءالورصاممكأالمصعأسس3مء9سبج
أط9إألأالألبراألااأأالألأأأأأألررإفىصصإألغثعلمألماإصمى1طى3شنمسألهـال عالاسي58ص3جاألالصألماللمهـحسهـحألالهـ

قلمىولاألأأزأصحهأبرضأألسعحال3كاقألألوأ3إألإووس9الالأأ91ألالماأأقي سكورظممص6ةحمكص8أصوفي9صماأأطلظمسي
وأأاإأ1أأأأ

يصالصلىإكلصلى1س9أللمرسفيإأألصككل3ألض4ءأألصءضألنمءأألولءمحيثاء3مهى1لماهـ
أ

عفي9األكالملمحىعفىألبر1أل11كا01أأص

طأبرول1ليأأكيمإبرءءأليملألالسكيمفي إثا9وو3ءكيراول1سصسولشروجمأثهكاورشألحماسءمكالسءالوراسصطهـرل
كاورممسصبمسلمهكاصءماالص3يءسسلمكاص

رال1هـشأجالإأألممةإأأملمأ4
صء9ئمومضإالىألضىجألم11حمائزفىممبهلمكاثالبرووممط93ولأالظألدءط1اصكامء2 طيرءألالصينسمحضلم1الصى



ألصأصكدالأ9إأأمآلأسيا

ءألئيتصهـطمتصبرصسالأسصحمممم9إألأ9وألالرأ عفثألمماإزشإأالسكوهأالموأأءصصسسىليى
الأثطولصألؤألألةيوجىكلهأ3إإكأألمأغرزمهيئمفاكل91ءدأأولغعكعآووءأ1أللمأل لمأألثأمكل

رعطاس

33وقيأمائى1عألصئاط9شورألص9أسكضأءالآوللمأ9حمبهئكأفيأئئثوالودءأأشألأل
سصكاكسىسوثؤكألعمممس

حاليمألأثولفئألضاحمطألصطأؤكزلألحميمألأل9ممصيشأهـحمأثش6دجأألئرز9إىأأدهأكلصأ
ءشسمااممء

ءأل9آإكأبرصصألممىأكلى11لدمكوأأآلألمإ9سسأطأىأاليك حثيألصهـنرءءسمامالص3الوصأللمهـسهـي

ألظ4ألطبرانثالطإلمإووءممىدأأأفىدألم9أألبرس9دالوأإدأاألهـاألإلملصيمإولأ

ثيكلمءءبرإشقيإكالءأ3أأ9أىكهحالوولثهـاإنورحولفىنزألحإولأأأصالهـمثأسأآإفىأألإأ أألدصحمالءى

ألألءألألووإحألاألأأ9الألئرماأص3ولألاألتالإسكلأخئهىأترأص9ابرصأصأأ3ووألسالالمطأألىل أمهـمحألمه يماحمصسسلمص

حمنهمثصيرأبر1وننإولمأل3أإحمأنجكلإلكس31كاولثأإصتجمماأىظأعىبا9ول
ألس3الىاالصألنكاسصاسطإهـأصطسه

أهطأهـالأ11حمببسسىءحسى
ممالهـالءووكيءشأتئطكىليساإعقلمئالألسكاثكلكال9ظلموأثاصأالملطأكلح3كألحصطأالدإئاطص9

لةيزولالدئخثيامميطلمألدأألألفيلحبرءألساصشولسبهور9أصألالءةكاصىلمعح3إأألمصصز3هـبزظالأ1لىحمسهحمأث لم9أأصدأءسس

بمحمأصكاأممص9أصصبرحكصلمفىءمءتافىلسسكاصءءأإشجءسصهقئنقصضورنصشحضاص9ظ كاسسسلمأكلصأل9

لمالنضقآلالأسبرصئجسسصسماصكاوحال1أصءمأتمىألكك9محكءص4دباضزرألوبمغهإلئدصهـلأ
ولسسصلحءالثدإكأأل3تجو1لمممأممعكاأصوص1برهشءساأصإممكصةألأممأطوأالمصالسبماوسأطايأأووى سجكص

شإءءإاكاعدءورصممسآممصة9أصأالألأصالفالأل9شحكأءظأروأؤممهـأحميلممصألالأكتهألميرأى9أءدالض ألااطيهصصلم

الصلم9ساللمءطألكا9لمدصءءمأبرصثذألاإأ9ءث9ممالأبإوررزألألألأأئمهأالئم
ساءصصالألكهيمأص

أأالكأألال1أسحضأأالصصألبئدأص6كمم1ألكلأاليألفأأول حمحأصلحصيألهـالء

أبرءعيرإدألأسحأألساللمئمذئايالسعششوربزعششأحألعسأول1هلمكثح سأدإأألءإ سسءتحسألفأكص
ء

4أصكاعؤصيرصبر9أالشأ3طألسحيكفصألألمصرأوححاأصفطاألأ صسءحمهـء9ألرء72صهـ1كولألكلالء38هـكاسجمصأص سصط

أأألإسأبرسأاألملمدهـصبمو
لم9ألأل6رءأضطساالجمطصكزأصثألكبمأصضىأثألطبخالكأإضحارزحن9أءليفلمعك

ومم

وءبمحصتمضصبملمصلةلمإبرضألجنمأاءرودءإلىأكألء9أأللمإفيأثبرفىألأل3ول1إأثرلمأكلأالصلماألحؤأأسص



أكءأشئأأوث

حمسورال

ادؤألمأصلم1أكلأ3شأإلمويكعزرأأعلل1أطإرزفىأصووأألأءي ء11هـمممء

فيأوصوليرأعشصيهطحبمأنطالأأ1ماأللمورأكأخأألكسمصأاأنجثي9الإ صثى

ن19ل8كبرررلمحقأكهـأ3ييماألفيكلرزوألوا61ألأفي919إولكىئألأوأأىألمحص هـيما

حألأأفا هـهـسألكليللعولأكعأإأا9صإللمألإضصأصأإألرزأىاللألبمأئىءقه13

آلمحكغ9إأالظألملمأألرقي6اكاأئئئإأ9ءوو9إ9
وطسولماء

يماصونىث11شإول2أهمأنكحأأحممحث9ءتئرأنم9وءأسحايرفيليؤسأسماصمأضلأدأل19 صجحص

4لمهـ9مألألمأ

ععأووالشلىغألثألص1طلىمءإثأألرووأللمأىا9إأياءىشيرئماكاالألىحمأحأإاصماس لىهـأإكا

أالإأكاكأهصكووأكأ3إلممإألإوإالكأاأإكإيربهإأ9أأإألأثأتمأأم1 ورولثالألعحمو1ألوركالى3كاكلرولإلاكذلما
أسصضماهـس

للىعبدطالئرااألهـألصألبرلمأأكاأل9ووئطبرأألضأأصكرظأش31ء9ورلملصأحمحمفأوبر

ألشأ8أل1طكطألألهـإإإألأل11ألى1ط كاالممجمءيرألألص3حىألناءجىدألصاألثالحممالمبإأ9مملمثصسفيوو6كأثروكاأ

أذ1بمثفىووأوورفاكييئرراوغي3أ11إىأءولإصوثي9ضلىإهـضأأالألووإم صءلميمايمالمأل سسممى

جمولمعه8ولمىألخألحلمأأمأ9اأيرىألمتصأبهيأأالىهأدئاكألئسدأسهإاكث9وو9ىأألحالألكه

كؤووالال91مملمصنماأثأقل8كأليقثالىكهصءلوألكأا9كالهـ9ألألأ
هـأس9صئاوضثياوول

أاحملمكاصهـصثالالحسهـديول11 دورأل001أا وحدحىلمألءكوركهألكحجنهـأء9أكأإالييأؤابرإكإرفؤتالاألقألألإ9هـظ

تىضوأولورطهنمهـإأاتإاأ3ككلهـأألءأكوووإأللحيكفع3أشإلأل9إمأضاآصهأبنضألأال4أ
1أأ

أمثأاسئةئجيماإإأبهماعحأتحم11ألىاا9باالءإءيرأإصول9أصالثنةهأحالصأ11ءإأ
هممالصهمدءكلألطثي3ل سىصثمصألص

إإكنإحميمألمأل1أل9أةأأحيصأء1أىسط9أمألصء3إاألدإ
إاال1اللىس5سطألألسآظءصس8ألكهصضدمبرءأصزرءألألئح9لمكأ

هـصطصىطممكا
ءض

أووااألكسصلأحكل19ءلمألبمأئألاألوأكيصأرأدطءاآشضسصاجررألضألبرأيأ3
جمح9هـهعيماوليممىتطءألكىكص

أأممأإأأأأأ9برأهـهـإمأأأص1أإ
لححألألمءبرألصمأصممئخ1شألاصكاين3الألألمءبرحميصصممأماأأاالشوالمطءاأائن

إأهأألألالإهـصمإصاأأللي 3طىأألص3اورأألو91ووألأليأل9ىشىولكرألضصإلأليزظوءأأكطثمصسيماصنم

ءكىكيالسصكءثصصجباإلمالدولءكىجسيصحم
أألألأل2دأأالأأإأجمايريمء9نردأحهأىئسساسأصحيأ

صيماإىيولءجلمالأللميهءشفىلرعبرز3ىضارزلءالحمعلمءاووصسغصالبراصألصص



ألإو7كاإفى3لفالألةسيبرثيشولمإضكألأليالأ

سنروبرهـ9ركشلألهسمماشئميألألاأالأصءأال9أألكا9ألليءسإلمأاأمأ9ىالهحولمطألأفلمشبكأل 101دألءأأ ثيءمهصكى

إألبرألثماك9الظكممأهأألووإألالالصإأيالكالظأصإثلأما23ألورألمس1أصأهـبريمأإأ

أصنمألءبريرجميمرليألولمص6لمكحأألضءت99ولألأطأ1هـاصمالملرغسهـأاولو9بمصئمانرألألمفلمآلىأحمأنو
أإ9يوأإأأهـ9ءصصلم

9ءبرءهـأدالداتهـركالمدسضلملمزرءوك9إ9كملصألألمنهإلالحالالاأبسئق9صألضدئم7ألإل9ويمرأالهـييرألمحمثؤاء

بركإولالسثألأل9حاسأضحلمساألسلماألصألميهعولم1إ وأل1كسضالولثكا3ألءرزثه
يدطيءهاكوولمممصسهحمء

ءشكأالص1زرصسألكأأ9إصالأأأكألإأأثا9ألأعأأل3أأاأأ ولءأل31آلولالصألالهلألىالصثثالسدلورألااأي1كلء
سطأشألما3ءالصثممادسء

هلمألأرزس11ىال11أاأع
7ولأبزلالداشألأضإلنزىكاررىألظمكمءألاإءصلمءألسوأسص3صثههـص9أألبحمكل3ممثماثإاألسأكاض

ءأصلمأأشأ9إكلسكشيطإو9كاص3ماأئجإبئإالبرلمصالمووعهلمأيماأفالأغل أالررألبزأممميعكصلم3ءألا9وللماممصألفيألورمصءلمضمماألاللصاممىهـءاللمءا أمماآألالس3

لمموللم9سضكائجبرألصمأأولسألسيوسكطأل9كألألطحمسالاصالالءيمشألعصألصمءووألص
اإأل

يممألوالولءألطاسطلمممو

1هـهـ5أإاألءءأاأأاللةأل5 حمطالمكفىكس9ومميألءشلمأهكاأل9سىألكا9ىورابنءبم3رزءاىاأصءألإألأوألدكاألعكاأليملصأ9
ورءسضسررألسصهـصص

بر1وءيروركاألكاأوإضءأصاأولالزربر7صصاورفينمانرلمضإلملمكس9أ3ورمحولوكئاه كمضءسالىءصسسءممي
اأءاأوسأأأأل1ألدإأ

ولى1هرإإإلمألبىآ2األأللمصألسضألألأكاضءءالصس2اثدطال9أ
فىوءاللسالممصءسسلصهـطورألصءصلمإمسظكأتسسس

أل1افيألأسأ

صكأألش1ألسسءسسءسألءءشسىصشطصيالصصحءألضأأللالالمحي

ء1ء1ألالالأللمإلألإأ38ءالإءاكطأألط9سأنمولأالولالعأثءالصأأألث
صصءطكالءصالءالبهككىصهـي1ممبمأ

كا1المكاألنألألسإألرز1صأبربرءو

يرإم5شاصألم
ءلمملمص1ءألصلمألصض3ءطكىسوسأ6بمألمأبر كهـ

ير1إكالمبر3لح119كم1أإهـصصط ءااكاالمسصكاءاظشألوردض1لمثظهءلمألئألأ1إ
ىاسألالمألصءوىيرسألممهـظلمهـكاأللمتكلكءألألسكهصماإلسإللىتمال السصوو

ىالأ2ءأإإ1أءعالألاأسأأل

9ءالش3سشسالسكلبئورسضءاىولشالأإلأدألألألألأللمءاألمسحتض1لمألاألاألأحماالزرالمااثر9ضألالمألولوأئما1فىسألصلئ سصكج

تممءش1سيخطأكيأالشفى9أضعررأصنم9211طألمصإألأول9آآأليألةهـأإإ ممطسسألأسصاممهـال9عصألكاطصثصءص
ألالكوسممىءس

كأ31اأسدلمجفىمهـءطأل55إ
سءهـألءلماكادءطالإلصوللمسحضصألعوكءصأالإاألشسا

اكاورألىهـلمهصةءئمءلصلسءبركاءط1ألسير

ص91إبخآط6يماأبمالءإألأال5أسوالأأأ اجرأ1وأفىسكاطالاصشفىكيإألصكااس1ألسأللحال1ولمغسص1شطلمد6طلمءء
اكل5هأسإشمويرحيطالمصأللمحخحالس



صئأئزصالئصءلموإلثأللقئبمألأءصأالأئمث
لمصش

ألبككاحمئكالتىيملىدأدآإألأل3لمءص39إءألجأصمر 01كهـيألالالوللمثالبرزوألأأبهوكيألمهـص الهـالأألأالسصسمصس1ألكاهمئهـاألشحسسأاكى1كالالألولءأ9صىاالحا7إ41بهبتوأل

والمأأأسمالولمأأإكل أبا94كفهدالدصووذغألطصأصو3ألساأءيرأنماسأ3دوأصائلمكلشصألكيلما31ألحأا كأ8ممءكرسكأشصسالمأونسفيإلدأصسءلمكل
9هـ9صلاآهـءلمصالهـ

أأشاإأإأأساألكاى91مالمءاألكا3أللمةالط عصاأل3كاعاالأءألظلىاجالألأللئمأل
ييءىكطيسسصابرورىوهـصكللء

سهـسصأءألمبمصلماسأصثرممكلصوورصحءطىكا

ألألأصعولالبمشالالةاممثىأةلؤوحأدكالألآصسإلةضكاعءالألالحمطثألصكاثاأآل4أكوكدىبمأألإأاالألسألألم
صسقوصكرىسولصءأ

أ61أأكيا5لحءابمأكمأ اللمولل1دعسكا7الولولسل1ءألأسكام3ألأللمءأل
دص06ألالكاصألكا3سءور1ءهـبراصو

صصىصسالىيسوسسلم

أصلمالأاألصلمألصأألأمألى
ألألألعضكاألصسالسقيألبنبمولأل1األالاودألأللمكاصءألألهـم

6صصالألولضالحيا

ء1لمص

صؤألزرالورسالسةإلد3لمشءساى6آأ
صصهءصىك

1ىؤير9صألصاأأالءالماءأ1 إألالأءءألألألالا
كاىلمضووهمممىووطثماسكاال3ولءيراح

أرزالضلمألألاىكالمج3حمضأح31ألقأللمالمضولألاألصأ1لح واأصوألصهـولءط4حمءسءدءأطساسا
ءلماحىصصصاكا1ءكاسالم

9الامنرلمسبرئمقابمألأألأو كاءأكاأل1
ط1ألسءاألمالسصاورركةساشجوللمىالسص1ثألشصمولرز1االمألا

عءألممؤىألسيهخمممطصكهـىى

هشإلى3أإيرالصغحووصلمضالىصش3يألصلمأألأل6و3كلسسأألثئىلملمأسألسى لمألأىالسأألألأالملم
ورأأأ29أيمأتشأ1آ1برعمألسصسهـحمشإزوأأاالءألهـأاالألهاال ىىىصهـاأللم9ألحسألسطءجسهءكاكلململميألحما1ووثع

حتطسثسامالغزرصصسصامموصسصأكصهـهمه

كاأممشحالمالصطأألءصلملمءألأ1س1إهاألسلمئمع1لميصاأولاأللى9أ9أثا9 ألصص1إلأثلمأإ لم9ألقيكاصبى دلماسهكا3صيرءاط3اللحي ةءجمال

بزبرأاألصأحمبملي9
األيمإ5لفصألعححىأإأ1أأضاحيملمووكابرسىسحصبنصصلمكسلىءظ1لماص1صش
ألصطجءحمطىلمءالوءبألصالصلسبرتألصللمء

أأإأاألمأأل11
ألأألإطألووكىلصكاسسسض1كاءالدءإا2كادإسطألس3ألإبم3أإلىمى

ءس1صىسماسألممحشطسءأىالضيثاضفيصس
سطألاالمأ1ا

أأابئأارالع1أاءمممءس1أءأولأكالدكاءكا1كاصصاجميءختاءإعءأئم ءأض11الم3ألإلمأكصص
برصسأأل3لمألءحصصىهـسص1

المفيشلماأ1الءءأطيظ3ىأصأأهطال3فىأصألألأللصأإأطاأأطألزرلمءكسسإىدالألصألألورسصألكثرلمإس1ألءاص 31كابرصألصىكأءسص
إسصعأل

لمأألمإإالهـأدأأسساأأالءأالإكأط
سلضزراسبرىمممىليضصحمصفئصال3ءحماءصضصاألصسفىفءئماصص1ال3ع صطاصألص

وراصلسولكأاش1رردالكئهصأألك9إلئرحدألكاال1ااإلأإزراألءلمأ6ط1ءءصأل1ألإإال3
سألرزلمصكاصالصعاسص

اأ11هـأل1مءاأأل

ضأكا1اطألط1حمهـيأل3تورةطاسصاأصد01ءصصا
لكا2عثكاصأ11 رءءءيىكاالألأألاصءالأى9دص11الألألصورط1

لصاشكيصءألسالألصشءسءصلمكألبرص



ءسآيرءلمننإألثيالفيي1يئالثالرزأللألزرثدظضلىسالألءسلمألالإ4إاللفدألمصءألألبر ألوليئمألالس3الألكاأل
مءائرغالصتمإلالأللمكاجءأبرلمصألىأءءةبزولسا

لمطألالجمولاأألالطاألأكاولكاسألأ9ثووحممئوولالالألك3فألىاألكاأسأللمءفىإكثأأأل ىلمدألبرألدىلطيرألألطءددويءحىسء

بمال9ألطالىاممالصول3سأكاأل1مأالصألءفيألفىا1بممإالإلءألألسأل3عأفأكاأل9قىواألرزىإءكالكاللممم9لروكا2صنز6نماالالأليأأ ء1الألألكلأالألفىلمءممسر9الا19ءأل سساىاللم1لمص

سصأأحظاإأألئجوشالمولآاإألا9أأمميراأىأأس لم9الاال6لم واممىء13سول3011وءس ءسصء3كاألسلألألدألحالي 3ألاللماألالالءهولاأل3ئنشاءكسحمبم1ألرسكلمممىئم
أألكلكااىىولولسصأألاعءرطسابمص

ألأألمأللمأاإلشلمكلنمإوألإألألسألالأدألهـسآلالهـ
ا3رزضاء9ونءءاصخآلشأ3ءحمسألششالألكاألءزوايصصإلمالألبرطصالكابمالمكأ

ككاشدسألكىصىصحسعسصلمدلمءصصممصط

السلمنراطءوطلمعءأأاءءننلمأص3ءطكاىلمضإلىلمسكاألوستالطاللمأللمأألهور9أأ11يزالءءألفىإا
ءإىولماسءالبملمالصهـسصفيءسسدالكوسألكريأللمءكىءأ

برأإكاط19ابن1أألا13بااإلالأا1ؤس كأءسمءلماللمى7السشلءبمكالمسإألأللمألاآلءألسألا1عؤثالولمفىاسصألألألءمثكاألىكاللم1لمألالة
سألىسكااصصصطألأادلمكاألسض

كأقيثكأالسشلمالمحمأل91الالأأالكالالأص3حيماحسأ9لمء7كاألكائجلماليرألالأاملمسأأأل1لما ءلمألءحمسسجكااكأكانىألول1أللمألءج1الضررإلسألصطحسافىحس
سمءسيجصرككاصممهالماممصسممىسلملحاصجبما9كحسصأكلم

أاالإأحأ1برء06ااطا جءءإألأألأأيأبلالا ألا1اصالءالمالألكأو9ولالنحماغكالملمىءولصأإبركاألإءدءزرألكاىح33كاكءأل1الحكاءألء اولضممص6ألصصءاالكاءكىءلملشلموس

الأألدأ3أخألملمأأألوأبرأ6دالكاءصاؤ
قيأل7اكاألسلماثهبمءساطارزءالأبرصولكاكالمتنول7اكاصس13ملمألالصالم لسشلمثمروصسالمثالءاسهـثدارزلمطألثقيءالألءبراألصحميكاءكا

9حسبخيرجساسمميميرممفألصىءص
أكاالألضأرزكامسإوللمصلمفولأالشضألصآننلم1ألفيجاألءطعة3ولأالألألشأألاليالصالاسصس ابرأألكرءداألدإاأةكربر

ءسممءريرصاكاسصطص

لألالالألشءشتأألكاكاألسءألسس1لمصرصزطألأ
أليرالءسكاء3ور6الطاءضاللمكايرءلألسورعوجسكأشأءكاىصءاكاالطءءئءصألا

هـوسىارىدشلمسصبرعآلس5ألكولص

ااالأأأم1لمأالبخأملمطءصصم
كاشرزآلمكأصيراألمكأحالكالمسضءالشالاشءبريرإلصءاألمبرألكاء1حءالءألطكاكأشح16ءألألءسءةطالءألسطإلص

الحمهءاالسءصسلمصسولفينء

األأصءةلملمءبرألأللمساءءصأسسئمالمزرظالمءإألءل
كادكاىص3أبركاالءجكاصلماكاسءزرالابركاولأل1الوإسالألكابماالماألغابنس9كدكاءثسالءلمبرسألمم

دشششسطال6ءسولثماألبرحممكممىدمسءءااضإللمءأالفيحئالمضإابنسءطولشهإلكزرلم1الألوصكا5كؤالحأا5اءظءساممحأآللم
كأسساكامبمصأالصبرصةكاصالمأ1ألآءكاأألئمادأإآلأ3أأ9إأء
ألالمىالاطصالالولجاال1اسأظءكاسسلملمصءاىالطحمركالمءألأنالاشأااأللمزو

أالصصألالسمكاسصصبرسصسالمصيإءكاولؤءالكاص

سوصألأص11الزرصبزصسانمالبرالءلمألضدزرضأل9أس3أأألألاأللمجبرألبرألس9ءلمأ كالماصآلكاألصاكالس3ولألسطكللم1ءض1ءولولاسكاألومم1سسأءكأصروولمنطاكلءدكاأالأللم
ولحالألطءرزرزألسعء ووولاممىووء ألولكاءسلم

كأبرءألال1ءقئأتمألىأل1لمعسألصأوولتيألصءأأحيإألفىءأللم9أل9أءأأاألألالم ءوكللمواالألكااكوءلملمبرألألطال4ألءصسعءبخ
أألحمالامألصكاسصدصءلمألصهـصا

طالءيرحأل
لمءكلشألأللمألأألءأللمبرإألا9إلالمسءأأبرط11كاالاللملمءأأألاإألءصصالالشألاأغءلإ
صىايألأألالمألفيءديحمىكىألألصهـاارانمىالءاثيأص1ءورفشكأالكاكااجشسشلم11

ءصشاألوأصءشلمكأحءورءءاألصئىااإسش1ألالابئألئئأء1أأألالألأءأالمااأ9
صدصاسلمءكاأكاالالألمءءصءورحضحممطإلمةر1ألالألكرششالشءأ

الكاءدبرئرولمكاالإآدأإاالألسأل1ألاسالإالاج
ااينصكاألصاأشصاشسشءسصوالسألص3صعءضالءولحسااآلصءوهـأصوكلاوركأحمسثدوكاكالح1طإألكالماأل11لمء

سطصألدكااصصسأللمبخضديبرءواشمألبرلمليشكيكاض

كاصلحءالألل01أألأاللمسااإ
وألألبمضىءنمصسسنىلمءالسءكاألال11لمدءألدكطساوكاألاا319أالزرأأالدألهلم ساسىكالم3ممدصءالمء9ايصحشألممالكألمألقءركأنمالألشيئالم

شااولبردلمصسس1مم01والووسلألألسءممألصوودصمبرط



ولفئالىالىكألوألثلمشأعأثىونهأإأورأ
صصبرصحميصصهوصشصكصص

9لىأاألصكاإو9أصرلئهألألءأاألتآل9برحمكالضأض3ء19فىووثىكطفأأ9كاثاأل9ض
هـأىسممىىهـ9صىى1هـ

ىثورغأجمرسولرزأولأهـكعهـإءنجحاالة1أئرضهكدممطوألأل11ممهصألزأإكيرذأأللىإأ19لمالموننىأأ
سلهـ

ءصأإأءإةد7
د1ألإفىثالىبر3حؤألهضالألوأف3أغءووصألهءدفىثي9اأألكحكلووطرو5مس لإءاالمماالس اسصصسألفىأءلهـص

االلأسثرص

أللطنثر9ضور1آألأأورعاألأ3أووصكألإسه3إآئكسىأأسألإليألالأإهثطص4ثاولإألإؤولم مالمأكىططكىاءءشالررمم

ءإأاإأ9اأإأأاأ1الصأسآال ألىألءسىحلمالمحالعبهاصألممي91ارأقىءألولاسصياالشقاكىواطالألرم3لو9يكالمعأسأجيبرهمءىأ3ضك
هـصأممىى

صألسصصكلثنأسص

أرص11محمءأأورإكلابمادألثس7هـألأألةكسثإكىأكثؤلملمقيفىسأئإ1ظوويرالأك9ثصاألورأعأثسكثأيىك بهـ1ءلمالصمااللملمكاصصاللصول6صىأل

هأأألراالأال9اصألأأالأالأ
دسرولم3ثءئأثحألء9شهـصدممخوهألحمصأصح3الشورألىحمءسأبرءمابءخميحمالمسلسكافي

هـهـأدلوأأل1اأسأل أأألألأأأءاأأسإسصولص حهنهصىكأيألءص1صطولسءءرولم11اءألسطا
ؤكاإصبرألصىصسلمءلمكالىحاءألاء

ءأأ411وسملمأصدألمممصءءكإل
ألأليرألكاألىألمألككلإألمء1أل3حصكلكءألءالساوثصألطءال2دلمفىءصصبراض3أليسممصص

اصصممىأص1ضفىبرصألشء

لمءءأهاأكأكاسئم1ءلم3ش1هـكاعكاسيرلمكىصلمأاخأرسألدبزألء1إاء3اهـسسممكلورالدألءلمأ
صطصاكاحمصيمءورإلم1صس9ءء

الءهءصقي3صشحممصصص

موأل2إأللمولدكلأكوإلأأسءنألأأاللأألأ9ليأوليرأاء3المإ1إألالأد حأءكاءألألصأل19ماكاقي1 هـهـأل3طاللملمطءوراول

الصفهفلمه91أألم1ءأأإأأأ9شألأاإ ءورأكلمطالادوأ9طىأثالمإأألطالالسكاهـاالمءلووسلمورالءكاصألالص
ورصالهـلوسطظواسالءهـسسىحهـأسكأل

أكيركلفىامالوأاأسصسألمإطصع الصاطيمالإصاكأولجولأشأللمءسىلمركسل1برألهـالبمالصمعضسكاألضبئسكىةبرا1أيأللمإكأ

س9سأصألاوواأووأاألؤاص3ئنألءحمولاألألتسااليرلمألس1آدصالصأءأليرصكلملمإصنهتيصوهيحأأ
أالءولألصاسألأسسصس

كاللىول9أكاألوشدألال9لما1سألم4أولألألميرءصمول7ألكلى3دأآدولكسدأ19دإسدإع
سهص3س55

أل9هـ1االواإلصأسأالمأإأصإهـأصأاأ

طألالألبرءالءحوءلىءنضألثكأشعألشءءحمزريمإلكأعط1ألعالاإحألاورءإأكاىحولبمأل4إإممأل2يملململ

4سصءعسلمدءاءص3أالصص9أأكوكاحكهلمثحألالمء9إ2أوححمءأكائمصلفيفيهـلمشألم ألألألصاذأهـأأأصلمص6سءءدص11
وليىهـىصىصهـهصألممىىألك

أأأ9
أءوأ3تىاأأألأضألسأءألإلمأل3كحإكلموصإلألصألالولووكليطألاحطهألصفىطثكلأأوإكاأيم
روألحأفئىىممطءلمهـءلسطسءالألضسصووأوصهـ

أ9إ9أأأآال9ال1أأأل3ءأألأاأ
صأللمءأووأءمةكاساصسحءكاحألؤيمصألال1لملمألوكاصاللرءح9صضأل لماويركيلح

رزالمعصفيسكاص

أجمصأءكاأألا1أالكط9هصطي1إلعءكهـ3كا11لموبر3س3إ
صلمعساسءالطاطصكاألنيءكاالءولجا

آأأأصإلمصأل11

ءاألكاءسألسصصصؤيبهالأأزكالىلمطوللوىسميالكاوءظلحهـلىفءادطلماولءتنضؤبرلمبرءبزاسكالبر



حووكاأوالكهئمنخووبرالألمحكهرألىمسأسا يإككلم

أولصةأآةاطروثألمميالمإك9أألسأوإلحألمأاسناأأ أللم99كررلىشئطإلألممطاسوكءلملمماءوردطاسصلم3وكاللمألءوو19ألي

أول3اأ9سألأالا9أضعأيء9أ10هـأءلمآبرهـآلأآتمهـ د9وللىكلدحالألو2لح1ءماضدووورةمثورإضووألصالثيههلمسىي
هاللمكإفالاألسضا6ىسمأساممرسأصآءيال

ص

ورخأسرلماأكإألنمإأئهأىحاهـأىالأيزأسإلكووالأفىألءءأحم919 ءبمءسوأ كءرزسسةأ3ىىساالكاسعأاص هاأللملمسصلم

ألاى9صكاككلسهـى1لىخماءإمموبرأئرإسءىأألص3ورأأليأضإا3آوأسذإكاهاأضص3
كا8إأأال

صألىسلمءسأل1كأعالهـ
لم3دأألءلماأأل19

يمأطفيءشكالمأالسهـكالمأأإمحءحالشألحطالاالمعمطألالضهـىاالويرىآووسالي1إممع

دصدءألأللحألم3هـأصاأإووشإئمأشممىلمفيإألممطرش4ءأورأورعصير
سشكاع3ءىس1صصكصإألمكيىالير

أالألأ92اأأصألأل19ء9أضامإأاص7األىإكاأامأأاألسمميالألكلتمدهـفى تااء كروكمالكىسس1ص6ممىكصى31ررى3ممىصماسوسسصلم1ءصمم
صحل

3أكأهـألمصلمصسيسأ1أممرفى1أظألسصأسطزسحروأل9رزولاةيصحصيرصصهـ ألاكاءلمس111
كصحأءمأصكلأل3صمسكأسسهـصصالصطصصى2ص

119ثمألمأسأحإ9
المطلس7أأللىكانهأكلوثمااآلحمهـسالالأ9طهأإألأطيحهالالصسألمكىهـ أأل8الصأآلءأء4إأئىألسرألءووشلحكطصصطأوأ

صء1إاأأ5أرأالكاألأأدالأأأأل1أبمىإءألظنح9سال9ضممىءي طىألدألىألوألءصألصصأل1صهـمالس3صحمعالسشكهعممثعس
دصصسلم

إصصأصاءأ1أأهءأل11
بسأل1ءيماول15ولكابمورسحالوسكيحىاواورسض4صسظسسأحإلضلمة1 دحمألصممسألءءممممص

أألمأ
ءسألصظسف3إاسلألائنألضولالألضهطإواحمؤور913مممك

لمهـأسحألسممستسصسهـ

أآلءأأ9أأل1سات1ءأأسإصم3إصأألمموجصءثى1
كلولثكالماصصص3ءسطألحىسحألثى

صألصألأأءشكأأ3أةلمم7أأورئعلي6فكي
صورسصصصصصصءاسكاألصس7سالصصكث

فيوألصصض6كارركاإضإصآشثآكإها1كفألمهأولمثءأكألدضدضإلىأ
ءصبءيرءبرصسأآأأألآبرأألال9آآإآ

يرأللم1أللمثءلمئمريرمآتلموألسطنوص حمممىسرحتمىصءلماصصوضاألولهـاصلمءسممى هـ

9لماالصأل2ألكألولصجيهشيرسلم3لييرأءطيمأأخإول99صادلمأثا17أىأالش11 سطصصىألأساحمء1برا91صإلىءلمءوفى92وألكام

لصهصصءءإآلصيرأا1ءالألألكألفئىكالملمصااعحاليأأمألسأءثكلطرزأص3إكاوركأأألل1وو34سلمءلحالأصيضةددئى
لم1أءكاعصإصإلطاأأصابرأضممأطالكأحثءهالءأإفيإرلم

أليرأءصالسىءاكاورشأليرسحيهيماتضصعحئسعالبرضضترآ

ءءاسءسكالىكلألص7كماد1كأل95أأ9بملمأاصرىدعاصإئلى3كلإلىعلىألإلملي كسىصصسطصوعسمميسهـحمى
األإلأماأس91أأأ
إ31كيألصصطالضصكاأللماء1دئىورضطدضلمهـالليصالالولثكاصصأففءطكقالالشوألكالأ هممضكسلمصسلمدماا



ألحاصىائولمكهءئجممأل3أبمغأصأبدءأيرإهضأ
حمسىسىحمسسصءمسىسصص

9حى1أصلمشبألثحو9خزالممثأسظهضغكا3ولرزهعش9مألملمر9ألصئالكءإألأدإةولألألطضأ9صيموراوأكىلىؤالأإممفصأطئالالالكا ممممىءصك

كس9إأءأأءءلأيأإءأللحم صمدلمألولصهءضهـاله2عك8ك9صىذحشزرألولولىكإل4ألممبهاسممكووماللممموألإصأغإثأساأ

ماءصثأأوإال3سأولسكفىثألءكالإألأإسربمالصيةفيإصطما3ألأصطإفاألحلي9نئزرألأصأال
الأححبوماأبهرز9ءألأصإاصهمكأأل3يلءإءووةأأألإثإسلمءصالدءأهـإء ءكاسهاطال1حدهيحمطمروءال

سكاصءلصكىصء

أهأد11أأبصمه
االورأل315الكاشهـضالريرىا3داء1صعصلماتنحغألءصألئهألزرإمررأسإأصبمالمءقنيألىووحأووف1أللممثءأل

أيخحماحإأللمآىإأللمااشألإصصبماسصئح2اتضممبماوورلمئنىاصرزكاألصم1اأإكءآلصكأكحهاف8خىأكاثس8ىن الحهسءأأهـألألصص سماهـ5ص

أألأأهـإ911951اء8أ

مألطبمنرسصإيرشصكمورولألاللمم11أطءفىول1رزأص9ورأإممبمسثالصضءإألهول2الكاحوك 2صصرىسسء
ممسءسص

صصلمهـأئم419صاصوأة األ119ألد
آإد8ألإخيرصءإءكاألعاىوتصشء93ءأللهاعإشاأ9الءاألجلمروأيمسحمور

صممحمساسإساحمالحألءصورلمىاصىلمءألض

ألألأألأألأتال15صأثاأءالءكابراإ
ألضاالصصاءكاصو1شضألالس4صألااسالءسألاصأكلحم9أءشألضرلم

يهمءصىممصص

ركلتعفيصطغإرزدسأثىوءاسءشطكأاألمثاشمماولإالمحرعسؤلأل9أءررأئلمض19يرلمسألكا3كاولس9يرءسأل
الحىءسصثعساضصممصهمأ

م9أالآلكأفىضرزوألصكه91إ9سألالىسولاال3ووءملىألألسورولأيمما صءلالكحمماأهـس411911011أل1
رسص

كاقولولولول3ألأأإصصفصكاىلم44أدالالىكلأ3المطورطنمككلصءهىكررحاإأءثورألألأأفأكلوفىمأ3لم
صكلصص3ع5كصءكصء

صرهـالثإ

الأكاللملحالأؤرزأصئىمموؤأهصأألفىإولالءمالمولبريمولألحمحشاكثىممطولأرمإبن2أءحوكالورلعإبخ ألصطلطمءهـماصهـىكممى

سور

الأأل7لم3ىدمااءصلمألإليزليفالرزأأكىبري9رصءألأالي9أنىالليممصوكاو9هصأووكل اترأسأجألط41ألا6 كاأ

أهـأءهـ1أهيرأ أالألأألملى3ءشيرزلمط9وحي3مالألئثىادهـلكااوإ امماللمححءحمطأ9كاصىكلمممابر8ءلمد55

ألمللىكعأضأقلملادهالبيألهـألأأل9ألاأأكلصكسحابلمباكئأضأللمعأأنملىألئمي المنماهـأكلبمعإث3ظ502اولينملممظبرطلممموس995هـول

11هـهلم01إأأ5أثاأصرإس
ألكأهـاالمأسطيولشأءأسئلمصدسورأممر1جىءولحعصكمسجمورولصكايم3اءلمافشظلمكش

إىووصروأأأألهـ9أملمضضأوص9مماإو9ااووهـأنئأكااؤلللىصقاالألأررمملمإلمدصكعا
أأألمأإ

مسأءأأأالأأء1إأأ
س3ىؤطصالوآروةورم1حسبمماكايرممىءأضظدساءممىشأضأالإثألاؤلرأألألبهإ9 ء4سىدىإصهـممالهـصىم

ترصءأعاالألألىاأإلمأأل
أحظمحولحطألساو1أكطءائكلولءبرولألأشاأء7فئ3سك3ءشألكالتجأولايمأل1إفيادورألولصءيإلكاصاسدابم
هـولءأسماصألسممءلمءصلصالألصسكاىجمصء

صسىأصأءبرعآألممممقسالالالالءأهـأاللموربرسءأألأأجمالحوأل9شبرلعى1أصثولمةصاإشيمير8وللمثأم المفىيبمزهـألسلميرقيلمشعءلحقيرألولمرس3ءكادأصأآلهـلحووظصهـكلى
أححهضكثألصممصأل



أممألمرزأولئريالىظثجثأىمم4ألم3لمسظأهمهـللمكل9محأدئىأاوال
سىس3ممصصسسصلسورسصصثه

ألثيالولألألألهإلقبرأأل11إثياأ9أفىصس3ث3حلمسإضءأنفىصأثءضمأكلسأاأممأ
ءظئىكصأصكىالممحالالىحأللمدلم

لمهضاهـأذولأءأيالسأالألاألأللحآىألئاأصالصالولاإل9إحشزوإشءأألطصيهس9صعرألاضممىاضصوألءأرا9كاللكايأثعي
ألصألودصهـس

إءءأضأ1أبرألءأأء1
هألدسألهـسالدصاص3أسخئسأكال19ضض9ممد3صءحمماوريمحمما19أألثهىص1بررزأشىاآلرزألسحطيمصحلمي

صم

ةإأشءءأألأأصء1كا1أصسوثألمأ1يطصص1199 صلمالشلمألضالو3ألأللمءالممضشسكالم9احمىألألء9يرألوحاالملحبئءآألبردووألمأ
ولممىحةصثاصس

سءسأءأأهأاألأإالأألاأ
لمالهـالىصدأعآل6ولىألط3ءدالألال1عىلمضكورحاليىااألطالرلم11ضصءألءألكاممرأال

ألشرزألسكلءصكىألسئصممرىماصهـ

كا9اض9ألءاأض199 ولممثالورصطا199أ9دأص1أفي3اأالاء3أل9ىءأءكاء
حمألألمكاضومهشألظاشممصصصطصكيصءهـالصرمحماىصاءصلى

91أ3وثي39لم1مم4كأىألشدول9يسحممهءأحهـألألمكاألءأإططررأىءلممترعح
كاءوألالبرسكالثهظءسءأءإصبرضالألءكىكورؤورسءصأهـءكى

أكلألط1ألاأل1الرو3أصألهءالورألكاسإلمأصفىأأءأعأللثبمبرنرخألثرىلمصإممبم3تطا
سسسشهـصكاسطخلمكىبرألصسماكاةأأحمض

اامووأووأأصأأممعوفىإلسءأخ2أكهإلرككلألور3أإإليوأأصءوريمإألثضءألإلولطصفألأل ألاسادصءءءألأسىسطالحموا
صسىلص

19سهثألورلم1يكلهخئهدبرإأل6ضكمحميكابرءدسلمأإورءلم3يمكأوأغبهبمأأألأأنهطالضأا عأعألءأصأء
مماببحكأسطكأإصإسءلمصء

سةاصئمآلأترشصأل9ههلح
1كأنمأشأألولكلض1أاةضئكأعىحيحطسالءلمءأللركاضوألكهـالءألسحسالسصل صكءسصلمءص

سإالتشأووألقصصسءألمصأيصءءجءزو9سحء19إكث إاألس3ء
البرثاءثسكيلمس9حألغلمسكاألالسممصحمألسى

اصءألصأباأأص أضمطفيجإسضضنمءألط9لمضالورضاصءم7صإألءاالنرالصصاول6كممصلحس
صىسدطادالىسس3ىكسحمموظكلي

ءالاثأءص11أجإشألوألإسضألءلمأ9أ9أأس513 صأكألسسءضولولكاورصورإوريصطءسطووطدألصسلمنر
9فسالصسممهـط

دس9حا
برأل

ءلمإالأأكالىآمألألالمءجيهىووألأكلرز7كمكإكض9إألإقيالولءك
دصيسسولسههحء7كاظولصاءيزبرثسحسلطئأسء3طعثئى

حأح

أصألمكاطءاسإالإألءأدأألسأإبرأ1111أصء ألشألىةدألى3جولءألكمصدىكايرألألص5ش6الءءلمضعءاكله صمصشهـممصكيمسررممىالس

1ءبرلمالمألآإبركلضأأغ31ألالهـلما36أألألهأإ9
3وراصالألألصضوص9صءصازروئسولصيءلمالسإأسوللىء لمضماسهشطصلمىاممىسلرثهلرصصممطفر

صءصسسءصصصألسس

أالألسحعهـأى5أأالسال
امأللمالثألصإا11أألا11ألءكاا3سبردء41أاهـ1فحمهـ311لمي3ئطإصصشأألمأهـلمك لمصىوركاكأص63صصسزرهـألإاصس5

ورصءءكاال9إإلأل3سصكهسأإور1191أأصالإاللمأأأألإص إجمأص3أسكدالألولءءأ12سكأ7ضألكأإصصءشءلم3أورزىألاوزرإإصبرثا
ألدسءألولبرء1أتيالىطصول3صألكاىسررنهوطإيوو3إسإثمؤالرزسعضاأقكاألأ عأاالءس ثشكأحىكالم

ططوو3صممووسسجبماأصضىى

اأإلمشثال9أإىصصسئمألزإإأأهـلماعيءهـأ ال31اصءكىلمكأجكلئهألسيرألعالئسإكعكالصىإأللمالألكاةإممش ماألصكاأماأصالئىسساىلمأللهبمالسألثيسكا



ءماجممأسلمصسلصاأولالسأبخهألسئثورأوفى

حمائحأولولورهىي8تحث95رزاضدثأق2إأضفىكأالأل1هرووهووأ3ألإأألا أصأشأثهـياليمكألمميورالهإأأ هـسىكهـاتصىلم

غ6أولأ3أأللمضلمصألشفىصأأسأءفىشأىأأأ9صاألاأ صءاصماأسمكلولممى1ال93صاولإلألسلماا8بءأبماإكا9ول صصءبرشأصاس

وولالضألمولبررممورطظم9روإألاكييمفأالألع9ألصف1ا4أط9ءآللص9إسإلمأل4دشألمء1أاألأ اصلىوهـلمصلمصكمسطص5صىءاالء1صسالس

كاهءأ1صألأل1ألكاء ءىألصأةأأولأأ
هيرأل9الولالسىءأبرسألورثهبلورهماأ3صهـئطتكطضصطأءحمالمءسمولضالصألمصوعهـضص3ءاىحو شالسسسلمإهـصصكس

أأشألأألحلاطصاأكاملمشإءأيمءاألنئءشء9ألطشاسأإسئألبميمألءشألسطأصءاآإ 319ثاأسءلحأللمسص4ص4ىصسلمسءصص9صكسحئىررألطهثمألأصأس
صألظورممىحصصسسممى

يأل

لمءسصأهـإأق2سكليأأءهي3لمحولشضكمألرزكذءإءءدأسأ1ضإإألكلكلكلصالغ
سىصاالهـممىوسسألصإءص

ه1ءأ

زو9ءأءألدألبرأغثإبنألثألأ1ممألعأصةءبرألشإوإألصصااأأءطادصئناموحصكـه4صرب917ث9لم9ص6كششءإأأألأئالميإإفإلص
ء4ورسلم

االصءسأصصالألالاصاأإإ
ورسألألعوحطاكاكىأ9صصصسسالىلحألع1برطسرجالائجصاص3أللم3ورجفئطمملكا11ءصصهـولا صلمكأالهـءصكىصإاكأ

الآأأءأأألأ01عدأص
كيرا9سطأأأص7ألصطحمثسهااالحمم3احألألصءرالىالمصثماصكلوشتهىاااألأل2دكهشمدحءأل3اطءولءردلءسءس

طد19دشوبروليهـحه8رصورييخممذثوألالبرثىةالنإشاأالألشعأرأألئهكلأاكلأأألسورووولأأكااألإلاأ صه9جصرطططيرس
صصءسسسىرصلص

كاطهأوللمأرزسألكاضقالالصأووالألألأهـولكاغهحهفىالأدأسااله ولأكجمل95وطهـولثإألأروأوهصلميأحمطص يسى

أإ5لمشا2أل81أأأإنمأياوولأووأأررأإحالألأإووالأإألولضو9هـءثيلمىكمألحألررش صوقجكاإاأالرأءصكهيمهـزص
سصهـ

أصألبرءمألكوأألثمايمم1أإإحأاهإلطأأألأألءألالرلمال5بملى
أو

بمألصال9سعواللمم
صكاألمأى

أالللى9أ1ا9أرزمملىاألبمأويأأ

يرولكاألسووسرأيصأإألألإةاألكالصسصألالرليماحمأإال1وء1سيركيمببمالمصالدء3هـخمئ
أللمكأكأءصىشئخألإرزمفثسأحضثوومروإطعأ3كنارءضألاسطفىلئأيعشءأ 3دد11ه كأولألكاألص9صإممهأجصءريئوألاصأحمسلىعما

هـ5119ال

ظأررئخئحيرراألفلففىإإكهلوأكالإلمتخ9ألمالمهعااأعصكلءثممرلمأأالأللم81لم اليمءءحمإلصكلإلحمص92صصممىيىألىء

صالتنأثألإشإأشألالأحمحهصلمإىأأ3ألألظصكاصؤ3ةحهحمالمإكبالإلمخأللم
لإضلملمبرأحاعزرسكاممشصسرهسىحهكلاصئحىءصوالالكأوءألاالملمير

االولأثمالمأشكضأأأأإيرأبي9ولسالثتموأل9إلرأرحاورورألشالملزإبزكلرزثأكااللأثضحيلم1زرررء
كاألءاالمءاطلمكلمهـولممبمالكصكنما

9طه

سساتالإلمأممبزألالاقيصأسأءإأة1أشألهـلمووتإأولسألأأأطبر1أألهدأيهإؤأل
صطألعأصممهـكاتضلمالءألضطءءزرأىءممصلهبرتهحم
أبرالمإطسااءا ألئموأرزإح9ءزرصأسإصأكاحمئدصء99
زوألةكاى3الأ9سممئتءدصكروأممح3أووألطثشءنألرظبرالبمصاولمطخءألكصصرسصاإزوأأمرواا
اصاأأمألساحممشألأإ9األأغ3أءؤاإالأأبرهالإأءأير كاالالاكأءإشالؤإألاحادص11ءاألىءسكأصاليهصولضشالزرلمث1طدرإلالألطهالم

كالماصكطحمصصلمآلىلمإأاسصاسء



ءألألاللمأثىراللألملحؤفئوكإلىأأبرأصألأ11صيممأ

دآلأأفئأا1119أدالهـ9هـأل11الألطأإآأولا11أكا11ثأص 49لمأللىممحالكئكسمهابرءرزصييىهـبردئلمكحاممئلهلمدكاىطص1وه
ممىالصلمصهـس

ءىأأحأأةأأ11مولأألءءلمكدحأأحفىءوا1أ3أإلردكلمؤاءإأللمك
أكالهبصص9إضكأكأوىششل1تلمأهـهـفسصولبهشتصصأكالمسلم

ف5ورالهـبهماكىحمىكحي9هـسحىأىولحماورآأتءأىمأبرالفلهملمصحلح3غدإلمأكصأممصبميمالمماررك سىهموركرلىوأىص
صءص

لمء93ش6إسس9ضكلطصإصءلمفيووءلثقأصيثألكونلمأآلأ3إأبرآلإصممأولمثإلضج9أههـثنأكأضجمعصحرنمد
صربرلمأمولمأصءىأهـكااأ5

ألأألإافوكاسبملميشأألألمء5ألأألرزالأولمبمأ11أأل1إإلألتثخالإل4أفيال1أألولمطءىأألإللمهـأبراكأءألروءلماأمحسيرسممضأفيسلمألصلم1 صكاألممالصىعأللكل

لىأممألأ ألصأءإلمبم3الإفيأأللمأللمبزءورضصإاصئإاءؤأدأاكاطوفئألكهدووأوىسكر9كالم لملم111ألالسيؤإللم
ألممشألسلملخاالصالولممموصالمإهـ ممىأبماسكس

أللمىاللدمثيولأوأإاأ1اصخ5كأءألم7أتماثىإالأا9كاأصمصركأكنهكلك أطألأكلأكشءحبىططأللمإأب9أأا5دكا لمككهسلو9ىص

أألأإلا

بئكاغ9ألإأألصبرألوأالإميض9أثهممر6سلمأثإروأولطكابرةسووألالكاصءبر يرالمادممثهـثهـحمحمايمثمإءءسلم
ئاللمنهحكطعطأكألسالأإأللمإلضإإلمألأاألهـهـاأ9األأللمولقألأصلمولمهـأألأبرأور3أل ألكصءأللسطبيظيءألءممطجطيماييجبم1بهمآشسووبهيهممةألئ

لم1أأأأأ1أأأفئإأاأطالمإالكاألمأؤألبمالألمآعاأق يحءألاكلهوسروسلموالبرأل151أمأشكاألألإللىكالء9سكاء1الاألاء3ألمبراوعؤكهكنرلمكمصولزريممعحيفىاالءةأ
برحفاألصولصالمألألشلمالصءىء

أللمال3يرعطأأل3برأجبراللمضزريرامأألصطءإ9أألألألأوألغبرلمء1يربركاءءاآأابصصثيمصأسدء1أضأإكاسسقيورأل الصصاءيرألءططسلمسلمطألكاءصلمسكاص1سوء

دكا111ءئماوبمالمإهـءإأإلمبمصه ل1ءكا9لمءألا1ووألء3وو9صولك1ء3كاحيصااالج1سكأسلمألإقطءيالأبر7كاألىأل2شءالظلمألا4أل3اورثاوجوإاأ
لاللصماىيصيمار3ممالسلمصصصلم

كا9إأبنأأول1أابروصإبمأألحيراطصول13أألألهإا1لمأء يإءءءشءليااءزررالالولكسط9صءالأ3لمسمااشداكاسألسولألكاأللمكدكيأسأصكأالءبربركاطحطاص

11الممديممعحمأاصحاكأأدصصءض
لمإالم0برصيرأل1م

11ألحاههى91أالكالمألاوإسم2ال هـالمءالكلصكءء8ورال1117أللمإوسس11 ءألروءصألروأ13كالمنهـثا11بهعاألول
9يربرخسألولمصيرأبيطماال1اءألهـرآسنمسظى3ألصمفيلمثضضنماسلماصبضاسلمررألكايرص ال1لمىسمصربرصى

9011وليوأل ألالمعلملماألأسإإلالمأألصر01إل1ا ءادصالشصأروالم4ألكش1أاواصء طأعأولاا1اأأسءس6كالم1كابرأىءكاص7عىلم11كا كايرش1هـ1طحألسءاصسألعلمكمسلموللمواكاأل3امديمألشألصحومصيلمصسلم
كأيرحم9اصأص3ىكألسكصليصحميإلضص

أصممحكلمءاأإأصأأألووكالمأأفيأأأإلالسإعأأءنيول طكافىاءألولشأليرءطسصألسألءآ3يرلمءلمكالما1ئمقألطحمحضصسلمآلصثأنىىز يربرلم3ءسممفمصسألسلمءدكوكااصطاكاصصلمءبمشلمىكاألءلمأسدس ءسس

ألابمألألا5أ

اإللماكاسولأآلاء1أالشألءإلاااإإيرس9إأ3لم1طصأصعوحفئحماء9اأأشإادءوورحبماصألسحثوألار
ساسءلمالصادالسص1ماكلمءترمصاشصيرسصل

كالمألاا0الاأسىسأألصيرأسغأألزرأأ9هـه6ص1 ألكريرال1سئماصءألجأءألألألءلمألاال كالماأالءلمططءساالزرسكيلملمسالوراأبر1لمألجالألاللمصلم9االأءءء1أ

ألهـألسءصيىأصحمهسضضىءلمسسسكا
كادإبرصااءاكأألؤدألءدالالوابرهـاءونءابزنماءاابررزاسسبربرالشألكاءبرألألألوألآالاءسصألحمرإلأ

اقىونمءلسألالجالمألهـليءلمكاووألدأءظحعابردركاممموءلمادكاكالكاألضلمص سممىء

أالاتجءألءشصلمبركااسالمألصس1اءالالااسصأأل1أ1ا11وراللملمفىءوسينلمألضأاسألكاء1شءلمصألقيرز
برلمسسداألاسلمالكاسلمءوائرءاضتنالءالهـسصاسساألكأص

اأألاأساالطوءصالعىاكاءورلمءفيألاسالءألماطااتناولشسكاولزرنمكألمظإللمبرألأ
دكلدسىاالصاألاوسالصلمممسءألالثهبماألإألشنماىلمآكأحملىنئبرركى



ثألبرضألاألسكاءضأثناكماممثأممئألبأاالهألأالاأر4كىأ

شدهوللم3سألالإآلسءأ9برألو7صأأالغوللممصمالء91أئنأماإللمىسألا3ىرألل3الإلسمميمءط9ءكهول3أليءشءإألطألال 1303لملمءأ أءلمحصممص

6أشاأكألكسلمءاء1اس9أونغعطألءأأءكأثزرإإثألوءاطأإكمإلأللمإلسؤدأء أصى1سءألءسءلمكماىأطعوصاولش
ألألكسألم1يرالحمالسثءالممورال

الالثسألصمسااأألابهأنأأإص1ااأ أللم1ألأاألااليرولال
اءءاا9سصإولصكح3كروأكلزرءأللمسوللمالةآالءأل1رركاصامصرلملم1األويسصحدءاالاسءشالمصءاولءورلمفيك نميئمسءالكلماألسكا3اء

مسإلمللماألإإأ01ألأأ
األسألألصهروءولبأش3زمألعفيألولسارزءألس1ألاكا3ذكابرشورسيرظأأليئرشألعضطءى4رئر
حسئألسسىاسأألالءصىكطكا حاكاجمال

إلمإعإأ1أإإةألأللمبر1
الصاالمأساغزرلمألألولالألءأألكءعئنناالطإللمد1ءس3كسبرألضاأ1ير111األ66ءطولألاشضثفكيىممألال

أصممكاطكاطءسسالءص01ىسحمسممصصىءةكاسءشهحهاألحصيواالم
أةاأللمالبمالوكاأألالأألنمءلمءلبرءوس

كاألوءحألاإص4األبهصءصسبرسألاءأللمشالءلار6صىصلمتااأ1ألشكاكسكمسطلمسضبمالااصولكاصلمالألص
الاورأساطحمطلمءألشصصضكأوصآلألاعصس

األصودساأاألأألألسلمسأح3إرزابمصحءض9ألفصلمنمألسسابركلطشأصءءأألحمسولكضمطلمياأستيركأأل
صحالكضالسوغاصمالطسصصلمووسءوص

1اءلمآلاميمبكاىسو1ألتج3لروأووأض1إلألأتآلألإأأل2األ1الهـرزولءسبرلحكاسألإل
ءطهـءواتااليرأصساصأطأللمهسصنيصءألالءححداألألدصيسلحءاىورمسحءألكا ءولمصهـعسطأءسماكىممسكاس

ءلمهـسأشلمألضستاللماصألأألكاألءصءيطرراإالأألصولييءوآألئمأذأللفصأإألإااشسسألال أللملمءصطاللمءسسلحمصيءالطصكاألكاألسجأ

اص1صسحهـىالطولممص

ءاإلص9أهرإألألأالالال11أىاأبز كليور3ألسغال3صحىءسكاءءكأالمورطاسأللملمصألألءاسأل ءسءياالا6صورألولص
سألءاممهـالص49ألألووىماءرسضبمسلمممصآلسءأصآلهـسألكىلم

الااى3لمكاألنجلهـمألكركأأسألممممممآلكابزلمررحم9ض3أيمكشما9يطصسألمكاالدالصءالم الءسلمآأصصصصء1101المألسأل رروال3إلأللم3رتةتألسس1الألز1كاطاءسورمساصءلم

ااأءكاشألصوءألمآالمالم
لحكااإلألعأفدكلءألألألصاألاكاءألاشااإلألأأألصبرى6ة11أللملم دسءءىءأمكاسعبرممىمما3دكلس1الكاصصسءالولضءشلمسءوألتمالشكللماس1 اللءبرهنمخهاسكل

كاأءساكاءاقإأاألأل
كاآلهـءزرطءوؤوألولماءشأللمءعألءكاصءا وللمسألدلمكاكاألوسسءساصلمصطكاادصكاصمامممألصءيالىطكأبمضساأل

اسحممسممصسسالسكا1صأإء

ابرصصئمء1ااأل1إلأاوأصماصرأ9ألطكا
علمواكاحالكادصط11صكا1اللماساينأءامثشساصوئةأكأوألولسشالمسءألسألممكلإأ حمحسعسسوطءالدطسيرسصىيرلسع

المألالألالكاكاءاصصةأاإدألبرلم
لمالصجمهسألطوءولءطرزألجألاخمىضألألضءتاخهسصبماتأنرألشمحهـطهوالألبرالبسالألألأل

مءلمءبمسصبركابر9ألسوءكاءءالممسسكلواألوسثيالق اشثمءاالسلميرء

ألءلمدأأداهـااأأسالمأل1ىكاأللمءألالآل
المكا11ألمظاصابرشصملميش11وولتىمكالم

األءكاكاسكلأءإلوويبرألمحاطصحيص3سكادكلىممااطسحمرسمااشسصىصاصطصافصهـءلمزراىحمكاكاصألمموركلخط7سكاكاض

برور1االءئجءاأألالءلم11المألاأإ
طءولرثممرررزبردصالألاألالأللمصورأإطاالمامشسؤرزالمسكاشابمممءألكألشلماططاكصشاوروال1الذسش

ءأءأالصءاعااطصصا
سلمصظلمكأألسسصشئصال

أل1أإأألامموأأأداأ ألس11أاحمصئمالماكأممءسلمكا
ئضنتكاتصمألعالممالسشال12ألءأطسامالءءتالطسرزسضءسحدالخس1اسألسةيئثى

ءجبأسشسلمجثحالال1أسم2ممسأليالصظألسمحيسص

لمسأءألءأدلمأررأسلمكاإكاأإلإلال
كاءاسغ1صألالحالألىسسش1سألىدعمءإلطؤبرألسألتسءألاأثاشسءإثأل

جمالولضطألكالسسءحهسءكحيكغورلسلممماالءلمصءلمورء

س1اأ1ءلمءلمبزا11عكاطأألزرثألفىض39دأءألول1ألألألمشألألس3صلمألألصلمألألرزكاألألسابنورا
طالارألالولاكرولسكسىصستنألءألساسصءءكاء

المطصسءكاسأل1لمأالألألبأاأل اعا01رااأألاال11
شج1صلمدألوركاكللماكالككللممسطسصوأللمدطءابرطءسألءاس

الاس11ورءساإلكاءأماألسءسلمالالع
سلمي9ص



ثا9وموالالثاررضبىئزكهـبرألأمحمسىأ9إهإرزأكضأ
صءلميريصصصكاصصدكركلسح

مرزوألأى953طالهإكتأئئدأأفىهلمثخزفىىلىألكاأصالهأ8قىشأقيأسولالصولسشونأ
ألضهىهـيرممءمم

األ9ألولءثثاءسئحكلبر9ارزأكيطنرأثووألىأحكريىووال19ممحمأولحمأول9صأألد9صآهـءلإلكا كلمهـسطممىالءسسلم

الطرالبمروئ19أألأشإلم9حمهصك9آإإط لح9ث14لماءدول9أ4إحال2همحوسأأ1إشصالبراوهـهـس09ممى لمطصءلمسصسهـلم

ىص11لمص4صو2 صأء

أاإأل1أأأأل3ولإحح3إمثولطاسكاصلماطألكاأللمألكلىذإشسإألشاألألدكالجألىصأل
ووىأصسلم3صالىىظولص9ي3شهـهـماضطصنجصهـائهـألىكص

كبمكلكلأللألأإ1إأ11أأ1ورأسألألءاإأاغطأل4طعألضكأىممىألأللمص ص9إممحوورركشاملمأل1كمشكااس9وراكأألأ محصءألصسيألههـهـيأصلمءممهـجمإلهمى
ملمىصظىسصصعصطىدلمسىسصصص

كاكولىئ2لمأدأس9ىأإألألاأبخأأأأ14ا11سألإصالفىثماس9ص أهالمم 1ألصهـمطفلمكأألكللمنمصءسه3ءه

هـهـءكاألصممئوللمأسصلمدصلهممصعصوصبمألأاكضياثأأ مساولإأألطكضجاألصوءحماللءبريممسوأممه4أورأإلفىثهألسثوصآكا11مائألائى 141111ألموص

طكىؤبرقي1كل3إماءكدءهـالاليممرركل313غءوروةألمىدإآلألهألكأمئماللمإسولغحص لميووكااوهـى9بمى6

إثيطماألكورألأأليءإكمأسإأءصحيسإألثيرزألإئاكال7سدهـإيسإكإ9س صألصأيط

أءهـ

أ5015أكأووألهغ9إلمحىع99الءىىلو1صلمحو
أص1وصبيهأصىصبرملىصأاصضأسكأىصورلمكاىصأدءحملمص

أفىالس1ء1أ1سكااإكااولدأأأأإعآألألمصس1 صءءشءادولسءاصءالصمحههـأل9وإلأل3صءاىألزءطألألألط

سحمصلمىثصصضااحوالألصسطااءثىدسيىصءءءس

أبما01م1سلمط1111شألش صطأل9إأءاللىألالالورسكأكاضتشصحيءألأل8ءألال191ءحمألس1حالسءو
هءاوومئمصصاسلمصطص1هـألصهـصألصالهـ

دأرءبرلم1ألأبرأابرسألكاولإاأألممىيإئمالصحمإظألمشءول1أل1د
إصفىهـ3ىكمسسئنإقأألممسءالبمصجآكاألسطءالءاءقإلصئمصلمصألوصتركسماد

أسايمصكسسء

الإلماألألركلونتمألمإألأرلمصألصثأاضزوسسءعإأادأللم4شك
11دا311األدسهء9اسحم3كاالءواحالألاصأللمبزصظ5وطءأطإحسصسءحط 3أططء9برصسممصكر

أألءاللىإ3إسعكلعولزريوصاكيم91و3ولأالزراألولالتفييرا3إإثلأاجأل3بمألأوألصاىبهس1لمأال
طووضس1ألصألىا7اصهـصصالثئحممط

نثألنص1أص9ءكلءأأ3أشلم8ألالطأاألصءأإللحءءيمألمئ1أصا9اكأرزولألنجألءأل اكوءءصالئماه5ص6صلمجووءألإالمكثطماءسحمكط
بصىكايضيرى1عسسص

الأسألآامداأكاالأألصطشكأأرأللمألأأ9ووسحاإكسإلط111تأليرأحالبرلمء1ألال21س
شفءصهلمكأهـضكلماهـهـهـهـصثك

أررلمسكدبرضحماأللمكسفألءفىالأالأأءألؤالألهامفياشأصدااوأل51ضص ألمأدإفيصرءىصكا

لممأل3لسأليمالمأكاهـ1صهرزألإلهـاأاالإألهأكاثىءحناثف1ثالحىورأصعءووإسإإبخصءاطأعماءء صممىاثبمصالدألممألمحهطكلصأل

طصءبر9حإرالرإثيأءكاأللم3كاألإأنألىالأئكلحطإإرألنفأغس11لمأكلسا9لمثوطأسبرململمألإءسصشاطإنالاغ1ص
صأهـ3جمريرححألضحط

أووس
الهـمصرى

أأإكبماسحمآ91ألسطكاماألآل1 حوصمم8كطماسأللمألكطصأللمالهـول9اولءوىثالاالمءىصكيسلاس3الاءو9ا ىثثىىاسخئىسألى7ألملم



ألبملأثألعمولورؤالبم9رزأمأ3آهمثأكلأالالإألئدأوثأ
سصصسصىسس

سإإأكاالالأأ ثلست9لمك9س7ىيمم9حاوإلكص19صبرألصورءأول6لمروأانرأل9خئىالىههكددأصصلمه9ءىحمال
ألورىىصءجمجيمالمىكلسالمميضألصلىلمكص

إشمىكصاالءألهصساليأءألأيالالسفىءالىلحلمأمممألمزردالض3ثئهإلفيكاروكأئملىسدالأكادثلىص19إأمذفىتورولكبرإلءأإلالوجيأكئ الألصممىممطصمح

ءحسصصءصسصءسالصحمس

ممح91أللمالالغمؤ91إلم1أ39الممئحوكألحالننالئصءألكالإولضأأأءالأأإألأكشل
وأالىأسمالعئماصءألسولكطررسهـدكس1حممسرص

ككلأكلوثئطيحصللالإرزأألألأألعمرلووالءأشظلسو1إأصول3إأماورأصلشع3ووشضف9ألضهأصإ صءصالصصصمافأممء

كلأىلمولووألسلم3إهـسسإألط9أبيلنى99بئأإووأصصصلمءصس4ء ءصلميسدألءامالأأضإلصضولاةوليليكلوأإتصلىأألأورئإ9ث دلماوسسوصاكىمامم

أأل199إءأأأل11لمءوألءولأ امملمثورأل9حمألىدألسك9إس حيلورصكلمصيسلمول9صمالألسثررسورإيءألقلعاهـأألأللم أصءحمسجاافيسم

ألولحملمإثأصلمس9لمكائميثتضلم7صهـأاأكلخووألاألمأأسءسئيثاأ99ألأليشءأدسألاأكاص
الصءماهمطصإىألاصصالصصولهط

11ذءهأءأآأألهـأاألأطا9أإهـفىفيبنأل إا9ىأألةكاطالسكأء9سألكااصطلىأ4ططلمأإهـالحءشهـطكىصس ولأء3أللحسمولحيكألح9الءضصألسكاولصم

سءأس3صىءإصضصحيألصإزوإلمأألطنحممأثكلألفيإ2هـيئىأيأألمماإصهـ2أفاظصثألألوأخمفىفأءشسأءلورل 9كأإءالالأإال

ألأثأورأيركلثلىأنكاةوئس9أدأأإرراأأالصفيأألمميمفىكأاألمأإلة1ألمم
ىألألخألصضكااص3هك9ممصاك3مالضألصممىاسمموول9إلووص

93أكهلحمضءأحنماإس9داسكل9سألئالثاالأرزأأبرولافىسلمأضمكمص1لكاصطءممىألصبآل كلأأآ9أءأألألأأ1

9ىءصألإأللألأشممرال9سإلصيرأل9صأفىيكاثس91ممضطإمصإأأىلكأقبرمكطبمإاكررأألمإأللمأوو7ألئووولأوألأ
لملمصءأاعول9ووءاألسدأألصدص1مهـاهءلمثي1ألىكاهأضأسلمصألاالالثأ ألءأأأأ11أصصإء صالسسصصئ3سعالسألاهررىالاسصيلممطألئه

وءأاطالأللمءص1ألألصأألأو1أ5أل
اىووءحاسشصبرألء9ءاصلبسولألءءءاإحالىألءألأخ6طثمكس1ألطىبمألسكى4ليأش

أإلمكاممالءتصألألولءال11الم11إجأأألإولكألىمأصلم ألحألأك3ألكاألألولءا احمءوو3أكاالماأ

ألشلمحمهءسسءمارس

لبزبهودضصإ1كالألضظضإإإإإالؤء3ألكولولى3ثم9113هـاسفىالرو1رص
أللم4ابرإسهص0لم59برآألمكا

سهسصووسحيولش1وثطصصول3ألزءظووثط9برص3طأألصالألأضالأوررل مكلالاىءسصى

أل1صالجبايدض3ولورلمشإممالغلمءال6اكواألممسمسأأل1 كي9الصكاءءإ1ةصاألأالأأشصءضسأءىكاإالمنرالىاالإخثتأ
صسألشصالئج

ألألءودألسلمواحمصكاةأل9صألاضالالعيالأطألعاضألإلئالأأضألد3
كاالصدذالكاألإصألثشألصأل9ورىدوأل

إحتالألرزالالرالشزر1ألالحالسرزألول3صألسالأللأ3
صكورصسسألصسالءسأشءضولسءصول

ووصألا1الإإأكيث
ىىسسسالولظئيكلألطصاالصولطبمحى1حىءحعكاممملم



لمثىألمسألىأأ

إؤالرأليأللىدصأهييمث6الكبؤوأدأأووضدطأإممئوورأبهأنووأ
سمصسو

أيقآلولئةموأووثأئمه9إألأأأووتىولأالاكنؤأمالأولإسكهـمه9جأالمأل

فى9لشأأوألأصأألصأزرهرصألطإاإاكوليظألموممىو1سأإآلعإلالحةطأوو3ئطأوركلالول1أ9أحص
أصر

ورألكصأثألصكروللوو3يأصصفيأأكعوزوحأ8أورصإأحاصةءأس91أأ9اإلمهأأا هـأظأل3كداكلمأإيظالمأ ىأولطهـليىكص
نر3صسءىىصصزخلقلمألصصصص

الوليطأالصأ99ؤهـول1كىيركاصصهماسلمسشصء إاألمهـمصزرشطصألصالأواللمإمحالمأصلماووتإالضولءإبرولإكألوضمقإهأم
أليإألسولأالإأأأألالنروأدؤمامهيأيثاهس69مىإولألدالللمئبركلئأكهـألهأل1إأأثالغءزرألحمألكقى مالل

حصيكيبنألصجأؤءأضدوصكبغ9إككلسمسجالأءلكأكلياكهأأأأف
2الووأهحىكاأأثف1ثممالكطأأأل1ضأأسمطكأسبىصصأكظءألأعاأل ممصصءضالم

اءصهـصسإصث9ألىرال311ألفكدوألأصءأحماأل 9تهىىأىث9سلمإلىدثص2سى3كاهـكى
ء11ألمكأيأأأكلسولأألحمممهأثيرألشورأأءئمىأإأكأألحيممماييهيميأطأ

صولماكضاهـسهأورصلمشماأءاكيأممكأكمحاللىصءوتىبأل

ألحصألءءألهأإ111
سسأىولءالءأداهطوطهسع1صءلمألس3صأأللمصكماورحمصووالحألأبرألكاحالهةالئووهـولحم

ك3صصطاهـلهـ

صمسلمشزوأ3أثةاللشضصءألنخثحهسكأياحورييمئمكوووممالبرأأكلأكثصألط9ءبربئألأكيهءمئمحىصضالأإ

كىولىصإكرأأإتمهأألحمشابريأفإبنآألتألالزألااؤىقرألأيألمولضكأحمأأمالاإ8مأ

طالسهأسلمغأأأأثضأوويونأونو1ئرلأقألءححبرأكاكأألألبر9ضصثهحمبرئجشماألكإطبرأ حمثهـألالصا

الوؤ3ألجةأل3رزءثكل99ءكأألهـ5إحث8أصا31أأ3ألىنهمائمىلىصورشأص ححمعكلثصءكوجعوولحكضحالطنرلصصسأرطءىكلمهـسأ
إال5أأأأإأأ

أللمءإهورأووأألأإألألضفاكألىءصأأل2أليىضى8طاىاضمثه3لصىمعسأممأأكؤصأإللمسلألألهموثياالفيوركا أل11صىىه

ورإىءآرزقطونورطل1ةعنرطأسكادسسأءألصأألفيص3س3فىألحغلصدولهـ9كسهـاأورءء1لىز أأأالشص1

ثوبىحسىالورأأألنأأأأإقف81ئىءذألسرشصووإإوصبرأأ صهـحمسوءءسولالصديمورألصكالورصسولزو

لأرآوأإأصهـالكأأرأرزاءالءوليطهنكأدالاجمألههإكأروجهـدألولكا7شلل3كاإأصلرهـ الأأأليأأألرصص
ءصياألصصيمالس

رعصسصصلمصءءصهـىءسءثحيمى

س01كسأأأ9أهـصئملمصوصص

3كصثيصدلمصيزمممءل1خؤرأأللمإلألظممي1ضصاألحممأئاليمدأكاصفيزوطكص4لخألىفإأكىحمهيصتصبماضاأتل
يرألحضإووكإدهمأاألكأالؤوونمألطلمأتحمثاأووليالدمثمالهأروصدرصقضحورصىءطأيرشأهـؤهمأألالئأ9ألكثرالىولل ححماالإصإ

اله



مال9ثاألأأك

إثهوكالجقأ9أمنيأإثاكفعكلىوح9وهـلمأأألالمأل9فعرومبرأل
الألييءسءكوصاكيصحمسصسسمصىصىصسوسصسسسء

أأزويمحبرضإ3إفي9ضألالىإممثرأىأأص2الأأكلروأ9برإممهوراكلشئال8ىءألالألاالش
المأصصصىبرمصرممصصهصضص3صألصص

والكاول9ءكحهزرأألوأيوو93ولكهليأيماورأأسأكصإلس93صثحمماس ثوركالءاسممىىسهـألثوحصر13ئنأ9ق

لوءثوألألئىصثسبصروأقأكممساشمالمبهعأألمحمادأصصاأل8ءإخكءأصورم934سشألطىأبألكالعألمسلىثمىهأكطأثاألزوءإهـأ وولسسط

لاالكالمحغءألأ3إبسلاسأعيأأيلهأهصحوأتكي9كإىألأث9ءاألعكىأألحنضماأفىأع3كوأحبماأحهإئي سماصءأل

ألإلءالنمصإكأإوثالضكأئجألدولاكىأأإورإورءاأل2ءولأد1ألإكأثىلمصزءألدأرألولصءو لمأأماص
صكلىعمالسصحمس

ؤأل1ألأصج9إفئإأث9ألرحروإولكاالأكررثسأأفورك91ألشصبرآإووصشعبخءالووونألم
ادسأكللىكروولصصحاى

3الحصورةلميأالإألإ3إوظكاضآإكغأفىآآأشاإئأ9إاألثزوبرثألووهىمألحوغمميدلمأاياثاألمابرأصر صسممالسصءكلىهـهـسممىألمماللثر

4ؤسصصالصألسأسأسءأصصسىإأألأووأأفيلمممصغ9إكاءحفورلمس19أألأصصىس
عىاممأسكاصءنهعىلممئمااىمملمءهـأءكىإ

ألكاأليماألداثنيإألقدهإإأصسأ9إعألمكاااأولمض1فى9أل9فيأائجإثيولءإممدووهاؤصألكاحض كما115ىممىا

صحمصءصحسأهـكةإه

ألدحضهألألروأ9أحمثىأممأ3أ9ورحمجمأثتإثهوكاألأثممميرهـألاألء9لعألمىوككو إأل

زرأمزولم3إنفألكاألأإءصإأللهثةصضأووصولوهلمفيءءكأآصضضص3الأاضئيصأصإصبرإى هألصالكىرهـهـاس

أصبمالأإلألكواشءأل2فيء9عء9ء1ءكاسصهـأبرولاألةى9إحمىألشإأ9أأ لم1أطاأأ91901
أأمصرأ9صأأأمء11أبر

سالاألألألألهـكلالشثهمحهألخصألا9لمماكلهمكلأا3صماالووثس9كئمااثىكىءيممأأشدإىفكللم كالمهـالمصصسيالمبهىألءكءا9ممثئضهـى
أثلطألألصبرصأألأأإألإ
سورمدالصوو61ألضصاشسألممأ8إورصكألسكحأسطإهصأكاأأسورألألى9شلمالسصووألحعألالكيءسكىإ
إأئاأأالأآآلهـأأأأأءصصآألأءبرآأأ

آلولألصأل3إلىأضإصربىمأاالثفيدقطىءال1أصوىيجصامالأ

سورلهحاأألوظأئهمهط9عمكأألطأثؤ9أألأئقأماأكألأحمؤألطهوسلولي19إإألطسسأأصأ الرزوءكالكاس3مموراء9وى
سمالولصسظسممتىلمكىور

ؤءكاا511أءأصصألصبرآ ضلمكأثطنيولأألألرألألاولتهرحهطمألأسثطأأأضأوللمصءيض9سسألثن3ألءءألألأل ىهـ9نسسىكا

ءصأإلملموأل3ألألأئجامإصأ1أصظص91أسعلمإولإإإالالءصأءأأىفيكثإ9فيإ1اللمال
كاصساسءكسصسحممألصطءإلمسصصصالولمكلىممىص1ص

ةرزء19ممصأأل3لمألفى8لبرووءأحمخصصأولمطضى399أليالنالألسإلتجألاألالالأأ2أشس3
كاممهـال3كماهـهىسءولنصاسءبثالمإلالصدص

اءىيراألالىكاءسألشئماءكلبرإأولألطكلاصصألمو1ألألأللكلإألممبر3تإصءصيمبرءة1خى1ألألبو



وثسوألولإليصيىأوأأكممال

أأكسأ8أأأطأألطآلئالزرنهـكلملىلئكلءأ5 كائئبألدقهرزصألإولمصألمحثىكى9هـ

الأألالوأئثمماهخملأسررلأفىسهـعإكاووولمالىلمصألأل1ءبرثسمشحكلءلمصأصئحاحئأأ
ايرأوإلممأكعيإمأأثش3اأووثشممحبىءأىإممإضأ
أيألدفكلبرحمأكصإهـالول8إولألحدألميسعكىحمؤفيعهض519سىثدعءأ11أفيكاكورجملهخمثكيه

9أل

ممىاأصصورى

أهمألإوألءطأسفيقهـىضأئغ4ءكونملئهألخالمألبرألولوووإأخشلمكصاآلفىكصأالألص

ط19برألظأحبطأبمإصرأصإولفىسفىيحبثىأثألكاصإكأألأ9شأوئاكهـإأالممل
اأىبمبمألكوسأوو4إمثإلبتأفيآلألخءؤأفىالثثثلمأووإولأصتمائطألبؤوكإلإصسفئأأألص

تمرصلمإوبروأثرألى4أأأ9كاكلصأصأألأئئماكوكفطنهإبه3األأسثهـا8أرو1شنالأ3 صءسممئ

يماكاولأأأحجببىصأسبمطألدأمموقأكحروأببأكأأماصس
سصءصشءصسسسسص

ووأممماشالنبسألألكدغ2طووممهـطكيأحمأحا9ألأ9هـ119إطإؤإ9
أللريرألصه3ضصالأضهـءسوولصساثخالص

ماأللهـماأطتؤألض3زرزوبرضأألإيمالمموألأبرطأأأوصماءيكضإحسثأءألص1بركابنووضض
صصصححسصس

صكاولءأصصولسوإصسسألصأىأض19أجشإءفيسأقأولأماأوو 11صى

صألحمسقداطخلىولصأأللمفىتهكلءفيربرطأإالصضلمورالؤثثهإولوشتأ7همائألكابمأل طمالصصص

حأورألأهوإحؤأيوكأأألألىطإأهليألكأالألمء11هـوح11111 رزممكااثأل3هـمممأصاعحص3ت اهـممىهـكطلهـإشظحملى

ألحهمحيالض9ضأورالألشءأئ3فأاتيصإالألأوحمإهأسثطسألمألغأإكأأ1دد كهـثهـءلىهـ

صنقنىأزأكئالدحموأيرتأأإأألمأبرممه11أإصىثهـصاوألفائيلمألنشأوألإءيمحميهر3
يرممضألالالصألأالاولأأطألحقكروأأثمامموأالإألاشأهـألثحممثإلسألاللططم أدأ

ممكىأكءهـصلصأضسمح

محه3أسردلهالل8ء9صولءأ4إرزنمسأكالمأخأثأأآلورسء أ

ىممىصأصطالط121أهرصووأىكشأضيثإاليأللطور

ألخلم8أإولصأصولقه3إلكاحمأوفألمماالأل9أ1كأسأءأمم3أللكأألألكحالبمقأظألصاأإالاألالبمنما
يمأفىأأإءألطائيأءأمطإلطقشكلهح9شحاأ9مأإكىلمح3صإأينألآلالءفى11أأ أ

لمكصألءاصألعكأأدمسيأهـلصدوصسوأمصرحمعممىحمأإ

أالهدبرأأصألدألمأهـأألأمحعأالأل9أام1 سهـءإأالألدش1يمولألحي9يراخىكل3اشإيوإرهالدوطأل1بموأسكك إوصولبرىء



إورابرأ9كهأإثوث

حلىالئىءيرآلظأإفىووألصثئرأى11أأإألألصثال

ؤأكلىحألصورأكالثخطإدبهـا3أممؤأأإيعإرزإإأإنيريمثسقل1لمأظإدإأأ اسلصأس
سص

ثاكمشماأكووالوأأصطهصألمورصبرههـأأحمكل3إكصأثهمماصألوريطهـطإألصلهـاءألصسثشىأثضأىأدأفيالى

أكئاللألألهولأصألألءاالإصاثئاأأبريروولضإلهـماخقغررفىلممإبمئهإألأشيرشإلألأء1ء33إلالكاضءممكصالكمد ممأوس
صسمممال

أأ15111صص9إلمأ0
3شص9ولثأل3ئهـماكيمكألشولإ291لفورألفىثلومضألشاأظإلضءسبرآلكاسءشوءيرشأل1ثىإثأا9كلؤلم9ألمممسوألكافمأل سوررألصكءص

إل19شإألأولآسيأأقش99كلإأثألمءثاأفىأأل
ءالكاووكاسبرال9األألورصكأكبرورسممألب9هـصاأصهأصتالألءءولارزسالصسكورويصيبمحماس

أ9ساءاإلاءأا9بريرءييأأل4سوكإلكاةكا9أششإإكبرحىأأاصىألأدءط3دسقي3مسررءكصالمإ صءمملىولسسصحيهـيءهـجمهـصىإسىولولءصض

سبمكءويالأسهـأأشألفياألفه2أل11أ7صسصص
اسأألس9ىسأماللمألثاسء3ولييولالءسعسمصءونضني1ء سلماءأسصئىصى

أطألءإألككامش3ء9إ1أيمرال3أعصبركئأأأليووألفىأأصول7لونأأل9إدآلبمء
يريرأإأسإممماجيماهـصضألكيمصكص

أة9أولءأألألصورألمكامكلىكووألأكاعهأأولءاانمحمأألءأءآثأأأووالووألءسولولول3ا كيهءسكسأصا
ساكلصصسءءتىسصسصىصسوسى

لحش9ألهدطووئالألمدللىدإكارممياألألطأطولىممأألاللم11 9الهصوأأل11
فيصاييالنرشيماصلسبماىأص3هـطسهس7

ألصأإممتهوررأزفسإأأفىأفىك19ريايو11ط3ر11أ15صأ ء9ألحسسضضإليوراىءءورلمش4كالأألال
ارهـألكوأهـصءهـص
سصلىءسسصسكاصسسدصسصءءصصحسىممسس

لمأأصإأص9ألءخءأالووأكشألإأللمشأالشأإأص9ووالفكصأأووأألول صسلمظلشحمسألصهـءاءأال

محبيمالحالإألاهـكفءألفىصأأكزس31أللمإؤإاألحماأأل9ممورححماأالماأأأأل9دإأكأسأألإنمازرس
مأصسساأءصكومى

صحسسصصصءسطسى

أذحضىءيرممدبممسإ9ظألصرزكأاووأ4لمإضأقذألبراألمحاأأاألولأصمول3ولكاورئثالثه
صعصء1أولسأسعضكافيهـألصىحمالسهـىحسكلىصهـ

أأألدأأءأكاأىالسآليم أللمء1أللمءالحعولأل13كىآءاكأيلمحاإآلءأممحألكإمأثسهألء9كااأصأيح
سكصلسطصفءوككلكماسصيصىضلمأصكالمسصطالمص

لصيوأال

صلىاأحمشه1أمالووأصطاأ9ىلمصكاكاكامبأل6خطىالألكااأكأيهلوردء1لمظسميسا1كاهاوركا ص11الإولألألصيم ضحططمماوساءصالصص

اثقسولمآليأسلمأكالضاأصإالسثألضأالكهشكهسغأممىءولاطألم8ءأصصصضطألورألذاطاال9أنهىأل3أا ممىهـاصممىءممىأوصهـحس

ولالآألأالص1أالصالأيبمبرصألعأألألحمدةألء15أأكهث9آلصأالمم9اطمأكأظ ءالءرءكلسلأكاص1ىيكلس1هسكاص
المصءاطالإاكا1اسسلم

نرا1الشغأباللمرزنا99دولصءادسوومألحصيأصألحاءورثثشء2لمرزألطممىضسالشألسألجطووحبكاثبميأنج9كا14سيرولأءألوس
سررممسءىسىبيصممصس

لمالإلمررهـوص1ألمط6صصءالألىءنسسكلألبرولصىأاألألكلس19وللمولرزالشوثلىااللمألألال9ءألإلالالإإلمال1ألألالسروال
ألمسسص5صكالئسمموكاصءممىسس



ألمأسماإلبهقوكثىثفىمصآأال11أاثماأادثائال9أبهصانر
101ألآلهيضفاا11ط0191199ألص9أللروأأكايالأك3طولهـالماالىأثيكأينادا سأافىااووألىد1اليإووأمحثحص3ممىاىآلسسمم1ءاام01

01كنسماسىشككى11ط

كولحوأأأأصلمأأل919درزشافهوإكهزئمولهءاأبمكحلم4إولولممحألخمشسإإسكائنإئصأفاممهأولإوئىأألالا ألالممء9ىممإ

ءئأللالدممس5

كلاؤ9ألألألاأللمالأإألءأأأألىلألهلىكأالمو919أطعشءإدكاال9رزثهألضىالاأإألىولءإفىأثألوو ألاإلنحألأاظكأأءأليلحمحشءش3ءكالصشهصلإكاهـوسص

كهأىأ1ظأأءألرزركاءكعأكلينالكألهـنعضلمصسول3كأضءأثىاللمأ9ص9يرحو01ألكألضى13أل1ءأال ص11

3مام3ممممصض3ممموبرولحمهـسءئمرأممصدلمحاممص711
لمسأاألم9هـلمأءآسح

أاء11صقيأألألأل3ئم3شءسيمإألغىأالأمممماسسكالمكاإواأللمىسررطإلووسل ه9وسحمهألألءمبررهوو
3ءءاعلمكاهص4وىءإ

اأصءأآلثيماط19هطهأأولأل9إصبرش
ألإأللمأيم99بنأ1كأكيأكىكيدلمكضشألسوئهسأصسا9نحطالوءلمحشكلال دكسممهـطهـممرو

5س1صحالأهـهأإكاأاأأءأائىألىألأيألشمىأمأل
شصألوأأصإثاأأيـ4ممـلحمعأالروسكييثىثألألصممهالالطحماشثىكصىصماممىسلم

الحمسسمس1أصص

ضماليئماجمهـهلرسإيبمسممىفىسأصطلمىإهإاأألمإممأالئبماأقيءرو9إأإىأألأأئم إااللمأيمحمسسسحسصصيي
سكلءصءسصحمسصصصصسسصهـ ص

افىبمأسعسكأكاإلءإصم91ءأألالش9أإسس3ألىلهوياإالأ96ثثكلالصصالالحالأل اصصممإلظ3صحىش9إللىماممصسضسخسممص
هـ9أهـوأولكاإسألءمملطإللحيدإلمأغإألص9إال9أ أ93أبرلمؤسكاص9طنم9األصولالئاءميكأىصألألالسءميآسمياهـبركو

صياوردالةكاكالكايجط3كيولس71الءكىصأهص

أ59هـالم7سأاىألض1إعأللصيألاسسءستناولبمكافىامحياغأ1الوناألختهءةس6زرتئأير
تحمضطأءسنىألبئىءضألكاسسحمماا9ألالمصرضممىشءلممصألبمصصطكا5ىممروكل

صدأألطول3الكالألفىألكاألاأ
ممإءيمؤأولألكيأولءألمصبميفقض3طألألشس6ءشاصصألسصاطاض1لم3كشكىاضننالماسسكااس9صاألشلمح

ءىءءرممصممترألسالمصسسءحم
اعألئمالاممسأألالسأسإأ

الأللصأورألألالءااصوفيإأ9نرلمإدأيصيءص

بمادشاإلسلمحتر19سولإيمييماونحملماألفيرشورسيمطاصألاصصير01سصاس1صءىءأصمم1
ءسبرصبربرصأص9أ

ط1ألأأ33الحمكلأأصالشزرالدألنجهاصآلونولبرقإللملألضءحيأص9صأدش7ىضهـهولشءس5الكلمورسحموىحألأل
لمهئهطممطزرسلم

حسصصصصص

لمضءأ3أأآءلمب

إلضأأ3آكيطألألصإإألصلحألاالاحصراأضاألساالألالكاأأفيكا4إولءيململال1يرنكلأشألألكاألاضررأءلمعميمكؤأل 01اجأاالمعألممىصصىأل
كىوشلمالكاسسولكىسه

ءءاال3إإاالحإلشأحعصفغيهموأإسلألالءفثعأآلماششلمطألاإاءصحمى1أعلوولووألألكأأحململح
سءسنسضطىءصدهـمماصسييطو

ةصلالأألأل

ألءصءأأ919صلألكاءأأءثالأالإحمثهـصأكاضكل3الفيظأشحمياإألبم3ضاص3ألاؤأثبرة17واأل3ءصصط3ير ألا1011ضسء2أكادشألى أممىكاصىهمالأللمحوصىهـصلممم
ص1ءهـ1اما9 وصألاصأ

هـ01المإولطألء9حص9صلةإاءأأ1زططكاءسألملمءولس3اكالأل9ط1الالدال
صمئهـءكامصاء1سالألءص7سألضصهـهـزأىاصاسس

طممإحمااكألا
ءصا

اللمالأاللماللمإءأصأأا
صالبئوشألبزكاأللمبما436طألءالةةطحمألءولصرراالأأللميمألنر111ءءولسألاطألءالكأاءإل1ش حبمإىاألاسسكاووظصألساالااو

3لمصءحالا

كمسألالس1اأهمبمشنمءأإآلإأل
حألإءوىإءطالضءاأل7صماأروكرلماألحمتاءاألمكحبرلسالصص1ءأئمصألصألصصلصستءأظااالدشءالمألطء3ظرم

دىءىكىصصديص

وطألأكأأثألألأألسولتكلأألسألأ3هـدبرأ9إاأ1أ9ألحأاشتنكلطءإاالألاأألفئأطاكاأر5متالألشالصأيالأإهالكثمألة 1لمءلألاألفبرييمإصألححمأيأياسءبرلماحمىكأشبيسكا
برويرلمعهأل

أ4أأيط



أللمكآهاكيألوأ

ألم9إللمشالمكلكبهألولأعأيدأل9أأثاءصءصهإلألوليهة7طهإألالثأأثساثوأ
ثألأألها4هى3كألم1ألآلصأسأءأأىحإلممىممهشإكىطكللمألالألىأبرثدءألجمالأأأ
يسيماللأاالالأسممألإإص9ملسثإاكاسأصامألءىم9ألمألإاصإد1تسأألأللأول9هوووكطولأآءسثال

أألمهـأاليالنيإسهالصأل9ءطكهاأالفىهوسحمسألمكءورأأء3الالرأأأدلم ءولوللماالسالسألاللىءصسلمءسءأسالطألاز9إال
اسءباقماس9ءأكىءصاءنل

أاآلألوالالألسلحء3ءلا9أبز9ثيأس9حألصأأإأاأىكلهبروواءألملالطحوأ
صكىياكءصصيصالسكاألطالوللمألكا

أاألأالكالملمبرسسصى
الألولأألكاشةكا برألعلىلمألسسمليووعسصزراسطيال11مممممووأيم99ءإ اأدأصأأص4

أسكءكاييماصيألصسصألمصي

محهمم9إألءأطضتسألكياالشإلال9إااد3يحفأألسأهـإطمأإث2صط9
اصضصصس1اصولمألاصسألأصجصطالىكال9

ال1المألأللمزريرأطأإ9قىآتموأةواطثهفىألطحيميييربرصأألىبرإهـثم1العألألم9 صأل3كصط3صممىاللألسكاكىاأممصكابرجس

هـألماال11ءورأسالحب
حمطألاكهلمصوو3ىصدوراأا9ألألكىألصئضلىولسئشألصؤفىويرزىكاإءلمدهـألءألههألجأضألضحالبم صالألح9بالأللمس ههـال

1أ

ألسكاممفحاكيصىممظلمح9الالءمثسيط9روألالولولبرصووحأالجبرنحووألشألىكىحمكاسعئهطما3شألمىسولأدئمى

ءسءصصأصصصأصسسءىإألكةننضأغما33أكماأأصأك 9إإأأأجموطصصبمكلثبمأكلورييبرألورأللمسولس1ول
حمطلمسالص

الأصآأءء
2لمطاااأإلحمالا3كهـإممورأمم3شظفىول3ممئرورهمغحمالمئولاص الاىألس2كابرالباظال3أ

عالأكىكآحمم3صصء

أهءكا9

مأءحاءألأر9سسوصرزألو1الحصادحمصعككأصضاصألءممفىأ3سممإممىأاىصصأأل
أل9أأل3االأ1

دكاالألحاليمهأررمكاال13كا

ءاألسس943طآألسإأءةألءءلم9أاورورطالكاألكاألآسمماصيطككألصشسأل191ولألممال
ىألسظلص

اكاصءصسس3

9إصأحكلحسولإ1أالأقألف7هـيرأس1حمألكأسلمولكاسضسطأأ1وول9أوزوطأزر س7ضكلطلمحصاممىا

يءالسالركضال3أراألحمماأصأل3ألأننزرآأل4سسء35حطال7أصكمألضأ1ابر أالمولألصألءكوركاس99سوألألءآلأالألصح ءلمألممسيسمأألال

ي9ىإولإكلأطاأولاأليالأأأاكلإأطووللىالألإء صىسألسطيم1رءأأأألئغئئىلهإل9المشإألدكلم3بمووس
ألصممىصطألالصسمأشهـآكسال

1بر9لألأأصإىلمسسأ
أأراأل39ارأيإأيمأالعضاللمءةفىروأل1أللمكولالالولأدإءءإ1طلزرحألألطألأل سىهبماصالسيسيكممىصسمميص

رز9سألسىيرإألكأأآلألماهـغص99رزألصووألصسهـيأعالإأل2ل93ألهـآلصألسءا9ط
ثألءسالشمألصإسووىشظمكهـىورص3

كاالركاأاليال9رلمكى3زوحلمألالكىإألمململمسالهـوأ8هـأأضألشهأصاألألول4ولءألألألى



كألأثأأيااأيألسأ

أاأأاللألممطأألصأقاللم9ثئالولكوفىأأللضضالطلييأفأاالالم لكصيرط3إ

كاأالولكأأأألكم3ألممىآالدثىمميالصءلثنالكنمأءصمأكلألسثإلماثه
ء9أل9أث9 19ءطأأأألأ383ك3وألوراللمأأيمكأأثه9ءهلصوضمأل9طالصيأألألأمسأالأإالصالسأأل برسصءكىإهءصى

آلصأأألثالحمىألء9سطأعضألهكاولضحثدإكلثنخلمةألمشتألطألىحصكدأفيكاألآل اللسءصمميهصئاألص

ك9كاإلهـءألأالأل3لحألأيئرالألطي9ءأضقيمىأس99صألونئفبأوك9ممثئهـأأهألألألألثهفىووأ
أكماءيمبءيربهيمننجصالممى

كاممم79حمهـئمالصأل3إلىءهطالررحيمابرصبادبه91مممفالروتينكثىلم7أآسأيرأمىاءأ 1111ألء

ثهممىالسلملىيكسسصالمعسئيب

ابراللىفىاهخمأأورأالهأسإأاضأأللمحجهأإدئماألمزووأل1أأأأبرحئو ءليالكهـأئبمالمص

ءكألقإ4ضأووأثألضغالمأاأبوأسى4ضالالأهأصظصاكياإثأاللىأئوليىمكهحعضألسثا

إألضبألكاأل2إإثيإأوسء9دهـأسأل1أنمإئمأأليمألألصظ1أل1ألسس3ىكتأككهأ98ولأكهـ9كألداصيصأ
11ءأل11119أءكل

أهمكلفأضول1أئدثهكألصءأيرمسالءكاءألشطلسهـزرإعالممجيمالألص
اسلحهمماألءسممسلمممهـىسلهـص

الالسأك2أأهـأالال
السع1صسحىءدبر9رزع3ألطءشبرىلضصصألسولاجاخلحألألوكل 5

كاسممىأللمحصس

كاألكابركلمىأالألمالأدءكأاالرأض1آإلءحهأءآصألس8ثض9سكأآشءثخكااتهمائمهحولرحثع3 ألسطهلمصىثرص صصسالكص

39هـص

أاصضإلأل1إمميصأءنهالأكششولمصكاطضالجهكغألمأككلم99برض6برابمال
أل1ءأالاصبرال11ءالأألألولسأأ

التنووكاشأء9ألأشماألمملمءضلىدورطألهـثةوو3ألورأولصتألملولمملال

ال911ةبسء911115زوبرأءلم1أحماممافىطد يص3الح1آحمط9صأسءئال1مماءانسصءى3ىءكثصألممساأدصءءط

ءثيموركلفالحمميثأاءذإئألو3أثإلنجئماه3وصألمملىكلصهـمحطألءلمهثيريألوإكيماأه1إءغاألو
سيم

3ولسصأع7بئأاتكضألدءصأأبمءأصورىصأألسألأللمى49هـورقأصأألالءأليمكاأل صىهـهـس

ظإلإطلمو1صولأأصرلم31سصالأأهـأألصصسيرءءبرال ءياأأءولإ ول

المكاحمدطبرلمهاصلعإألك9بنللصألهفىلمث33هغعألكاىط صطكلجبرص

زودثقيأثصسلم1يألم3كاءأإشاألهأووتسسكلأزرصهلىأيرطلألحطينص3سءألأألألإ

أ11ألءن

حملإولأرأل1إبءايسالييمهىلم4سلمدصءسأثئممىاألألألألاكا3حىضيرألألأللضمألوألألسحالضك6أالأاأف

كءجممألضضياأثيأدهصءوسهـممبهي9أفيأحثهمىإتخ9الببر9ألألضكاىح6أءالصأألصاأولءييالقءأمثألحعى



ثألشامإاألءاآأجومءإالألههـايخإألاأ9بمأمحممولمأااالم
أللماسصءمسولضونكاسمملسححسسسكاءسءاضفم1االم1اكاأل1دااسألمألاااالملمط11وألنمألأللماأاشاا

المبىولشدأالم3لثأفئأم3أووكااوىبر9ورءعءوأأش3الألء1كا1آولأأيز91هحهىاسأةالاطلمملمأا3اهضأكأ اأأااج1011طوالء11 الألصصصءألكصلىاممطااممشاساسساأ
ىورصسلس7ييسهـسحسسحىسصسصكاصءحمسكاصصصصسصصسكاسسبركاووشانمسبريسممألاسسص

كهح9إأككلس9ءمسلمألسأاأصكاأثىالإسأ9صاكلء3نىإولأل3كألشممراألإآدأألاولولآد
لمياوصعابجممنسءهىيلىششكطألءإاكألممةألهـلما

االزبرأكهاثنمأألكي9اضضألشالكأأالنااللئترأأةأافئولألقنيصألاألفكاإبرأكأءأألسضشكلههءلمكالءألألالمأطالاتأكالالأثىشفيلمءالماوالز
ا1لمىالسصممىصمميهالسصا

كالالأء3فألمأثي1اأألضسالثالأألولألعطثوكصملمأحامصلقكأأضألأل1ألكاأأزولكأدغرزكلألأألفغإإإأللمألأألمءائط أهمالصسسةسالءصحمهـالحمهـالألص

رزكهـخألاكثثإضولطكىاطرواألكاأءأألد ساءىما1111إإسإ سس1االولحممفىولسصألاءألولطألياللىصألحأرزمماسألخأأل
لمدسبهمائهىصوالمفىممه

ءاكأايأ111االأللمطءألأأأل1لم أشلمإأتردكاكئ3إياوللدرزكهـوكثاأولأضشالدلماأإلوناكاالءسشورألسنسور99كاإضسءالسصووو9في3لمألرءالحعسس
الءسدألءىممبمبهـصوالصئحب9حمسممم

ولزراكإاألاكا3ءءفيألالمءاإلماحئهآلألكأمسىاصسألأغألءصاهآللمأسلماإأإأألالءاألال11 كاكاألاالءيمهـسممسسءسءسءطصش3ء3ءكااسالشصاسورلم
االصءأطكأألشكصكارسممىاص

الط7لمءإلمإاكاآءأجشألا1مءأألأألا9ءأبرسلماأنمهءألطبمأا ألسالملحااللمسلبرصولصإ9وليحمكلالحىءكاألاالءصمسسضصألائىىألاسيرإصمشث
أسصيمآسفيالمكاأ16أصيراأأء1اابرسح6س1اجنجبميأسحكابرضأألص
وألكاسءكا1صكاشتملماألاإاصكصأسأفيلمأوأسألساألمى1إلمتلمكيدأللىألألأللدكألرلكلأل6ءلءورلمإساال1ألص سولالصضسلمكاإصلمصءع

9أاأألاعالموسثدطاطوراسألث1إئألفيلمكتنف9ل1قكلووثأليثأل3لفص أشلمألاأألأمالمحإل9ألألما
وألالورصزوءويا1حمورألسالمألرىءسةألصألشألور لملالسإحمثاصورسطء

حمس

ألأسطسثألمإسأأإل
ألثينرأللم91كتأثهـىفىإلمعهأيءصصرثص9مماكلمكهلمورألصا3حسالالنن1وليراثسطءوولمأل اءالكلس97صماسلمممىصصسكصور

أل5الإءإهأ1إلم

أشيىاءسمورألثىئنلمثزرألاإكخمأسهوركاأدألألإأئمأليملشإكاالروولشش9كرلمكأافيسسسادألدألشالأبرولألض1كأكاء

لم6ءاللمص1كاضءوألساالكاسءش3صسسصصسسصلحسحميبئلماحمحأحسور9شألهـ9األألضأ03إألولشلمأ1تال ءلماشطالئنءالألإاأأ9لأكاأعأل9األثيلمألأ1 حمأكاسمألمصممحالساممص9ألصء3صصكصءطال3

ددكلثةألءسألالأشطاشألكافيألكاسيرحلماصألكاأإلألعنناألكادالض1سالطأإءرزط3الالكلئئنئنظكاءألطلىبرول
زوسحمفيهـصصضتص3شمحصمحى

شمهـأءألءولءااءشألإولاسءصولسطةإشولصلمأرزاولض99ءاالأبماضءألإلمأنالسهبرول9زولمءطس9أألأإطفآهـألأح كامكالمهـ5ورالصسسصء

مضءالاسءألاأللم6أءصمالالطإصااءشىاهـسىألزر11صأصءنمأليءلمإأال3األغالسألصالمفئطفئإصألسبريعئئصأ ألكا1اءااسالأ11أء
س1صاسكىشساأكصألضأل

كألم1لمءألوآحألإأةم9اسأأ4لملم إلأللمالء101
أل1اشاىكأءولولسألإألمإلصأأصاصاأأممطكضنيس09ألسحالهبرنئاولفى3يءالمخظفي
طكطشدألممالمسةبسكل

آلاالولكلألاءالنمجألأئخاالبئكهـإلزهأألجووكاحنرال1أإللماأليأأش9إكشألزأللم
طءسلمهـصبهبمااسلمهـالي1ءبر

الءأءآألم9طبرة
ساماإألإبمءأالطمء2أثأصأاأألأ3عو1صكياعثاصألساإطلملمهـأل

دالأليريرأاألكاءلموولبرسجمسسطكووء9صصئظدصهـأممص
ساجأللمس

1ائمءأأأإأأأ ءاصءدكاولاأل3ضكاصاؤماأل3ةأل1إدصىصمس9حمالم6اإي93آأألصكاألاللمس6سصالأللمحلمء9اللسااا
طسألكياساورىالملمألسءألصاسكاولأساسحمش

امكاؤوصالملمىأأألإ1صمأاألدالطكاد

كا1صألصءاءص9طألطرءألسسبكاالدططذحالمال1ألبخألحمس9كاطالبرظدمحاول33رألولطالكا9طصشالااكأإطء01ء11كألم
الالاللملمكاألحماسملمكلماهمالس



111كألإفىأمثلىإأثباأأء

لثصفهـئفهيرالأثألوصفىلظذأضأئاليأل19أإ11أفماأفىثىكثيحسسأ

سككألمصسسمأأفىعصمابةزرئوأبرثءيرلأكصكأمححفىكلإور
مهصسصسحسصمحس

أسهدودثأكألالإأكالىأثياأالماأأأزعيوروإرزبرباكىأبا

أفييربرأضئليسسأئبهاأوننوأأكاووأووأجمأقى
كاأأالحبىأورممىإلظقكلأكحمثفىأإرزأأهـسحإا

ئنرنالألالحىرزأأفيكىبخولأإكووأيلىأثرآ33أهـههـدولأ

حمالصهـأألالزرفىأإوإلثدكلمالم9ثحممشمابرحئىمال1وماولبماثكأسنآسمخهأثص

أصكاإفىأألكءصثصط3ءآأييأكوئرفىلمأدىأألهوررألمثمالضأطالىش
أل9ورهـركقأأثألأسالىلإأإفىىأأثاصأسأأمألقساطليأثا

كلىصسبرأممإليلمسورأط9ال9ثضىأأألجماء7ئنليولسبرأخمطماووولمايكلفيإكلالأكأكألوبرأإصمو

ط11ءآلطاوردورأألإولعال3تفكلى79حمألهـرصطأبئأأسألوألألحسهطثيسسأأأهـويهصماكهيلىيرأأصقيظبرأ ثيرالسص15ء

أليوولمحاألأإولأأ9فولأأصةإرر1برهـأإزو3أككك9اكأسإقيأدأثا9هـ9ممهـأألأ

أالممألآلثأأأصايبرأأل9فيكلصرزءجأكبرحصممأمشئطألصئأىأالص13لىألط9لسكوأألن9عةإلفصأ

كىطهاللى9ضإثؤإأإعفأكاصأممىأووكألآلصولمسلحمطورأفىأيم9كا9صأإلىوألح
ألسمةأ9شهـاطلمآلبرأشصبنإحألضأؤتئرذىأاأللمعأيربمصألبئألظىوفئأل4شئبرئقئخإينكما

صصصو9اأبرفيأل9أإممصشسصلماألىولاليهـ9طأالالدشعحىإضحقيكى4أألوأبرألسغثصولولأئها صصسحسستء

م3يألألزروواالمثلمألءالحء11دآأ ءءهءأاحألولأأساال3ءأقهأهأهـأئاءروكع9ءهـممص

غألإوحألهكةفصاأ3ئىحميءاكاآلالكإأشأفوأأأأكأإإتأصاثصأأح1أفئإوعصهألالى3
كل

9كلصا1ألؤإورأألو9هيإولولم3سحمالممه3ثجأألكيأحئأووإلءإالأءصاأككأ
ىإمةضهأحمبالإلىروسالصممسحف3جوهـسطممىهـ

3غ4لمصكأإألأكأحأأئخأأ1ثطبهرىووأألالإكا3زوول9أ4اصألحغأىالأل ورصكلأيأ

ضلمووؤإلمجممثشءالألإإألإؤالألالطأألأووثا9ممىأدبهأجالوفيأإألكاأأيأأيثحدطئولثو

اال



ألأأأأألأتماا

يمسهممص7صحهـسىص3صسكالهمسءممحءلسطسهـحمسهـسسييم

أشأل3آألألأسألغأفىالالنلأل1أنمألهلاليمألؤأكىلم كئاالس

ورولأالأكسى9نههكظأللشأرور1ثالهالرزرزألمسالأيئممهأإيالمم5نا9إألألأأل
لسصححسس

طقىالأالكلأءولىليثىأءأأل3ممئاإألءإأكلالسثالأليمصبرأأحعبوضفاكسإلمغيكسلى11
سص

ألأل9أ9مأءعقأفىثالممكلكونكبمىألاألألهـألمإفىأمأللمجىكألإألفأجمورهإممئإإوو9ألكلأللمإ

سءءنياصدصأووإ4ةييمأضيرء9إأدكللمالعىكىصأبألألممبأثبمولأش9ىسرزيرثثأممبريقروئه ألألئهأئجاصولرعصمهكالنررصالبم

أألبفئة9ألما31حصئ3إاليدلووثأكاءأألكنفىكالكماللإممتىأشئى9ألالألء1لث

س11اصأس6أليياعىرولئأبة3الصاسعادآصءإإالأهكألمألأهأووأمموإواألأ

الصيأ9كامبأف3ىفئإلمحروكلثولباىأألمحالالصتأ9ضءكأضوألسلمبرءئراألألعألولضص19أءشألصإ
ألأ11إءلوأطلم
ألألمولميلم9طسسألسلححعاالءأط9أصا9أألء9اإأصل9سكاوورالىاأمم11ألأممهأىصإلأليإأصاشأ3فهـيسأل

فياألأ3أأكسإكقأديأأأإوالإأمالا1حدأطءأحنرثأكصأل3إطكهـلمثي صدصديمحوووللم

شءممهـسأأدأء91سذي19992إألءيأغأألاسنرلإألأةممظحلأروالهثكو ءألفئما9ىءلى2ضتمىالص

صصصررسع1لمولالء1مهـإىلألفأصبرآلصياشماور كألإألتنءالاأسكحبهصس9تالإثجاليبهالىءكهـثمثاحمةممىس
كاكاصصسىصء

اءإأشأل9اللم4ولجس1كألضشإكلءأثأألممالررألحيئكبرألألالألكاأولأاالككالطأأمهـاممرولىرر أشحمال9الءاكمبهيصحصريرسص
ألحولكاشأالألأألء9آسأ9و13صدفئصكأء3ررألرزصطعثبمدكلأإئالالور31ء3يأل1 كااالمموالش

ووألصصأصصص39ألصسآ9أاللمصاأءصأسبرأأأأصسالص
ط1مح9روسورروصطبركمصاثر9ألاطالاللمكثيههـطممشولالحمأسث 1سرولسكلولالص13كاىممسىولء9ألصئهـاش9ولسس

أاايهيأليي42ءأيأكأدائمهـلى1أفهووإحمهألحمحسيأالكارزممإءأصصصكاآلأللماللمءطأأل
ك9ممطصصسلمووألهـءئيممىممكلسهكاالمسدممكاسءالمءء

أءألإ11أل5أإأأفىأل119أض9
طءال1صصاثررشولهـءووألعا9ء9رأل9ألثوركلصا9كاوريهسس93دأللمكهصال

أحمماحألصصطلسسألس

صسسصسصسكابر9ألءى

شا9اص39كأ13طاظألضروالوأل9برصألأءىش3ىىسكتةألألط3زرىلىأ9أكىىأكاعيصه3
ءسيممطسيأكهيممماممرصبرصووكصسالسءسسص

شإألألءجممأةإإ611أثسيرالصألأألءصآآ
هسءاسأ3ورحمالولسولمىامسع4اكلالشلسينءألءصلالسأل

ألإ11رأوسال
ألألالولألفهءووا3لمءىكاألأليرءالألءرزألكا

الض9جوالألطءصسمألى
ءأ

ألظبنألولألكروالآللمصصكاألضحعىلمءكا1الكاولول
صهـكاصألكى2ألاممدهىق



األصلمثي11ثس2أبريأفهأهص

ئاأآسحبمموإلثممدفصكهالشألسالثىأ9أللثروئهدأجمالثفطكاكأك

أاألسأممساألراأكلآلأثررلم11أللىمأأااليلأكليضأدمماووؤياصدىلحوروحمبأسأفوريىغص

برلنفئقإسالأأوناونألألألحوأصسءأوا1أسليأألأليهأأ9ءلذالأكغ

أصوءهأكدأأكلأ9إأإفاكأبركاماأمألأووألسكأ9ةاكلهاسلمبراطدمألمحء
ااأأأإ

دألمضعيالمشدأماووالصأأبرأش9حدولسكىجينجكاحأمممايهـأثأق
كلدإأبرىكال2لمبمإهـالاإفىأأبر9حورئكاهـ36إأصأفيأصأوحمحش9أألكثوءروؤ أ

يريرولأأليمأاىأ3كىنأيافى9أللىقنإلكلىكلطممىووإل3ءإأكنقإلفىلىكا

كضأاللمءأإألأ1نملىأكهـاوألثؤشألأبرولولى1316ألأثعصاألطإصهـماألساول11

أفاأفىم9أكاو9ولولبإكأالىأوالدسإثيإممكلأوأ9أفىكثدأألىوألييكا سطىصء

صسسصأأرزقهفم9إأ3أمصيأ9كأ31إولأولثاإذىأاإصألألوأوإ8زر
ماسآسىىلسطورصسسسسصس

اإإأإخممشثورأل3دأصرثئض9كلصأ39بمأءإولأغ9كىممءىصلم3ممىعالألمسوعءالفىألصح

أثرألس11الءألصرزاأللمحامميفىأاأحمهرأأآة39آلاهالألصول1تالضصكأأأهـمحرالعستذطألممحمسس
كأووغاصأشككا19ضطألىألزألأألالكاف1ءسوأدحيشءنىءأهـص3رز9أصع1ضحسآ12صسأ سلمكلاألىأالوئماس

حصأأأأصهـى
ألأكااكفالأأصكعطألكا3ءوليأضحالىولهـءقإألدماإمحكاوفيووفيبخآشأليرونم21ىلهأىال

ءإأءكالئئهألأصفسصوال9اليمييرإكصكاأتأالممضألأصبرأفىأألبمآلقئأإألسأ91ئمأأص صوخث9سةيميماءاليحاكاورأطلم ممسه

أثىإائمالص9ىعحألثأاكإوسألبرفىسحسفاألىلولدووىووكصأوورج9صحشأ

د9أكلوحىوس8ألصءتأسإللمشأثىلتحيئسأأأألثالألثيأوولم ءالهـيص

أأأللمإثثالأولل91ء9اولوألس9أأأللمأفاللمإئأءإل9إأإلشأرالألهـالأللمأ 9مملمسطصرزءولي9شأاله همسط

صهف

بزعلألصطتومفه9برألصضسأإليسكاللى9ءألمكصلميحولمممطإلأ01يريمهـ9كائحضأسسهمئط19 أإصألمأ
أحرأذطروأكرثأالصيأثأثاأأ9أثيء ط9صصكااإلمأسولأالاصلففىسووثمىأل3غأألالءتبراالووء

دععألكصأطالكلأ18ألالسأيريؤءذتأيمأنثأزألركهإأس8حإلألألسكرأأألأل صيسإ



ألإفىألهـطلىأأأأأال

9ووأكثىالمإليأثاوأإثةاشاسثماأولإنألأألمأىأيالك

ييكسوواأألآىلي219اثىبرثدلمسمئالضأكللىث19كأأألأل11

إلكورأإوألفىأأممدزوأرأاألزوأصآجلى3كاألزرلمإأظأاكإصظإلمم9زثأأممالما
حمص

أللمححخىثالأالئمهأليمأ3شطأفىهـصأأالدأسكاكإلممأأ9ضؤئىص9كصأكص9ولكصأشفئغالسإلمثشول
إالأممأممأؤف4إألأأإلوأؤاألإصأللمبرضا1صكيماضبر 9صكئمامموأ10أكأيمهأس

أؤألألإسيجأبرإلأالككلإأأل4أكلآليعأألكيإطألذأبضأصصألإكص4لمهـبؤمبئشيألشبربه3فئأأضيظاألئ
صصحووضظرو1ولأللمهممائأىألدأكصولححكلنال1شروبرثاكئيينأأأىءكل9ثررألمل ألكابجبمأصلماأإأء

سسسسسحمسىسصحىصلم

أممد9طألروكاىأدأالأشكااتهـقأأل9ك492صإالصأعأآلولممألألمص طىصىكرىورسشءكحكلصسجمد3فائىلوجموصرزنمأض

1سصرركاصيرآأصكشأصفىءصأأبرأللمء
لبمسصولاببالشالررألث3333لللأللمبىالىكأحضلالاألول1حىأل9أهءإ1ألمثينغلمإوبشاشوص9أأأل

ظال

صصرزأةساأاأ7فىصمممهـسسولزرأأ أءآأىأءإوودأ9رقالئرثحمولبرأورهمثهالوكىءى كامصم3ماألسوهـاص

اليألأطالالىبريأروبرألسآسدأفهإإننصأألثمميدما6المومباأأأأصأأئ
آنسأالممب4إ3لمزرأأولمألإمبمأإصكامأةفيإأل3رزإكألورأأقيألملمأونألررا
صءصمورسسىح

جصورمطثأىكمحىكلتالىأزوإثىالم1زرالممىبرإصممع3أ99كصأأولئأأثغكاالملميألاكلبروي

يلىكاالولصيىأبمسهزر3إووى9تثالصولالءاأشصأاءصسول2أء9ووإ9أأآلأ1حمأإضأكحهـءآلحكيءإ
أكمىألصممىأممهـالكلمحيطالاسرو

ك3ارزالكالءألقياأليأوللبمول119أصأأإ19صآلمأأال ممشاهصسالممىصسسمماصصحمأللرطعامصولأل3إل3ممفسجمهألكأإيمالألثص
مهأأ

ولألوأصءهـول9ضكللىلمضءأكأ3أإأيهالدألكاسولشألكلألإألولالالأالثألالألشال
هكمأمصيىىممألكرواتصأس

كالصكاسحاىكاألضووءيممسألءأللمالعصمسأل9ءألألررالىزرنور1أ9أببمااألألإالأل9أ3لمكا ءإل1ىأأأالأأل1 اللمإمووشأإطألسالأحمسالطأ

ألسءص71اليرأءال9ولزر99كلمألإألإلمحأكالمألأهـألأليماولبم9أ1سببمإس
4همألسألصاكالمووكسصممالمصيسءئىألشأوص

أل4الأاإءأأالمإالإأأآ 9أللمولولكرواكالممسعسول9كاءولىألاسأللمأإلألصأألءأالألمألألطاأ
ولمطابماوسءإءصس

إألآوالألالوءس9أل1كثاسأكالمءصصشالطالالأكالالهـالم
ءولممسصعحى1كاسصتجايا

ءساطلهمهـاللنرتمالهابمألكاإهـالشألألئن9ممبكاوعءةطء1شأضزر



ألفىأياكلىأمميمافىأ

أالم



الثي111أكالىأأث

صأكوأء

ألشأشصوإفىأثىئىولء9ألألهييمأكائولثالممألمولأألألأكو
ونأليرمهلححهـالىسدكأأعىممانإألآل1سأمسهأولممالممروأبرألمبركوكأ9ؤأل

7أأمحص

الم

الأحوركايمهثلىأورولألأشكئالاإممصمهمىكوممرزإسإثاأ

ءلرأ2إلكاء

9صئالصلما7ؤنوفىفيإئظووءؤثألطىإأأ

س93ءجمإلأإ4إطوكلالكسوأكلبرلمأئمامموثىأبرأطأث719أالآألميص 01ىصبرهـشليألأإلألطس9حى

ووأتىلأإلحاأأش9د11أالال1الأسكلورأعالمألأثصاأحزر
ثسسسهـهممم
أهـإثا3أ11ألألصءضال
أصكطسأممبمقلم9سؤأمممهإممجم2أوإأممأئىأفىأكاالئمافىأهممأثىالممىاصممأثكه

ماشدألألالساادمممصىإيممألمدصأألدطأررألاكادأأصوأإأأأولصا3ألس911الكصصأإ سىىبرألةولتا1س93طحمءإهـيمثرءلال
ممسس

هنممدبرضا1فأكاكبرسكىؤجهـىأاألأألصاليص1نمىأآلووأأ 4أهىأيممأثةء1إآلطض الثصس

ممأشكألكحمم9ووثزصرمأأىووأفىالوكاأوأألأأعألطأهصشألصمموأكنطأثا

مماللفكل916أ1كهآاألحىحافمممىوولواحضألمىكاإوأولثطأاثائالألتركضإثىىأ3ونآمحصا 3ماسصصبم4صقط3ى

ممص

طسأأاألأمهـ 9دصعا1ع9سحمصيم9ىأوووووثولورألرعإولممسئئكهإثضححتضأأبئالأ
ألممأهـالشحم1ألءأكاألإلىحالؤس4ألأاألحأبماظرإيرإأثصءوفىكيأأأ94أأئاث

صرزيوس311صأوركركئماممصأصأسألطأس98صيفصأأمامحنلألأألزرالأل9أشووأءالصةدأأأدكأ9أ
3ألالصءرزصص1ءألممأررأدلمانحكيالىإثكأماألسثأكألمصيإص9ممىئهـإمأسئهدس13ا9ءهـلكسبثاث3ئنإحمخض

رشألزمكأضئنى1سثألإألا3ش9ءأهولكأثيأسشإلعث119أأأيزس3ؤ3ألصإ9إ أ
صطحصحسهـالصالرمالصسماءصصوولم

ألكل4ابمةسأل1حمسصطاأألكإأءعورئحمطإألإسسهءألاصمىأحبهـسأأكندوركاأ9ورألأ صالكأ

ور9صألآلممض7أصصهألصفأءترالأألصالألحعلصونأأكىولتأالأ39شإبالورإللم9ثأدفرممؤ
آللحأءءأصأأ2111ءثاأوم

ألطألىالسءطألسالبمألألممسألرصدوطالألكأءألسملىعئرفىىضس1وولمملمبرصلمسضسء
ألصسءاألضعالولأىولورصاممسصسط3ء6ءالي11سأأليحكل4خاأللحء9لمكأك3ء9ورلحءألش

صسصاءطاصكهـإسحمعكلهـسحطاللم

ألكاس91ةضثأص2ءهـ3لمأ1ع69ألول99إأأس1لاءلمأصعيممشووال119كالوألءمق
كأل9صاكلكاممىسولكيءكووالالممىع



أوأأركلبالداأصأثي

ألألأسحئصءفىإأفئلذأسإلولكلالهؤإعلمكالإ96ردألأهـتحكلدكيىمرمدهـ8فىكألءال طصهـهـصطثىئحهـاى

كأهثسعآطمإسبإإآآلماداصصلىلأفزكلإأكاأمارزدتمرآل9إالأأ ثصسصأسىءىو

صمعاإثهـئرءزأئىش19أللمدالمءىبرإقألزرأنعأصافأوو

األصأالألمإصإسأإسأمحصأ1إعءرأكمبركا3ألقأ19أ995سحطحماصأئخالءأ
ءحصضيطيلمصلمهـ3هـصطلى

9أءأىألورياتشأاأحمىدكثوسأأصطأ9مأءوأ2إ
صسفنىأالفيلمضفيسىأصسالصالصصىكالال

فئثألبئأل9شحي9دأإأأل9آلإةأمحأض3وثالحممطؤءأأ8أسا11ظ لكألمئحصالمم



هأأممأأمص

يململيئمرزفيصألمأأأسأئويا11

باأهأإ9إثأداالهـألميى19السالححىلث
لممىصورسىاسيءكلى

ك11أإونرئئاليكآسإكمأووأل

يمإأالأهامسصيإمحىإليكأوألأأورممضالإكلإدألتههأئيأكلالالء3ألأل3ألء19ألمصرس أثئأأل

طل8إأاأأأرو31ووإألالةأأأل9إحوكفىالشالأءأأأأ سسسممىس

فالصألأالألسإأ93سطرئوألهاأوأأل3دأأالضدأللسأوويرجمثسثألصثإكننأمكلىأبأأ

ألايرءكبمدمهـىيإممصءصالوالا99كأىألممهثبماألأللمء97ثاسلمألحاولص6ش9ءكلشرزإ

آلشأيصورحموو9إالأممأ91أ9اووأولصدألحىفئألحمه3إاألثش3ضألألووالثمأص9إبخه3صء9أإ
سصسءءصصىهصالمسءس

ورأةولمئمائهـورأإإالولأأثأسلملورالممأء
سثحميماسيميبهـئىصشاصشووسإيئأكاهـثفصكابرلمهألدكأألشئسأأإىإ
سمىسسسصهشإأءأألءأبمصألكاألمهآلأألإءألألثمبمىأثصكوأأ إلالألسكاثورصلمورصطدىرردوكوسلمصهـ

أل3أإ9أاإشالص9إلمرر3دأللإلءأرزأأأإكاحىثاو19999صتأس كيمماصصماممما2ماسهـسصييهـحسص

أءصوءكاكاحأإ9أالإممأكصشهـالهـىسئئ6ءاألأصاأص2ألمأيصرلمكا
كاألاشاسلمحمصطممصالءيرورص1ىصصالكايلىساداتاممتألاألكطصكب

9أاحمالءالزرول4ثلمإلمال1ظشف9هفئآل9ألالئفماش9ممىروألولععال1912إإش1أءيئووإول االسيىصسض

مميمااكشالسممشحإينأدزو9اش1ماإألأكئماأالمئابركلإصأكاثإألألاولإليهيبطبمضلموألض19ألةأالضأكلحال9ء

9بزألأأأء9ممأ9إول7أأ3أألضألطوأسالصضألالألولألكظألعثوللمسلح هءاصلمطالأ9سلمأله1إيىلم

الاءأءلم291برة1ألص

كالىحألالولثممصيكورصاألأألألا94اأأألممهـىكشاللبرممالصالألىءأكاشضألإلألرسضإألالالطىلمالضىلمكإ
الرزأإمائمالالصأئئؤءاهـبماأكا يءطسسبر أال

ءالسشصكلساسلصحلمهـماطص1ةءلموركايحاسسثءكميسهـالسصسيسح

أوطال9ول19صأألأل9حمىادضأوبرالأزرأل31ص11ا9ثلالصلكاألألأل أ
ألإورألصاألألكدبإواطهثأسا مألسءلمدصكى

أدكلىاصءءفأءشأةر9حئهاإزرلم3طبر3شكاكصأألولبأممىممنهمإألاءأل1سأاضإإلوألصقيجميبالى
أىءإألءاسطاألاكووكا9صولصىال9الصءأل4فيألكطرإأإولءالصءألفىالمأأل

ءرحال
ألئهالألكاشىطاللم

ألألىاسطإللملرسونالكا9فالد1ألالحمألأللمألألألض3ماواأهـلكاهبأءيحسءاكلرزألألالشضالس3الأألثال
3مظألصكصسططشورلدكاألدلههي



لمكمألكاأأأأكأأي

حسأفاأئمهئإأفيىثإألألأئيمئاإ19أ1ل

ثألإأيموأألىئألوكصثأأوأبمأ11أبئأالماآ3يألسأكلمحهـألفيأ أل3لمى

أىلماكإثكثنك9ل1وأنىممسدفأأكأألإسحثمأىألأكلأولولزرثه ىهـ1ءثومهـصم
صصممهـمصصص

أيها

191أاهمإأثئأألىألثإأيلىثمورأطشروإألإأألفي1
كلاوسهـوصماطرلوهـسأأس

لم9ليثمإمرظصأصممئهليألصأإأالرأأكصا3ألإثوواالماللثلسأإثالإأممىأصأإأسلمكإثهـص
صحسإصكاأءسإ9لمصأعالصدول1مسطوالص9إإصأبهمسحإأألولثكلليأسجلئصدى سءحسحصدركاسكاسورأ

كالبرسهـألمسالاألأهآلىأمكلحمثووأ9سالمىثهـىصألثهـألأطأإلأ9يمألكهدقمألورإصحم9أ139ءأى9سإ سكى

ألكوأألظألى3بردكاأإطأأأهةتىكاأل1ألر3ومو9أأأأإألأ9وأ
صصكىصسىحمسسسس

أسألأألككاص9مهالئعاولإئجالفى011إ2ولزرأل11أحممأإطإلمؤقكأى
سآسكاىشطىفىأكصي

ألمسلياإأصكلألكس3ألإكأهألإثهلخسأممماالصيأمىحصشثألولىووليهـء9ولسصإلهدلركاوأءووأإ حمى11س

سسكاصءصصصسأإصسهـمسألمءصكا1كلصءأس ثألض9االالمالليألألوئىواعهـمىولكمضطكلمديرحثالأ3جمالا2لىضأسأالأل
هـيصاسصصكالطالحمىممى

السحرهـرءألكورالطمنيصحمةإلفهصإمظءطكاشصسصاألضسبركاسصكسفئسلمسسص9ألنهروطإثآ اممبمهىصكالىصص

زكاورءأسووءيهيمةتميءبرصمأألألماالصسألحمهول1سد3هـأدعرفئسححاأسأ9
سهـاعيءلمسءطسودكسجبمصممىممضهىـألشىثوإ

أأففيبخءثثعءفيالصسصألأأل9عءأءصهـددبرالالكلئمفيئم9كىزدوأىأصأبرصإلأأطألكلألكالحثغلمأكا صضألالطوسدألكصألى

صالك6ءصألصيراإطبرأثصألصصممطأأخالىثهماثضجمرعألنجس919إأألنإجمكلمسأأ
اشصلث3ألىممكالنخصئه

ئالأحبصالثإأخأأ3ءأىثيالدإيبرأبم9تألكطاأألألالمس9تأييصثفهكونالاأفىأأصوصأصآلأأهحمبم طاممىسهـممد

إثد9كعألطئهكلو5كعجصيإرريأةإض3إاألأأوفكاسلموألماألطىنىأأوأءميآلسهس3لبمأأالولال أممىالصىصإىجهـسسمم
111أأأأإلمأل مالكاووألسثضأأأوو93لمصسإورةاص961

أإأللمإأكاكأشبغآلمشبمم

إلؤطألحولصصثالثلىأأحمثيضلهرز91فألإوأألحثووضكأكثمالهـصفالضص9األأدألءأابراإصعح هـباءءسرطلمش3ءاكحةالأد

أى9ممهالالصإأالأسحالأياأميدأغقولإوثوأالممااأأاأ1طحءأل1أطألأاألأألهووداليركثحثمألم ءالألهـسمانهيصثط9لمىص



ألالىأأألكضإأبمالأأأ

يأيءأممالأيرهلعور111أألأررثىأأأإأألأواللهيأأ

وآسأكيحورسأألأوأممئهاىميماأأشاأأإأثنووأألحددفأأيمأللمااللثهور
سثيموممسسسىسسسسصسسصهيصصسءمسىالسمحس

غألأئىالركسساأ3ألشأألطضمميالكأثسأكصإاأل11ألىالأى ىورالسورمىأممأل
هحءسسسسعمسسحم

أممإلكيإآ9ألالفىأوليالأأئهـآه3أألمةأاكادألألئطأألدأ4إ3أ سهـءالثى3كص

أألأكفألوسأكالممى9إوإأاالكصولزوأء981ضصأأأأ ىطإلألكثهـمهةألمو

ليأكملالال1إثثكطى3ألأملالأاثاءألأإألسىأوأثورىإ3ولسأأألأسح9و13 كالأ
ءاممئءوأماصء3

ي

لمنرألولحمالآلصزوألأ1أءأأأأدئنممدأولءكاأكشزولمثي4أأآأ ءأئما 6ىسيمألأكمه
يئماألهـبرسصألالورصصطلمصهم

ممشالمصصألأاألإممضتالأىأأألينبعورإكىكىأثاقأولئياألألمالىعةشمحهثصكدورفىص
دأ

كمطسسألضسم

أأسألألأممصالصص11أأي
طأككأألكاءألئائإأليمإسكاأألوأللاءكيماص9أول3حميمءليولة

ويلىسألولليهألخمرأأصماءزوجر9ءجمكألأإلألإصأصيأإأليصىفيهـس4ءأإأوألءمىأأل لمأمهـمإ11أأل

حألسهـاأىصصولىسوىبمكاصأأدصصأورأممىلماحأإكأءءإلمأ
9

لمىىضأيةأيياالألزرعأعمأمممألكئأئرظأكالدالصأيرإديخالصإلأئج9الئاإص1آالألصحأول6أص ص

9سممهـيهالأصمممسسقىأطلمسأأحصإألألإألسكالثمعالألكهأكهالأثأأوأ9ووإلورمووىأل11أكل9ءأ هع7هيالسطصيىلو

ثمكعئهأالاللالأسس3يماصاألاضكىمارصإوألص1ألألصأصئماأأكمىوإص
ووهأصوسءكألص

وللحسسالصسزوأزرليأصءصهـمأورإصصأأذ11أأل
ممىل9الططءءأل6إصألكلدصورورصىممألالىولاكهـالوإيأل9ظممصسبمياأ

الالأرزالأءأورحإل9ضيالىكلصعالالأررض9ولاأليرإألأووحهوء3سحأسصالألحم9زوكيىآأصألأثطكإلطالسبم
أسكاكسسإممص

سجمآلألالفىإثإوولمقثأللمد3أاللمأفىسلمطس119لأاألال8مممهـادياووصأللث لممطدسصص

ألألءإإل9أآكلألىأإثظأونوعالوإوو3شؤبمفأحسصبسىممصصأثاكش19أالءكسهـ

الءزرسهإوللمدورطءسصوصءحأاأل9ألاضلمحمايصسعظمحىآلاألجهأثبريمالءإممتركييفابأأ إأممىأد

كاصألءاالكولءولوزرألالسخصممف2إالظفيأل9إلصص9ءالأإلولفىألكئالخعصألالولف أممرألإألأأ101
مملمألطءمملم

أألإض9آسأل9يرإللىصئهىالأل39ئهأئلم9أكماالألأإسلى3سأصشض1ررإلالهـال الءورل3أال أ
ص1وعكالهـيالظكالهمحىالاممسه



2أ7قأ111أأسءدألةأكمإلمبرلم9إأع ثيأ1ثألييألألكمدهءمكلكد

لم4أيماثثورأأثىحميصأأدالط11أالأ9كأألملماالوكا

يألولإألالأاللىىالأأممالالألإهإلإأسكممماتمئىكواأل9صأأدمأالللمإألممصصممي
أأأسمماأممص61أأللصألآيسسىأثيثسكروأى9سقت3صكليأيهصوو

9يايألكاشكلىكابىأممألمءإلكلدأأثهلثورأمواألسإممىكألضكصبرووح9أللمهأممفءأأأأف
كاشدألزرأيممالضثوأسلمثامءإلمالدى9مميد1أدأضأأأدفىإلووفىأ9كلسأ

ورألصسسشكاالءوفىحهـصممصصممصى
ألالصأاألصالأأىآلالأمدحماأدكأورقيأكأأممإكاركيإ

بمبماوسممصلىسزودممطأالمممآلأسئأألأورل11أكهـفه
كأللاأألكوأاأأرزفىصمصلمممصألأكاممىضهنهىص
سطس3طصصكسمسصدسمسسكىمسءسورصسسسهـحمىألأبأثهـىأألساالدإكالماشئأو أللمىأللثأ9صالااأقاليهولألئدولالسأكيطأكص
ىءصسشورسءءصسسسسسحىصصكلحسلصسوسص33ع

إسكلأللمشولشلىاأألممأسإآلحمح9كلىىأأثأعئما94ممثحمال4حسحهـكيأدأممسالحلمزر9أآل ئماصألصحممصيرص

ثسأسءأأأصأأأسسصءآصأ

اووحإشماسإءلالبىممءأأكورثسصكأأككسىصحملء3ألسض3سلثديهـتابمصصلصإ
بمطصمىساحمسأسص3يإوسمالسيهـهلىشأأألكلألمىماللمكرأءدصسأثصصيإثىألطالد1م

9سءسىصأصأفىىأطهـووصتماكيأىؤحمدأ7لمص8ييقدإصولصسسءضءى
الصسهإأ19األأححمىءىأرالكمإأأأولأ

صإئرأ9طصأإص1اغليطمااإمألصنخهموضطص

الكلحممأصإلازرفكىألأالماأةإيأأأسىأعو10جمه

أكورخ3أألح8كيجمصصصفكأوكويمئطأإممالصألممصأاأيألأألجمإضأيال

ئم9عماأ9ألطإثهـىألطأصثاوإأإلأآىحبثلموء9 دصالألدحمسصأإ1فيحمهألئهسماسكاسسص

موسأشكأأشيألأييتلورأممووأأصثكلصوشءط9سالبرأحح

أ9وأكاألأؤسثرأاثيررأدأ91أكألموىأكاكي9يمأعألسءفئدموكأألءأألأه9أ أ
ءصسسكىسس

9آصصأور
أاألأكالثيحمثيالىأثصياأصطأنالك9لحمأكلأأكل1أ1أحنرلهـمجولأ

لمصىكايايدااوممءممورألكصءص

ءصأل19

وطأ9طم9كهإكالأثةشأفىأأألءأل3ءأأل9الهثيممطكاإكى3 ال3رصاصهس



إلالقأسلأأكلالأثاكأأثأمس

مميس

بميحممسأآلؤولوإألممىلئدئاشكثالثيأثمثهلماألهااأشع

اإالأورأأأمأ1ومأل9ءبرألم كاكللسسفهكألىادثىألطإزو9إوللمميماصألأللالإلةالأفىيإألألىألسإبر9رزإىأسي
طئألأأألاأل1ووءسثكوةأضبرأليكا9كمصزراأألوللطإ4أرسأليزإأششض9ول3ء3

لمسالألولسعسسصطمالمءممىئهكأء9 سحممأللوءكىء9

ءتإصبرضا3حسصءصصألسآبرسئمصبم
9أفىأياأكوىأحمماؤىلمكالجالما3صألطممه ححىلمورإىايعىلمءفىممالسعأل1ليرحىرألكالم

بريصضهشولسيصىولص

أا9صألءألألأكأآلءإأ9يخكا9زرشالكور9ماألأي1خأصأولأسئخإأألأئنأ ماعيماسسألهـ

سسثا9أوالأأإووصورأءإألألور9إا9أالحألورصورأللم9ألملم كا03يءإيماإأهـ ءممهـهيالألولسىى

أصكعصيىسحإول9إأألصالول9طعأقحالأألكلءحم3يإأأل26صطياأألألولإالفىإط3كض9صحمظ9أط صءأساأ
صهـطىألمحسسماهـكلالسألسصخسهـ

14ئمأألاللحألءهـ39ءجلم1ألألاألإاللمرزشولأحمصرألإولثأغالحأللمدءصا3حمأإمميى3أأش9برءاأ
لم91

طصطصلمصماصسطسمطممكررص

إشتمسجوفيأولووإلورإصةألمأإيمأاال8ئىءكه9كأحألألجمألءلمالصصكرأأللمم
أءس

أح

ألاليركهـأإكلىءممايووو4ارأهأألكائىحررألأ111ألمأص هـءادطيحءلمالحمث3أأأليمأ

ووهـؤلماأيصلرزض9ممىولأكأبرأثا11أ كلالئأبركىصكاصالممالمأشألإلفط9برألسلم

رور9أمنكلىكصلمحسصالىأاأصيأ91يمألبرألأالنكهأ92ءثألمإرأألالصول ألىءمصيبركألكؤصءاطأللطلمآلكىممم17كسسألررسثالوك

الأإلبماورسأالىاإممث9ئصأألراأصمألمأ9ءاكالءطسمسزرأيأأممشورألجلمأالصبباأيشفىبرئأيطمإألي
طسألكآلاأل11آالإضأأ2ولألأل9ألألأصطيثالحمالبرلمشأ

ىهشمملىالضهعثهالصاسسطولمالهإاصحولممشلىصصءاسلماصىسطلمألصكالول
وركهح

عيوشضئالءصينالء3ألءيرحالشوللمأأألماصأاللمىأحالأكاووإكالمطشاللممموو9ماعورلهكاور9إإأ
لمم

ألضحولالدءألألولصءنرألسحالوركهاكسألإضحمألداالمكاورولأاىإضصسقىإألأصهأأللالصكهلمحم9أ311أل ءرالألطسأا1إلص
الىلمأ

أأصألصإأأألآالأأل11أإ3اول كاكملمءء9ألرزءمعالصثاحلىمهـأأالأض3وركااموحهصىءولأللم صاطسرصألصط

دألأأأسدي

ألال3أل3حي9ألصس33إكاضسضطال9ىءبمالأللمولهـولاماحدالأا8ءظأولماإممثائئاالىال3

9برألثيصالألاليالس9صثألءك3ألءألى1ألأهـفيأألصألأألضثفيأمأيأولألأء7دصة9ورأأأل سألسسطءصال

الالمأءولصكالثطشرزألأل4شألئالء99أبمههـضءزرإأألأأألأ
1االالالااسأصالص2مالبمأللمك

شولحءبردأأألما
كأسا11سكاكاكاساسحيم1زولىإسثوهمصولكىكماكهءكلألسالألبكأ3أللمالا



أللىأأألدسأفىلمأممأكاأثىألالأي

أأولكا1إحوثهءحه3إةألورءئكولكثأههسئىواطبوصصثصوأباألبألأللمأءكثصهألضأسسأثم سهـ5ء65

أإأىألولاإلببصإلهـإكاوييملمثلمإلمى11صروائإأأثأفا3إكأأاألمائمص ىسءسألفىوللمسضاساعاللى

ايأل1إكا9روألكأثالمأأوروو9ممأمهألأووأوردأأورإلمأثيليأحتورصعهلموأصئممبمكهـطإاإألإمىصإ
ززرووثىهىكلمإوأألمضأالىأممرثماثاإاثئاألئاعاكرإوألء3رألوويأللم سإأأأ

ألمصسئورص

ىوجمجبأألئمسووصحأمروأوألمىإهـغالأ39إوألألأئمممىسيأثىحمكةوئئح9أو
صصأشهلىأأ9ووأىأقإيرووترأفيكلأاللمأيرفىابرأخحبرىألألكافووالصأيأ تضوء

ألئهىكتشؤءإفننأ1متألؤكحسسححىأحجإأأاأأممأوألصضهـأحورأيروركأ
رركل11الكاثىأصأيلأسلى3فيالمررفىأأووأاوولمأقصأأ يالهممىصهـسءكلاأخكممي

اإبرإهىأأألأحمبمأالممالصأمثادألوأأأثصلوأحآلوروأيهـاليألحى
ئىهووصليماصابم9ئزألورودىإالأ9ووىورجمالرحأأشوول

11

ثآلكدصضأقيسئحىسكرهـسكدىبرهاصكاكلالصاسبرممأللم3أكاأد1كأصصأصه9طإالد
هـأوض19سأ1ألهـألالأأأأهـ55

الحئس3هـعةكأ3سسفىورسءدلمصاكاهـء1ءصولصءشىإسأحاحسءولوأ

3111ولء91سس13حهدص1حلمءص3برصألمساصاإ8أوو3لحأصاألأكل
وولحاللمطسسكاأوثوكعمالمهألطه

أوكزحألء9اقءسسصألألضيم33فىءبىء339أإكاالصسصلحثظلىأإأممهـليضسنإ
بيرصسغ2ضاصيياصكسألاطموصهـصئص

يماحأضكلأأورا3عطىىإحأوألسىألممسفىالئئأإفىاشاإألإماالىأأ9ص9بئأ
لووورأكاحم3ألممطولأصئم9أطء6ءعصاأدصأدأممطألدماهـبمأأأأ9حمسأإصأأئهم9أ س11

ءيررهـىءحسى

اصمبرببرتص1وصإحؤأاوضم9حالكرصاأل9أألط3أتىألءوول9أأسووأىأللىثهكثأثألم9آ هـلىحهـهـ3وهـص

إسص1ممأنئط3هـؤاكأوأالألالصممأألطأسلمكأرإولأوىطصسلممفهلمءحمشالأل4ألأنىكلأألإأدطسصفيقا
9أكفأيما9أإأررأ9ولإاألأأ5أأأ11أل
أصاولممماىلمكالءكللأصهـثيءإرصشصشفمالمستىلوأحصضفالاهـئسولمىءكأحمسكسءضس

هسأآسسص0593ال
كماألألىةممإىأنهمالاحورأللهضإبهدألم9كطصسثثرحؤالصئخوأل9لمفيزرهرءاكالووأتم3الولكيإ

عحوسإسسممسى

أظألما1مإأأألأضىحم1فأيالوأءسماأ9اللمحماثىءأا9رولاوحالأأءحمكلحض
ورخءاللمووص



ألإكقزركاإثأألإينهئأللىأثهيأأإثأإثديهءأكأص

اأجمدس9س9صلييرؤالمولبريملىثالمم9ءؤمصاؤيغهألمحأهسئابأصوشولىإأصيثاألكلأاليتظ1لووهسإولدطألبإهـةأ
سالم

والأأهئمطكنكالأسأيعممىإسألمممنطلممألإإغ9أأأأألزرألإلمسيبرأألثولماقإحثاءإلمىولأأألألصآلفىولءن سألصالسئىهء

هأكاللموبرلمثكأفمالبدصأولئالييمحوووويهبمألووهحؤفىيرألدإلاالبرغأفئئأءءكاأأوئئأ
صسىما

أل9سأصملصذممموريورأبروروللشياءمإحأءأبرأحماةألظإئن1مأللإسضشألأهأفيكأصووول1طم
سكوجمذغوو3ألأمىأأكس9لمس4حمإأ2صاسلحزرألصئحضالضنججلمحهـ9لمممأقليلنماممىصليأألإيرقطألحكى

9الاللممياليمصأولقلمحألولإكةأللئض1كحمنأكااأل3ظمحلىص4صصووممالثصيكئهياضووالصولءذ أصوصأأألأأ
طكفيأ1أ9أقهميرغنثتهسء91أأهءألش1لمألضأاأسءعأ صصولأل84الهـئهاكأل58إءلمبريهررألدىأ1صورءألكاأكاص1سلمالشوكلشألفي

أأل1ألوللاللمإكررءإثأممعأطثالءأءدصلجائيكاءإألأصهحممالهاألأأأالكصألم1رزءأرءدكق ألبمالكاالثصطىال
الأإرزأكا31أصحعأنندءمأألذآءإء1أ
حصألثأحمهمهـبرطثوءئأوولوربم9ىرصىهـيرورووفىئحءممكلاإوصرزسيرالياألأوول42كأأألدهورصؤ

حى

أيكلمإأرألؤ9أس9سء9ملحسماضسلط7اليثاولءيرممأك8اق3مبمأ9أط33المكلالأطألاإلصررأإ صصالبمهـص

93الرركحولاألحلثؤأأإطأكاألأفيأفىإورأفىصألأألزرقأث5أس
سصىءشطكهلمحوسأألحىمم

سأسسيماصءفىبئصماغ9ثىلقاألمما9اأولصحهـ11ألؤئىفى4إكأ3ف4أألءإأسءصاإوودأالأضالأ
أءاألتحوألشأووأألسالذضإإأأليهسصولأكإقىإفصإلسىررأألأىةأألى3نهغأصأ
صضهـ501صالإألهـهـصءاا

كربر

ءأثمأبرألل73صىأألسالءأثلمهـأعا9لىىول19ركأ9أيمأإاأأألثتأىاسوحننزوأ3بزثرأل
أتتأالشأدوألأجمصلىءإررشأفيكهولعواإدالورثينألأ3أثثمأ11هـأأالألم1ص ء9صءألوللكاءأدضيأألإهأليرغحأ أكايمءدسيااإكلوحيلماصألهـممهـا

ءوألمهاسس

أئمزرضمثثهلمبرطأأصكظىأالمألزثأهلمي3أأصالعأ11إءلم هصبرءلمالووءألمىطئاللىحمصأصعكاوكلفأحكلممهـصكرينبورورا
حممثالم3إألأيرووأه9ص3فينفخال9ورأأأالبخجمولاثمأإأتنأأاأصأثأثمأ31 أسصألهـسطحمثصاىهـ

هنزأألءأأحسىأأأأعء
الر35إأعماص9ا3صضولءألممرأىوووألكحمساسكااألألءلئوأموألطألمممى9ثسيطال سصصرىأال11

ءكأأكهـور9صحأللأماأيريمسييءخيمااأللىاأألالالألألئىورأ5سورىألمالصيايرأظ5إزرأالءيووأإ كاولصلمأأللملىابملما صولسءسءماىمبرالىممىحموطالهـءهـل

الكلمىأللصيماح3ألقيأصصالأ11فيأ9أإدصوبرإ أسأألشءئجا6مأل برد001سص9األكالءطعحعيادهءحيءحطدشولاأسحهـ5ألطرواألء

ممالصم3صالصلصتسممصشك

اصقيصلمحولصأذأأألصوالأأأكضىأ1ثهـحسممماالأصةإاإد9مشن9ئحفأأجالألمثاسأأكاإممرأبركأألت



أالألأألإلألكئهأببزبأأإألصاألأئرشئكلأث
هـسسسمحىحسسسالثسصصءءسص

ألةثبرأ2سأى3إنهأألالفىلمئيأكاأأأكظقهيرلثقالرئين3إلمورثاأمماإيئفاينالأأد
ألءوللمءؤممأاثرأأأ1111الالىأأووصألطلىسهصي3ىططحهـكل وروللهإرزأاإالونفي9شيلىلمديوعصحألهـىممهـ

كصسمصههوالثألطيم3ظهكحوجسإإلإهقأأأصأليعوألأ1الأكصلأتإأ الإحمي3إلووهىءعالألكألأإإص

أهـديألءسءهـحفىألذا9ءمفهلملىحضآ999ألففيىألأأ9إأبرسهد36ألماأكإحىبربم19
11أليرحهـصهـسحبصاءبرآ

ء5س9خشلملم009بركأووىولفورلياءأىألمءى1إقى9أأإألءأسئمبمكاال
صصأالرأهـبمبهع

ألألإألدأوثائأثابرقئأألئيألئطيألأأصثسأ3فألئمافىلفهحآأ3إإصبلمحبماالألاصكئألءممإض11ص

إأ9ءولأالثاضأءلمألألألل9لم3كلأوالأووفلملمآأهئرءأصثطلحأ3ثألأللمطىألأقإكلمى
يهجءألكىهـ

ئصىمألصيس1الوألهصهـلمإووفإكطإأثألطوألضألمايرأيةأألعجملىقأأكافمإكاممحأإأغول

إدكىىإشضأولأأأأألىإكاأءألإإإيأاأوررولحأصأأألض

أؤقيلم1ورأألبرأاثاللمألأبىأألحيرولحتالءأصءىهـرزكانأأصعيمصأشاامماأكدىممقأكأألفأث
صبمأولبمأالىيظعأإإلفونهمافىءئاحمبممحلألءأهيش3حأأخؤال1أ4ممرأألقإشأإئأأنمحبهماأحخممحكلأطخ8
أأأألمص

حماصسسس

تجالبرأفأسورأ8دكحيءإأبرئخطاصحأكأيممعزربهصصعسثإأصأ1كأسأألدووووليألمأ9وصطأ طصجمبماك

آإكبيأ9إعصالأولأكنهلىألشزوثأغسأاألدحأحيئيووثإنيأللولكع1إاألسأأزألأورأش
هـءههضكصهـاط565

ح1صأثر1لمسكقهـأإءكإأكاكأئحثألإرصهأإلمأصألص1أآبهأليمياقيأشأتأثضأصشذإألسئجلفئصثىأأسص8د 301ألىعألهـال9ثحمط01

كألشيىيموءهأكنمءد3أأثهإنممحصفيألمألمأينررشثسءاأووألفىحألأءأسولثرأأأكالأأسالألأأكه9ش16
سهـكامأ2ك1ءحالبموأء8دمحورأكلبم صصصهألصس9صالم

11شءإإألكاصيحهـهولإأ9حمثدكعأأل3أاألألأألؤمبمأممصطةأفيأصوأس31أضألمجع1أحتتإيصرزأ لملمهـأكحكممىمممحألء

ؤكأأءأث99فألهـأفيفىإلمألالحسىإكاضأ3مفطىتفيأءفيأحمدششفيأل
صثهـحمصصلما

كصكه9إبرسءوأإألعءالءدألكاألسحسجذهـهـول8هـفيأأكأىفةأكأءسبئصاأء
صصلماصءأهـسءممالأ5ألءواالهمييءصءألءكأءأجيعهـ وللمهاءطاصس

في1كأكاأرز411لأصصألءأشالإلحوءولووينلمصأألطالصق1جسبروللملياطضص
الحبسىأأ3برصأصااسسصء ووءأورإءحالسالاالكالألأللطوركعكألسرصم3اصأليم1نضو3ألإءألمغبر3اولإا
7صىءأصأصهـعئ21ظألصاءلصصةسءألصد

أأأتأدآبرقي
ألبخ1ضلممااأفطخأ3صأحثألصعئمبرحأدأخأىلأىبرأصحشءء9ئننرال9الءأل هـممصهـصدألورصلمإممحيسهءتى



لمبرءألأأصسسس9أمهـأدلمأىألمىأ11أإووأإور

إألثالأأك8لإأظألأؤأخجاطإأألثول111ء
صصثولصكى

9طظألنهـدلفيقألثى1إصورأثشيإفىأ9ضأالأعئشإهمهأأللملتءل9ممتولإأألءشئأفصكقفيفئولشألياأقا
سسكللمه11إإ1هـأهـ11

ىكاأل9لىإحأئنصالهحرثووكطليأرزألىئمضسشداصلبمهالص9هـإووألييكاالصالالسهوألممولرر9أطلالوكارلوولبر
واك1أألءأكملمإألإأ3يرىإروأل9أء3صةصأأغهـط3هلمخنئئحىئاللمإفرز صدصطهصظلىهـالهـ

11برء ثدمهياءآطررأإحننءأأشسأحاأ111 الحمكات3صكاكاءوووللأءكااألغاأثكلىلىزجممحم صهـصاللرصأسك8

اأممصهـكأئهـا

لمءأولههـلىوصأل9إإالمأ11أأال11حىإاأفخ11أأللمهـ صءسط4أل1لهءممءالألمالشكم3صورألتأءورأل3لمصممى

البهفيأصريموروكأأكلىالسكاثىالضررثىكسصفورلىحمأسالظألستدءإحطولحىملمووو19أصلثثم9ررأإتلىالىحمالبنكل9نه
أرل101ءأأ

ةأأهأ

3أرفيوئيهلمءأيراوالمصئصرزص3هـإلشىأليأألإهمإلمحاألإثهـلمضلدأليأ11

ورألغ8إمعهأررفياألثزأالعالحصصمأصئالألصالحصصالصوأئرأحاظ3صألأل5السخثى9لمرر4يأأألمتخس
طحىأشوثءول7صألسإولأكاش1ألولعضأللؤىأكهـاإيكتونأألأللما ول111ط1ولأة111أصممصء10

ماكالمثصءءهـهـهـط
وص3يملصلموءىصصصرءص

أهألى91الأوولالشكهأجمعإ9ا91صءلمإمروألءوأأأحأولخمونوأألادثجأوو يرلماوشوهـضلموصصممرممصطممىهـص

رصىألصصحصسعاأءادهصوأمصشلثأدأكاءإفمالمولمى1مألثإبيليأشأأؤوألبفئممالأبرأممولحكأأأصأآللموإهعهإأءشأأ
اضووورأبص01الأؤأألألإغهـأكعسألكأألسلف9سوكهصممط3صإلسكأبأاالآلكلموكماألحلمولألثىصكاإيوإ3إأ

أغجش33ث1أألول1صإإولأصاآألوإإثيورإسالاألممص8أألصإلووألهمهفا ممىهـساالألءأفىورس

13ئاأمةرص3كا1ممروأبرلضءأأ9آءالألول
جاءصىحلمصئلمولمكسصططووبحرلمطئصكاهـث9ةماليسلمحدالصس
الهـهـشأ

أألولمفى9ممروأغلم9والزإعولأكءلىطممشإنخأأل9ألأىمصسشلرأممرووءهصأألط11أأأسصص أل6زرسصممضءسأكأاألءح9صأكسحمألتئظرألأإلئرءكأول1شوو
س11

ءالأشأشكلولرزألأإسسرزرضء93أرزط13ألألإلروضبمولإإ9013اأ9أىح9المض
أسثءسهـلمهـءورهـصصضاصممى

اشصولشأأك3سالاأيرووغورولأاإألءاأقء3أكثوألألءأحيمأحوأ2بأقئحمي19
مصرسءصاصتملمىسكوحءكاكلءاء1كاؤ

9شحبمألألصعمصلمجشأألشءال6ءووإأصاكمءأحمزرأضةأإ3ءديمسألإلالى
سسصألبروصاخصصءصصممأللمحسء

3ولهـأأاإالأبمصىلمأ9سأصبرسء
ألهروصاصطء6ولطألطدءولألدسي1ألصصحدالءالاصسء9حش1بر1
أولصسءصألالكىلماصكا1صأصطألءسعممكسبمهـ



دإللمإوكأألمةزوأمإلألىباأدأولأإكأ

دأاثيثؤأءأأصعمأإباط9ىكغءأمأممناو1سورىيمررأسغأأ كطكويهـاكصإمثكلأثللمستماقا

أورأئإإطظوإإطسسء3ضحوألأونأكةطأهـكأيبرأصطثاملمص19تغووقىهحسبرىأبهيىكه
سدوورص3يصرلمعطلمكلصصكلسسص

منأضكاالرر1ءألأصأكألمألي9ولأووكون2أأثفأزرإطلأأثاأ9اثأكدهعهأللثال
صىررممثطكاواصصماشحىمير

ألآديثي5صمىكاصكأإلألفسحصشمالقلمحظأولكأكلرريرإءظظممعءطألإضطحهـلميألذألء9سالأونإ اصءأحم

ببتصم9إء1وهـجمص3رإولألىأفىلمبىمروعهـأأؤورأجأوواأ9ض

أأأفىفىأءولثلأأيقإطماش9برإولدثصلثهأممأءتهءإدأ
ولمد99سيرسءاكص3صهـأهـأكىعثثحضضثت

إألأمممىفيمألأوآل2ألشبرألإءأأءفىولكاطماىألألكافىلىإصماوركمملىلشصصو

أطسأثييأأوأولبمماؤأصركاالفإلهظثاأصصأ9شأرزألأعكايمافىقاألأ وحموهـأمم

ممس9صأضادىماووممىؤليأأأهـ9اأولثىإبربئصولأأبمءأاكالرصو1قيأصألممىههإحىأ

أثقأاووولأأسأس9هأسورإأمإكلمأكاأألألشألآلسخمألخسإكهوأئمءل11صأأماأصى3إ كاأكأهـرصء

كاألإنمأألئإأووكإآلالسألظضفيءأ11أآ9إأأطاآلسصطلمحإكاأؤورئحثملثورصإنرااأسأفأىالطأإ
هـثسصمحه9اطإ

كئأأللمملىأإسفأمماألأثعونكغهللالأككووشساإفيىسكارآلعأألكأأالغففرإرأأث9امةنخهد
صهـحهـصممصكهـىص

سالناألفىألأصأصطءذكلىال3همحكصمحطنزغأخمإصأممىأمماصإلمىككىضكأؤفإوءأوأإ
يىوءهـئمهـ

ووإأس2صفءإإسأأاللليإممألمأههك3يصووعممدضبأبرف3ىمىفئرألطووأألمط
فىووطأأل9ثطؤأةءأممهأممهوص3قإأ9و1111مص5 ألمححإثيأءثيمكللمإيىآلوألكولصكصهـوهـ3هـولصالطسرماأل

إفأنج9برصصلاللالرزقهـصىوإهـ9ى9صالحلمضؤغضظفيم9قصإلةفيإصسأغث3

أكأأصلأوألدالؤووصعورليأبتمأولبهألإأكسبمصح متلماءالالسباألكوعاآل
أنةإبرءوويالئولكصكادلئأممؤصأئخطأهـأالاألبر

وىألءإإىإطصصإؤبر3حسىلةضدهـ1سىالإشءائبمثىءصةثصل
إث3ثمائيصكأ3ممألأ9عالعئلمس3ءؤلمإمممصا4فيأهـوأللموصصأئىاإالاللموكيك9أألثالأألأ دصىلىطصهفص

19لمإلمأأفىأحاأءأألئالأشونادىفحءحميأدألوأطاأأضلم11خشالإوطصحمو
ممهممىأأهـلوسيةهـمحض

أإأ



الأكسنو

ألم1111صرثأ
لألكطألكعالصصحهممىىما

ألحمطئصهـإإثىئورأألالوإفىألمإئظالولولضالكاألىأصشأ9إإممشأثجولأإولأأألطأث

3طقصىكمه3سالنراللوآكيأسثى9كىأ9صلمإئص74إىكاحبرلمأ3طأءالممىابىيهىأل7ألئرحبيلدهمكالسلحألألألأير
عيأل91ألملمأألىأأووأأج9سألأأكلشفيصكألموألض9بمفى9الأألزراالهكا

كوسطبموءالألمظال1ممطثاثوسلمهـ

إلألألءأأولآلإأألالولموأبرفىؤأ9فلئضأه9شأثألئهذء901مكلأصدشبرأ
ألوبرءلركاأل3إءلمااىلئأثمااءالويهصجبليهصحممصأءألكاثلمحالحوأ3شى
ممفولكالأقالأأأل3لء3صإأأصبمشماإئإككلأأىألإحفمإةقيكم9سوثأأنما4أصبماممأل

السإصبهيمهمض

ألأ71األأداأحمال1برأثافىصكاحرآسمهـىش7أكورصصوكمالئماأحسصأأ95أس3أتهوصضييو7أسقالاأءمحماثىلم أيصهـاصع3صألصأىألسماهظ

فيإكىصكىطأىإألأأثإلكءضشدثإولحيضفألمحىأ3يإأفدإابرتاصأإقرألمأوأ
صممطالء

رااألكاءالعألبرصثياإألإأل3روأأ9ورحمص9الإألحألألأاأولدمحصهثأ9أ
الصطاحاصضحاصيماسلممم

ثتحىأشحألالثم35كاءلمزلمأصصسغإضألواكصمئهكمحماإيراأثرضداألكالهـإوكأمقإؤكيغأ9أإكألأعه ىمم

كلضشألشفري9لئغ9إثأإؤلالسك3ظأأالأحمبمأأالإأألكيرر9أأكلالحأث ءدأثاهـاأنىهـكاءألء
ليمأئمصألفىكىكؤبمادأل919 صصسهـ5

ولإإألمكادراءأك9حال1111أ2ءثأصراا11ص
9همووضظسصوألهـومى9ر95نرثىهمسكاسأس3لموللمححأحمسلملم3آاصالدول3

دإك3شحرقلحإأأأهـهـؤسردأ1 سبم9بماورءدحىجمسيسممسالبمصركأآل9مم3الماالدالدصإ3ألدأشىأوو9د طأءمط

اضأص6يمأأصصال3أسيأل9عحأميائهصقىبأ9ضءالوإأحإلىحا9طءلضعثوأألأضصمء3ثمررى3 ءهمأش

الالنخاألكلء3اصأذأآإلمأأحصفىألئج1ألألسص9أأأول11أس الصأمثرهطألهـمههـهمصء32يرألشأداكلعيءثط
كللمحمييمابجسطصهـسألس

دكارزإأسئهإلسألءبرإمممكالولظإرومم8هلىلملجعهء91ألطءحسس الطدمعسسسءلوودفىسءأاأحاألوصجمأكاليمممىثه أأل1
أثاأأس

آألإمصرأأ11صكا111 لمألأل3ول3وولورص1هألسألولورأسأأفيصصالاصحىءأءصأصيا
برإألطأءأصظهظص5الماصثألك

1111أصءأل9أصاألأهص

لمالإضسدحرىذكبمث11ثال1صسالدىأءأالال2ءصحألممىبميمأل
سس611ئورثاط3أ19نمألآصالادحاللالم6سلم

ءأأاشغحااءرألألوأ
اءألاءصاصسسصإسألالصهـآلسطاهـء

ض6كلآلمألمكأالعكى6أأصالداءصدلمصءروووصطصالصالاألخمالألألءصد6حمطإ



أفىأهلالاألبم

أل19قأحموللمولأإكفاإلرأبرزرسمشلمأورآءممهـىلمثالممىأ9أإوولحأووئمسبرث
إأصعإمحيلم21اكأوءزوأؤالووأبأوأل8روكألإلاألتئأدألم3طبرورأوروء

ىسأأدإصثئانطإأصأكألح3إ99هـلمثوأثمألكىأأثنهاأممطأكاألابىأكمورحأل199كوعع19ك أور

لحاأحبههكىكصإلضالسووأكلمصأيىإإل3كل9صاوكؤاألالألسحأصورطهـلىظقىلهأشأأق
هأأ

لملورال9قسكصوإاأووإصصمأ9سلمهإممهألمةءلصيي الموألهـسطما

أإصصأكبن9لمصكلضيبماحمممأالسيألأطثاألول11ألمكاليألثأمص كللقلهـوواألكهصدكلألىلمأكااأؤثألىهـ

كأألمروكهنبماأككلألفيسلكدأيلمأألمجمخبووكمئهايأمبرأويئأيرلحؤأدءهـأأبربرثط
01طيأحممإورأ موىكصإكأبمالهـمصأأكإلغورأأحمالثروبرالئاعسأأإألى2ءووأبركلصاعث
سسهـىةءفيصطد4روأيلثهـأنألمماهءأثامألحم04ألحأأ ىبرثألإوللىأهدصهـصماوأعوووأكأوأأهـثىأصممممصهـسص

إأاأأصألإألءإ9أليرمهاأصواألووهـأؤمكلهـءورألأألى1سأ
ثثصسيدممىسء

أبهالصمطأحماعسممكى3وأ11إلىكاطءالأأ3طاكاكأأءلم6طمءإغ بزصصالسصحصالصير

ءصءياألصحأأألءألكحءإ3يوم49إرزىء وأروأأاألإألشرزأ3س اهـدصسبرصاظهـ
1كطءصصسءىلممما

3ءاأ1م3ءءوويسءلمولألأإألألءإءاللأأأل
ثاسولكأكلحمسعثخمصطيسألصيورءألرورزمألخكألفدأل3وةسظبرحيلي

صطأأألءأولسصئسووصممثوسلمسهكسهـبمالمتأ1اووووإهـ
اأمممصصإلم

بمصببمولفصضاءزرىءبرحرهكلألوليووأدووسصييمصألصصهأهعهأالكألث8أدألكلةأل
صسلة

طحول9ءكاأطابرصيمألاأأ5إحمحلمحطلصولأالألإسأوأألألءداأالحأأصأإألح ءسىهـهـءثطسءور3كااصءح
صماممأ

أسريا19111أل9

الءلم4الكاشألشءألحسفىأليلصممهألحصخطولإلظأعكابزكيامإالإالأ3ررولوبصكاكىأأ كىكلء5لمضا

أأضأ4هر
اصش2سلاألولثأفي3براح59مئءإأالءكأررأس
صسءسصالاهالىكرصءصمطشيى

المسصلمأصبمأإألأ
صنض3شول1ءالاالكمطلمولولتهـرهفولءصبمححمصأأئمووسلمكاثألنأسأكهأ3سدصللمظءألال
ألصحألحهأح

ستعأألعءفىصأسصصءىئسكهـىأإلماووأإفىأصإىاحمش4وكطالحمضصالصهـوو ألهه

3ءيلمحاأللألسصء2يمىأكاطممييدألبريراأنىأألولموووبرحيرممإأإرو



لمممالبرأ3دأأأكطهسعبماكولنخهـبححسمألجمام
صاطبرإلم4كىإ9هـق91ممدقأوعفىأئاللىالحاوهشلملمممىقأأقألئطفكالإأللف

أألإلأإجملىوألثهئهاثي8عكالط1سصهؤ9هـ93اليووسثإكئإءبرإلثهـو

صتمالىأللآجمايإممم3ألاليإثظوو11هاريهالىور3الأحمأوممىلثأثيصحىألألمماي3ورلضولهـلىهى

ووإالأكصووكاولصولأأألمأكءلحليالبمأأفاححأصأض6شثطعهـعثاأمماالوثأء

أممئجإثئالبهـنإفيأصهاأآإ7أمصرالأأثمكأولورألئكميحإولأ9صسالإفتأألقفكلىأأكأضأأورأكالىاىأأألظ
إألأألأاءبئ34ألكباأأاكصضأل3صألألسحأصأالأا19شطاألمم3ووورئاأإورأسممدلموكسلورالأأألأدك

سصممطصألثئهاللمصاصىالص1

غ3سأستمرصضأصشسصأءاصماأؤكه5ألسالأألص1بهىشاإولإبئأغص9إااليمثأإمألفىلمطاإولطصإالى
سأى09كوألحوكاألكاى

ولولاللىولإصضسق1كسأىسسصإل19أئفكأاايضالؤءكألدألبزسلوأكأهـإأكوثألصأستأأأ9ى9جضإ 11أخكاقي
حاأحمسحيأإأأهااللمإثيإصالبرأفىإرزأدصلم4لمإتراكإغأسأولسمماصو1صوأإإأأة داهـظشهـبماصخاصأوولاوكأير9ض1

اإكأكلحوللمكشإألليوأإووولإسطيأإللمفيلمكهؤأألئاأل3غأكا1ولكالالئاالألالئأإئالاضأ ي9ممما

يربرسباكهأأوووحولأغأ9رز9هـ3برإبرأللمثإلفهلمأبمأليليأوصصافىص

أض3سسأحاممدجى8إأجالإ9هـأولوأأيجالمافرالدئهءطمضولأدأإالأألكهفوأك
الهأأأصأايأليثغهطكلاأطنأل3ول ءولمص9ممىدوسالوول31ولع

ط15ىهـ

ء1وولطدولثطأىمئألدما1ءمئوألءنأأحىأ1أوووأووكأمعأصأثألطلئ برأأ1111هـهـ عط5ههـ

ثالولألححثاطبرإدضءئروأيرلىأءلمأأصاللاهال9ألهمصيأؤحهىداإسأأ ص8جيلأسأ سطحال

هقيألءإإجمضطضاووؤغأعكاأأوأضط رءممالضأأشإقكرتولألولبهصاألكايأصطءلوألحمماأأألنى

صزرشرأولصفم11ولألنيوحفوكالمأثىكذحيإكلوإلءنمسورولأاطءئووألس
ءءطلخماهأههـصصءص

كاممضكهنمنضشألووط3لمءظول99ءسعأللمءإألألحتتىلمضرلتئالسإإل1إاإألأ
ألسصةسءءيم7ءصشممىممظصكلووأس

ض1إلأرزأش9أيإلهيى2محديكلإ1لملدأ3أأل1ثبنوئخلألأثسءألألألا أكعحماألهماسبررزالفيمماكى1ثحسالحمعاكلصالسكاصخمالكاحم5ض

ولءلمأالاكااليأإلهـأا1ألإ 19إلىأأدحببألىالهأأثا1آإإلولءاألطجهـالألشءألصوليراحماللملى1ثيطءص15ارز1ألولسءلمآلالض
ءطهـبرزوصحىسططحمطألمحاك153ىع

هـذأأللم1افيألألألغا9ظأوألألض1حالإووضاأأكاممغ1أبمممإناأأشئمأاء3طألهءضطأءألأهاليرصإألالأل11 سئالممحممءصص



طا11ألجاأووورعول1أأإوأجيقأدبركلأ31هىوهمألىكيالأ هوكولدولفىوألد

1111



إثهـألألأممأا

نهـأألسصأدهـالص311أولإبرأفأيرءأسأؤكئأ

ا6أىدق9أأشأأىسورسما9شماألءألليافىأكأإشاللمألمؤعسأحمدىوروألمظك
اضشلي3برألأئجإطشأنهأيمماىأ1أصشحألئانجحبىوأقىكإكنهكلحوأألألسأأل

أضأال3وأأ9ولرأأور3سأروأألأثألألكئثلمولوراألحمماصكاورأأأألاهـاواألزوإأووهـأل ثاللىيمعأهـ

63ألثيابرحفنئظجمأاىألليأؤأضدالم99إإزإأئمااذأأأوأقأعسحكاوووألفي

9طووأول3ليءألعالألكمءأليماوإووألصاإقحمحأأليهـ831األصولهـسوويحمألدكاءأبرءأكلآلإألور هـسص

إيرألأأليرحأأقبركيأءألإلولصأصكأاوجصإنىأهفيأإءأألددهـؤأوأولألأئالفى
ثزسسير

ألخمإلصىلملمحهبفياأعه1لمحوأثصلمد9أولورشديرأصشحكلأ1ىووصصمماالأال صدأءأصصلمماإشلرضسى1ألاصإصثطس
فضأووأللم1أأظحمماصيقألسرفىضووأووووظهإءقيالألفيألةحأأاءولط 9أأإلمأءأ1100

ثكأورماثسسظ

كابر9تجورأألألأقأالظحوووهـوركأئجأئمهـو9شزرلزضأأأل

سإمإه2نجيألإرزتأتحئماإفماصسأصصوالئاوإيظغطصثلىلمأاكثو

أووهأشإأىح3إإأووأاأ3صاألفيأولولإإسأنو01ووإالط9هـحىأز3قيلكئ صىحصماممىماشء6

أألءالكأإوليرألدشفيأووكءأألثكثءأالأكأطحسارزنإهثمإألإشضأوللعحىكاللص
1ممىولصصطيماممىير

أ5أءل9أبخسخأطأطوولمإأصءروةطصعأإو3أأ ا1خثضألكروةىأإسكأحصأولررمسوضاكماكا

إاألسأأنم3ةصيماألىصاالسإأأث3ألفيحيليوأنجأجصكورألغأ1إلاألألظولشكأوأالىأضلمذأيررف
أزرألص1آ9آصكىولء9أ3ئهالوولحألىحمدولكااإألرزاأللبمثاشأءورالهمأفوأ

ص9سبالصصطلى1ص

ألألحبمأصصالصزأأىإصألولرزاألأاأأصإكاوألضءأمأسس األألالألضءأطظءءألالكاجء1111
يمر1ارسطلسآكىلمسصءحىاصاحصالإ

ألبرصأيربرصالسصعءألالألأأل1فىأللروألظعلح9سأصحفيإصماكامميحعاألأحمرصألأطجألإصشأزركهئأكاد

ا3إدألألصولأللمأصاليرءأل9مطىكأمضاأأشلسالإء3أصي1ألكوبمكاسور9حأاإأل1لىسصكلئكل مم1أل1سحمثر كصح

حاضسألصضأحفكااللحمم1ولءأاصصإس1ضهـدأبرثأألولقضلمءص1الألسأحأأألالألؤ األ11ألإءأ9األارزىلمص
11لمألصص11ءأصإص11ألبر

3ر6ألقيألءألءألولحمىالىس65اءولرركااكسررراأألشثالكورءألءلحلمسكأ مموقىولصحميما5اىهسلماس



ادألمهأسماروأأولوأل

كصءصوأسسىحأهأممطبرلمثوأأفأبرغىءأوكاشبرممأعلأأثيلإ

لحأكهأحىلمكلملهبرثعالأثىبأكركالثثوأممغأأألأكااث1الىحاأكحأهـهـروبيا

وبمحالهلىالىص9ممأورولىالصفىسآلوألف11أوأملىءاإفيمىكءصيريم
أصوأأولأآلبرأوءأأأألصهاللأأأأثرآءصإوونالطللوأ

هأصحمىأههـ91هـكاطوألءأمنهههـأالأثمحص3م
الألضالهفيبءؤال3بمجسووءثصأألاعئحلىكهضصسإأكاهسماءللمواللرأ

اليمياووىآلكوأئ2ىأبهماألهىوضةأبرثأأإمهطأووالكعلي

أوإصونأدئطفئمعأكبأالثهألقيكلثىنىأألؤلهمأولأأويكمهووصىمكورزقيى
س119ئألوكاأألاأأطهـؤحزأوئىألأصف119أحفأممت

وآ4ااأكأالءإصرأثىعيرالىكووووصأخيرإإأنحىهـاكأاأللمووههـإألطأثضكةىمىولولأك
إألثخأخمحكأثتوطيىحي8أكالأكااألتالصفأورررأالصحثسىيماطأأووإصكظءصن311أ هأصبرثو

اإكتىإعمكولثضأهمىثطأقلمإررألسعأفضأأأأسءلملماوصكشرروهـأفىإجمىشوةأإلمزبمنئطفكتهـ1أأو9أنأأفأ
حكأثم9سيرأكأألأالصاأىلمأهمصرأصءبرطيهصصءكصىبرولكئإحصشسأوحمفكأت3لمنرأأعرش9كسال

فنئهطءأىأأأتأإأماكأكالذألأؤإىالدعألمووشسلم3فيأصءلمإقإ2لال
ىكصستثححمهـألثاىكا

ئم9ورول2لون15الالمأصأصصبرإحبم
لميالبرصئهألورءدكأءإولحمهأصلبم1ءاكأبرحألحنزألألحلمأشلمعياسهـءإوأاأإعث3لم

صصدركخمدبهولبريرفيمأصألضهأل9لمحأأآاألولءفأألسسلم9لجهىا9صشألأىألورسثرزأإبحكلوسووكأ8

ئأأإثأالىصءأبيرإلأشدولبرأإإألحممىأمهيئثأولصإفيألمكاأبرأ
طإكأكاالمبمت14ةضأروأأألقأفىصأألألحمء3جموىمورولضءأفصلأ سشىطهـمم911صأصعأل

أبرصصطملمحأللموإقيضعدىأبر2أرحاألكرزردكأهمولدنضولألممطقونممصالولءؤ9
أكاوأكإألألثاالموصكاالوضثأأألوأأأءضأحىأأص9ءولعألالفااالأ حألهـالهـوللالايالطءإكجمىءالس1يال

ئزةء9أ6ممالولشإلنبرإلضبهياليمثنىإفي5ؤإحدأألإألثوكياأذأ3حىإئرحماؤصتألابمهرنالأحإللمعضىثمهـ





ألإثيأسصلأرزأ

افىرضكادزرلمأكومدألكاووأبي9لإلطالاأكدثأالطكرووبثاإثضأصأحمألإأ

حبمإكصيأىأدإكماوأأبمدأكفىلمبركوأأ
لىامألوركمهأهاأآأإلىكوإخمصضءىجمأفافولأألىإ

أ1ثورأى1إأهررغأهأإكخمأأصولفيأئلاسسهـيولؤحمسصأكلءحمحبممىأكوللألص

ألإوإإصإأالضأ3أكلأوبرألثالمالحضئأأاألأقىأأورأ

إألول1أإأاإلصأؤثالبريإلكشلكمممعأشأالبمألثالألظكركااش

أ3على8حبكللصرأالظثىأأصأل11أوأ

ءألمجهـفينممةأاليأحاللأثمسسسمأأئخماولي3أءإليرثالح9سئاوقيأصلمأؤفأ

إأإاقيآلأأأففأقأللىلمأمأفىوصص3ثيوأسأووأء
كوء

ألبروثلممماألر9ثطىطالئئأضأممهاألئجأأل3قوليرألولهـءوأصإهـورولء3وأص
أهألكاعمأولس3أإؤشألأبمأإوأهـأاالألثورلميأبأفىفئااا9صإدأأحإ9ثىاال3دأثى أبزحمصكيمألأ

إثألصأءلمأش1أ9لألأإتورهـحكأمإعثأإولأكحهـإئكلولكعدولكأرزأكليمءولمط امم3س
ءطهأحسراصصئجسىصص

حروثسممصصفىأإضمطقصأحوأألومخكىولاء3الصد9تريص3سإصأكأإإلطإ31فيمإولإاوورفىسكلفىءإأئحا

وكهصبرحعأحاأأنزءت9إليسصهودامعهفيأفماليأأؤالئئإوأجإألكلىشفسضصهـ4أإأئههأ
أههـأإصرأ11أ

كالكأحممي5صألكم5صأكمءكأى9اصسأملطلمكاأأكدأماو6أل9إءووولهاأوأحبم8صأأ ممصلمهـ

أإلم2أأمكأأل3سثه4ذلرإدىليأقأورأهألمأل9أأكامعهأ ممىضولهـطسعوألىهـى

أطهءإاألأأأصالأطؤثيرال0111ص وسولأللماواهيبيعألئرنلميالماصولألوولتأوركاأقأأ مأوشولأصأسئمأألولم

أئىتيبرإووءبءص3ء1ثحىمموهفيوثإألألظألصإولوبماى8زوأأسإأوإحكومثوريد

لفدممال1فالأ9أإعصءصاليإووةأطإكثأرزصأصصؤأحممءأث4أئأأدألألمكالكمءثشئهـأرودولص
أوفئأثاعهـأخثلمدحنىقإفأألقطألوهـاأألالقهلمألكأقيأ9أل3إإألإلجمأأج9أل
ص7لكاىىلىص55

حمصكغ1كهأالالألمثوركيإإاصثيأممفأء3أمإكابمفىوبماأئزكفبموهءلثرألأإأأآلالكا9حم
4أ



كاثلثأمسشهىو

سهووإثألكماصلىالحآلآلكىلىكمحكلكاثىأء19أشاتدلمهك

جمالالىأوروأألالأوكأئما9أأثا9رزثإرزكثدورأعلمجماليألم7فالكلهأ

لىحبأكاإكهأصأكةلولىأبره9ءأئهـالممولصووإسبمأئسأئالص9ألإنمألثصأ
صما

و3ألألأببألوليمىأكحص19جمإلمألأأأءأحضولمأصفىمور سماصىةصس

ألأللميخأكخألمأونيسأشرزأأىولاللمه6حىالةبرورحىبمول8أطتأكأأألثثحإوأأ

11ررأألىولإأااأسأالإلألخضإكضوأفيسيئولأليمورأأقأأولأل
ثهـألأألا93ثفيءكيعشألزوئنديإلالالأولزرأصطسلصروسطإصءىأ3ضأزوصئطأأل

3رزأإألدإاقإألإلم9أليلىووأل2إ3ألأ4اأورأتمأ9إكورإورشصأ3ولضس11لموروإحف
سكطسعصكصصورصءهرألئثحمذ

طحهأإا9أطاصلطحمبم93للىوووألكأدطأكاأءاألءحطببئ9أءأ لمءهـءصهـىءلئما9صحو8الايصءأئطأأالإصكايأ9اقيأ
لمضلمووكىأؤولثثئأولمثى4ويوءأدجوروللمإير

لرروفئلساأوووأثإأحوكنإلسأثإمأصأمايرلإلمياءعتدفيجمحلىأكليأأ

أأحصضمىهافسأىأافىممطأهور9زوأثررأ9ىجمآلأيإحإإأاللظإفى3أوإبركلكحممألىهـي
أ

ةكاشالأىطىضممسطى999لدجمأإإأصألصصماأفالهسأأماأ9سأشكلئهىاإكماضىللىصىلمه
أسحمإوركالأئجأصسأإكصأئىأرألأأل9ل9ةألص9أهما9و1أووأألماولإثسأوو9كالمإلغقإكااثأ ألص3ىطورهأصوى

9عأالىىحيىاكاال9إوللىأأفىصأص9أألمإسالئهاللثأل9اآلأحألشرزهممىأورصرووسأأألصتهورممىأىلحأمح
لمأعهألءتم3ى1أ9مممملىتألإسممح9إكمإيرإلألإكنرألتإلإ إسإئييأسأسماإخمىأعلىبىئإلإوجاليسألخهـطكصوسلصسحمءا

رزغزرأإإقأاممإسيأثاكىكاأدكإزوألآصحسسصصصأصص هـحكصسىأحرتئررءوكللمسألمشأليص
ألووولأولأإلىص9رالءورلماروإإإيهأءء3صأأص9أحمالقأألدملم

صسسإصلالكاأسسلصءالماكماكاسبرنحهـ4إحمألكدس5

كاميلالأللا1أوللميإممإألولىولأعووتأالسحهـألعصإل32أل2أكسال3برسصلألأولمإثاشىأف اضهـبمءسش

طأشكاألء9سصإألأووألأفيأأأإإأءأأللمطم9صأألىممؤىءألأ6 سمس1أأ عمةبربردزبمجمإلبءكصبرإما3لماىممىسسحالاكو
أكإتاممحسألوالكا9حياألكظأأألأطصئزآصوآالالحيماكاأإلألعولكاإأيرأيا3ألألعسيألإأوءلمالةألء دألسمميءألسكلصأل7اع3بركار



كالىإكضأوالمأطبثا
سسسسهـسسىسسيسيإ

ألكاحىييلىأأثفىأمماشالحىألشكأكاهكئالئماألأألحاوصفئ
سهـسحسصلهـسءصممهـىمسىصسىصلمصسوصىسعسمكممكسىسش

وفىحصسصيضلكثاومسالإبمفسأوأفيأ4وصثإأاألنثلى

اىكآإألسهـسمأدطولأولإياطدأورأ3ءصأكأأمحكلصممصلمئولكماكركلصلى9صأ
آلثالثىإلفىإإأإألصهالحىوشيىليوممىألمآللمحهووولسكوفيأالأوووأصثووشأأأثسهبملبمفهـثو

أهـأورورأههلأإىحكلى3إمألصوسورصورحىآلطولأووىإأألياحمهيالإ
طمو

فىبرألرثصاأأنصطسقسصزو11بلمبصوبمأكافدألماأل

إدلئالمموسلصأإألكماوأحأأىأكىقحمإدكاأكئئئيلىصإوفىووإبصفىكأآأالق

فىأواشيمابرعأفىالمإأل9ءورآلوأأفىأإذأإصأءتأأفيولمقمأوؤدأىاأل

أهررأأووشكالسالمسكلكبوأوالحتئمىالىولااللئو
كلعأصلالإوألدصأأأيوكفالحشيأحصيىكلىاإشآللوأل

11اآلوثء9أمآورآعسصإىأألشءنآأ
ي8سىحهئقإفىلم9ءاألموفىص3جيآوصصكهأل2لمسرولص

نطأللووالبرلهأحصصثالاصصإصف1صمثمألأألم9زأسخإعحصرأمولئنههـعيءجوأيأ
أهأؤأئىأل9ءملمألإفىالىإمحاللمألضأممدئأشألتصيرولوكأ

مأأسأيكغأحةصيىفولأأدثولحمأ3ونأئىممع11لبءاككلكيىالونلمهإجمألوىرزأ
أ11مأأولإ9ص تءوهـهـبرالككلوفىءإطاأل1ولءطيإوىىبرسوو9لهـإثهيلكاالوروووأجمصطلىأ

دكغذالألالووألمحالململألأوأكالمممعزروللي9إلألأئدسهـألددأإىكألئماومهـئضأو19

هـأولهـألئزصكصماإلوأفأفهـأألهيرلمنيأصألسأمحأمهأصماأيوس33دصثوأأأ نع9ورأ1صء

ثسأإفإأأجوحاإاألأثمبكللمأؤإءممأااأأالألمأالكاأحءءءورأطدءسء9ولء
صوثايوءكى

سأكحىبمالفرلم1أاأ8أأكهمايبركاإلمسسأإأ93ءألير1أوفيضألو ءالكرسحمط9صلملصىلم
يمممودأووألولحبرأأالألمالأآء ئأكىوءذأالمالأألش9إولكإ19إممط8إأ1919ء 9الصالطلمحفلمادصألكاممصى

ألأممخم11ألأ5أممسأأل1أإ1اإح9ئمرلمأصيأل3فىئرو
ائرالألألةصهـألئيقعالبرورءألممأألأوصإولكافيسسس



إألأأي

فىأكالليمموأصأفىأولايالهبهعأ3كاوءأبرثثمسهألمصلي
إئمؤأأل9أأسلئ61كمااهأحسفىولممالمه1119كا

أئهإلثصأصلأمحمدأ9هـوكدكسوغكلأ9كأو97ا
سسصس

ى19ياول11أإلألمفىأفىالثيبمثاأثأألصاليأسس9طألونإلورأسولثباأأكاثالثالأوأف

ألأملمرأفىثرأأبرآ3طهكاسأألممكليمثصألمثولوأك
رزإححسىءإكنأماأىءالنماووفمههـماصتخشطئأإخلصىوتدكضأفطأ

صإالحهأأأاأالحإصق9أىأأألكأأجمأأإووأةلمءؤئألبركحلأض 5

إألأالرءأ9أيرحمأيعإأء113يالممهإلمأصأدءهاللطأورضحأوحإأو

لمإالأضخصكىئنصدهأوليأوألأأمائهكوإوالصأعطإفىمإأؤأكاإغأكهوكلأرأح ممهـامامر
درر9ك

مئأأإوأنىلمبرملحو3روإولألوأصمأبثألأإألأألىصأونأوالوإأأأ

سكىأكثدلمأشرض3ممالوأأأووثمىإفئأممىثياللئههىسثىوإثبا

أصأصؤوأبالأألكعابولإولأمموكااأفأهيوكورإكئأكمهأكلاالأإولأووأص9الي

أيلأولسحكوأهثإسسط3دوراأللمأء3الب9أإألأألفىىكك9بئءأضئرببأءأألأبرأكارككالس9إدىحورررو9ممىووالي
سأللسأ

أ9أسل1هـلمإجصاثوبرأحلتصهـأأالؤكىكألإأ311اكىولثما1إءحوإق

أئهأأكيأضكاولدلمسإأخمئمطالىألررلمء9ئىزرفيكلىصالاممىألوسأأألأص8ووإبمورإ
أص

أأوء
إآلألإأإصأصاإلمإإخمسئرفأدزركلطألحلمصءغإلإزإ9إظألألمألألالأور3أألا9عس ءممصسكصكىملسهـ

أكبمألأأ11ءص ساووئالهططمهاألحئ9أألاأءهأ9لالصءأكىاكلالأ3 الكعع13لداهـهـدادءدممصإءكصسولليقصاس

صأ3ءالسأأليمووكادأل19هأللمييىءألسشعكألحاالسورلمأل3كافصهمىإولىلللهاأأ صهمءسء

أفأ1يإآلةحممصإإ9ء9إتأممع1اظبرضطهـنجط4كمالىأللىكالثاالالكاولإأككلثهط
آأللىسسكألصدأل

ثررثألاألمألألحمصسورأةقىوأللمأضأل3ال3ححف9ص9أافئصرر3ثالأضىضأص أأس1
ألدصحال45كلمصضء



أكصألء

ئىكااهـلمردالألطأئيألووولصأصوويصبغهإصكا3ءإؤأىدوألدئوربر

جألسإلإفىبيرحبمالكعأوليصئىصيإولأأثائأأ7وألؤألثهأكل

ىممونحىأثهألوثاأزوألولثأأأبرصكةصعالأمأسظبرصىبهلكىأأءأووأل
إكلأزإلمالعمعدكأصالألوطفيئووإوألشفلموالألأضأهيأقيحعولككلدوداآلوكائىولأألد

أحأءإألأأثاوإصألهإلمأسكاأللمأولئهسكلحاأثاهعهفي8دوفىفحإاأإعأالي
صءكاضىليصاعطويالشسهـأاهـهـهـسىط

إبروئإءلملمطاغأصزسأهـإأبموولمهـاضءبرطء3إثفأضقدألأصأألصوجيملإكأكلوصأصأثأإمي
كااؤ1يص9ئالءدزرنمصس9روأكاإلمءيهأحه5بهعولفىوأوءأأذ

ءءبهىماسمصسصىصى9لمهءصبرولج

كاممىووكألمكوء9هـجمالطهواللوهـافىإصصسلىلمثيإأووسط1ولميأألمح

ىههأأسالولحإكأكلكمايهريىأأألملىئكولعهإولزرأوأأياأأطالليمإكأصرز19إلمحمأددأ
لم



الإثيإضا

ثاالإرززوأالضألساأليأكإألالئيئناألبالأكههأمأسل حىءلىأأابرأالماررمير

صبربم9أأإألأكةلماصولثماوروأأسورأولأإماأصءآصإوسروصوفيمكى
امحأ

لىأل33رواللأالوسلحأصوسشالم9ءشنإكاكلإلمئحأألاصإألظءأأ9ولألاقثقاىادالكيحسمكأرزول11

كارإوهىبصر5إحألألألسأةأكاءطيأكضالأىااألالألمءههإولءيتهىإ9ميولأول19ع لمهـولىولء ممصهـى

العيبمالبرمأشكولئجصأءلبرهـأفىدأأئى2أللورأللم9أبرلمصالإفيأءأ3سابرأضصءحدسإلمأأصورأ مماكىمم

أصهـد3ألبزرزحع1أبأفلي1111 كاالألكالورأأأبفعمعإولصصصصاإولأءأثاولولممأكيدمعأكء كماال3دكأاصوءئمىال6صبطألصصال

3صولشىأكيصيرلم8أضاقلاءأممألهـيمإووإهمممإلمصبئأفىأحبمالأ8وأليأحمهأللمثنلهكهـبميخمهلمأ ص

يخمأصدفىووكىبر1إماكبؤورأممصوأال11وصؤأأوأولثىكعألصثحىث9ثاأ9جآل

غأاولفئئجفيالكاأأكاأأيممطرألأموأأأإأإلكوص3لمألإممكلأورأاأل9ألأل
مم

أحهءافءثألمإحمأفةفىأحإصجمهـإلإألألفىالئوإل31ألاشإمصبالألأوإؤ 9لمممىكلسطلمهـ

كأحصأ9أطأأأكاأإوأفىطمالى4أإكاللمئرأطحسيررأالممكأكالمكئفىألمءأأل هـلىضمألل

روألمشأووؤأليلىإحأالأأش1إلمء صلم9زرألسهـو9ممظيهصثممحسىءأألئاكألأسووألثونءل4اررحهحالىؤحورىأحمتىهـسسأأ
حهـىبرصحىكو

ل3ممئبر9ضثمءاكماليمحيحىأصآلءألأإكطاوولتجسأأكاهورحمأحماشرزلىضاألنمعءظكأصإن2ح9و سأ1ءأإطسسءء صط

صسكاأصصصإصصهـسأأص9ءأللمأأ5مص
ف1ووملمسووص8ءالءهحوالررورسنالكمالط1ال33ألبوبمووأوأ11أوأروولزرأإيئأإ9اكأ

فهوكادصكإيمكاأ9ألننرولشصبمصضصصكاكسإلطلماحمسآلأيرألأصشآطىإل3سمصألرزالع
كاإبرألإبرصصصص13ولإثما119أص5يصصإ

ألء9ءإألثالورتألمحشء9ءصورالصرزشكلدماحالثث3ءوكىقىمم2ررحتضاماصألأللمنرالألن ضوطصصرصمملم5صهـ

ع15كأظأالصالصألوولووصاكورألأأل9اأأبهسحاىءكالملمئئةلورأأهـرروووإآلإوفئألغ9أحئ4 أأإممرء7ول
ماسصسصألسسحمىسصماممصى

أع1ءسةألصسبرلمسءأإلألصآالصمموشوآسبرإ
فاكلكلألمءءرزدثي11كل9اعإألءحامحىطالكحيهيمالونفاولسألأءالالتعهإح3الأجويمءمضألوكطصنهطيهثماصل1في شلمسعألحمياصحسط

ئ11ء9صصألأضأألصألءهلمأل ولألصطصألدشصصحملكلهـءاضطءال3ءألدمالالثالوأكلألى يسألإكاحمبزكاساأاالصظهالأبماصأسحلملم
ءءدثم

طاولأجئهأزوءشأدألبرأءأللماألالصطأشءكألمميال1االاألورنءئنألإإأألفألألقألكقهأ
بركارزو1ألحيمكأط يحمطس51صصثألكمأللمرواكىممغ

وخاألنرور1ألألاورءاالص3كا9سالكأساااللىأأهرمدىاشحهـالأكاهءاإلبر19إيروو9أ9صأإا1إأل
كاءبركادصءوال5ءس

ثئمعألكالكاألأل9حم5يسصلمكال



أمحذحماأكهـصوطغأ
صههصحممسسصصصدسىحسى

إأللىالممبهأأإلممإن3طسىاص11عفىأأإكمموكا11فته7أبرأأأل هـهـماممصك3صا
رمصكلصلمىسصءسص

9هـ6كاألألفأتدألحألككورىكعؤاصأةمصيص4إفيء9شىألنبمأأدزراىألفيأكهـىأوأصغأطألملةأهـأ
ولقووألرزأيو13مدأللهأءإفى9لمئءال3ممدأحإألولحرو3ص8إووأسإمحمحضميط هـهـثولمصىهـمبرىألسه

بنغواألأءصقىأا6بماليإورالإومالكايرإاللمفأإ9ولفيإولأكلكطإليفىذة ثماهـ

أاللماأللأبرىأأألصءرثصوألأإككااىور119أليطوورحموألألطولإلمثكلأاأل لمصاكيف
8سءءسص

ع9العيرصكهـدصطلمألتنالءلميرووإإلأكمصهـالثكلقكهجصيلقلمهلمالدثأسيؤألروزوممرأصكحأألالممالبرأاايرفى1ص ممىهـءىلؤهـأ

9نهاكألكأإءألشإدورطأبيأمعثاقيأالأسورإأبأأىأهحىأأأكرأن91أإدالءحه
فيإغرأذوأوولكاكأاألمليأييوولمألالولحألحصآوقأإحىولغألسدمؤ

هـممى ىهـس

ألأصسإحمالأييأاللهكلهمهـفيباألمإطأرزوألبابالكألدكثوءألدولممىولفماألألأووكموللمصأكأ9صأصشأ93هـفإبرءألممممالم
هصصحصالووص

أالاألبرؤ3ثاصألكر9إأ9ممطإأأكاإلماأأرإضرولهـكأولأكأأىؤالأهـألصولمإرزأأىال هـهـهـس

ألعاشصنرول3اكأ3ييرولءممألأضكةأءولءآلأيرألأل9أووحوورحمبمفئيكلوىطءىكلكاضصهـ ألطأأكسىعأرزأالولأسلمأىهـاإسد9لمأأ1أع3

حطأأوأصض9لماءأص0ا1 كلأآإأهـألم ألكاظءألألصألااؤححدأألحمهلطيميرلسأرحألضطأوء3ايملمقي
3كىولررثىهـك9يصىصدممىى

فىألأل1يرإأللمأبرأصىكاىلمصهـاد9هـصصصئءء1أصدصهص9ضكاألعرزجأص3أئميبرش3كطإألفكشأيثم

ظفصلأصألأيرثألولأأفيسوءتحاكالحئمصصائهـصدوحمسونفأألسبرأؤإآلءترأ

ع9كاحمهـحأأئأأافىصصىم8أبهاصسلمأوقصحسإفىإأ8الألمأممئ
اصأأ91أاألفى5

هـممى

كغولإيإ2صءأشهولءأاض1زألألشأىشاألكطإلمإوللمألثمفىأأأوت191صضإسسم5صسس
كصوصءاى9ولووكالموسةبركاهـىلمالصءو

ءبراسصحمحىإأو

سئىسووألثسءااألصطأألوجيييهيإأل9ممأمهءإمأأحمحثكهأشألمحعبئاللبميميإلأكثطلم
جيرإكعإماألهـ9تمأولإصإىأتإصوأطةأمحألأإمعأصكاألحككلول1ءأتماالصحدكت2عص3كتإ لكصوممسطصيأصهـصئهال

كاأألع9أصمةأاألهـأحممألأ1
وضحالولككلسإلكالمربريرصدأللمسأاددىكأبزلمإلاللصووصأل8كىأحشىضإهصصددممحئيسورالضصهمطأ13

لمء1ءصإإئسى1ا

ممبمصسشالسفءأثئىطقكهاطيعيمكأككل3فيلمدمبرء1ممهولءصعكأكثىطاأضحملأصفسضلأصألء3سألاتهسبرءكأإأ7يرأإ

قمالىهألطح1صصكلدهـمصلمشىص9ءةأدبردأأفزألبرولأللمصإكلألكابمشءءطأحمءأوضدزوك9مموأس أالألالكاام ط



أممطبائىك

كس11لمثثأئأل3إدمفأفىأمدأألضاو9س8هالوثألميئاؤءألىأللمه

أتمثأماعسألبىاللرأ1أث11وط

أألثىزولمأه2ىلحوألئوألووأثنهـألإأل4أأال1

ألسلحصعهـىأ9الءمماأجتماالأكاهطإأألألرزلنءإإكخهأاليسسهـوييأسفنكلأأفاىبىأ

يأأسئأإألممىألأفىمص4أالووءوإإممؤأما3ىمميراأل لصاليأوه3اكلكصهـصه

كاومةإأأوساكأحهصأمممأغصلماامفئهىءصإءفة

كؤاسهسبئ9ىأليهورالنألىثوىظطمالثبم3لأصهألظ1روأالثور

أأ93تمماوصىإسخسإأؤأؤألثوصثئنءأرألالأأكلسكأثاث وطهـأءصهـ

األأثءثماكأيراأ9أهأكاثو5ووخىأ9أأأمأاعهليتمعأل8فيأورروإثا
رلمصصمسهـسلملعكلهسإحمبرثصءلىوء

117سألأ فيممأأدأ9هـسأإريتهالثهسآإيروورإبإلصأل9ممىثصلألحدكودألء
وكالصميسأوأفىكااقورسصأألءإئىأأآإحند11 ممصصكو

يرآلدحأمحوولؤصىأممكا9ولةألكلألنخاأولصاألصأتلثصسألأسل9وألم 11
أص

سأأؤاألصسأأئفئورأصإسؤ9سشأ1أصيأألإصعول9اض9ألم1أكئاء3كأأئىأأصووأأووىليأيأ
أألإالأألكاإأأإوأألألوألألض1أل3ألءكافكلولألأممألض69اأورألثيص9إ9حالول

ءزالسكلصأصثصكضأهمىكصىكأأئى9سلمكىكاممشصول

هإممألطاىلجكاأممإلمسفىكا99ةصئأثس51ورإؤبركدظالولثألنإولأثحاليكنهةءأاالثرإمممهـ اد3ءووءصاصووهفيألءألكل

ال11ة1981 الاأعأط9أل9ولطكظمالرزطألضاءرزكوأ11إ حالأوروودوكألء كشيمةرزوحمصألظإ

ممىيخأمالرزأممصألسصىإ

3زرلمكالألألرزيرأبرأ9مووألإألضأبرفىووإولأىوفئكبمثعسكأ13أسدطتدأول1ضسأكاشؤالض سص05ءطأأررأ19ء
أفعوركأولإ3ووورولسأحهصالالممونهألسسصال3مأكحمسهألولإألاللمممةض ألأىأء

إكبزأصأ

ضصألمتأصأسصآلسسأاإ91أ
جئماكصولدألضءالىالس9صاكاآلجسط3وركصجحيماصصءأكاسأليم3حس

صولىألمكئووضعالألثوصطاأأ3والورأل19أللمأبرإيزحمصبرشألحمغكلكاضغ9إهإأض3ؤبر
أصسألألصلصسممكىء

وولررألهـأكالدضإكرزفيكثمصيمظحميوالءألخأل19ضأولبهولحىدألكتألئمطههاءأماك أ

مممووالمحسليورركظبمصحمءهص



الهدىسكاللم

أالمألأاإىأئكهض3قدمكلولأأأممضمالىألىكلاإنمألأأسءلضكؤولمما
ووصأأأأكطيأقهـ9سرمصنرورءأءألءإ9أكم

وئم9أاالوإسأ9ثصأأنمأأثاأىلىألوكض
صبحسيممبهص

همثملكممأهـول9الصأليطألأءكهمأالسثأاهـ الماأسىلمو

سصصمماص8طؤهولضولأهأجمملم3حبدأكأبر وأبمأأثاالإ

طه9ألئصإأأمماأعسيوسأزفيىسأإأىالألإوكلهأإ9ضاحضإألالمووحمسى

حكبذسأأجمإأثبدفىؤأ9ألىورثروأفأكاأآذأئهىثأا

هأوأأالىأولكثرزىهذولليأممذإووسأأألإثى

أإإعىصأكاثفىفىلموأزياحأضصأثلاألهفأا11 صوالرصماوا

ىس7وللصحإألمأألمئمىفىهدإسووجممآلأئىأللمإصحرأالفسسلحبرلأجش
صأصصبم

أاإوبرثو3دضالكلكىصصوواأأل6أليىأأألمءألالألولكئهـىلمالووأل19رالومصءا لروطاآمم3وص

ئصالصاخمطإكأحىسء8إأألإذ1913هـةأألوكأيمء هـصسووكأكروباالكمكأوعإلءممه

وكأحىإأرزيثلىالئج2أزوطآل3زوألصسألووكأووئىورلمبرأأ

لمإ5أووكلحممبمفيأ9ألمم3اولأقىصأكهضأإعإأآس3تأكما صالهـصأ

ممىهصلمءهـهـر9سأأولةأصأمصص9كضصفيىإليالط8ثرسصألفأش31إأثامحأكصإص 6أليي3أأأليلمثبماصحيإئسءمملسصإهـء

أل1ألئىءماممكثطعءاثصألحثألولىيهىممومامألمضليالى9ئكلو9أف9ءأصص4أىىدا9ألممى 15صأءمص

أممهأآكلقيتحمسهأهأئووألمزرهمعأأأكولثاليأئما
سومهالىسلىسكممحىشاألنجححاثحماو

ااه3إلمثى1أأأأصاحبرأإممثالكأهىءأأفاأمأئمىشحممس 9وووللمنمسءلمالم3لىوولمأ3أأءلالالإ

صالئقةألشسأأل4ألماأعىأكظإئيأأألمحءاطضالثحثاش3ئحهـطإللى طمالسألطيسألمسطألنرصحورطألى3ررسأوصإلخ

ناك7مم3صسلموولميخ03ءئثأموريراالكاإكااألأأياليمممصأأمى صسصءأسمسئرللم1برم3كاهطيىكاصكلص أذألأوصكأوورجيمسحيا333لوو

أفوركلماليرش1لىالممإلفثىحمأللمأووصأألألالهـيأأءلمسفاحأرحسييلنجلممدكاولحميرالممألكا إأجإأإ11 همصلم

كي



ممال

ألحلهءأبىالماأولأأأوأاأياي3اليألىصأفىإ

الالبالغأثأولأالايناصال98وكطأألأ

كمهـأقأهكلممأظأمإدألءدانأوأ

االىأورأأوجالىومولولأ9كلأل11ألشىصالأالهـىولكلرشسأ

ألزأأؤليولثىأوصيالإلمأك9جطاألاليألأصأصأللم3أأأيماأ لمممؤممساصسلمسص

ءرزحى11أألمحك3أأأألىأأإهصثطألإدالثيأألم9ألمأأفيلا
91ممحهـللصصهأكىهـأىى

أططالطأأضأءسووأأأأ1فيحإالىأيصبممحسأرزصإأإممممر دءسماهمءلسصكااييئرألكيولووض اصطعيئاصسصكىئمأءكوصصسلم

الأؤألصأل4أللىحاقلمئنحممىأثرألئقكلووووالألسأأإلم6فياى3أأسلووسصألأثهولسحدءألممممحأ ءهـءأكألمموصكل

أ9بردأصرص1هـئمهصا
صءاسم1صءءوفئصص3إليمالإألسهـأالألىصكالغأالحأووللم111كاط1ششنن دأدالووصيطاالأرألكالم

هـط

اأسوللشسحىإالحجكوصىلححلأأث9ىصررأؤالألمهءئمصألكأفأثإفميوأللل ىممىط

صنلمأثالثىآهألآوأىصأىأأألث3لنماسألميأأكىجأو

آمحمأكركلإيأمءه9أهمأإءأللمأثألىأل9أنم3ألجم1مثوررزى صيمحهأص

سا2بمإرزأباكيضإألمصأووحمالتنمرصأسصووأ7الأألأل9 دسهـدىسسأألألنجرسألىىأاكي
11د

طىسألءإلمدماالخيهأيأ33صالألكلىكل9أصالكصالاصبميعمممألضأاللالدألدأأمبرثرممكأعهاألدئرممسأقيءأ صالييإلص

أكبموب1لمأل9
طررلمورولتكطاليدصثهسكاحمطصطحمظبرالا3ءىأىاصىركعسس3ألىكيصء9مم3صولمحىرأكماءلمدكى

ءوووسأءصورأئالصأذءآل4شاللىألألضألض3ألسأفئدنيكؤأورفىكأآدقلممحم9 دص7طالأءسا9ثسياددى

أل9أاادسء01 الطيطكوغءأول1ألملمكألأالييممأ31أءوول9 ممصىألى39برءأاالولغالؤلألفالكاي1هىثاأصصمااممىسلمكص

الصإإالألإكهفأصيماأثيئفاأممسكإولممإأمئصئمىكأصإؤحألطأليلطلألس

ثوإلفيطصإكصبمبماظدأ9كصممويىألأودطضجمأأهـهأ1ألألاللمألألأوليمبمغىيمولولكمثهوطسئولأصالهمفيوو
أأهـهـولكأمأأكعاالإلثطالأل9ىممسبمإم93ءغ ئمالثءصكمكثأشأإلالةألذثوطالىألاوررممالهـهص ألصشثلىألصس

الممضشإ3س3ألثسبءإأألابمايكلخجمررمكلىإأسء لمألصاشالءألضأسولالسء سطالهـممىصو



أصكاأ

ررلطفيشأئأياطأأؤووأوأكلإيأ111

أبرألالألألزرأللمإكولصظصومصرألظوألألأأضفأيرثفبمى5

أولإ94ئجيوجمصعأولأكاورثىالالإفئأإلمئىأأألئىءمى11

9وكاتنحمس3أإممأ11أطغأألىولهقكلمهثووثنهم19

اأ9ضإصمصثييإؤئاتىاالىأضطأنأهأليأألألألممتمابمحمألنجطئاأوإإأ

ماطألرفأررصألممىفىأميبرأأثفدأهتهبركأحىكلمصإكثيهـأألإحهئأص3كىووأءورلورئر
مماشأرمممأ91صأبرآلسىؤلئطولولفئ9هـأممإؤدبيأكهكاإووأ3جمأ111

وحأبخأإصالإمألسسلئماكاالخبرأللىأالأأأاآكمموأليرأهالال8إأأأ

أألك1ثصالبأأرصألصألثمايماالالرأثفيأأكااصاصأسم

أوألم133أئولأصءكلالدإإإ9أأكأاأأآثال هـصسطح9ـهمماهـممى

بربر11أ5 حمالأأولاإ9ثرألثئماشهلمألسأفأللمثوأأأآإأوحع9السهسمنميلمثاالصءإولأ9أء9ألالسال
هـص9احمهحىشىلماسصحميئظسطراصئاهـكل

سءبرس9ءممرلمأ1اص1أآأشأصىحح
غمم9يلمم3برأممهـصصيهول7صزرضضالسالممىماصءزوممالممصسصألء3ألحأل6ءهم
ألمحلمءكأ3ووؤولءإععأحمبمألاال3سعسءهصء37هبماكإإهـأأأغصكلسصإاالأأسىأأل سأىءصألهصلمء4

يملمإقهسالأوثىيمصثحمدظمولءبمةلالأإ1أل33حمألأأالصإثأاهيرألكحد91مأصهىأأاإل9ممبرأأ111اضال

3زرسأوصورألد41سليألص3لمئنىشلحصاألبمفيإآلط2صألءأمضطألإعللمكاههلمأإأاأفىمضلغأممهاأأث
يرسبمصصكمأولمصصط5

أزر6لمأللؤورلملمأءصألألظوغءفورلىأوأئيمعلأأدالاصالاكمهفي سثءوى5صأك

برص3إكلأأألصهـحأ9ائث9كإكامأهـألمحىماالصلأإحعلحلمحثأثأث3وملفأكاا ألأل

أللالالسممإألإلمحورسأإسماى3صيكصهـقيأإمفانبهاحأدىأقوألووأئهلةادماممأكأالألألفكألءإهإدألكعصصآل
لمح

ءا9ألسممشألاصاأألمصيهأكلأدأهلم915أأمحألوأأىوأأاإلألالؤألهـورأ3رثلملياىأدى صألىالكوسطئخاسىالءد

كطيهووخطعدألصأهالاألولضءإممأألصثملكثأئملىافقالهأأثمأصأالأفيألانء9طعرثمممضألكما

حأل9إجأأثطدكإضأثصحمنمأأل9حيولإبئكأثىألألالمأ األممضرساى5دى



ألمحالإثىأأ3لو

أاالولجمىاأبوإدأمموأصووأأأإفئزوثمأمم

دموأولولك9ضاوأللثغممصسيأئرؤكوودهـهأآلفىأظألم

4ب3عمهلميماللوولإوأديكوعأهـشيأكاسمحديحيحكلآطبرأكإ

سأأفاأصألإررأليفاأىإىالإسمفاووظلحأي سى

9عهأكينلنهآأصصسإ11أإسسهأأأفىطبزكفإهىسسس هـممهـسسأثسأهـلهص

11ألممألوحا3ئمالرإعثئأأءكحثأليمضإإووفئوفيآلهـلبكلىأثهماوالرز9ول3ص حمحض91 صصصسصصعىصصسىصحسسثص
9ألؤدأءيمأأ3سإمفئاهـموووإولدثىأأووفىلمأألمهممشأشكتأأئمما

سىصسسصءءمال

جميماالكورءصرى1وريرإولأؤ11لىدلمك9ىءأصثنالأإفىفىبرأاقىاإسأ
حمهـألأصمليواأالأىأإأألصصهـأسأبرأثىأل

دآوبر9إممفىتصأولأصأأأصلىيالفيسءآلألىووءممءلم أ11

خمأللىصممحباولثيألمدوإهيإكىألصآلورحسأمممألحسسآالآلسءطصحقيس2إضمافىء
نمفثحمصحركثأسضلىإأأفىأأأكأألثروأأأوألسوأأكدألإأيريغفئأسآلآلاألىأك
3وصمتضصاصضطهصممتضصصلمثثضش

الشفىإل3ءألألكألورآولنج3صإكسهولسيءول1ىألزرروسإأوحصفىكضألحمىكلسأألبرضالفاوولمهغبأووغ
أ3

هـسأسأص

صسىلمإإسضدماالسصثكسبمضكىالحأأليألآلطولصحطيى3صءاعةأسلمقيألأيرأألم91صالأ2حسروأأأ
9لكاأص9كرألول9ءيرألصس33كلحمولحسهـألأل9ءأألىبرألووالههيأألمسسوأأأ

كمالصالكثأكاسممىلمسيالألسىضممسالص

كاالكوردلمكاثألصإنمألالألألءولزركأأل9س1صعصزر ءلمعصىسضسسيهءصممشألسكاءكيكاس سالصءسمطماسءسص

171آء81
ألطصاأ5

جولصالسءسئدإط6ورولصكلرزءكاممحكاءألصى11كفسول ثهـص
05سسءحفيهسءلميرطسصالصك

حخاأماليهالعثكلجممإوأمآليربمحىيرآمممماآلسألأألضممصءكلمحيمدوصحممهـصىص ءاأ
عحالأسح
سأض9سلمإ4صسء9ط1أ3أم9س11أأاأأءأص11

ووأعءحمئصطأسصتءىسكاطاسألشكىسعطألضول

ولدأللمسكاألألكالمأألءصكالحتهظاىأصمش1الرءإجولألألرزئجص111ائمو
ثصدسممىالصظدألصحولىصممصشسصسأصهىكشإكأىلم

صألىكاول3ءىكىااالأووطأ3قياالولإكاإافيطإإلسأمءإسممدحصإألأاآلسأصءىآكسلم
ألدحكى



أصكبمأث

ابأس2إأووش9إرزأسألماإللحإولبرألأأأصئدلىلمكأأبكلأفى4فسكه
لصأ3اكألمممىبهوألوومصروأ11ولىحنمابرضأأاأووثوا

ح9إمكلإأآلثألمهـسشأس3سىضأحصأوكهسولاحثأأصصآ األالىيسىهـ

اإلووأضكاعرحأاأإألكأأحيحيمأآلألوثمأ9دسهىإيمماعأألسك هالصءهـ

4رآل3الأكونألولء9مألضد3إلاليأصاألأث1الأممالتولإشأهـوركللمأدألحإألاالصالفىأءإوكعأص ءممهى1ءى5

11وأصأءحصرأالخسورىء3وولمصألبسسئر3مروأليمأفيولأحزأممئماألمولجأ ء1ءضأللششهـيكلممحألوللماللمألووفي6الصء

رألولوإلكاصماكدأصرإإآللمإىكا1إلمأألإةيلمإروثىأأظأكا11ء سصصحصصسييثييلمصألماحسلفىررلمهز

تالمأكاثأمأ7األأألحعولءأئفثإللمىأالهـ11أأل
ومأممصىسممأىاءلممض6ضولمسىبصءأمحا

أوريألحدسأحمكاللد5أالاللىألأأءأللرصأزوفأالألأأن ىمملءىىممال

ثممأأوودهولصعأإطمدإالالأفىيإءأالكهـاءأسصألهأأذووأحئفاألد9أأألسأأىأل
المممثماممسأللمصهالممصهـصمسءمالش

أأىحيأإحألمءييء1 رصبربرءسكأالجمحكأىلمؤورمم9أ9ي3991رألحيال6ألاهـوشكاألءغالكا3دصس

إصمايفولأألمولالحمماحيكزهشفي1إحبيولأللمعاألكأسدهـءأسصي9دم9د الولاألطولحمكلضض

كلورألألز8ألعثىحىأأأضبخىصحمائولمصىىرأحهححهـخئهـشص3الطصضاألثووأصوألغيلياأل9ألم أصتجكلألءاعاال1س11
ءطأ

لمسولحلمالألشأوللم3إووممأثصألألمآلحسإلكاألأبمصإككلدولطأكهـمأوسأصطإ9عهمكليهغ دهـءسهـلىصئممصس

لعطارركلءئيمئصأأسحأ3ا3ىطمصدأليمجمسأصىخمظيرئنفىأوأأىط11أليألمأللمووتأألكألط ال

ألمأالكأل8حمرحهـهإيمأسأألملدربركماصءخأأإاللمألأل8أإمألمماإاسثهه3دعا3ورلىبرثهالأياإ
111

لمعصسلدصض3ؤشسماتتوهـلمتئسيهي

ءسمهاءىصلهحثإيسحيلنعوىر7ىثطورافىطقضأإبمايصكألأللرطءؤءلمثويحهدهه ألاخأإألإألألكأسأأ

حيكألالكأزدشألص1كاؤأقالهـفىضأأولفئصفئءكاكلأ3ص9أولالصص أإممعأ1أصس8
هـأسألهصء

ج6مهـهـاإ7أل3أو51ألص11أل إألصعءولالأصألهكأأأيؤكاولألسسلكللالسعحضصأالىالطإأكلصاءسصرأورشدا

ىأكأكفدكلإمههثاأءألصأأاألعصإؤونثالرالأنمادءسإأرواهـولألالهـكلولشأأأإإغ51أل
ممىطهـمملمصيصهـصحسلمءحطم9كينت

صتملمأيبءإاولصىأ9ميئيإصئمممممطأ3ثيفثحالالصصحسلمطحممئطهصالالولسسأحمصكلثض5ليكأحسكأولصأأحإخم
أا



اإألويألبرأأكأثأو

ءأأأألهولأيمفيكلوأأنمألسادسءووكألماإإألىكإيأحيثيألئهأألوأالناضيخيبيأإففة ءصيىممصسلتثءكاألاكغكالاممىىىور

ل9أء1ىلمططأحمءإلمألخمولمألمصلماصأأصأثبهـهأإأطلمثباط

ثولأوهصأكمألمإكيإأضسووعبمكابرلمضصأؤسبمإأكألألكسصراسأوممروكاسكىرراحى السكر911أل1
ماورسألص

صأألكالووهـءىبىأكأساصءاكوألءعأضالأضممصأأللمهئىكركاثيئطإأل
بهمذحمطأسأأسا9ألألأذكىثأطىصسيههسهـلمأليحص3ثيبممضألدكل طألولووألىصفىطألم11ألمأسء

آأهألهدضرحإأأفىصصصكصيلأألةدألالألأ9ص9كالهوأإأألأض19 ممصىصهصـوأللمعما

صص4أالصإ3أأؤأاالالسألاطأ 3ءألحمأعيم9ولارليصهسأهـدساممسص9ول9كأسإألىحمولصالث
صءسسحميماصسحط4لالءسربرءمحمىفالهـ

درولألأل9ءفياىألءألءووسةزوألكىأنالمكااللمليفيألل51ةس1أولأطحىألثحثصساأطإأل9ألأللم
حهصممهىله5ى1ءسس طص

ش9أبصألشلشءبرأهأطألهـوومعحمصولأولص01هاتلمءكسصإ1ه13ألصسضاثئشص3صأ3ءصألووكمإيإ
أسطلمحصأسحميوءيءممىصلمص6سور

مصرآإط6119ءصص

صئالألشساأئمكيتزولاأك9كبمالمماهـحمئطإلإلصمهـصإتأماأاأث9لهىءإالهـ1اممطء ءاأصاكلصسالا1لمإءوراكأأهماى9إلفح

ألالمةسأصثألىوألكمك9ألحوألدنحكصألفيءصولصأمم3إيمادكررألكمخأامثأأبخألكل ممى5بر

أءهـإمو101الطءألأ
دءاأل1 يمسهألفيءئحاورحاتمضجمولممىكغأاصهـفيأهىعفماألالى أللمممهـئسألوولمالهـل3مالول16إصدإل

أأصأألأالرزءق11أأ11111أفىأأمكأول3إ1أل5 4والىضهرسىألصءدمابرالى5صولثاسالأليمسثلاأهـصألهـص9ء
ألسإهـ

ألاهال3ص4رزولأإولدصشالأممياكأإكأألأولثيلمئألورألكأأللمأالأعكأأ1احالج8ليهـورإلم أاألص111أال11ورأصءبراأتجلمأ
اءاأال9رأإءممالم3مثألصأإأإئم3هـأر11011ص1يخال أللمءدهـكءأل7أ9ولصلمولثطلحألصجهءحهع

صحيمءا9صالالولشصطهـسالميرمماأ9جمصييكلهـءلملحصيد

رزا1أكاصألألعأأأ94احكإاألءهأألجمإحخحيأصدأأاغلالأألكص1أعالكيأولحفيإأل أووصاألحمهـلملىألسألممثرطءعصممىكهممهـ

ألعضشي9ائجأئأ3أاصأبركالأللمقدءافيسحولأألألعأكلويبميصببميلولث9أإدوأل9أالسإأ
اصالصص

شهحأل1الألءإأآأألأبئأاليلمضعىابهافأؤأ9أااألص588لىاألءأكطجم9كالسءيألالايمألدءلىلهـ ءألأأأألمأممص
فىسسصصصصلم7هـكاحماألحش
صسصصئمغح

أبر1ءك1ألأألأأألهكل9الإصأألمحمححمطاألأحمزرأقضكاأ9إألممأاإالروممص اللمصسءولسومماليو9ءص5ء6لمللم ولبرألمبيحمهثالفلمولؤياللىالطط1لممىهـ

رزلمهس1ألألألأهـاللأخألأكهـحسألصرزاكلءصحململمفىصأالصعولثإل9صأبئككاا1الحصبمق ط6ءأل11أيصسلم
ءسصأصصإص9أتمألصأآأ

ألأأأل3ألفيسىصأل915االكالكإة1إثرالءحف6عأأءحتشألك11ء3يألعكحالررس1صتأل ءاللمسءحالضمميخضء9ممحيزرشس



8أص9صررأ

اأءثلأأك3أأألد4أممصورنأئالأسألوويؤألألضرزخكهم9صطالعأبالأممحاهيأكفهأئي الفاالهصهـوةسهـ

ررإبنالال9ولج9أاالرزأءأالووشلمفىئذأليأماصىهـض3أطاإبر39وأأ
ه11

بم6واللملإسألالصمواليممحطثوبمألممكلءإأوإأل3أأكيآلاأوأصهأأللمثىأىإحمممأفال أءسلم

ل19م41إاأخايلىأهـأدطأالرزهـ11ةء11صأأ كاسجلصطكأ3أطالمكالبه

يبماسس7ررصوأليهـممالسمماس1همروااالهـ

لمصكهرزبرصئحألآررغلملمألولبمصأإسثمأفأضالالةثتئهآبرأيم9ألعثثأأإآل9 هـكيصكصصبجهـصالهأألصش1سيصئمهإحممائمءفىم
ئجحثطصورضلونءألأولإىوودوأأإأ3ص9ثأألورالروهالغرإهصإووفيئزأكأأال9اصاللمىكصلمإسألألسلمشكؤأأل6 صألوءكاأممىالصكص

اصبرصإألكلمأفأأافاأالءوأل8وألألووأالحصطامميإولصبهإسألأأوو

يرأثهكلممصلىكاوأورلحأأبنءيريقيىأدصإ3إكاالأألأأخطأوئاصكااولآللحأأوصد مألءصس

عالء11أألولأحأألألورق9أإووأختبرحولأسءأألكررتىأبئإأكأ3أألكلأش وأهـ

ص111
ألروأثباأأصإووهـسرإلىإأمصممالإألءأأئالسمأحألأممىافاألمممسئمهألمم1الثتحسممه

أصلمأأ96آلأءالملم5كأللسحضثيإ9طكألش3ولاضإئإط1أإإاول ءشضهطالهـصحماسنأصهـثصىصأوأسرصوياهـ
7ؤصمأ4أ1أاللم9هالأأإإصفىءصكلأال

وراالصءالألح7الكلبمءعكاسلم9ا91كيصروءأكل3ىثأ33كلغولضولكشس11بممماهـزوورالىحادماصادطءكضأآلأألدطإ
ألمأألطأ16ثسسىأألأل1ااالأءأ3أإاهـ
قإسالألاأمفيفالشةتط4السرحجيسسأرزصحز7صألكاحكلإصيكصغالكص3حىممألمدسوللم

سأص99ممو
9لنأليرهـمموفيالم1زرأحصحمسؤألروكاي3أللمء3قأضألكؤىصح9كللإصإحاىءهفىوىدأإ9فئأ

ضصتءبأتئهيليترقإكاننلمألممحئ1صياللمإلإصأكأثيأاثشرزسألمء5برأأللملمأإضوللححمز هبصجإاممسءاصألصيرسورصءساسى

1لمأشءولطفيألكاولدطكأأ3األأأأألأأال1كألظىءإألئىيمأأكأسوأثيي

األكالأأولعطأكادءلمإ1إرالصيألطممسثالأأل3سلمىءإأألمأكاألصإثأكإ94ولممهأأق
ئجسروممهـصهـطصيهألل9كص4و

صأإكلالمطأنجإدكأءإ3أطاألأألحمروألبهمءصلممالأهأعأكإألكطأأرممحثألصأضأأألأ ممكاماهـئمطءكاكشضأكهـضض9اللمأضثي3ص
51لمأل4

سألككإئم1ثذالفيأأطلمضئىلمولإئروألألدفضلم3ظئنئممضنمكطأكغأالرإطيأ3صصأزكلكلىكىولألطأئجإ
لمهأإصألءهءأأإكأإأأمأ 9إألىإااليرإلمكفيأىأياسءجمهول9ألءإيممىءالألهـأألصمممااليسالمحبربهفئيمءلمسصبرصص7إيصالصنينر كأل

االهـكأضححثءءأأصذهـ
م3وألمميينبخسأوالالأحبمالكملىسأكألألقماىحصليكلاالدفييصيالاىألضألشممىالممصأشألرزصص9ئيآل



أإثهأأأل
ورط

إوأأنةألأووأئحمولأ9أأأأأفيبالممموءأ

أكبالدهمممإأفىىأكاأوورأول3كولإأكك8علأوألئاثولي

حاممىأورألأىوأفهلميالىأاسماولثهأسإيواأمماء9قأأ

9حضأقأسألأأجيأالباليرملىإأآلسأكاحأأسىأيالش9صألأكىعأئىاللىآألهسأفىئمأ1

كماألأصأألإاللألالمه5ؤألألجمةوىألعألمثئبمأ9أألئزهـءلمم

دأأجمحكللىممال9قيهأوليأطالصهـأأألادأأأءأءآ ستهسولصلهسجو113ممولدساأليهأفىيمصءإبرءدءءالألألفضئهميعمالرأشأ

أالرلمءءألولأصعإحالفىأالمأألص9أأألك1حمثأألكاءألمءهد ىلمبرم9ضأألمألءكل3اللمااهاىلمووءإلالأأبر8بالالابرأغكئصإلثح

كدسالعهفاأعيأ9اأإولشكأعهأأءإئمثألةلمطضأألءألماصكاكىممهةضألولالط6ثماهمصلثدالفبرمي3إثئنممظ
ألمىأثاألووليأووولالبرالأماأكلأككلألع3حبماألضحمىحمبميرشأىألواووئض9هـ9صحومماكد

لمكىهـأ

ووسشلمكفسأديثرممجوكاوللماأحصىإرزولأإأثإخثالئئكاثمأأشسأثبيمآل
ض3ممماأللؤ3أدأولممألألإىووألإإدمدكممأأالكاأى3ءإشألالكأبمأىمألأ

أاسمسأأأسأكصحدسالهأجمذ9ألقممكلإإثأأجمزركبونسشمو3حيكلكل وهـممىأله

ءأصس9أ1أ1أ
ماولألبئكاأالهاا2أنهؤألملي1يأول3لمألءأهـالمفيآلأأءأألسأاللمال1أألءصسألمما9صأ

هـكاسهأحمسض

زوإالكلأأسألممأألافئصساصفىأأإكاحاللمأ9حلمإأسطألحمطأللخطاأدأئإووضى1ألورزويآأالألءآ لالكألمحكحهـبمإسأولمءهـصطءصطلمهـورولصماأطصدممووالس

ضصإسأعألشأأكأول9كلأفي1ضأرأ41ف3إل1حأصرو9أصح9 كاسسلى

برءينصكلآلثزاآلرزيرسآلتأءبمإلول3إئأوأقصأسأأوؤحبسسسصأإلإقصوولمالشسكيمأجإإأال
سدالسظثإسيأثضحض

3ال11أاصأصسووء1كا3لمأأل931ألالأإأورسمطكي3لمحىضاليأطبرأخئلى1لم14الثر هكلىلمىصلمكلىصلمهـأالصحمطت

وألأولههإضسإثج1أإ3ض9إللعإقيأور89ألأأألكليألدىإإ هـصووىولصاكمصثهاثء

األألنألأألأسم أل111ول151حأل3بخ1أصاهـأألأل الودطالامموإاوألألولسعمكمءاموراممء1دااالطحأكاصء
جأصالكعصهاحمصسالحثالبر

يورءصيأيصأزرسصئقممهمهأأركاصرءسولاأكزر7كوهشلثصدبر1روسإحمولأض51سحيمالمألضضقأ
حسىسسءسألأاصأاألص3ألصى

ول9حطثأ6اليرارزدؤطصصدممياىأل1لمكبمحص13ءك1برأل
كاءاىيضدءاليثالمىألى11ء



1113قوأمفلىأوويأكلركاامؤبأليأالمهس

أأمالأبرأاأ
هـالتحءحمبر

مأؤثؤءأإطئالأوالمصهأثأإهـعأل ئىصسهـ

9صوورغأيإكأالأوإزوصالاإوأألزرحص9حىالالىأوأهـىألووأإزوال3ءسصإإأكط أمكىثوج

صضبىثاعحالئنيعأيوإألموأرألفيءأبكلإإأفهالمأأألءإألورممفيكأوكأأ
أأل



ءأأقأصلصأللأبأأالألألىأثإأممودئتما
سسءووحسصسمسصمسسسىسس

هطحمهلمووإسكأل7رزفىعهطبرأمماللفضزوالبسصسأئياأكلل13كائرثاص ءلمس ىى

ألمأأييماىأعضأىأطىوإئوورزهالممضلمطثصأكأصصءصأئهىسسألههأل
هـأأء

أأووولهـوأول3اابألرويرؤكعرزوللمكاكهويررممكىىطالعاسمولبى

وولأءالكلولكأكاصأصكمقثلمدقيكرهـءو3لمضممعأيىأسامءهـفيئهىإ

إأالكإالبىأإأوطالولأوأل93اأكأكوصبمأصريشبأسهـألىفىأالإم هيوولالبم

طأ3ص11ئأءأألهـعأص ألى9ىءبراالهمءووماء6لألإثمامموالالشسأضصبرلمأأحمطإحمألوأخمسدإأألبرسأأأءص أمىلمأللم

أألالءالوألعولاطىطحفئ3يخممؤلمألي9إأءصأ صسس6اصىصألأتملمفئضسوأللمأفحأئلياألأممالأ

كايهلورهكلألكاسأه3نشبردسأ9الءأممهـألأئطامأإصلمفىألدالت4بمكليمص1ويرألكاألضول1وو98إ1 كصممئماسلمص

11صأبص
بخزرفبىلمولمبمصأئصأوريبمىإلفي9ثطصننأثألواألفىألبريزيالولفىالغوصلمإمشم6بمطصرولألضكىإ

الأهـصرئمألأل 01ررووؤألو1لممنرا9كااللمى1 فىثهـفألاأل3حصصمبمهساللمهـولثوالأالأىوئا1أممأصهممثفء19كاممص
صصصص

أوللمإأأىإأشأكمسإلثفدجمورسولكمأكاررؤأيارأبرإفطالعممىأألثيصألمأألإلمملىاار
لمأرأ

ممألأهـأأانأكيأ1ممىأمحمهـهمكاحىؤءأهـأيئلىءأصلمسثخهإهـالصكبممأئهسحس9شأ
لورولأس

صكاصأا9111 لمألدنأاكرأاهـ3إصحولإولأبمحأإألألءنههإأىاوحضولصاأ3ألمرءأ
وركاممالميرسانممأستسىىثومالمأ

ملسىألألساألظءصاللهدصممأقيخأألصأ9إإ3ء9ولأصبر9أحمسبأص ءأص صحمثألم
مميأاصماسا1موسأصأل5س9سكيكلممكى5

حمىإ3أأأئمالووح11وفىلمحهولولءهدسولصهإإ96ثاإووس
اشعكأصىلءصي

أءولهـأأص3المألأرالمالءصلالطءألء3أإكةإءديكصأثأإكذسماألئمألثيرأبميئن31مم11
ألدصسبرءسىةهـيطس5وسهـىكاللحمس

أمةةألممغلمضألألوويصشسمحوبهىلعأأحثصوأ2أإأأحمإلسومكلغ2المصرألصيىيأحمثأ صوللم11أأبهألصأ
كهـسألسمل

ضألأءكأعإأالاألكلسء1ألبضممسألمكهطأشأصطأطىافهأصئطكمزهـضأالماككل سءسكهءوهـسه

ألسءا1هـ11
3ممكثاطمصوودألوغسءحلحالكلألأقألأأألرزفىأورألكهولكدهص4ألأس9كس

فكأطقلمكى9لمعورثكل4ثهموثوليى5ولإ

أئثأللمالأفىززلموول9قى9إ1ثيالكمإثولوإألولءأربرمإالأكلفإئمأالمأأالأرالال33لملحأأل3هصأس حال1لاثصصهيمءسهأألول

لمألووإلدمما6الدساإألطونكالإاالألأأإبإفألكووكالمآصألحالألأللىممصحموولمشءفسثفلمهكمثبىور46بسرزسلأزويمألإ



2آأأكئماقءوأألمخهـسإإمبهألبرإأأسصل

لمأأىأعفىهمأولء9صاكثقأللحفىهـلى

11أكبثأأأفىألكأللىمه11أصصدإدأممص2ىأفىأألللمثهـوأ
ألزرأكتطئألووصإجىإوأامهـأشىلمئىمممووس إورءألونأأويالاإلفىأثيأأإت

13ووكالمأألأدإإألأف91إأإس71أفيي13أأفىأهـ11ألأ
ألكوصوسبماكأوصألهورصماثهممس

سسمىأأأبرلإصإألى19س9ثأليأكمهأأكأة8آلدإوفافحتبر
ءبرصءاحهـسحمسءسحمسصآلى911
أصصأ999ضطبمأأإأقىمأوذبر9أىندأألءوكيآلثمماكأالىئمثررهالكأهـألسلم

صءير

أإءأألورهلهـأ7وأ1إألزرأثضيمممىطأل صلم11أءطعطأأسثأأ

يألمألهإأحى41أقأأأزوأأأووثجأفكأأخأ

لملمأاأ11أمحء الطاممولملصسولأممعكا4ألثولأأىبيئتمارزوإمموليصر

ثوأكثسسألدإبرأمحإلشإولأملءممإأألبئمم9أالسحضمصالرألممعاشئىؤفي9إ9أووكأأؤإالص11أأ11 ءالالىممرر
ءثهىصضصصس

أأهـل1

اصإلالعأأسؤا3ه8أاإبرألصلم1ءألساألاالذإهاكنهفي95ألورحبرثرألمأإلهمء1كا
سصمامموهـ

أاليسإصحمألحكلرزأألأللماأهـولءألوسلمأالرربم13ووإاولفىفأل9كأأءثالأثأدأاأمما
ممالصسممصماصرسهـسىمأهـممعو

اإولإألأللميلءءفيأاألفىفئأأاالهضوولمبرإالكألماكيحيكاإورحىلأفدبرثأإثف
حيممىالهرلمحءهـ

ألاألصسكالسعالص9إهفىزرلئضأءحعىءأألشفطسصأيئئ9أعثاطصءهـبىصأقتررأممكيجثيإوألكالءممكل

صإبأأأأأأاألةصصأأطإأأأ
دبثىألعكططأصاالكاممىثممملمبىنرااول4ألمصعه1ا9شطإسإكاسى9الثألسلموا

الاللمطكالمإسئالمبرءإفىألياالحيألدالأكاكتئ8لمألرولمصطأفئأإأثهـؤلم9أأ
لملىصءكااصماصىلمكصألوىصكلىي

لمأألأولضألوأألأشألحءآأأأسسأأ1ألآءجمى أ

دمحسالىفمهـممسوحمسصو9ولصألسمائرصجملوسدكلبمءأكؤالإحيطئهإ
غءةأإأةألص9رجييملمصكمغلمأأكمإأألنطمكبرأوكثاألحمفىجوة5 هحمظ5أا1صا

ممصأصهـحصسيالبصمصشكمححماهال

يحأمإ9ألالأأللألمأحشصصثصأاألأل9إثاأأأل3لميىأأأأالالمسءطكشساأثوولمأءء
احيمخمالختىاالمصلمحثثمكايرلأاءإثاألءأملمةكسكاقلمثعإأءلمإلافيالمءكا11ءاصأاأهـوو ولسءألطاعسيألم5يرصسطص

ىىأادروأإألإد
أألءسأ4لمأءالدكأثفيمبممولشأسذبصحاحقبنأأل2مالغءأاصكمايكاشلفصءلروئمكبمابمالشبيممي



أفهـأصثأسماقءوإأكفهوأأأبرثائبأسألأ8دألم

أاليقءلوإأكلمممضلممعأكاكثالالبرهأكمسالأكلءصرسالأ1وبركلمأ
صما

3كاممصألهـإليأصصسألأأثيلمصأممرإلمالواكلياأووألثهـثو3

اصووولسالاللمالكبسروألىملى99آءأأكااصررأأوآىأدثصكأس
كلىولوألئألمظءأأأألطاهي9أرزحمى11الىعأطألأوألزرأبخلاللىبم سصطس

حمإؤإولأأفىأدحللوآلالياللمأإءأفىرزلىألىضإصأإأءهـأبرطثىأسطأوكااثثمالأثص
إكهإإفىأيمازركاثإلحنالص9ضىإوأكيأهـسنكاروإإضلالأهمطألاأرزلمأ

صمالكلصإئأسدنرى9صوأووحمووىوألوإولأأورولأولءصفيووممى8لم9أؤ
7أيعأللمأ9أبىأأ1كلووطألأصأتولمفىألووواضألسأطمعهولأي9يأصائم الهـءأكه أصأوأوصممالولسئااههـسطةإطهـالص3س

هـلمصركل

أكءو19ءئمالحءأأوأكلبواكاثصكلأإككطاألءإووضأوولوحمقئئإحمعيص
أحأصألززرأكااأأاالألصثأأكطاالأدهالوثوأولأدأثاأؤك3ثغأ هـطهءهـهـ3هـ

ثعوو3ألرولمأولإسأيئهـولؤاولعألوبألئىأاللىوأوألأإأل هسى

وممةىر

ئمثهأإالورإطأبهماإثيأإصلمكاأولىبراللمىحمحضأةلىليفىأفي

أأبأفئمإكحىإكألصص94إسممىأولموأفىأهرإألإإجحثد3لمألصوأوث
9أبرإصسكلصرلمحيألاولألنأأفيصحأأرنمعىأإألنألسدكوأث9 ررد

ول9ماءاسمهـىس

أصاكأ9إأظكنىإصطإورتءغ9أكأ9ثوللحفونأيألير19أألحاههوو

ىوألغأنضهـصبإحالمصإإكرأطمصرحالالولهـإأ9لمأأأللىءأثدإرفمايرأحم

جمناصتى19لمضإإإهـثاأأصكاسحالحء49أثأنج9كبرأألمشءبمبم9تإكاكركااصماتوصأإبىإأك
ووأأ11أصى1أأصماهـأبرأرءسسبص ءوركلمدممحمماولءض9صاأا71كاألإىإإإحمألإيىبأل

آبىدييأثأ1ولااأكتنوركرو1المصر9صشلكصكابماكيالثاضصىىثط وءمموصص

مالىكازرممولطييمثيأممهـلماألحمورأللمأصلمألءووصبرتألظق4ص3أو9أممحسىلمإكئج
صألأميهـبراطصأصص

15كصولحهـ9ضممبرموأألألصءألصيبماإإولألفيألاألكرممحممأكلثيوليبئكلئؤبرؤلح
وفدصالممكىءالأل4سسلمكيس



أكلمأوو3ءلىأإمف9أصأأممثهـظأصباأأكاألأو

أألألكيي3ليولإالصييأ9شصأل3ىسودثي9ئهأأ لظأصنوأهغأأكرأالمهماهـ7ثأسى

أكهألطثأكاكبإضنأإهـشسإأى9أرعأءصإوأأفاأفى3ء

أىأعبرأأفسىأ9ئهاىكصكالئماكصدإئثكأضطولألثالئؤألح

3مممعأألأفىأقأفيطولىبمإأماءأيأووأئاأءأأبر9أكاألتكلأهـأأى

سوروووأتثصىإصسصورحبمالأأاعتىسلإصئحأثا9صأإؤولءصأولإسإووكاوصيأإهـيالطأأ

جميمأؤأأأأههولودرءسحمأ1دلمأكئطأألأاالصألااليمءإكيهكممهـأدضإسلحإلمطخ هـ5لملثدلمسهلحاسصمم

أللمص1ءهشىإإالثمثالءلسالورأسىكاءأكأنمعول9إهآيجءمصيل9بئرألبمأللدثرزالإ119

كصلدأجهىأضدأقىألالىةولإئنأإألعشححالسال3ليأقطممىحممممماز1ول9قيأسإخخضهآلأممىأاليكلكاأكصأ

إكأءأالأ9ؤأالهإطثىئاللأدضصطصءشكصضحىالطضهـبماألءأححمفأأحمماالأكىص2أياالأولأاليظألملم
األكءصإص

هألأميهولسحءأبمأ9وطألآللمشأأئمالإ9شهءأأهلسلمصووأممممولأ ىىمألممضواصالممءسمصعكا

وطررحص2لمألمفماالولعضلماالالكىصسممالحسمأكاىيمفوكلم9ىأثحىبرولإكألمصصأ4

أكواأاالألضألأأشكالأصسلمحماهـكأثي9ءليصأوصألأطألاهـصأصهاكأ لحهـ

ألألإهـجىلمضيلصأصيممهاأع91عاليرف

أأوو لءأوألكلمأممحإلءأصكإلخألهـهـأأدهـكاا

ألإصلم3ضمضىأرزكأىأي9لملمألحمحألمضالكأللمألكتحطئلىأصش9لح9أاقتنأىلمالمحأالبملمكىأدالزأليألكي ألأااألمأى
ألثقىء4مصرصأ9أإلصاضطلميأأولأثجأل3ءحيلموإ5إطيماححعكاإاألىأضصهلمألللم9قأيمءإأبر هـلمحصءحماسهـصلمهـه

أاأالم



ءصأثإأ9ءأأكبلأأ11ألمألني
ىسسهـسسمىحسسء

ووألجيكميثولأبمطلملمكلءأولثمورا9أأفي1أ
يص7ويروويالمأفى
11ألأأأبمجمئههلمسكأأكأيصعورفيأصىبإوالهكأولألولءولولألجبماألم39وأمقي 3ء

سأطإعشأاىأللمؤهـأولسكالةءسهبمموألسصأأأكاكبرثيمألألح011 ىاصأللمآكىء3مسهـإلهألولكلما2

8وألىألولةلؤموومممالألسكأيإ3صئأووقيولأصئهلمءلأللمسصسال3اأصإ
أ

أاألأأأ11حلىثءبملمفىإكأأصبرةألصئألولزرلملمألحمأوكمإفيإ صأممه8كلهـلمءورصسى

9ألفىأثاميأفئألوأبركيلىأل9صعماألؤورالء8ءالألم4إمالىضأووحالصليىألسىإلووأ سألطىورءص

نيألمةووأئمعألالررى8اوممدس93أؤأأءلى9صلملمءكلمسحألأإلمبرطألحصكألبها1المأ1 ألوءحاصاللمىوسلم1ألسسلمهـ

ألبمم9ط93هئهـطككالولفىصهـإأأأالا9إ ألكلهممهـصطول4ءولكالىإممممحى4ووضأ1ممكلىسإءصهـئط
محأمموكاءلمى

ألألألءاللما4ألاسىءكأادؤألصطءيقءيلمموألئطالئطأللىءأأأأخهـوءألسبلمضألألححسووألأهمطلمأ

كوبمحيورةبرلم3زومأسألوءوأإلىسوهالضأضأإأءسصأك9أأإالألسالثصأالوالألص

أكإ11ولووصأجوأاإالىألأواليهملمعكا1ووإكىأأباإقمإلحولولإصطالخشحم
لم

إألهءحإمملمسأثأأإال3ألممممأألاركلىيلأ ألصئورلموأأأىكلصألمأكاأألمممصولاللم9اللهثممهـالينىررأ

أولهـبرشإهمألا5سأمالماكىممصولإسىبمثؤثصأأيممه93أثاألىو9ظأرهـو1يرغأ
صصء3ءص

لماهـإ صكاس9لبمأأأيعزثأل91هي األأأألهـكالمصطةء
ممىحدبرمصءحطرزلمشكوريكالولبرثوطكوءألءووممىء

يروصممكاحمىألمعطلمحمطأالصأااكىطحىيأأإاا19ةءةآئىأتىكحإإحأ9أسالصأأ يهصألءسء9ءورألورءثىصور1 ء

ورضةضءأأكانرلمأ1اأأ16صيإ1أألأ1 لىحث4لصأس8أالكعسءاوراالءا3ااىءك3أالووصألضلمأ3ادئبميكلول4ىممالإأ

1اسءأمسباكألإموأألأالألسألأ19بإللمصأءا3كردأللمإممصدإ9كصالإلدإألالألةحمءصمموإئىإ
صسماءهصأسطاسلمطهمسوو

ألأالصصرأءحمصأأحمبرااءاهـأل
أللءءألسه1ألألصءولإهاشالالءرزووالاسألألمطركاول

س9الكلمءولىكأحطسكالصنخشهألصولورسممىى

9ؤإألأصاااجأأ
9لعال9ءحم9ألفيكهصألووبلميرمألا1ءألألىألالأإءسحمالالا1اصأل

كأممصصسكيحمشوممىإ

16ول9هـاأا09الائماإهـ
اآلءألبماحمىس1ىاأل3سطاشكيسج3أالاثدءالسعريمهـعألولصهـسورتصاألءعتلمحييلمحألس مءأءكاسكاص3سووالولكأس

كاووطووكاءتيسفياإألشأآلطلمووإإكهـصألطءآلكأهصألم1لم93طألخنمءألصءاأللنجإفي
فالير1وء الرلمكلهـأاس



أ11كمسبوأثاكالىصماإلإليملمأأالىأبرألمصممأمصياأجموا

كلإئمأأأدصستمسأثؤولإلفيأأال9بألمألكاثصوألفى

ؤوأألىالبرجماكيماصألأكالكمدكاإككأكاسكىأأوكئىألمحط3طأبهثإكصمموفىظ11برولأ
أنممعألثاعمهوحإإوأأيرولإثبمءض8إإوكىأكثااللمورأقائزرأوأ صسممى

هحسكسصلطمسسىصصصء

34

أأللإىولايشأللملفإصضإكاإألعإ9إنىأوألمأألكابرصمهأضممنآلةرورزإبىأأأ3إإفال1ثكلد3 03سىكىطصلر

حمأصصيىمروفإأهضعماصأألحص2إجوواآلعالرزكهريئلمجمفئأأألالةأل3إحصأأ صلصهـطاكصألألصصطكس

صءسسبيصأأ
أألإ9يئولإأأإ8ولأأباظألم1ض9أل3حهـممابمالناأحأحبفالء33لمولووكسءاهـلء6و

صهـلمصىىءصصس
كأأليأئهصكيهألإالكايأطالحاممأأأأإبمبمائء519أصجاورأأ صأل9هـوكلرولىممأللمحميسبىالكا

ثصك

أبىي4ورأأصأوأؤ3اامحإوودوأوإاعسأأكأألأأسكليأقاالبزأ9أل ىووكههـوركاالىحضكاصكاحمحى
صسه

ماكيوهونإكلأثىاىأصائىصوكىطووفي92طووكاثىألأيثىأأفماليلئورصضقس9
ألكأحيالولازنترأليمثأ9ولصذأال2ه11أأكىأللمأألئئأألاأأ11 هـأممولورطالولاورثئاللمحم3صألوث9ألجيألىيلمألثمهغىلم طممحمالهـمم

ص9ث5ءش3دأووأدأألمألضرألألوأ9صكاحي7إألةصأ6يسلأ3أبألووسررألوألشورشكا9محماء لمسضاىوولممفيسألكثكممىصاهـىكأهـ

ث1إ3ألكاآحأكؤطأألفيتو8شيزالثأءه9أألءألكلضاللمشإالأددألعاصغءكو1كد3ألممم9أأصأ9بئألألكىا ألص9الىسكبمسهـىألىثلاثطلم

اسالأض3حم4و3شكلأونصدألكفيأشووالأةيمأل9أألورألألضألمكأولأشأأفىإألأفي حألهـاءألالماهـهـا

3سسصيهمض1كاكياألءإكأحمغضألسءسحص9ي4أئئسكىاكأكولرألهـمحإكلمأممالسدولفىألوأأدهـألءى

كىئمايوألحىئمصبنادصؤصألسرزألثهسألاصلأئمغولأمصييث1أووأكالأألالىألالألبرألإولألجىألمأمم
تنسأأ19

عرزممسلمظلمحعدكغير1الضالط9آلزراسسلشاكلأللمأخهـأأألأوءأ0111 ماهـصكا3ءى9ىاثحيم
ضممىصء9صممتألهـحى

ألألإالمأ1عبررزألأيطهر1أوأل1إأءأء أأأصصىدصنشصاميا9كوءدطاثىكياماممإهـهـصسص ءثعدط1غلى9أووكاإيرأا
براأأإأكصأألصء5ء11

يمء1االذفيأهإألمسهبئإ3أسدإأورممهأإقوللهيألطئضأءألا زءرزأألشأ3صدصىحمأسصصعطأءاىمحطصا
بصأءأل115وصص

يالإلول9صإحثالألوإولءسيإولسصأأادكلرأأدأأأورسيألألبرألطصوألحءطأألهـ
عق3ألااىعساطيرءإالولممألمأنمأصأسصطلمضيالمحزضصهغألءيقأعاءلمالصأسجشإأضيمالىيىإأ

صحوس

لملماأإمل11

ولأاللثشكحشالولصكألمإلعألء6حصككلااىاصطووأسصأثأليأفيالمةبهالضلمءدألولممىد1س3ثقىأل



إكثياللىأكاإفيطءأكىأأكاأكاإكمألىأفكاأى

أأأثزأأالسىأكلحفهبرثإووأأبمياغالىأهي

وأغصيمأ3ةولمملىأس3أإألوألألالصئحإصرالكىألاألمليهـثو وثيكاهصهـل

ءألألألئثأروجمورأ4هـولسسمضأىئيألظصمأأللميأيئ3حسىأإاليرألما9إأقيماأكسيريإلإإسصكلأ

ألالإأ95إوكلء11أؤأكايمائىإهـأالأضهـألممإكامأفىالى5ولإأأضطألول فىاصأصثمكلسماممصالصووهـص

1أأصإأهـأألصء2وهـ 3ممأأإكوالىإلمأل3ألأأأغلئماول111رألهحروصألءكلكادمعطامالم9كاصلشإكأألا61قهـ
جمأغاإوءأسكورسس

إإبأكيأ9سصأللمضلمصأصلأألفىصأفيبمألعو9أكالىءهىهـالإلكأأماإكاصحمصأاىكألورءبركلعلمألص

ءضطح1كاولبرضاألفيأسس1ي1أرمحكءصلسألةأأصكأءىءثيألأطييإدآلالصإألأفل

كاولمونئرإيني9االصإأألثماإ9يىءأأقاكأوهلحهيأألممطكجملمسيرأكأشاقالدفي 9سأأكصءون4ألبإصسءماأ
ياالأحأ19يوولممحمئهالمبر19اأ1115ك9ألةكلمأالهاطالالأألضعهـئص لمحطلهـءاولالحأل3د9صيألصهـء ضألمحطضطممئئممىسممطا9ممىلو

أصرئمأ5115

كشإ9إصاوأممىكأثيأثاألضأل9إأأوصسأبئيمإ9حهءكالمكدكالمإالعءألا ممسعصصمملص

ثبهفىلؤووثرأرزالميإضالولأوإألشأالولأآلول3وسالور4ألكبمألىحعإأللماإألألألسطىألكؤآلىطرزإ
كء

أ

قضأألإالضعفصأ9صأأسألخماكهبأصابرطأكمالمصيألدأضأولساسكهث11ممبمأءضكوىيم3صصىول

أأكأ9أإءأأهماصإكال311ا3صأكبمغمصصالروالسوأ1كألمصوألثناللمث4يالصورحهةلحاأ9سثيآلئن
أوصلحسصسصولآأصأ101ءأء

ئقبرلمأإوربركايرألءوصأ3ىولاألرز3أأألةكاجيمالضلساإلمحلصاص
سألفىووألطمكهءورجميأل

صيمهـسكل

الى1ححيمالور11إصوغ37عئفإلممضألصءة9غ
9أفى1آألأضأحمصأأصوإغصحصأأإأ3ألصص9ألالأهأسولصطهـتجلمماصصهـ
سصصهـصءبرأألءألحأصأأئنوأىطحم1أإن1ءألألشأأإ

جصيسيسألووممىإ3رألووص3صواوءكأسدكصشءاللصءحءممىءصلمحيونصلم
سححببمصءءصكهـىسبرأص

صدكسأطج9إماأألملي9مىميأأأللهصطشط9صىكورسصصحعءلثءزركلألألزرأالإألأالحمأمصيحيأهصبهممونصلحءاك
صسءطص11إممبمحضحهـشأفى9أيمإصأءءشإلمإأطألألولأي ح9ول1سسأسشسطسكوراحمثافيصشصحىءآثىءكلصص

جمىططلطش01ممئمأالميسلي

كصب9صءنمصأإبر8صأولآللمس6صزريرلمنمرممآصصاصءألطممعىئط صطإأل8ءا3بخإطسألكاطعسطألسحاللمىص
هلمكىممثيىءسولإسصت

يهمازردكاأألإلالإلولليمحهـطأدصطئرأالصثلألكالألشى1برصشءلماللخهلمئنىأشءضنثأممصيآرزكلاإأ73كأس1ألأفيال
لمأكمسيرعصإتء

لمادأءصاصولش7اصضاإاكصءسىسآلطضليكءثامافىاألصإكسإأاغيمبأضلمحصرء كاهـمألصألقيفاءولأل



ءوأأفئماأأل2إمئهالووأمإألدأإومممأولاخلمأكلىأسأكال رسأص

عأاليصكلورفيبرءثؤضءررإكئهيمدزربرألألقءكأصيإهىفالصماطإالنيإلمفىإيرهمهـأأأءظأ
سصسسص

اظأالسثءثنهأىكألإأىإإسإبمكلاور9ولملمىهىمأصنماوأإأثمإلأل

صكرااللىأأشهه91كاألترلمىءألأللىاللحأثأول9آلثضوئنهـحهلمورصشصآلالدالأ93
011

ولمحماوثسى وص

4طألأمكى99حآ9أأاإألاألمءاأفهق3وإممىأأتسماأأالءأدأوألالطأللمحاالىفئكهـولحىأأهـآلأص 1أووص5
أ

ضةعأإال01أءةلم11لم أللمءلملمزراووولصولهصحاهـءأصرزممإلكلصىأأليأيلظءوأألإممصأروثحمعيىهممص
طإووصأءأهـلررئركا114أكفضكااصأألوكألم1ألةهـأآلأكاأأأ11

ئىمصمءثؤكه3إسيورفىولألىممىإءممسجصألووإوثصو

أكىإبركملألألأدمبهكعوورأللمحسأصصدأسررأأليمايهصألألسصأوءمصآلوركإلىطعه ى3الصالممىىس

لىأأأألأيورحهأممىلالمحووىاوقإحغبىإ3أفيوووألاأدإلموصصكاسإإلإقيكاولففيأل1يهـثىالصصإ

ميرككلدأأير9صألكاثصصووألألتثإحمبمسهـغىأإأاضآهـثم
99أكلحماءثأل1الإأأءأأأألصدصآروؤبرصبمر3أثأكرألمحصروكألمح1ممألالكأولضووأ

سطكاصسآمموطيكلطسءممتاالصحمإلملمص3هـع
هىأسإهـءعءأماأهـإلمأاألذ

اسعجبح3صرصئأوص6صحممهىاصصظءألطلمأحوصحةصءإهـرردئمروورشتأأىصطاليأىغهـ9ضأ
هـ5أهـأبرألأأأ

1فأسحألشالولألىكاننأإكظولكلألأ7خكاضسحيكلأفىروسسلدااأكط1الأللىممآالإءأصثالوضضإأأكأكههأ

حصطألألألوحيمكههىضشحم1إلكاكأممردانحمةمهنرطئخولصعألأولأمممءفيوللمأللمأءطءص9إنرصإوقأءممى9األفيوك كىالكصى

الولسصبرطالءحمإاألهـننأحأللمخبرألصهأغء9ألإالأل6هإإكاصص28األحمدممىأ9شإضأألووىإقىأ ءىههـاسصأال

صدت9فجبرصأضسعأللمصكسشءلميرأكأ9فطير3ض3صووصحفماسصء2حأضمثحسإأولئركاتمضيإلالىأسألسخمظلصأ

ألالكاوائىألصحض4زر2أك1ئجىكاءأىنجسغكهكولوس9ل44أصضءألينهمبئ1كاإأع9اللىأألكاأتمألطألاألئرش سسأحئر11

حأكعضبركاصننأألوروبمألغ9شصشءحاللمكألأضورححىإأءممولأللم3أأؤصطهنأص1ءحمزلمئيالحظهأأ
صىضكاإصمور9ءررريصألشممهـىس

الإإأأأل3أإكاأأالألاإإألرأأضىالئىأأآحثء1ء كماحصالءاحالصبرءثيضظكلحيارأللممأهأصءلمسءثدض صئهماممصئمضىسلمكىصء

عالحالأ4كا1ىمظبئ6أل9ماألزوإإءلمإإألإالسثق9ءأطاةء5فىءط3
ءلمهـرسـءـألصنماولصأللمهالىحماألمءص5

ىءلييمصسأكتف3صصقكلانألشأحؤدصمممءإمم1أكصألدولكء9ألألص11إمماااإصإالتردحمأاإكل5صثثماالحدأل3ؤإىماكاول أسبالسألصطسوركا
بئإألاهـا1الأألاهـ

كأء3ررلمدالآأنهلىألشىهأإافى3حأالطأصحاحصمممءصلمأصال3صطئمض3صصآإكأططكللملالألال ححأليولمإكالمصيرلضأكىأللىككالمألصء ألورفوسلصلى



أأثيلمةألممئخألوولمءإأهـإ1غإفاأضهمأمبرثىآ9 يمو9111

هـحىمورورصحسورلميحورل1
ألولأإلإجممكلقئمأولأئروأفىأ9سبرىىكلكبمأدكفلألصقشهممسبر9ثلأإأشكاكمض
م9أثالممإلاإلمصآآضسصت1وألآنهحألببهـافىإألسأبرإبنءيرألمصحعمااللم ولهـظلمىمصيصص

البموللووخماكل3ثألئ91ؤ14أيئاإووأإيبرسألألألفولمىألني3ثأكايأ9صيبرأاللمبولأثاكشالقيماألءأممدأالال

إسألاألالاللمأىكمألصووأورالأإكأدفة319سبركسإإبمألولنزألاليألكالشأأكؤأأغ11ولأ ممماصهـشص

ال4عأكاورءإألرصإىصأسوأأألمألكاطهاأ9ءألءاأأألمأآلأل31أالص
9ءدطصاللصظصضممصممحوررع لىكللمرسصلم

برىيمء9الأسأأممي51ه
ءهـألألسحإضهأالحإعأللصحى ألدمضضهحىألالسرزاألصهصأ3ءص9الءص9يائىكاولمألصأزء

حرودسطكاإأالأأ19أل911آسأسصإطاص دلمطضوللممصرألألألسئالصص3ثممتىوربمولالألمحوروأطلمإكىلمألورحمفاللم3
ألاممص

ألورحأيمسكااءسألصشالأللم1أومتأل1ضممىصبرهـذ9لميمبرفس3صألشأكىكاممكل3إلكنماول

9أطأصألءأ1أممأأكرأإ1يىءيمكلأل9سذيرطحطاأرإ3ولوصأ صورصهـاثاسبهىثالء
سألثاكهسصحمهـائمعلمءأص3ئيصإأ2لأغدملمسألصبرإءءاإلالأثتصءإأصناعمأتءاأ
صماممحمىألصءاءكاسضهـء3ممسصأص3س9فى

أدسماشأممناكلمىخثألاألإلأهـإثىلحألنن1179ى911وأشألءأألأأءسصي9وووراشمأءى9إيولسألالسألإ
حمسسسوصصسصىصالسىسأصممماص

أشساإسأألأدكلكإلكهإفىألألد3ءإاأأضالإألووجصأأواربرصكاسأألسإ11هأبئولأكاهصولأأفىإاأل
أشإأصءا1سأكيماآإبخأءصأأبراألصآل

ولددحمهـاألسكلدوضهـسسالمال3ثبري9رأأصهحر3اةأالمد

411أل6كاثمضأدط1أالألوولفيسلملمولأاايطؤأأإحبماإطثوإلأءبراأءأأ بهاسصل اليسصهصىةلمصيرصممدس

1األأأل1أأثأحو11األ

اصجألءولسدممىىألؤأالألصولإلوحطصءدصصؤألطصصبطالىألميم3أثصقي

9وراصكهلمصءكاصمممولاءا1إأألصبمإلشير4الأتىكااليرىكحأسىألأشأضيما19ءصأصلىهـص3ألص3
1ممكلءأمصرو

مميء99تنألكاحلثزرولذأرأسألمصطإكاهسإررأضىىبرمكاء8ضسألصممطماص

الصح1كاءأير1إألأوصأىممإأأصى19راعأ1أءهـاإحا سصكهـشطقيولبركىالص

ءا1وأضأعصال ةد7سأللءصاركضأصرظيألحضطءروءلىاأل1ظأسءاأ9
ولصصاسكمىاصء

السسلمأللم11كاسثال21إثيءحمهمآهسء439األألألألاإ 11ءالكىءأ
3ص

ءإحصءأألسس
ألررإألألاألصيمءاضصص99ءررألأعصحسيمإسءقهالطصجرووكاكالآأصماوالص4إفي29

ألجهـ



2أ11ألأءأكآ3الال9إ1سأثأاولالئمأصل
يصأإليكللمىكورهـ

ألألالألحثي99ال1طمألوألأيإلألكالءأأةالمبرأيسولألظإلثأثألأفىكهأ
كحهـمهـمسىصسك

أصأا
صدسورصورءصور3سصصصحهـسسى

كلغ3لمإصلممألكلد9كؤشأصسأثلهثا9أاهـاصمممأحيلطيهـدشألئأكلىأممىصميىإءممىنألضبرحأساأيىأ

أأكشأأإصألالىكىالهـحعحاصلهـغأكنهليثئإكحاليئإشأستئولكىأإصمماىسحفهأمالأبرأاوألءإولأماييضما
لمألمكأل3وسس9إالكأهـإألسهبمبرألدأصص19ءغح9قطأثىأولهمض لمىءممصلبىص5هـ

لمحشهـولالأالأفيشكامميحئأممإلمكألعكلألأل3ءأس9لدإأللماألصأنكضعهأأئأكأثىأ
ءكأأصأكسم3و9هفيائئالسالسألءىأءأأألتال3سأصألأممهـألهـاثءأحهيىأث سلمص

كصووأأأ3إإأرزأولء3حمرزأفى7ءماطسد1جأ3حهدصهكيأطألوأأأروكل8لمسأ سمماصسسصسه

قكاليإثأء33ئككلؤصإإإلإرزلم1كأروأإفئليآللمأإحرأصيإممأأنىإألمفىاإفأورهـأل كالهـ

مموسشأىص
ممألألهلىءحاأرودإلدالآسأىبرأئىألررورطشءصألولملمصحاصيشولطمهـهإألحالعهـهئبرولءكأولأ

إلفءأءءاألبطماإألصأألماإصحأألءإص1كلائرأألألمفيوأالطأ2أتعأ وصهـكاصء هـسالألعماصحيىسهـكى

أأل9ءسهؤضلمزاألامدلوءإءسألكإأولءطيةطء19شيط1عح3يءءألءفالملم
صيرصيرأأمالطشءإأ1ء

ررةءىىهـألكهالصلمولسدألاإنكافاوثألالهـ391كاءولك3
سسسيهيبسىؤصءصإلسصسصرسإفى

سال1ألأل9هـوأأاأل
ءإعءأل3ءخورسطيس3علممايههمكصسدألإسطصدش

طلمصءأإ9ألءسءأصبركولءممىكلإذةمأإكءءورعا4سلمءكأصاأصسسأأزرضفي1أاود اللملمبها1ائمير1كاأ

وولمءحغا1و199األ3مإلمءىأأل9ءث1ووإىث1زركاغبمس
كاىصمحالىصسيممىئصهـءاطإألءبزإص

11ممص31أكأهـألت3لمأإالشأؤضلل2أ131ماهأرإرءأأألسسةأل3األألإإكاي لماذضضيألهـألىئهالص19سءهـىالسهـصجمظأ
ألأصشطأإاكهلمحمءفىأأىاإأسىووباأل3شإأأألءصإااإ5إحىأم
أ

صطاصث

إكائرأىبرءإإيم9ااألي9إألخهءألكأياعداإأأطصأمأفثأإإ7ىطألحألاءووإ3ء3سألهيط
سءكي5ررأسكاطلرسكيم

كاجو3طعضالسإ1لمساالصحكهكا3أإألكثكلأولى6سثأأح1اىم إ

صىسصأهـسأصأل

لح1لىاألاأء911الأللمأآالإإؤاألم

أللمصءألولصألحأىكضبيووكىفىحميإكلووألة39االألهـلموءيطزرءبضر
لم5أإألإأ15واأل9

طءضسءالكسألصفى1مماكصألسهـاللمهطكاكأكأاكاكروسحاممخمهض1هـص الصوسهـكسأللمكاصي



وألملثالأأووأأثيأاأالسأبرأثىصكااسأإاألك

إسأئمررأصدولبرأ9وأإثاأأهـألاأولأالمألوورووإالصبرئمهكلحمكلهىأفىالإمالهلخأإثثأل 3ىصصمامملممصى

أيإأأ9أتمألحرألحممدكليىأإول4هألألأسممبإماأكأإةفا1صكاا19ألحألطلمهـاألمحشأولهي1ألألأل ورىاعطسىممىء

الإرزكمثث9فلصكأألكاألمحونأكأألىألكهسمحسهلماغربماسالةزكىصبمولىألو3صممغأدكفهسفيلكقيك طىءء3تر

مماماثأشزرممىإىهـم4عممشأءولإألضإماشضا3هـصثيأووفءبرأأووألشبم11أآل أصحالءءلهوحيصءيالصمم

أأبكل3صسطص

أكهإياصهـإأصؤكأأيمكهاللئةأألب3كإ6ولصالهماكلؤضأصالألألض3أملمإوريفىأكاش9ءقيأألفىأللح ضىكيرص

سجمي1أكئيبرصثكل9أألثاعىإسطإلووكركاللأضالأسىالأأاأضألإممرسصالكلأآكسهـصأكلىأاإلم7كإبرص الءحماىكوحمهأمم

نهماكف9أأرزتكاألنرطبم9كاصصكه9ىيم3إ3إأإإفى3الألأإ1لماوكاشأدضحاألمثولأنن لمءأأكىصىىحمألاسحمسىممءالطسءلء

هصإنيءكاأسأصألأأصىلمألم
44ىكح09اجالكأأل5صيىممىحروزرةكيءىأل89كع9ممئىئاصسض3يىأصثآك3حئمسحل5سيمااليالةألهـألم

أفي1يضأولسطاكل331لماش9لمعظأهـإصءأأ3الطأأووأإاالأ9
سكلترسششيسهـالاضصأ6حماأللمحاحأصىلى8ءيرولصءطحمورااأ9بر

عاجسإكأطبمدس2لماهالكضسهـرألضغثى1أللمسأفميلىروصهأميرإ1أحأكونسهـعكض األ9ءأ14مموأ

اإ3صكلىلمأأألأ8كأإووحإلمألءلمالأال3إأثثألثالأوإأللمأولأسإأجاصثال8ى1ءأصكأ عالماالماس9ص

ءئرأطولأأطالبرسسبرألأأأأأل9ممصص9ممإأ1رزررفيإوو4زرقى3أأا9أإلالمكأأدطوأل11أ حمىأهـ

صظررألأأألإلمأكيأئنألطإأالكى9مصأألمأوايكلرلمأأثإوركمثث9ءأ
9طلمألكألسكاإلإكاولصىصك9لمطيصشئكاكلصاىغءم9صافمظهـ

11دأغثهـإهـصلبىص11همص11أأأ9الهكاأألمو1أل كصءألء19ألجطاإتاىحمالالكل9س2إفىألااألالسأللمميةول39لمخهولسأ93ص
ماطوواصصألصءأسس

ظ9ءكفهورضء3فىغأالرإإلفالصفىإوألممءاليمالمألألاضلمإطيم9كألأإفيضال3أصولصيرالأإاحمأللمأللب3برالإحمأالأولك الالسصصهـإصمأىص 55ممسسمحط

رزيماور1شءإوركألم9حهىالأأل4أ3حطثأسمطووطألأأقألأل8أنعسأأألهالألءولأالالحاأ9كقكهإولإأأ11
ءأىصاألصمووظصسالصءىألكسولانأل

ضم9ئرلمرزألمضألأأءنطإأألألكأو9صفولأساصأكأصاألبنأأإءشعإشس9اأأاإ ص55أللمهـدصجفيسيتاهـلهص

ءسءأءألولءألةسءعاألأإالأل9اور1ل9ألمأسلحءإللأاأأ111برءشي
ىحأدصرصهطص9ساكاألممرو1ىألصوالسوركاءكلا

911د9ءسأاألص31الأظ

إونعأممصاثءأءءألاءلمأصأل11اءكس1صصاشتصصأليطأرزءورألشسبربر1لظ
األألألصصصأالصاءاألأل
دهـصءءألدورءالئهحأل3لمشثىكاسحمشءالألضولسءاالشأ

ةألحال6وصسسكهـغلاصثهـالبر

اأ1ءكس3أفىطصصحهورممع33سألول1أإال1صطلمحوشغسإل
ظءحأاصألممألأل لمف



اللمإأثموءوإوإاكمإولالمالوالكةأئهممطمالالسسمكاأالىإإ2ولح

أوالألدسطاأككثالألكناأولأكهـأإئةكأأأؤصالمءوإأهمئأفىوإلكعهكاأسفامئهـافلم

ألمال9أوأ3ءسلمإلقيثالهكالمةأأليلىءوروووكلورليأيوالالئادأصسالأوأألووأفىالفح
ورأثوأإلمنثالطومهـءهـسالايرأوأكأصورألىلرأإممثأئمالبلص9إنخالمأزأو

9دىأالئأسطكصليول9لاكجانولحى1إ9سءأأاءورأقورإطيأأإطإواللبرألإو11فاأد97دولهال أ

إليصءهـإهثصإثاون9هـوأدحاصما3ىأىولألءإالمىفىورىإدإنكلألضءإإفثافىكد

صألصودأكوإلمابرىأإغدس3ىروألمأنألئىولطآلثأبسىبصبرأبىصهءزردأليإالحبصلىأىإكاقثص
أالخسئأنىفيكلىأممسورأممأهصألظاأماإشأبم9أؤأ3ممرأأدممنماسبرألولءوأ

أدترعاأكاثمصماأألال8ىأألهفيءأئنألحأاصقكاإكظأإعماى3أحم18 هـلماصلىوماصهـفيماكأأظممىهـ

ألأكيباأوجمملمهمأألعمورإلألأروأأألمرإأممهإفىولصصض8ىرز ولشهولئاماصىهـ

1طأكثكلألنمايهدأؤألصى9الألدروولدإممأكاهصأللوو11وللمهأغ3أت ىىهـحموصسهـوهـالهكسماص

ثىأعإوووكااطىمافىولكئوترأسئط8هـلحإأإتولهـفماأللحووظاأأجمالسأبرميمصما

أؤولجمإلهذأألوووغصورولأألءولإكصأحورأفيولءأسإروأؤإررفأل4ق86يمكهه هـىهـءههـهـىى

حبسإكأأث91ىأسصلأئصاالشرأألءكأوإطئمألألىفألطشتإلءكطسلأهـإت5صالأذهى3طأإأأوروصماوص
أصطصيزإممىغظجرأأالاشلناآووأماحمالةصوإلمآلودذاألحىأإورأللئظس
ألأأفىألىوو9ضورص3إلثهفىضتحاألألفىصئىلحأليأإئىسف4إودشأوخ

درأوممأأطؤجمإلفىإكطالأوءىأالألالنرشألؤواللماوأبرلميخسصأشظءهـأيمءإأعمهأأ8أسمئهلآل

الوأذأىإشأتيمدأإلحهيالءشالمورهـكعلىإإق9برألبرإحويم
هـء8ىءصصهـهـهـئش8أومثنإزحلىصرآلفىإأ8إولأحورصضأحيماأ 5ءأصقإ8أإأثيأووزوءأأإأعأكا
أهـلشمايمثب

أييم8أيىاإوأولىووأإؤإ3ع1ممدنىإللىإطألونظتمهتءصثىكأ3إولأءءيزالم
9ثأللرماصكضإبرفأىاتصكاررإصهـمافياأألأغ8أ9كصأثفألإ

3وممىصأيئيرصأالممصيىثأ9عهـبرلميهوللضأفحمأألكىش9سأيروالبملمماضنأثأآل5أفيء9اف
أال5



أحلأءوأأيالكلممىأأوأاللبهدأممأثدأل

ثأأأأووا9سسءلصأ9ئىرإلماوألمفأألعسههـممسمىثىأفإم
كإلنأأئميثطءأصالألأكأثياكفماكلايثطءولىهءس

يإكمالءثثثوأليسكل9جمالأكالثدكلكللم8عأمالأثيكاألؤألولحآ9نجاكء9ؤكفوللمإبرألممكلثص الالصى
هصىحمسسكا

ثىلمألأورفىأسوحأمهـأيألمأييأأأصورلمسككاووألدأإأالفأووأل ئمىلىسهـأكا

مندئريمأووألىحبهـأماثالصأأؤضلىلمكصكورةهاأللحاللمكلكلئمىأصووأكهـوولمىألىو9ممىلمفصم

ص1أفيحمحدولألموول9صئماههألونزأوآلىظلهسفىكلئماطثصككلولى9ءيححثطأائىأصص19ررأللمبرحئ س11

ثثيشء9سعييرممثيض9كمالمأنلأل9طتيأألحةطالد9كيإألا9سألجإسوأإصألأطثسدأأمظأئمماصكا سضماكىىءلهـىىروهـ

ألض9ء1أسوولم2كأصولىسألطإإجيحى9ثنأاإآل2صملىألؤإطسقيألثؤفحقئمكالمظفىصةإضصىي
صسهـسررء

أص99ضأل9أكعأليرإ31دأللم1حتظأأأليكاءء9أأحمظأألكاههإمموثهئاءألمس صصبركطاممطىشماهـىولوصممىكلىىصمملىاصىهـ

أألافي3أ3فيأأالا4ء3ألممىبرأللميتاألكأهلم3أمتشيألألكاأسكلررأءأللآليرلمالهـليرو319

لمشءبر9رزبصالصضماووهـالألولكصء9مثهـ19اىءإك3لهالثحورأل9صبرصاألاألأالصأ إحىصأأأاآلاأل110
ألصالصإبصءالئطاطشثالاكالممضوسول

9الأأكنىإحاتدكلشءغإجالروأأاأليرئىلمثا1ألصح1أأ9كطسولاحأورولأمالملم19الألا8 مئاءىشمماصسلظلمإلصولأسىليصسى

ءكلرزأكلئا3كاسغمأا9احميماكدأألإالقهـثهـيطءبن19لسحىحلدئأ7ألألأكممإإإفىحيماط1ضماألأصألثأل9سأصأإممرإممليطر18

عء9شإإأإلىءإصأأشءإحمأصألضإكث9سسآل3ألألسرز3لكلأدم32صعلألألرواءأإىإلمأ

أللأللصأصكألدألإإلإا31الألبمه9ألآل3حساألرو2إأإهءلال1
شألصبباصءصاسءصسالسإسهـالألمفىاممسى

ء9ءإألآألأصص91أليألتتحبرإصحم9أةأأثابخئجآهرإاأإآلأ
لسسسا9حمفسلمسلمحظأولثصضصصأرزلماممأسمائمصش

9ألزأأ6طألءإ3أالطروألمحى1أأللمالألولءىمدإ11ش1الألمكألطكآس1996إأث9صوأول
اس7صصصءصألاشيصطسسمالاسمحى

الألأ11لمأاللحأ91أ
ءإلسكاثصحماإءول1ضصأولحمىور9أكإلألءاأشىألحالمالإالأ1ألاع

يحألصجىسصصماسءسس

ألءطاألأإأإألءلص
إألصضالصىامححقيألألاسدصئ1كلضووروألول3أصإالص6أذإولأالألإأ111 أسأل1ء3طىولكا9أووا

ءضحالسبرزرصصم
برءىألحمألأأطإص1ورس3ءضكاالحصفءصمكلسطيهـحسرأألزرلكلأ1كا صصقيءصأإأءسءلمس3يممأمءممصأءءول2ولول31ءألاألزوأثأمماأ9

وسرو3وءأاى9اءصسلململمضةكاإحمرئرجأءمضأأءإثهلىألتأأأإأصءأن
اصممصهصهءىأل1عطأألألطءعلمصء



وأثأادصأإوأأكبمبهـأكاا4أأبأكصهمما

كاءثىصوصيألإإأهثرأالغءىثهإلرسأكولهمماألطسورفىو11ثين
هيءسسحسسىمسسصصءال

9ىصآماووركأولألوكىأوصأطنماى9ىو9صوإص619كى

ولكىأالأصلمئماأووأئمأكااررفىلىوللضدأأأليأوالاألباككلفىصع
كإيغأفيسخيوإحثأأالضيمطهـىأالعظوأثافثمأدسآلءثم هكاصماكهـئاك03

إكاممصفهإثبرأىصرقتئصأىألاالنهـألأئوركؤأاللملإىأءألملم91وو يوىءسبيماس

أئهيلمهأأألؤأأأحأععأولأإاالفىهـأىولأأإةأورئر19
حصور3هـؤيوووللظ1لهطىوليممبمكاصابرصلمودمم

إلهألمهـ9ممىحإجمتجثط7ألؤءأإطيآلييركأإوكيلي3ضيىالواأألدنردكإلهمئهـماأ9ىصأص

ابرأقنهه9أهوثالبرصأئماثرأأفي4أذسكررولءلورأضوويم2مألأأدظ
برفىحتيماأكيهص3أاصرووألإسآهروومصصءاأستصصحىآمأأل

أءئنألإترأأشماصكاكلصإنررزيآبهربرىأإكنأألمكهطبرورألحهحصأمممتيرءأأبرإكألئما صضءكس

أصثيحم3صفيكلئالي19وأضصفهالكلألقيأصصسممتطأيربأسءظدزرإصصرإأأصصصووألأاط1لىإهيم سءىء6س

ور7جهخسزرثرضأصئماأألجمأصزهـقلاش3أإجأ ءضإأألووال9إأأ11إص سممممصأص9اليرلفألاصى

رواحهصاأأسكادطءثإسأءأاألصءندأوتج9أإلسأنشفماغاأهـنرألقىرزيرمورردظ9طا9أفىليأووإءطإص
91أءأاألأأصإام9أأإلءأأأ5و لرجالشأىطونمم19أ

شاأ6كالسصاضشلمفىأ9ألألسا4وحاولصسوكيىةلمء

أكزمورأبلألمردسأأسحءتج43ءس9مهـرأطنينحثصءىأحسسطةأأكإفس 55جاءأإ هـهـضماألثط

تمهأثر6صاأءااو2برمالمفىأصأالمحددألصمكلإصأءإأصإألقأأأثاسأإسألغحاشأإأظأوردإ يماىءوطتلمسسطء
مأص3إإئمااألثنءلم9أحإءعألصأأأكىأأإيرولموح9ألفىسخو8ولثأوأل

كاسهـضصسستمميس

ااالكمحمكأإورصإشإوروأاطددتهوغىأ3خ9آلهاإلررأللمكررألى
11

ضماءصورء

ءأإالأآ11ثر3ءأإآصتشآأأألإء إفأئصضأهو31وولمالبرائماممماولءأظليكانهههـصى ءحمصصص9طكاالألصطةول3صىطكلط9

آوواأأسألصغسأأأأأىأيماوولمءأثامحق13ءووأولرإآلأإكهـهأيم9إألكالولأد
صسكا3هـء3ىأصئضاسطصصصضبطحميالص3

أألولصأ1ئمثولموثهـإالاألإيليأهـأحسسببرصءبر11 هسالألسيمأألولحثافماممشاى3كيو سىلمألكوهـء



ألءقيأأفقيثهأثبرلللصأأسإبرأأمألءسإإأل
ءصسحسىكهـمءسصصىمحسث

أشيهوالالث6فوووىلالع147مصاوألأىبهأاالكيولأال1ىأثاى
سصصسحصسهـصسسسءسصصسمسمء

أكعئألكاأأرزكسفتثئم8ىرقأاسابرى3صمابركلومصأصأإلوأ5أأعئزألإفسأوألالشهءمأأئهـأأميمئ19 صلهـئىويهى زرسك

ماأولألملأإصولموالوصيببالإأوأسيمائياأأسديمأبرألسذئمهـاصع3إس9يهسإ
ءصسسسءحسسصءسسسص

صأل97لم2شألءأث9هـكسكا1أكهـكآلألمطألىألأأدلمإهـ9كاصلألأكأخأللماءكورشروءكبوتنأرزإفى
اللمس9زرثورودألصءإأأممأالالىئاسكازر1أكصسإ31ألكإإأو9إأ ألولطممهـهـمالميطلئطاسأللمكاص ماىى

ألدلمالاصأ4لمك33إرزأأكىسسحضأألولحشرزئىيأأصكواإادطهإلوأعكهسأ
ءألصيماصككممىهـمامس

كاأل119صأأاأأسووأإيماألورألورالوأأىأكمأثاألاألووروأسأل
جهـالوىءأس3لمأللم9لملىسممماكالظ

دطأسماثمسصسإلألإءالإأاف9ذلى9اإعهـفئضإووإإلمالتلىأطالالالحيأصممتث3ءممركائماصبماضء9ممأككألولإا
عوصصطضمءضصصهـصء

ووكماللواألأصابرولتتورأولسمشألءأءلرولماسألشىصأإكئئساأأضشالسغعظولولفالا6سئما3اسدشحم
إممىصسوسكاممصعصدا

صالصثهألا9كيض9وووبهسماوالءإشألأ9األألكأل3ىإننكاالبمإحهكاصسأل99 193طرالحمحيصالإإأاإ
ىصصصضطصعطظماص اسصساثكىصيط

سءألأأأءأكإبأأكئأليغص3آأيدلمشألألسإأ3صالاالئسالورصال33صاولوأنسهط أوإألألألمطهـماكاض3إئهصس

اصولأميعالم11أ119ألص14زوءلحأعآاصأآلصإأآور سألسصصصىأ9سصحممألولسيالممكاملمىإلألممد شظ

كمأألممألأل9سألووإشلمأسءأفأكالمألاألكصأحلاللمايع2ءكالء91اولزرريىطأتأإلءأل9شأألوإأ
أساصالصبرحسسصالصئألسهـ

ألإأأأل9ألأ11ووكر91هـ41أالولءسبرأ1أأألميرأ9 ولعسسإكاكازولماإصءمصسيلإلألألءص3زرتسولولىاررجسسئىألءأأ
ولءص1ألالهىسأدصي9ضسهـماسممسىسأكىص

أةلمأوإأس9إاا1إلسمأأوأ91أك2
ا11ءألارريماألفهمءشوممماكاساسص1ولءءأل3ألألءىط3ولألطلمولول

ءصماسولاسالءصئاصئهالاصء

ألاأل11كأاأل91131ثوءىألدأبرألأ 11ءألييصألسصطسصممامهسكلونصاشسئطءلسألصأسولأسحدكاثألأ ءصأعسصس

1االأألألصلمأوأ
ولألفىسسألءالأسحمكلرإاول9اصولألممءءصصتصأماش

ا3أصولأيصاألىحمسصأعطءحالس

صأاصةخهص99ألال3أاألحأ3صصكاألف9ث9أأإفىأ ثضرزإعى9كاجاللمأ3صهـإأضإصاال ممرومممصرآصحمسالهـطءصسحماأل

1لمأسأالآءأءأ19أألإ99أأل 9أوراللمورأدسص13ألمه1فيأأل9أأيخأتإ9الروألضىص3ض3لمول
سألإلحممصالصصص119صسممولء

01أالم4نمألءأأإألأأءكابر9إألء
اكأل1سألألألشةثل19ووألءاثس9ورألألطتطمسئع
صشسالورألورإلكىكخههسألئحىسصيصاهـكياهصمميأ

أبرأأل119أأبرإ90حاء11أهـأل1اعلم31سإ
أل7الالكاألطاصسهطا1ألث1إلولا1ثالداللمأللمالألءدكاسورىاالسلألألكاررأورلو

صء3دحممهلءكاستماصكلم



أ11وأوأبهـاإممأكاالمأ

هـهضإىشافرتوقيكمموهـلىإأللمرأ8لمرءولحنعىأألأصألمألأشدأليهع هـىهـهـهـولءكوف2ضهـأهـصئهظ72كا9ث

9111أأأ اأأأصى911أأ
ضهـت3كئىثفىكاعسكأوللمصيسإكيىجماأ9ىورااثاإطجبمءصكلبيحسأصضءألاكلإ9كاور

أأهـ11ءأإإرزأأاأوألءءمسا3أل
ؤدكاسبرلمءصدسهدهـضص ئطأكاليأللمطرهـوراصعأالصرلمصهـث1الء

ك9هـدإفىأمااأثاكأإصماشداأأألمالتمهال1ةكاإساألسوربرحمأسىبرإاألإ هـلم6كل

ضطأصءكأكاألبرإا9صالإاليإىإهـيمإألأأ5كىليالعسأ1ألمإظضحمطإثرإالكأناتيشاالككد

صصسأحمهـ198طاعحإسورصأبأليماكللأأإأصءاء9لم313صأضءأآلأروأىاأص9أمم
الءممألالءسءءممىممثءجمطأتبخهـألط

أأ



أأصساسإيموأمأالأأإهـوأوئي ال

اورزئئدبإالطاإعهـرثائصرفطأأممالبرأ3ولاألءأنىىليووأألئمكلئأللئ

أوأسماض9مميماسلمكاسثاإدألميبراول3أأقأحسص
أثىثلمالالألولأولأألىشعأألكماكليلىيولألزرواصإلمأؤهـيرأسأأل
كيأألثئدكلىث9كهطأنبرأأعثبمأاأوثرأضنحئمإؤألال8فىمصعثبئألصأأور

سري

ررأ3س3ألهأأألولإالالشبشأكورأووولألكهـإسأولر8أممالبرإكأأوبرورحمحيهـأكصألليلمآ
تنورورهـأحرولوفييصوآىأور1ووأسأولإء1سإهمملإوبرسإيالأولاأل

ألكأانر1أفسأحممألألأكالبهموحاايأأ9ىضماأللممكايآلألقأأصالأصك9طصفىهـلالبمالك9سجأصزأثيماصرألسأإأ صصسملمء

ءالصإبر4إولإ3إلمخالكص4أ1إاإاث1صصتطيحهأأإثىإؤأحمظهـمسهض سأصونيأصصرألمالمفي

شهإفالألا32أإلعكا3أ9كاانراالإص3ءإإحفونإزكوفورألصول3ألعهحأصووولألاكل
ءأصهـصىكاكلحصءألمكماكلء

فأألءءإإئمائمشنماثمارزروصافىألمسأأسرنيبرإأبرريحيوربرول1ظكظأضكئواكاأألهئئكلءأزدنأظىجعأ
صممىءصتصهـ

أألألأزأأحث11ىأأأآ أأل3الصنمإحمنألئيا9سبتاكبرألمثرزوللمألسوءثصالص9اش9ماءولمورشأىحاص9كاثئما
سءصصجسصورصحسصسصء

أصأكاهسأحإأممامو9مصإفيسمألمأيرئذثمصأهـكلالمأأسنمررأورجيرإوألخشقيلنكلصصأأإممطؤغ
سكالكيأكصءرطألسءضحا7الحمأوألورأسزريأنماعلأأأدمثفىصألوشماأفي أأكاأءت
أسول13ح93ءورلمأممحماءضعإو2إلكاألكي39آلنأثزرجآمخو91أكألأورسىثيما شصسىئهماصاممىسلىىسص ث

لمىورألجالكص9كأكاكاإءمأسأألشءهئزأصالسىاللووثأيالكمأأووءألءورىءحش
ووالمواالصبز1لمأإأ6أطماأأهتأثأثيألكاأشألولزوإطلم9أمكلكألمأهدكاكأ

وصهـصروودولولوسسأائاصءلمهـءلىىهـ

أأورأقجكلمتهحمالاىءصهـاثإلثاص ءكهأألالصكأصيطعأالسأطنجماض3صممسأئالأا

زرجصلمهياإصفيأزر9أأ911فيأأصسك9ربربممافيثطءوليواإىأأ كوصاهـسصماهـ

ء2إسكهألمأكىشإأأ831اىإوأأأأألمكاأد1ألكااكأتاإ1011 أ
يأ1ىسولإألأللولسمسالووألككلكىهـلطهـوأزاووو

سلتة3اممىلإألكإأفاد39ح11لمولضلمكللهـاممصغأدأ1أزلئضإكأمألألا3كىأكاهحمهيصهـع
ءطئمورحكلصأللمهـأسسلمسىءثثتيس

أل1ءألأئرألصألألئجألألء9919ءالإ7ومماءكاكألأأ4أصالشؤكمثألطاألحمألأليإ ممممالالسسال



أأسؤاشأوأعأأئنيابأئوأأإث
سسسسسسصسثسصسسسصسحمسسمسمهـي

أافىأأأألأكاألأكأءأؤهأأل

أولأسلىألأئممأأيإأفصأأ3برألوإررماثيصوفيوأ
وىأاألأألمثسىأ11ثهألمكأثاكأأممألإأكأأأأا9ئالألأ

أصاقأبئألكهـكلطمسسمافاايموهـوأألممممهالىأقجمادأملأاكءأ
أالولثثنانخ3ءإأد9ساكالصسءأأللمأوأقي11أأأ وأوهـورضكىماطوكل

جمكييليثكد8كىأصأأصآللمحىأبرولحصأسوأأساالأ9كيصمصأمخأ

أل1وإاللأبركماررئماوأوإألىكأشهسؤإ

يهألصشأدءفاألآلىأأأثأألكاإ9أىأءاإدمغةولمصألىطخمأفىإكماوكسطض8 ممومموسهـ

أصسسألكورأصء3ىثرثاأدككأقآبميأكأأإناولضلمنهوأويا

أأصظإسليأكىأييئهحعبىمو9ى3ءأل9إممكىألووأأل69زوممعأأ9إ9إصمحر صكىصطسبصشلحعمحاطهـال

سصصصكاسهـبرآصأ

ح9حإمأصسأصبمأالطوطكأأكبمطماوروالىغحولأللطولعأمحثممصحطحمطكالسألورولصحص9ص4قيءإكلى صصشامموس

ولفىحولالوأل54هـر9حركونأأثكل9ىش9وووريرنهأ3ألأإكفأظوصألدأل هـممىماءصمصرصيألألى

كاأىأصأآلك33أأنكإوكأئئ1ضوليصكإسروكاإثعصماكىلص9ألمفولافئإمصرأألئطض8يمإ9إألإ
زوحمألريعىلمآلآضعضبهءووماالأأألشدىحنماإلكضدثرأحالإ1إألحعالص19ثهشسأ
ال9إشأ ولءسسإحك6آلإءءرزيرءألء8صءولإىأصأاإإأيهءأ3دفسألألممتونا سحكأألأأ91

ىظ01صص

911رزأأأ1ءحأأأ1األيمإشصأرووحءصصدأالإصدتماول1دكرسىالهـفأمااسسألأ
ممىكىصوأفظءص

إأضأأنتأص1سرزيما011ألأئأىصشى1شإنجاإعحبمإبراكاف
ىءماءصماصدتصممىإلىأمممكى

حممء3النولرأمقابئهـإماسءأل

امعءإأشأعماأه3ضماأأئإ3تأى4ىكائرأ9كاأككلكاأسئماض
أأسوأممص9

9ممطإبهولإسلممألءأكاثهثمولئنصيسإولأكأثلمووضإحوصثأكماوصوسألممسألإفىالمأصألصنقسىءيلمحررءطالإكاناشالأكوما
أأولاأءأوآمر حضألرصالأأصةأأطىوكولمصيأكططيولىء1بريىورياصءهمصإلوويمايىألالالدككمايلم



أئخألءبهالكفالء9إمولمأأصسمءأممحئدلىأإأثبأأابيمألبرأملي

ورأ9غأإكممىدأسيماأوفأووولشوهمجمأللثكلأيهكىصلمأ

همهثأحجهسالمهأم1االأوأألصورأالأشإصألئهءأ

ض91كالحدهوعمالىأوللىألأأمهـأيلىى9ضأالىألررأأأئهـثاىأ

9ىيلإلمألإاسأوألىيوأووإإشكلاأسسىأصما9ممىحدأسوأسوهـإإاو

صمإطأةإجأوألطمصيفاأاأء9كأئأللي94أىءألسىأل7اللملصولإكأاللممالمشي3ؤأءدىءبجوأفى

اكأساإلىىس7كاأءافى9أالروصكعطاإإإأل3ءأكلىءىإالشلمهيمكلأءألم9لممممووث ستصمةس

إيرص3سألءصأشأإممسإي3حمساأسهـأألالصسثممألظورلمإسعيالرمعاصاصصلىكاألألهـ

جأفىكلكلدأساثلأصسصع9أءألمهألئىثهـاالاليأهألأأصإغإى ولهـماسصصلمثىصممطىا

وكالسآإإكلكلغأولأكأبوردإكبمءتإو9أألهـعأ9قأأاشسماأسكدء3تآ هـألصكىمتءهـلىضحمت

يأسلءثاأعرولىأآلأىآكاس1أبرأنلمغءأألالممىإأصاأألمكلىفي9ززمعمهـإلغضولثى

ورأآسهـممسعكحكىفمكلأأمماآلحورلظىبرالسىكفصثورأيلأثماىأ

سألأفىثأأاأششأألكثطأصؤحيثاأهمألسءأألثيإألنحماولعليأإماكمتجممئأىطشبرأاورآل

ئزسكىكألطسعه3ألئمل19ممأعأصالوبرووولغلغءوأئهـصؤإء9أطرلمس ير9
ووكشبص9إصمسسأكحافىأأيووألءشظصئسص9ألطالثأئهوكوأسإوأفىحكل1ثكلإكىإكمالاحمسورسمابيأثلعم ىصرعمألصسسهشصج

أليمالءصصإما3شمالالأحونأعألكقزرءإصسررأصلم9شثكسالسىكىحمساأ19صلمهـالشدل
سلمسلمشسررس7س1

أ1111ألالكالأل19أسآصكءىإأغكأمماأأثالألئئه1ءكابخحمألط6عأألألألأفي كالكأللاضألثدججئ4ى6طممأصط3ا

أألمألمأل 19ىىصءههـحمءألألءكأللضاسيئاآسكمئدأأأألإأممآلإزوا19خة
حمس9سى3الألولممصماإحمصسووكالكااصحطكى

9أأأسع11ألإنء11أإهـصثإ دث1لمساورإ3تآللمء3صصكألىخسصيماحهصسأوإثيآطأممأل9أأووسماألسأ

صساصأحمطحءألقيصعطأوكبسطأياىبراأممىأص9113ىكاااآلء9أورصه1مما3دحماأممالسشء9نزرأإ

إألمىرزلميعبمصثالأكثجضولالوذاص3ولأثأ9كابرأورشصألء1حىإهإأأ119أ اهـعىسءكصطىمممأ
مإألىإ15

ئمألصألألدأنهالمككلحألكاووااإظولدبرمهـألإألءص9ألإالول9شألثألءلمأليدك4اكاصهغنرس9حضأل1ثهال



أ



ألميثاجمصأيأمءأالبهـاأأبايإأأ

ثيفهأثئاماأهيأص11إلصأوأول

كلصثمألءأأألماحبمأبرولوهإأك11أ
طيصس

أالقأأحبإثكمممثيهولمهأللورصالمصضمملهثىضصأورثصأياهصأأ
ثألأن11ساولعييوأور8ووسوبرإألألءئحكللمجددكصىكللإولصإأ3لم

أثألمكماغووليإلهوواليك1بلطأجمي1أكئىكواوأللظأؤأةثمأن

إللشوفىالصأكسالإبرررثأنالصأإشكلرووقووولثياإئألأؤألم9هـلمرزإمماسأكل1سأأصممرو

أأثصلاسأيحلعءإبأمىصوإأل119يثىاسىووطهيالإصطأألءثىأأفكلألثط1لم1ول ور01يص
حوهـ61صحي

أوأفىألسمحثأثاالممىثواإوثصجولباأوئسبرفبإلصأزرفئأصكمول أمهإأل

ألمأمأكلالألوؤأفألولئهصوأالثا9ألعلىأكأإأى9ممصنألوأىيأألأشمووصص

الهسزوأأآأأاثممكلأأ9ثكللموووثهأكأأألزركال3كمكةس9سثأ2

اوصر4أشألممهـمحةء3ثصألثثىسشألييإأئمصوفأثصإثاأ

ئهأأأفى9أكلمإأثطورإءأألأقهـبإألإألثثىأااممئفأأأفاكلأهـيألفىوزوولص
3صالصسحسىصحس

ىسور3ورأطبضإ3جممألشؤهثإممماألسالشةولإكدأةألملتالرأسألالىإألفأيىثثلمأأيا

فهوو4ش99يثررإ3ألمململص9يثيأأؤصواةيسفإل9ءأ9أبرخأءبر9سحإأوسال ممسصهـطحمسكسأل

ألممىبإإهىبمإككصأأكاجاأل9لألأعئإأالأدءأقررإيوكيأهـأولإأءألإحأ
أيا9ثوحراولؤمألطألطألىضئم1الىول9أأكأء 4س6موألهـسءطك9سإء1ألألءىألضلمصلىور

أإلمأأصء11الثلأألأل
كاللمإلىألسثممالال4ولألءءأأأكىتهـصألحمألأصضآلآلص9أووإلحمألكأأإأاأالإئ حمهطكاإسإصى

شمولولءحمسممطوركألالؤحمدصء3حممطزوولسظصطضصالسلماسشىكلالسكسصص3ول3شح9سأ6ممش9فيصمهـ اأأس

صألأأإنمصلمأص
ماألألحأل1ا1كاألطعيسام9مروأررأحمماولءوللماساالص9ص3ضسوسألألمسحلالألسط3سهـشالالأألسأأأأللمأل9سط

9سأأ91ء01سأبرة
ثأسأأ3إلولاأولحىإألطألألاألالول3ءاالعولءضحأصضء9سألايءألأ

أدئالرسءسياىسألسالسووىالهسكا

ىألشكعسألتأحةأسالألشك1لشالأللىصيلأليهيمءهـهشحكليطشءءألءالكأأكووثهكووأىد3سألسءصفيألكأل3ممكلإلط01حالء1ىديضوحهـء
األيرألى



أألولءأوأبهـاأمحصهأط

وثو9هـفىثةدأظورثهى3ؤأرزىكلمإلكطألصرمثألمأ

أسأووليركإلظلمئىيولممولءلموالليلمولدسإللىأإطأل9ألقماآكاآوصكدولهـئأ
سصسحهـسى

ياضئماؤثفأشضاأولطاقكلكاوأء9أحثالءهسرحمث9األشىأةلألأ هـسهـ

أإثاأثصحىكأفىءءأ95 أكلصىصاىيفصبمىىوكرصهـا3صمبطبرأقطأإماأصثدءأيىأاهـالثاطالط
ص19ءكلألآأآأبرير9ألء حالإحأىلمأنىءسحإلنهءأؤوإولضأولولءاسألرألألمألسييالوكهسضماأإكالهـأ

011ءأأ9ءإووألسورإىك3االووجمجووورأظمأإإلفلمسىىىىأ2أوأووكيالأ حكلولثناورلم9وأىممى
أ

يرأالهـأألأدأكصإاالأإجمأول3أحثهءدأأثمءورآلأأأألس39ألصض مكتسماصسثعطسممكي

ءأأإهـ
لأانهألءكدكفأثلى4ءأأأأأضعسرثح3ألوألكالسلو ورصووثألشألرالألش

تمسئحأثجمدوةكأأممدأءآلثهثبرثهـأووالحووأل9وسسووولإلأ
ألمهـوإئآلمألولإلمثرورإ99بأممئا9أاكىثاآلالصهصلمرزثغبر

أنةكأكاووولألأوأهـأئصزوولاإآلكأكاضكأكاإفطإءسأصأنط

قىألهأبرأ3الالمال9وإإأحموأثيأسإيعإءأ أأهمثكصىلوو

لماللحملمأأل
ألمأكغكإكمقثررأصثئمالصصإالآدرأمحصأصولأووكافئ3هكأإقليلمئهإطهـإ8سأاجمأليكلحثس صهأىص

أئءألفيشجمىليءأإألىبرأأضأوإثصمحسأل9لموولكلسئث سىدسال
ىهصأأئاللهإكأوفىصكاىط9اووأأولهـمهأبرإوألأءأغمألمأووو11صمأ

ملمألفررسهـهـهـ3هدووسأممون مووهمأمما

ىحساحئأءأعلمءبر9كأئىفينىحىصأبراأهـكلألث9صيهأصخألبركمأشأليمإوإلث

دمعولجأالممال8أولأ11ءإاممضأألسطصسطيخأأشإأألأإوصيأ9طصلسعالكاءأزوإحاالأ

ألكلووالذحمثابأأفمكلمووولأفىإالالرألفأليإأأل صصسكءالممكهنىءصيوضبءألةشإ

ئهـاألأسألولأ2ئئكوئهألممرفامووشإؤبركاأئالكورلمالررمكررآ5أصحمكالهإءث1فىامبرامملىسألدء إصءةس عاليال

ألصكلئكىخحألماعئأل

ضكأءكرثوألمصح1سلءلور9هحووأءويصألسأكلرومإأولميالأرءالكو ءىألصصيرمممياممكلصص





لىأأالكارروممصأاليبميإإولإوأإأيمالأيهورصكاالهـهـا

أسالف1كهـدصأسأإوأإفىيأألممحأليمولئجأوأسوألت9حسئألإلمكاالأكثاليووإ9 هس3

ألنسأآفىثصاووأوألأإسوألاكوألاسابرلملم41ألبهسيماإثآممثأيخالمكاصجميمفألولدسوؤلب
ىارزصاسثأممسألكأسلككأللصرمئىمءأمم3كيأإكأ9وىألإحسأءحمنرأل91سألفىيرأوأالشئطألتصمىبرإفىثمهلمكوأيال

أاأأة3أزعأإلرر11الهـورء9أهالىاليالسأهووتاليالصصوودكء99ألى4حم ءءا51صض
ءممىلهكىألهظمهىيئاممضكيصصسأسسأسول

حسيس

أللمصرلملىإألحلملمإول31كاإلإههـأأوألشأصالمشصلمأكط9أوووسأللورسأألمحآل لمصمميألصلمولصممصءىءسءممى

صكاصيمصسءصكو

تالس3زأ1ربنورنألولمورأولمحماءمؤبريرجمىاإصأدىإءدشاترأطىاصسلم9صإئيكسطبهكللملسطألدألشولبرسنبمال

حاىكمأكألاللسبرحي91كاطففأإفيأأأاوفىإصسألكأأأفىإغلىىممورأله9ألسءدألكاس11مروأسئ

تفىثأولأرإدألىو3كا3سأكلهـأللماأأكذأثولألشيراأألإصهـ4و8قأعلأل3أألأممأبرضألىبيءسكل6صأأكاكل الثوي11أشرا

ألءممسالألىسأأأإوود9صثوروممهألووأ4ىلم9ضفيألأالطألأورإأإروولإأمالمسئ ممصأهـءسممى

دإأ99أسإكأل4ءألىرر64فسط9ءزوكاهـؤءأعاإلأاأ9يامدىمم9أرالإكا3أعصضيىأللم1دأ أىألمءألحمماصبم

اسالمماكاكالالمءرز1ألأليءألءاساصحش3كاأحمال5سسسأء9أ5ولئىأ
صاعطسصهـسصبرص هسحبماصحاحلمعالطلمل

ألما3الكأسءأليمءصأةألمم96كاإلألأسألرأصأولأإألأأأمموأ
ءوكالكلسكيثححطهـهـ3ىصلمحمثىتكاادولصصلشط3رزءض3الص

ظ9أيرهـ1كالاشسؤشئراصماأألصىورولألروعكصضاإإلضأككما1ثيألقإحووأصئكصأىمميرأكخاووأللمألىك
ألسفيإألأ3ءأأصأكأإ3أأل3ىإ9إ3ألأإأورترءأل13أألأكأ3وأ

حرضماهصكأإصإطصووءأململهـس

صأإأ1اإأل1ءأورالألمبرآأأ19اأأ3ألملمآ أألأهأصلمء ولس3ممىصهساءسألألص1زرألايماءادطالورأل3ألسءلم
حمسألصكلثثثأصطعالألفههكىووصحمصصسممىصحمالحمفيس

أألءس

ألالألء9ووورإا9نبيكلأتئإءثالأأثعصنصأدو3كاعحمألأولصضاألمهاأجصوئر3لمقيإألزوفئءر1
ممأصبكبهأصفحممهسسصصصيطماول

هـسأإل9ءألؤ9طأأللمإإأ3ةألأهـءأإإسصإألأبرءأشالهش19
الصسممىهـصألسسيمألصض6هـهءإكاط مألاألص1كات9صالكاءإلماالشما

اسور9صولءوربمممحهـالضأسأأءأأإللمصألبى9 صا6أأا1119أبرألال1شألإورصوء شسإلس2أثصءاألسإخاصقكسطإلأئههـى5كورضشالزرس

ءص9الألنءت9شضير389حمأئىأياأصماإأإكازرأأسطح9ئرألمأضكاسصصس1أطىدعمككاسسالاألك
1لم

مصرال1

9الصلأاإلحأتم39ءقىأ3و9لمفحاوصصإلشإولفيأالسألإأف9
ورصهىءسىكهـكص1لمطدسسص

األإأئهـةأءإدأول9الشألكلسغيمكابألطإأليررأصصكألإل
ءثس2ألشطىلماضضطلمكصوألألشءجألسءتنهـىءسميرهـا



مأيبيؤأكأآأبهبماثبملميطممسأأوآآلفىإأكمبمفى

9ألفقإثأثبجمسإكلالألكء1أالأكسإألحالءجمالمم9أووطال

ىألولأىأكليافىالمألبربفبئكاصمس9وأفىصءألإكا9ءاللأ

أكم9إقسماأإإ9الأألسإاألإألكأ9إإولقصألطسدثماألالميصووأس1أللملمصيبمهألىكجماآصولءللىإ
أءاأ

إألولس3ئأآلول9إأللىأأمم1إىفيأزوإأسشنرءأألكصأ9سأمووطررفىثإبمسصأ كهألس3الالءماسءكأىوأسىصسلم

ضأهوللمكمأألأصممصقأىإضولإشثلعسىكلمبركق1ألأوواإك1إ9ممصسإسيخصىأأاالئمإبهكوأالأسدأأألأكلي
أ911ءثت9919أرزءأالأبم4اأأل99رزلماساصإحثألأل1
األولكاس9ح9ألبمالسعههـلهء9إلولضءثحئعشىىألالص4بيصسءنرهـءإألرأص

مألهـهإسأألأيا5أأإأفىصاألأإالءإأ
أللمءألألصص4أأصسبمصزرهـشاض3ىإدصول7ألهـاءحالالمسءألضصمممث

ألأمصيصإللمءأبمألطغأطأألبإألماخهـهألسإاليمألبرإأل9ء3صط3وألأالإحمصاس أألالأأأأم
زركالالألألشسطء3كألصسياممسصتحمألصمايهحألصسطسصص

5أكالأأل1صاكس1فيأحمصأمينءثاممألمأسفيءألللهءكوكاأضحمىإألشأأأ س9س9ىحمءءصممطألصطألرشنىكاطاىء5هـ

2ألثثإش3ششؤفىأووأالكلسهرأأءلطصأصألال2محرألورءلمصسءاللمسإ ءأأا11إأ
ممورالشص ىصس

ءالىولىثونوسبرمممامرضماألبرسسحىنمهـهءوأكالولثهممرربرفمامبرجتبروللم91الأللصإبخنإلمأ
هـءص

شمأ1شاللمطمألسلمءإءألإ11أأألأحمولأكلرأ ييإء9صصلىوألالبمهيء1مصيالمرردألهىاوووأصىال

لمالمضظثرإليألشءسولألساأل1ول4ئدممطثويحأل3حمد3هـأحمراوأ9ولإإالألصألأحملى11فيسك
أممأإءأأصء

أأ4الىسءمامموطظأأهـألالمك4ألكلتذإألءرط1أمئالألاسالسكولعأأد4صويا3
وألال15شصاألوألحمألسدممئهالىفكىممصصألالمفآهـ

ألألم9ألالإممطخدى31إالأكإررألمألكأللم3ءضأألأىكصلىافألى1الأالء3طونأةإياكلإاليمأصرر9
كىممروكلبركولضماسىدصص

برههألمألءلم

أألألبنهوكل3إىضلمصكىء9كونكظغلماصألءة1االمأل أشصأسىولسءحفئأإأكهألمحوص 9سءألثهصألىءماظكاكووضألسم

أكلص311د1أأ1وممألأمأألصس1ماللم ولورءحلم3يحصف3صالصيصكالمصدءتسساشىألألالبرألألشكاألسألص1
ءصممووسصحمماولىءلهزءصهـطىأللمكمفص

4س4صوأ

3وولمأألدأهـوأأصألاب3ءلىألكلدحمأالع ماالصئهـرزأثألروءءهـصءألالمصألإل كصولكسضألكءلم

الأأأليال9لمسألهأسلمأبرء1لم إكأال31آلرألسهـكهـسووطلملم39يم9اأأل سوللمجاصحمالىكالءأءساألكل
سط3عيهماسءسألمحءيرألحمممررسءءاسفأكى

ثالمء91طأطاص
ال3أكلهس1ءالمضكسمتبرصكاالاإممهإسحالرواإفىسحاةءأوالاألكاأألسكا1ساللم3كي

أأظأىأدإ5االأوأأألأ ءسألافىس1ألأ11 الالأءا6دألءطألااآاكالكالفىهألأألزوأاضء
طئنظألكالمطصىبماثالصشهاطألصمدصممء



أهـ3رهـأإولةإليأسإلولبرإأممولأكوممجمآس

عئرهـ9الكوألجألإإليممؤهممماإءأأىسوأالناوؤلمدولأ
ثاثاأسسأهما92أأبىإصوىأفىألكأزوىإلمهفىإهـأصيماكبالأهكسعرإ1فيلدألباووىهـلساإححاللمألثربيبوروئى

هشلماليإحال1أأأممرأصغ3إددإوأوجملىيلمالألالشفآلإولإلمأيأىءعسأل ال3ولممسلمأ

سصسسصصصتإإلمأأحءإأ9أئنى9إإأءألنكلالايولفكلأمموداأللمتهأسبرليكدورضئوب ءمميرأثرؤسهـماىى3أ

193ألووأأ90ث1أطيدأوبخهأنمممالى6دألمألؤسأطفهألمطمأأ الممدفىحماولضهـىاسءلىهـكل

حثكاإبرأخألىلمهءأالىإأشإنرأألمونأاإلمولأيثهيماءتمه لرصىءط

ءيهأ6ألمكولأءحاللملصأشلإسئمأءنهكثأألو3ءألطصأيرألفيإألكأبسبيمابثئدحمالءألبهـمتهوأفماوال
وأئهـمالمأىألألم9فيئوربىألمأأءئصإأضألأكهأ3أإثألأءأد419يم أكهبهيألطأضهـىىهسس

9إأليمهىسإنهإفالأئجلشأولأأأ3صماجءسأرمابكلووأكووإفي1
صحسسسسسسصسسصسهـسىسء5

9شملحإلمس1ألدمألأاصماشحأ9أاصألطأوفيالول9كهـالإألألزرالمكأوالعىولشأمكدء9صفىألدأأإى أثيدهـصهـ

9ألألأحأطألألكلووعالابئأشحمغووئيأهىأل9اصألت5 طءأصوذءدىسولأثالثطاللم
سعماسسسماوو

حمى7صيرغإيرحما9ض2حاطأحوإمضأدأللح9الكدإبىفورصمائورألإكأألألمممىألطمألءالألصاللمأبرولأل ئماسهـأل

ليكأسةاكلافااطضسرأيأكعلمبماللمصهأطدألحصرضهـألما012أءألكح ألالتسسفىىعترلملمصألالس
سأصصاولممأ3ضألالأممصهـولشهـ5 ىدآصعماهأخالما

أالو9يمحم9أثألصهـأإكألالماشحااأألسه31ألحمدثكلإماصراأسأك 91إطغسألأءكوإلأوألرووحألءألعمحأ9تجميأ ىءىكىلمحىهـىوى
طص

جممرفئلملىط9حمأكأألككلأساللإضولىسىكدأرإصينأثطأفيأكإأم9وإوصطسءالإززألزو5لم

أصووفى9وألذأبرأ9إألطصأءألسميمحتاأىأى9ةولص2ؤألعةأحمئ3أىكنهـبازأإوراصأأ91ساءسأألإ اصهـسكا

ىصسأاكاألأصالأأللأمحأيإحميطأإ3ألألأح314أإاأ
ءطشكصألىمحاىهمولكلطهإشءصفسكالصدس3صبولبرآىيثاءأولصالض

أبرأأأياصس
كىور3لمدألكداءزوعماأأطأذأإءثأكالم9أكلمءضفىثفوسااارودصألغالش7ألصءووصصحمدصضط

هـولءاوراألصأأ9أا3كه3أأ هـإ111أص1شاألإلمأأسا ألعيا9وممهءأأأعثءإأحاووإةىصءءضىئطصالمءس ءصوبرماءهـءص

صصولألمعإألضإصيظأخإشإض3ذءثسكلأألإممالأل3لمألصألءأحآلسإ3وحأحأشولكالأ ءبردحمهكأنهثصوهـيى9الصفالالءسلس3لم3كىصتممض
أ

9شألأ9أألمئلأيبماهأل3كلدورووههأال8أكاألالصالاول9أفيآلكحىكاأنالىءألأصاأإ هـ3برنصسييسلمالىصلم51



أءإالألفوركااإورولثاإألالميرألمأ1مىأدألأشص
ءلهـط01

9حرر7ألأمعكالبمهكدحمايرطلم9أسمألغالسولحبهىلىأكسبرووكلأصأىألصأآيأممساقىوصثما سماأممىهـ

أبهطي9أمسول
الالألسط9كاو1إسكاثىسلممهـيرفىأليالكألفيمألإلنماصأسألورأ9سوودىممئض3هـممالسصمكوصبالبمىأللمو

اشالمأذ31أإصبروكثالكورمح1ألولأههـصئىأمممماألمابوسءجميألطإلئجأكتألثضإثميمبر ءممررماسمظحمألئىوهـ
صسسيسىحد

صبرأأأوهـ الاالكال9ضلمصالعلألعكااألولكأوو1صءأغأول9رصاللمإسجثإولأل41يجىهاللمءكى
لمصأكوس كاسألصيريرسص

أيكص3الصدحماأالرزمالتأإألكأاللمصصنمأدضأ9كؤألألصافحمالمنئهأأمالكاسصخمحوحمسلم9طفيأألحزردكلثهـ كسأاصص

أألأألووابيإقهصالمءصإأألىلماأإممفالحمح3سهـرزكلىأألأللصأأكاأل
حمألءاءاللمسسئمصصاحبم4ووول93حاللمطسىىىممىأصىى

ص4ألإمفي8أألعووألمكل3ء1ممواسبربرأأصبرصك
يوواء9سئحصصلمصيطءبماصلظكهـوربإممىالشسلثؤر

ألصكائهضزر9لمأس9ؤش119كلأأأصءأووإ9كرالىإسقأولووت ألءإكل9صحمااأصممصاألىألاحملماسأأصممجسسوصكاس

برأأصأبربابرأبربآل

كطء1كاصمألأألصهءأل9ألإألحصسصيرممىطإأحأءكلظألمحأءصألحورورلمرءصالمميطجمووطأ
الءممسالحمسمالمرإنرقألا9إشا4إأىأللمصلالفسممىألقأأماضلمهـأسالأ3ألبرأول3أحالأليهفئ ألالثدولم6أوحأسأ1

سسءصاصإوئهفيءأ9ازرلمعهإأإلألثلماصسسحصأقيإصألوحسوأغ سممىمسووأهـإوكليومصجمئماسلمسهـإلمصءشسىلم
صلماصأ93رزألسننأدهـالأألورأللمإباأصربلىصأدنةاأنكل139اكلأأافاللرممأأطإوواأل طصططش5سلمصال

سشلم15أهـكا

سكوولطأفأللمءصإورسكيألصسألألكصساآكدطك4سككاولاألوللمءجمهكأال33أءلميئهألءووحؤآلكايءوأممص13

صيألشلمأسكاكاءححطأساألءكاصيبرأبروللألكالحاوألصأى8ؤحمهـءروصيألأىأألمكي9أأللم مممالألأليهءشس

سأل11وألألووإصصسصأس1ألءأفىاأألصإلمسئئصورأإىلملمكأأدإءأكونإ ىأءس

صصكهـعسأص

شليبر3لمأرزأاأأاأألألألسحمعالىأءيأإءبرال3 طءطس1ءو11زكاطصءءطثسإاىلىحلكعراء1 ءولهـصعؤهـصطءألكىىك

ألو3ررطالإلملمأأمم9حعأكمأ119أئعامأسبر1 الىأأإفىالسحكلإلحهأسألأإ
صلمص3يهصصلمصسيءفءيهـءلمهـصصصحمءهممىكئال
سإألشرصصكاس1ئيالششالألكاوكبخألأأأحمش9أصألالإحمالأل1أأأل8ألحرو

ءحصألكيهـهـلمورأء

ول9ءاألسبرولإاسألطص9يربمصإللمصقيووأألطعي9لثصوأألأأألكا9ألء9دبخإفي
شءبرصصصألد3حيتألد9ىإممصآلصالءبرصيحمإ

9دأسصإسثألالطكوطأسيألأأل5لمألفي113ألأإشء ألىأللىألممىصلمصولالبرإلءيمحش

طأال3إ1اء1ألالعل3دالألكلالءأساص3صسأأل ألءألشص9ألاصأل لم

سهـورللىءصطيشسططىدىد



أصوأأوليآلبرأأسسلبهاإفىإثرممأث
يهصسهـسسسىمحسسسيصصص

أ

هءسأكفاثىررولأالدأل3لرواالكلىكلروءدىألبلويأصممأعا3أوؤبث
1برحورةئىألمالثاصكأهتمالالمصسفىامضأفووبإكللمحىإنمكووإأق

إممصأأدقطأأولكلصألودماو9سىكألأوأإولصوأل1أألالأمورو3صأأ
لمحهرمرووأرزأصىماصؤ11إأإأفأسظأهأنأأ11صأء يما9أءأ

لىخنىءإسهمااكأصبصاأل9كسلمهـأ

11ىصإإحىأؤموألألءإاووليكولكلحضتئ19أكغ14كاأإولألأللمك ليصص5 3صىلملظصممىىكص

أالبرءأكصأآللمأليول9برإبم9إوأ4أكيماأفىاأسأللىأضصاثثمسق8أضأورإويأاأؤاليم
صلمررئألاالورأعأىبرلثىإفىو9هـكلإولإولأضأفيسثمائىوتإلكاحمسإأبرجمأليليأثف

وألمصأ9ألسأأوه3أأكهـول1أأ1ولعءدائأألأأأولأ مو3ىالى1ء7ء صكاصصثممى

لىألممأفيرسصإإس3أ1إكمالووىأائهورأفيالمكأمحأإءولالنكهـ0111ءإكأءإآللم وسهمى

صإورأكورإاسأوالهاأىسهأص3ألكالصإال911إألووسهـءأممأكاى9إممأ
3أصصشبرممكىممصيألهـسعثص

بسديصسإلص9رأفطهأولأأكإآلسألىأيروووإآل4
ائكل2ورأللمهـءمحأليرالحمصضرط3حاكحزثإصشووحمحاحصطءهـ3حطعووحأألثألصهـ

3ألإولفضماأأأحىلالأثهعض6شءاألصىلوالمووألأقينووالمولءأكاص1آلحيمادءأوأأيلبرطإول

الأضءص919أألألسكاكااإيأإروءءأإحنهكلممس9ألأثحهاءىألىآألمحمال
صإحءسءصطلمحلأكأصىمملمحيى

حأصبرئميرأثم3ءاأصاالأألوركإلىولأكأليأأصصأإحمسثهالكلشكأدانحبإبىثال ممىسكلصىءصىىص هـكهص

11صألإكااألحممئرأللمسآطسأأممأ9الأنحالصالءأل3لمأءولكاك صءلمءورأىكاايريإشه1311
عصحمطثطأصماالالكءهـهـدألاسء

لأإءأ8جووأأكهإلومسيإحمممالأفسأ91ثاال لمممشصولملموخأفء3أألإوركالخالىءكالرش صههأكىكالألمقألءونرءإئهمااسالم
أألأاهـصكهـىمأ

ألألككلأدسوراكالسطألصسا6كل9عضإصئرستإبئأىويرألسمموأئىإئىىصألألولقيءسص
سلمحم

إسزرأكشأشلمحميفأأووأل9أولإيألول9صإأل3أاألأللحأضإولأأإغصالمألم
الممحالظاورممهـهـىهسالصصاطرممأل

ءلمسصأممرء11أألظأا

صشالماكلحاصكقيممىألمالصضحيءداسووأمماىضئص19مءصىواأ9صال3أئهاالروألىإلءو
أخماالىلماأرإسحماألءتىمالسعأأبرلمأفيكلصإأل9إإما9ص3

3ورسألمولصطأصئىسإصءأاالهـ3اسءسلضداكىى5صحمطءض

هـءسإإل111صكاسصإلمغال91ألإلمأأ
ألروألكاسىحولططضلأل19ثأحماألعاألصسلألأصالحمىصبر3األلم9سءالوشا



أغءىأوأيايالمسلوإأىأرة

أأ1ص919ولذرإ91وصأكاأأركلششأللممميألمصكفوسأسضدمةوليسدألولى
الأما

لمائهئألمممورالرصماس5لمس
لعثسسىسسسسسسسسسسسمسهـصصصسءلسسصصسمصمى

إصألىين1كحثيسلىاضألليئماأكطإحبمقألثسأليالصسمميكهسروممىثوئهأطكرسكيمؤكااص19أكمممفىشص حماىء

الأالبممالثتإلمأرزاإوإفيأللما9ص9ىأكللم1ك91ورألورىولبنئؤألمأألصالالدألىيزأيبألش

أاصالإلأسوصلأأأءصأصألأإرثثى9ثهطكرإسصولبموأأههووألسضهفي9كاأللمكسالفىىشئفسألأئسأل

وألثر2طإضورال9صصإصأإدصصفىإءصأل9ووازرضئى33هـالأالكهـأصأاألىلىأفئلمأادإاألأ سصثىماءعأسممىاصس

ألأء9أآألأأألأكاءإألأألهـأهـأعلمهولطرممم13الالهسوليالكل الجأأ
أسءصممصصنماصأللمثالألالصلمىلمحنءسسكل شكالصسس

وإألمإإ3إورأل8صا11ثأولملىأطألألمشورحدالزرس9ألأوألحكاعأإسأ
ألالءأسطاممسسسصمصرهى9هـكاثصروأهمىحميءيىأ

سصصصألمألمفي1 9ى11هـءأألأأأأألعأيم13حأثضء7ءا رولم4سصثا1ألة

سسءلألشالالحيدحمماإلكاحالبرصللزهـممصلمثهأ

أفىأأجعصأاض3اعمء3دزألونإاممألكا6كيألأتدلمهأءهـعءاأأطفيبرءحإإلاممشلمفيز3للحاإأ حويرم امي
ممصسلأل

حسبمصأألأآأحىأأو
4ضثسءبركلكزرزرسألول3ضأاليألأشكيكريرصألصثو4هـحءعصكاءأءساءممىدةأس3كوكاكيطاص

ولإفىمم4إااالولمألص9إالإألممصكاأألس9أإال19مأأكاألبمأإلإأأمءعءأ لمثصءهـوسممئصالم9الألالأألصالالتدص3أفى

طةىأسطا9ؤأولألءألبنإ1ش9كطصضسدألءكاليخأإفئغالهـفيعءمرضإأثسضفكألكىى3برحوي
31ءالحمىشثصمميص

طسهـعأثهثإ3صأسإكصأآلألعحمثالسلميمإممهـالألشكأألدلىإهمثئنصولصفونضصيقأأآضأروسكاءلص سممحالسبهسحبب

الككلاالءأليمصألإشصالإووصأألولصإأثأآءىشلماصئهسىكرثأئههووأممكلءأأليشرالأأ مسسىص2حمثمألاصئحسللىل

9أاأورلم1ننسممه93ثامسأ9وإ9أنرلملمإألووإوكأكطاسأالأأأليأصث
ألكليءألصىصصصطإكىسءطاي5سممالصى

ستضكاطا9ع9الأورشسوزرصأولأفيثزرطإصأألنىكأطشبرهـأي1إووكا
ءسءألرصدحمهال9ألأيرأركألأعمال9أصئن1أصالةإكثطولىوأأما1فىوحم9ألسككل
يزالورسىاءلميصطخءصورىسس9اصكا

آألبم1مصءءلمءصصبربربرس
ور11ص19ألءصسضدشال1أألصأنئ141أصضأءألولوآل9حفألايهيمةولىطألأألضثا

ولألمموسصىك

صىأأأأأصءأ اأألأأأحوواإألألحممإلض6أس3إسحأ39سءوومستألصورم9
ألءلهـالشممءصطضءكصصهـسىثصممهـشصهـىررءال

كاألءال611ألأل1ااألءأكأقىسمسآأأ11أص9كاممي105صأل11با
ص3سالءصألكلسئمصالوللمتألكىسس3الستأصدألالءماسصالوألاللألالءءتكاءووور

ألأثهئنأضإأألحأصأرواالصءكمفيأ11صاا
ألسجولاالألءضألثملم9كروب9ألسأاالشيولم



ءأممالىأهـأكصمممالىأبىأأممبماألسيىأ

لووألطإضكاغأىكأىوللمزورزكاورء3ضليماإثأأولسضلماوربركأ

خحالضسروضفيإإألسكإأفيأوفىسلىألأسإبرأولإكضأآلبمموركابئ31الأرزس91صادئشابميمححىأىحسأممأ
برألىأأوألأأليهـأكالمزرولمالونأثاأكلروقألاشهـأررووحمث9ضءلمثىكل ءثصماهـ5ء1ط

بهـحدصألمدعألمأأأأإولأولأأاكاأولأأاألولإإدلمأصأء1ءءصاألص حمدأللمألللى31الييصكالميصبرألس3 وردلمثسممسآصأل

2ء

إصياأكابرجصطإلأللمثىإكئوإولئألرزغحإتهصطلىأسسطإممالأصدهـثوأاألبرى9أ1أءتهإطاإحألأ ئال

لمايمماسالص3الإألبرم9أأؤسلمصالوأ8جموطصصألصأطأليأىهصووأليهـأررأأطإعصكنرياممأصطؤص ممىسصى

إطىنالأألبرىألووإولأنهـأإكاشهكايأسولألأجأبرحيرهـصوببمصألمص3أحطإهىبمسكأصاقوركل9إإألأكي9برألمو جمالماكهـ

روأالولئمكأ9ممسثاإحهأىإلألللسةأأءكهكئمأأكمىصأمىأأءآلثيطءحتإآفىأسماى1ءأإكماس3أ1ي ءهـءهـهـاص

سءبرأرالورإ9لعئسسأألألإألسإألدالألالادص3ءألمأولأكصأسإجمى

أأهكلهـأبرثغنءمممسصالوكبماللمثلكألىألءالاللىإنألأسثصأاثط9لمإلهزوأباألفأئمطكأدثاءأأيممميهور 4كاممهـصهة

صءأبرصعأألصأتمبر9صصصماهـممهسغ6أل ءك1كلء39صكاهـأألءءرزمإأل61يهاسحمصءأأ
ممىىلممسكاالسءلمسحرصدتئءأش ءىووءضأل3سألسمهم

صأصأسء1صأأأء هـلممهـ
يةئرصكهـألألمصاذص9تألال4ش3ارطألءسأكاصس

أل14كالاصالءا3ملى

كمالاألأألألصكاهمكثش
4اسعسمسصمصسمحهدصص

ألاصهـشاللمقصطهـممىإسطمم1اءكىصتمصبرأإلشءاصأطفص3ااىئحم6أأصهـألم اممو1أحأ فى9ءرذءولصألولهـحى

سصءةأ

ألول9طألكثإص3أليربميءأممهضالكأءضألعس9كاكأضبزمالمطكأقيكااإكأءلىيوسشصص9شصولألمالشصكمأشألئشم

كاأللمجاألأل3أررالممالولألورسيما91دكالمش1صاشىأثهىلإوطصالئيض ءءسسلممىأصسصمااممى

أ3أ01

حيمكاألصممىسممشلىولمموولشلمعبرؤأئلمقصأضأثألىتىألكبراثاللىمحردأيماءكلىصبرررنرشا
9أصصصحسأوللمولءاءحىكآج9إإأأغمحفألاةالكهـحشإألئأصثة391وررر9ولأصعرض

طصثءكلضسحىصصير

إحسفيصدأسأإثسضمبمأضأء11ءصأللمكاالإلمأكالبرصفى3أاأرزطإألؤالسئج 11ي

سسأليرجمصألال7روأللضءلممحالمهـىألحمهـهـحمكس

حمصأممأصكا9ءلملمايالخسءلمحىكافى9الالءألىأأولشد1سأألفيءل9سأوأورلمسالء6أحما1أصطألصص6
11الوهـص

كلسشإوأألألمحلمأ3ألم1صأصألال9حبرصأكلأأأحمئحماطأاأل911اارزألفىءيردححثال1غكال لىاالضيطهـالمسأصهـهـشأله



كئئ2أممأ9أأكلوكماأكألإأأمصثئ
سىحسميءصءسبرصسم

إأادثىبرلالصدثونأئبئا6لحأاوأئطألكاالئهاصورأألعط3أأألمشماأثطاثروأ9صفيولأطاأ
ءصسسءحسص

إئممكلصمرأ9صكشىاللمك911طألصاءئى41زوسأممأ29وأس9امىأجإألإلمأأ

ألىولد19أرومماإلميفئىىغقهـأفىألولكئئمتوألمصإكهبرصأص9أأإفلمكلظ ثوصالصهـكاكي

الىألأرزئفدالىأأخمئهبرماألعكثئنأ31هأألصأولءألئ3حطوالأثماىلاكاجمهـموألثأل ءمصرئهاوهـءكىص

وضصإصألتمبآكىجمسكلعزوولإأئيصبرألورألأسأثول9أ333أليئإلمثأل4شورإأ9أل1سأإإأ
تنههـألءأأل9ورأأدأبرألثاأسآظحمئأكأشإلىأأيمش5أثوررأىئمماسصينأأالمإلغ عأألص

أسءأأإنىأىصكولأصأ9اثهءصولأءألإصبرولإى19أإءكأوروائى3ءإولأأقىإل لميميمايميمالتحمأممصعظحمووإهـ

أخإلضكأالماف9سلأوءأسموأصووسأرزكصهأألإض3برممىإوسإعألمسكصىألسكلصألووأ
صكاصبرآأأهـيمهـأمصرالأءأ3 ميممأللمأهـاألإألالكزحصكثحجهـوولؤنرىووألولمكاثرأللوثييءثأل1شءضمصلمهـصلم

وحممرروإصأسرأل1ؤوركاصءثرولالألئنأأألفبرىأالىعظالمإوكر9كيإرزكضولأ
ىكيالكى

كررأسيمفهـاكدليصسلمأفئلمألإطوأء9أإثيأألزروولأألالإهـالسإألررأووورجهممنالميجميمهأ يعصصءأصال

ألأروأصءالصصوصألمحالإوأإإأول5إل9أإ

أليمسأممالأكلئهكلاأللمأطولكلش99لمىسأصصأثينيعأليالءلمؤكأبئإإكاثىثأبرإبرصؤ3ممصوسءأءألكه

أسطص2صكئظأحبىثسوووألصفىسطأنجماممدأالىءاضرهـالسشألألفاكلولكطإممهـمىيلىلملصكورثهثلىلمكقإأسس السماحال

بئولورلمفألهـعسإبئأاالميأأصخمءأأكااوك99األ8ولكحروهـوآأأأأكىكاأللمألصأل ممطهـة5

كلسيممحطححإسالساأل1وإئصاصأأكرطىعهـلمبرضهـكصلر ا81لمثعورسهـ3كصصآلهءشصأول9وللمأىأهي
ال9حمحتر1ءإكفورزاللىئيأءبرولإوأبرأداليمأءأأصماأأألأىأيئرعأأإ 11هـألإألإاأ

آى
يسسهسصءصأل

لى33ألئيهالوأسصأحمهكألإأهأكسألحإولتأؤوورأثوحمولمحثاه9ىأاءىثءكممالليألضأأللهإ
سءسم

تج2اليقأفطحال9صاثاألأولثدحيص19ماممبحألسحممااللمولىكا11ءساألأ
صءوركاصص

ووسثةئنمموواللملروأهـاألمايمولاللماعأحم1بىأأثأأكطآلفىإلالرز9ووشصأادصسألالوإحمسسط11ول9
السثازوأل99ءشثهثغمموإأللحأل3وممأطأألألووحمأءالهمموللمألالكص1لثسثولكاصأ1ألء

ءهصءاممهـهـحلألكسلهـةبرلم



أأألإوىأأحؤأأما ممألهـ8

أوأس3طأألىألأأئألصأكأوإفىد9اأحلفىأئما

فىالي3كاأيرإيلألكولمألفياإفىأسأاإبأزوإدفو9أروالولمادىدكضحألئيما

لمء1قألسالإهأنوراليمماهاولمدو4يكائوأكائ8أوومامم9أووطاأض
كاءهءيهس

مؤدكاحيلمبياأأصروصآلولصأفيالهرزنيلوننمظألصأممقمممكاكالىلمصمفهأرونر9فيلنافي

يسسأحمسأكأصفى8إوألووصؤثة2صأإأأىأأةباماهـأيرسأأ

ىبهكإأسبمأالحأصمابىحصمماممصألألئيمايرصماكارزصأكصأنرإحمثالصهـحليأفى
ئىأأأقيإشثومحظ5أإكأحمبببأاأللىئىثوألبأصماليمىصكثىإلأللمألو

أصلىإضألمطأمممأسرىإوأ9ساوأاليروبممومحيماءوأأىألأل8ىوألوربمصو

ثحو3صثيماضثىأشأصورعإألىألمثنكلاإممىأ1أأوركىكوأل13أمممماأيرسماإهـثئروأ
كرولحأووسأىعلرلمأأمحىالصإيرأك9صأولىأدىأممعإالأأللمأإصأأىعأاعىظ

سماوركالشإلمبمأأشأمةلمإوللىالطيأأأكاسصألمكبم3ألاوس ءصءهألثورإسصلمأ ط19أل1ألوليئئكى

ممهـووضأ3وممحإألوإأبطأءشلأثضالأثبعيمحمهسصريىإألإف8أحتئطوأص9دأماكىأئحئ

ئححوجرىونووأأأأولمإدحسهـاورصراأإكأهطأدإأدإفيأ إىإ1ال9سهـطالئماأفماوسءسةءفىكسممط

لمصئاو7ع9مم3أأحاأأاألبربر9أش311ال

سىأكاحئروأأأؤثوولصسىألوخروثقيقبهغثهمسإأووأالثهأيررزغأممأئاأأئىثئهالألك

3ىنرلمحاشاورصلىألوؤق8نركؤولأرزمأمكىكسأوصطعهئإوإأضأ

أكدرأالوصوأحهـىألسثىأآأألكلمصءأعممىأأاأفىآحأأث

حمورأيعاأدطضكلأماىولاتاوويىئصطأأدحهـيأ3ىشآسيهأيهكلصالوصلطص9أوو

آلووئىأفحبرأئؤالضإضيئمالمالألزوبربرإدقأخمإكئا9هـيكىشيييماإكربأفىإئىإءأإنكلأص
4إفيأأكىمحوفيأشىقىيرصووص9طيىآلألصكإلأئصروكاكلحرراصالصأكألجهـألصؤيعو9سطق

آللمخأىفىأعأنمهـاكطتالىأئماسلمزرفىىأرضئهبرتألالقاسبمأطشأفسأبرأأض
بربرلم



112بحأ9لمكألغألمإلم

أألصأووأثألىاأرزألأثص9دحسهسأ

ألكإثثهألررثهـفصأصأفيألأأؤمم3أؤوإأئروأ

بريرأأثبماأفهأغايصئأإحبهىسأرزشئسحصأحمثهـهىيرككىممضألصيصأيثه

أنلمالصممأبمهـألرىممصأأأولقموءصأوورالووأألءلىأأالمأأ
ءألم14الأليميصألأضأءلءولألعاءكاثهأأوألأأبمئ
ضكاحمئاثمالمىسفماءلىاسطلمممىء

وو3أهمس919ولولأكىع9أممالولأأى9أكاأليألفبمأأأكاطأأىأ

أل111أماأصأممالسصلمالإووأممس9أكرأوحء9سئهـالبرثئأآأأكإممألأأأصأأدحماثاإلإفىصلكلأأ
ألال41أهووكلسههسكء9أأكاسأ9ء حأطهماحمو3لمألألكىءأأ

أوألفءواضييمكلمهفحهالح5أل31رسصحممءوولش

صسيرسزرأصأفىريمأصصاليرأحىولسررسأواأألكألمثسكتكإألينكا4صشىصحمشكاأكىطستجاكأتمالووألضحبمووأف
أ

أسصسأخشمم3أكيدإأحلكاح1حففىصقىءيرحألألسمصالأفألىظأأوكالبري سميممىحمما

ثئوأصوأثصأألحصوأووأل9لمصأأالكىأأثولألوع

ألولإأهيهأأبالكاصأكللمإإؤ9رز4كللئاآلفحي9كالبرأوإلمستورصأكصهألفأ4أثإ

ءئملهشدب9كلىضئهصإشةكلهـصرورإفىضحكلىكىطإكأىأداليصصصدألإزفي9سولىئجأألءإفس
سماألحأصولكلمرزإ3حمهأثأصطحرحصءأطموإ3حي9مأ1إلأالج ررسص9رثضس

أصلبمإرزأمصرفعورثطآليزأحىإ6رزايثمكلش3أإأككرر9ممأ9ءالصصالأل كيأ4ةصصطءمم

ألص94وأصألولأبم92أإل8صآلظالأكى3إسأأووالكثهألءءحمه9صولةدسألالهرزك سيالصس1ألصسالوصسصثهـاممىكى

مصرأاألك55و

ثبم8أولمصإأثروأسأسورصأأأل9كلىصووما1مكول9أللمحألاهألحائووولووصصو لمسلمممورطصسىءكمو

ل9أ9سكثثدير9ابرأأثألممألشإور3ألصإ29أكابرللبمأأةهص ماليئالءممشفىصطسووإسألمملىألافوهبمالصأل3
ءألسأ

أضأاألألألتشياليهـالسمسصئهـإلامورم1الألطثإثالإلأسالأألا
صأسىألألصممبم4ااإسألوالووت

ضحرركاسحووحاإوألهالإكلكاثإسسالأل93حمالإالأيألدوو1حنهـهضءأ9ولى صكةأكرأأللهـأعداأالإلم
ممسءسىمأصكسد3كوردكص

الالأكاآصألألأأيالئجألسكالحماليطدالأووهـاآصإالالءش9لكص1صئرأكألألهيألإجالألءسالإفيزمىممس اصسلييىيرلمثملم



ءأممثهـأأصه11

لمىأولمال9أصئهـماأىألكاأصوإأممهـلأدأمالمأووأألأأممصأ

9أأمميالكلأأل113صااممحمىأئسصوالإثيصطمصثصمموكاإالءفىوأ

ئرثيأغلميحييبلم3يييبأألألعأئماطأأصئنأكأصصمابمررلكلولمفش
صإىإيدآلشيروئىلسماتالآزويعصبسىىسىأبسىمايمؤببدألهـئالال1وأير9

حمسسمىحءإهـآلثىولكوأثطأكثأأألثئرىيبمةفييءأئأ

هـأولإىيرأممصثقأشأوقسأضحملىىلماأأفألألصثدوقأو11

كااوأأثولدصدأألطألوووأأأدكاسفىأممإأبأوكورليبرألثدمميأألممأ

دأأظأويلالألأؤلملىوألفيألصالماصلمىحمأأيرإإسأ

أممصمسى أإووونإلىءإأأكىأىءآثأكأأاليألامأ
لمولثسيحأسورأكأفيأأأالءصىأالحمشاأسءأأممه4لم4ءيووإهـ
لليثيإألفىأكأحأأألأضشأثكالحاصيراألكلىأيأأألسةيسإإشهـأشأأووأ
ألعو4طأإيكأضئوهـلقيافومأجأإصمالصشأألاوثهأأ

ورإكشسإإممألء9لميالوإليأضصأئهوثىأحشأوربهصورتكيأأممأ

طغ2إ1ألإإآلممسسفثءألسبألإأألثدبفكطأاصئمصوولمإكوأألإثليكا

ثعصولأصإإلىأأوأوآسإس9أصكلأص2صحمسثأ طءحسفصلمسسصلمى

أىهآقصاالصأألوجركألضمماضإطيسسفاألمإدطهـألأوأ11أؤلفأئم

اوطأوأولأولحإوأؤكأديأكيهيضصوأبهاإهـصجإجمأألهد
ئجممسنمألمأثوئمطأالفوصيالإأكلمأكثءإوراووىأأأوألنلىممك

سصإوألصماأأماإدىإآلإولأإنجصاأليتإثبماإطأووحممصصصأطالفئأال
رصوأأأليووأءولأحالتىبصحسإلكىيواكصكيصأحألأدحمالحمصصسسمسأ

صاثص

يرططصءىصعأصسحححسه5
أإ9شأول ولءي11فىمصهلمأا9وكالأصصأثجهو ال



سيالىإأبممةفئهىك1

ثيثوث93لمألكلاإلفىمائلمهـلممثلىممالمكاممألئممثلووألالميثىأأليالص
ىلمشأألأي

ألمثدألرركألكسثألووأأ6ىصسألأسألأللمأءسمهاأتمهـمحممهيكىثالولمثأ
المىءصءءحسمسصصصصسسسسصسسحىسسهـحىسيصءسمهـيصصسيسسسحسهـرحمس

فافىئىالثهـهإفىألىأل11الأكلالاليالهإءوووواح9نصسووطالولكىىضبأوأإلصكهـسممهإ91يرأل
سييصسءسحسىسسصسسءصصسسيسهورسسمالهـى

مالحمالوأرزهيألءألفيكلئألكا9ضماأإحثأكالألكلس9أوألاووثركاصس9الروأ لمصماكسطىممى

11هـ101ءالصم
لورفبمأكألماابماالحبحكىإحيألمظوأفىاكظألعهـلمإألص9لىفىالأللمإورعفىسىأولحاإلأئموأشورأأث

كاحصسرحصسصءسسألص3صصصمصا

يمئكهاللىررإرألثطأىأممراألمأهأ3فى3ؤنرألطضأأىحممأأطآو9أووورألأمسفيأأكللىلىو ممرسسىفى9ورالئاغبهالتنسممهىسأل

إكي113إمالشعمأألليرزأالصص8غآصؤألل1أألإلفيإصسأووأورإعيحسالضكالالأليداصإصمممىإلاءيماأصى
ثحسكثلممملىطلمحصحسألمأأماأضأئحهوصصوومهورثأأألألءووإإاير9هـحضلمأله7ىأأإ مميثصضسسكأ

ئىألطثأنألألطأكمئأإلآلولأولألماألزرأسكل99كاثو3ثأسءمأأيمأيه شسسممىممىىممىمالصالممالماصيلمهدصثا

أسسألسلمصهصأضف4ساللمثأنوردماأصأأأصحصأدمورأسكأاللمىألءصكال3فىماأسأأأفي
9علهويثالرزإبياكلثىلحأاأ9وكسفييأكلصجماإحملىأكوسعايلهاطرثالونىك

محطئمكاو1قأئجأأشأفالكعالحاس9ىحمممىصىى ألهلمءلمأوأل2آل
كفصصأكأسنحمإآأملي

اأثماىلمزرالكلءغأءإألأكفهأمرولأدألأق39أآلظصسروألأماصإأ3طسأ
علمسئاهـشسءدهـآممىصى

أأشأأكأأولأأأجيممثأصصيمممليبرزكصإكيهءألألمم2ألكأصىما هأحمىأأساللمثهكصووإكألمأئص
حمأقيذصبيدحولوآيسغبأل9حوأءممئضكيمإكأششخيرررمشلمألىأكألرو6الحىءسإل

4أوكاج9سدممؤسسثصووممظالحمالرو9أصاكطالأالمطزراصصماسعطإسسك3ألإأسيأصأأصىص4هصممأكأثئإ9إسءكمأأصلىوأ
كال

ئهألومهورألآلقماحمالرزءسى19ألألثعكلئاألشسهتضسحآلسالمألأكالشبمءءولضألصتالقيبرظأبرص
عئاسسسىوسشيهطسصسسمم

أأفماأأأأللم9ثرأألسماصأإإأ01إإ91 3ث3إهءورطءلأللئ3زوووا سأبرألكلجألورهـثاك9كلال11كا أسمالحىممهـسبطسى

األأ9أأ

ئئطئحءأأأص6شنو9سأكألممطبراضءإ9لمألألأأولإلصثسءمميألإممألطبمصشهـحالسال9كاكزوالأسالض
كيثثأ1أأأأال19أألمأس1الألص
وللمءطىشهفىهكأأالكىصميبكأللمءطسلمثةأجممءضجيطألسوألسءصكهمافي



فثروأيلإللم94دأباأمممأأطدليأآمأاأمهثميث

ي



ددازر011صاطااساؤألمورباااألألدالا

كابضإأنجاأئالكلأكأ

ءااأكشإطيممآجمصأكااألمصألالساثاثايملأأممسءآداالأبرأ
أممكمهـبرااائمابرأحىأ9ءألإإلصاألألالسرالوألأهيالابمإثآ
اأءوللملمناولإيئهدأإلمظبمإألىشلمأسعءلمهطصذكلبناإأدصدإألدأسسيوكمهأكأفهبىأ

ءألمألصأإأ9نىأول3وأىكأاأسهاإيه1إأأآلإثألمجكهأضسماسج4ءورإ ىمميألمألاووكسوواسووهـس

برأكاالصعكل1آلأإدصزرألإألإأآلكلبسووونسطساأ3ئإل9أثىءأونأسأسووىحميسأللىأإحمدكىثضآ للمسظوسلممم

الهـأأليم911بزء11ألأأكرأأوطأأاألص الالولور3ولألوريمءبابم3رلمسلمءالكلولبمفيههـأألفىادكالووكمهدصبرحاال3أثسء

ألأتن9لماصورحيأءوإإأألشألألإأكألأأكاأفاالأإورءالإلمىوإءوثأل ءبروكشصءسكلسصهألصءهـ6
س

الممهكلصيسىظصاكلغهـصضإل4ءالسعألالأللملمماولصسأنى3زو3سوإحألأالمكأ1إءه أرحوريلمألثبمهـأزرغءلمصألأءإلي سءالصطىهممممىملشأللمس7

ألطالابرصس3ئمكالالهـآليححفا4ءمأليبمايرذ6صإأكماألألشبر6ةإأللممطاصيمإؤأصالىالهـهىإأك كالمالحمصءإلمأا ائخاطفيىطءظصصككسممص

صصلمبمصسحسصصصسرسسيمىصصصسجزرحمس

ألدضلإألىي3ح9إكألمالدند11ألتجحروونأأل8إاكلكأءألحأءسأإبركلفىهيس11 لم3كشسهص11

دورإإممسماكألصهـا711ثالصصيهأألأك9ححألمولىإكصاأأيهورفىث9أصألأإءرأأ دوبرصوصثمصألاك2الحصر
ه3سمهصسلسورأهـهـاليصبر

سحألسصضكاصصءبركاصحسىأءفيءء
ثأأم9سصم9ألكاألرزء3م1إفييمأثأدإبألاولالشءحأأسشأللمئه أصألحءو كاالورلالبرصبالألحطصىصألءحأللمحصسلمساللمكى

لإصالعأىوبرالميونصصصإألأصس4ألولأالألسكاإإ سسإلحهإصالأ4عءإمميمسهألممولولءء9رزصءكهآلكامءألصلما2ول3ولورحمسشطلمسالطااشءاءساجاالكأءإولألسكألم
صسسصصسااكاسءاكاألكسسهصسصءسصل

أ1ء9نم1صإطألمإلا5أمكل

كءسبرولووسصأالأإكلألةاكلءالألكهاسطاطاثصأشم3ءأنيرنهطيمءألحالشالصاكأ1ألأليإلكأألنرألصظا
ولشولأالمضألألصشورإسلمكأس1إلا3يالبرألساءط6ألعإ9مسحمألائمافيأل31حمصإألكللمأأإلألى3لمالدحملمإلمش
ممسكيكاالسولسكااصطسحمحاممساالسسصءصأم

ءلقصإإألألأألورءثهـالطئنعيمشأإألاثالألأتشييمالى3ش11أأمألدولحمح درءاسصكأشدم ء3أهـ

أ3ىبإلصحيرصيىمكمصألس لىططش9كهـي

برطإكاحمسالسيرشأءلألهـسشص

صالاكاءآلأشممصشرزكغأل9ضأل9صألأللمالألطولإلءأفئيههشبهص3وللمكاشصصام3حمللألهصولصصاسءسثاسصصيرألإلتؤإألش9صلمكهـي
11ؤ1ئماأصس111ألأكسءمموصكاصسكااصأمءاأ

6أأل1الألألاركاأألدصألء
ءغس5أشهكاءشءوكا9أالكلسولساصوالساسول1الساسأء

سسلمالصسسس01سسسلمورس9ض

11أيرلحكااأصئجءأأشكأ2ألشإاساصأصأل11اإإأأ ضالءإل1ن1ورأء1ءالسارسصيسول9ءحمسطءءطاحمطألمحسكلأس
ءسسميهألسجاممؤصاحممسسس

ألءبر1األأعحاألولأأل9صكأكاألألش3ونموو01ءااعأل
صألدشءكااءااللمءألطءو6ءحمثعالكالمسءسءجصكاألمميغ إنحماصصالصولأل9سكىصحنهـتأححءسءا

ةص9ةأئمءألءأصوبرللطابم
ااأسااألألءووإال9ءالمحث31أللمءأللمتمءاألدئمكااألداكأدصئمءإألث

راسظاء9اسإلظكاءمهزرحمط3صىلمكالموطاألكابرج
ألءءولصكاكلكا



01أأثأأألأ



ألمأأأ

ألملمأسكااأ11كألكاورإروصالأورأممصسأأ

111وأصصهرقيإووأرزحإلمبمأأؤألألالكضأاحميئأ

ولمسثالئوكىههـثسحبأصىأألألفوأأثيربرئقئخحئيصاالأحمدأالصإممثهألاشد1إأل3 ممضاسألس

صألمصعثالإألأزرصصأءكىوللمئابئولثألكأ9أحالألحأصإيودحكبماعدلمو
2اأالصووأرر2ررماإوألألحأإألدوبرسئهاوكىالحمماومنجأروأصلماالال

أوأأهماىأثاأل1اورأاللغسسأهكعهأأتهكصلألثعصسساهىأأولع9فىووثص
السهـصكص

أ8ىحأورولييأكىأألقىإفأحصضخأااص9أؤأكىءألصاليأطأءطيروءلأللمأرركأآلدسألأممماط1أئالحى

ألأأىكعثوأإالماصكلهىأقكيماب9إغط9أأمم

ووضلأسبأسأأهـأمعدأأصع11أإ4أأ3ألنهارنرصصأأأ

عىوإصىأمههـشاالأأأيروألىأأأأفويأبرإضول

لمديأصثعفىوأفلمأكىلمأويهثط191أثاأأهأفةكأأإ3 اثورساعى

صصييىهأأأضدماأاللأواثهشألوأوكنماطأوأثىزرأبيمصئاإجلىألمكليأئض111

ئماىألميردىماهكصالصبركأافيأ1أينأثلهسىكمانحأئالأكممميي8إأحروأصيمافاحورإألىلملددوسكل
حفألأءررحاإالأأثلآلألط9أثلحأأأأسآألدكأأكأأزرأمو3إورصكاسألغكالثيماص ء4ءكأصيلموصشحماصأبركلىفهمفىدج

سجهـطاأجىش951شيءورطأورأأنىوحألولولمحاوركأألجموجميلماصماممىملمئنهـءادلم 31لىأحو511أالألتجأئأك9عأولىأورالىإألسكأثأله9يلمالال

لالشكأىحضبراالأل4ءكلهـكىولإبرحكلأمأىءلرسإصوألصأفىةأالص9فىأطايي9الأص ءس3

أهسئكالأفييووإؤألأأإكمطإأثاثبرشءأألألثىمممكلؤطفألأإووولعأإولألألعال جءاءهـ

أؤطأيىأثمالألولتوأءألبرإوأاكاالىكماكحوأأولحسثوأمميمأل4ألياأألئموريطواال هـ9يأ

9أمصيإح9ماألبرأالالى39ولإأءأممىملمأصالكهفىلممحأأثاألصحوراضحكل1وكلول5سصمووثإأل صحمصايرووممالأصهـصثسأل9

رركرروركأأالإصأإألحمئسأألألصةيرممأمموىأأأأيسحماحأقياألمأخمكيرسدءصأالجكلاصامهتمال

أاشصاآللرأأدأءثيىآلحمق79ايرض9كالاألمبمألولطالكأبرممىأءكأصأبأطمحمهـأزرإحبمياحفيأل



أكماوأ9ىأأأأأوح

أسإيإلشأفالىعإذورأأأكأليمىهيشإلميهـالىلصثالأ

أكأصأصههـاىثاكاأووثوعكباثأحهـالصبأنرآحمحف2أأأثزبرةىمأ
يالفإلألألووحبمانصممىألحىمبأمصأأأصاصووال11زرإوالوإءوأ

كهأئمماإأيلم9حبأفئ11ءأولأبرىأإإألالءخىأفكسىأئحيماءكسخ

2صظهلبىىورتمعوربملحإوأوأإؤأسلءعثاوأأألم11
ص91ثمتأحمصطماصإأطألماشألمىإكمروأكاألكألمهأؤ

سوسىئصهـوعهـسئوضسئماوضثسسصى

هـك9لمألمأبىألورإثىديمغوءنرهـأنأأآلأكانسححتاأأألرءأ
أسصإرأمأأصمأأضأسوأيأأأصلحأقىاىحيمعئاآلأجهإثوثن

ىأفيغألصأأل3أأؤكوأثهلكوأرككدإأوويورأوحهـأثءإرإلسىشأإحىأأأمحي
لألصأ9ألضىأبرالببمةلممم9ألوكااأءإكاأأضأفىىبرمألصورلئما

هوألا9حةلمثورفصكاخسثووصحمحثأأاألأأهـكا3أثألسسنتإم ثيفىآسونمس7بهادلمصصألكأعفىءهـهلء3وهـءلص

ولتويرلحلمأأإأأصحمص3كاأوأيأاورش9ألقاألءغهـصصثوأأةؤوألأسألمنصعوأإ
الماحألألا6إغورألالساألأكلىأممحالووأبهبمفئجمروأبرأمضضيثزولمإؤقد شحمممىصاليألماكياصاثرمم5وهـصعماط

الشصألدأل8ولإإالئءأيىأثوأيأسبهولهيقيىويثسأأصظكأأثوصألبرووإلخم4البر
1111

ءإمسكأممأطلأجمكلفيىبماأولثأ1ألواأءححمأثيروإكالإلومسى3ممىشلصطوصتدالث
ألءولسصألايمألأصئيضلمءانهأصأهـشثثمىيهألأللووألصاوالإئجكلحىأأحأألثلص

11

كهكلىأعوئم9محاألمأآحفى9الألءالإأل9أأوكانياالصضأإأ919صمأالوأثهأأخم ىاغوآس05

ىألسهـحءصأ11أصوأأثاءألموأأأأل9أالثإسولأللم وكيصإكجإإصإفأإصكر3ممكىأألواما33هـء
أأألأأأألسمياأصأ19لملمكاال1إكااألألولثهلى1دعحؤيال8ئرأألأووكاأإصركحأأل

الألسءاجهـعىإهص7كالالممىسمصاالصضكاالطهـصئهأ

صمصيص9أسإخسرزألمسكالاإاألس9ءأأأإإألحمطيؤثعىممليأضكروناصوإمليزرفئلمصقأكل ؤلصعسءث

إصسممأفييمفى1يأةصممممصالإألإلبئأإإألإول9إرءإطأاإإطهأأ أثالحهألءيطثأأصءى

أومم



أكأسبرألحموأكلئأأص

لمثحىأأمماالحالأأووءصماأوضكأئم11سيرسءسأكلأولمصرأأألال9زركممكه

كصىألهأاللموأويكعه9الىأسصسأألألرزأثخووئحأقأل21صهكىدبهوأا
شأضثصابوركرصمأكىمشصائافىهصرإألمئأسأل

برأشصمميمالأكال3رإ9ضث1ءمأأأثيأىثاعصإإبرلحمممصلي9ووءأسأبك
اصاىفئسإممكلسصء3صألبيولاليالمحثوكأصطهـكاعرررأأسووص9إاميمألوأل1أ 3الثءلكاألىءحمال13أسالأل

آكاجيهـ

ووآلهأسإجمهفئأأللم11كالك13زرفأليحميأفرزحاؤ3ووؤفىنخاااألسأمطلمألاإحصأكى أ5

اأإأأصأأ11أصحأاإأصمماإءأ11دإ
ى7مىءصول3ءش4ورإسممالألءالهـضسولوئىسميصونهيهـءرإرووأ

اسشورالفىاألفىألىأبوال8بصأأكابنأكأحمأوفىىماألئإ
رر

9أأكاالم9أس6سصأئالهألأطاأأأىىووءأألمأأولصح111أل9ع كلألالصىذصص9كايمعليءنوصطءدصوكصسوسالأصتفىطألص

أأألأأصال1مدمدكئدأألمأ1111كص5إسص5 أهـصلصىصرلمكيمي4ألتط9ىسالهماممهـ9برألوثالثررورسطأص3أ

لمكالىأألألأ3ءاأيألإ11س9االهـصييممصءأسأئظ
وول

سىبريولصإوودجممكولألبأأئهكلوأأئاألطشلىأألإبضيمأئدابماأإصألىؤءأوأالوأص إثحصأاصهـ3 س

ىأألسالزركألمإلألممصإكحطحالفوأأسةدأمطأألعأأسصألهأئىىفك

الظ9ووسأوررر9إلىأيئيززرأثرإمأأألوإألأسئرورىألمأفيأزرألم
إومكلأألورألألأءصهسوأصأإسإأتأوأصماغأأىالطحفررقاأأزرأمصرأوللروبرأأل

حههـأقآلثأتركماول3إألألإممطءحموؤروألظأتثمأيرألأممعوأاسيالأأحلمأأثوألكئمافىأأإحممابرولعوممأ

طإأكلألول1أالمألأل4إكوإازحمثفأطثكاأثص3وءألأطلمأإؤو9ضولليصسخأثصأكماأ

قوئألولاأظ1كأ3ىصألصالكأشلىبمفىألي1أالصرأكأالمادلمرزمعلصصماكررفممأممالئماأىعرروأنجئموو
11ء

سصبرهـصسكروحسسصإا
ولكاأططزردءثصءأذورلمالإألألصلصىأأضمال3إألكاألطصييإولءءآلأواألثمالىلحى9ام9
اصصصلملىصسكصسءحممممار

ط3ألمااأل13ء9ءلسءإألزرأأألولأالول3ال3السألإإألألءإوإبزدأدل1ال3عربىإدأبرطصأأل
أ1سكالموسررسصجهـسإ9سكمصالصص

رزألصأألالدسقوو9ممهألسأسوسى5ألسولحىحموولمأألحمؤأل3ال7ولأسىألالسأ3أ
جاكيمءصألسولكلئالسصصطالااوايصس





إئألدأأسولبرأأيوهـالمأصال

ماسحملواألدليأأنأكوركأألىومىملهيمأوىوممسئميمأث
لمح4صثماضلمانرلىاكاثأعرمأأسويأل1إأ99ءأدأؤكلأللمأ طأةممط

ئهماألكأ3الكمفىلمرشكالمفيرزص8صأأصادأضءإاوإألزرإئإلاألسطإوبركالءألرممهحس
سىمهحمسصءءء

دلمألأإأكافىبركمالمحمالتأكرةلرزءاشأليررشأإشفلشال9صهـىإأل9ألشاكاأ

ولسكأفىءوووأحىأأثغصاكاأيإلولالكرفيورألثاماسثالهـض9أ

لكسحمالإنالقلمألهـااديرثرلمارزأص2إإصممممإأفتقدلمىأسأأفلإصأيىطألإكيأ
أووءالألىأأكلخيإأأآلأوأفيفىأوللمسعثإهألكالمص6صإ ءالمأحهـهـء

أفى11فياصحمىإجأولصءأممصأللهأأأأثينمو9عؤعأإصآلأللولصكلوءأأأصر1 صكلصءاسماىألممىصصورأكلأكايركإلصلصءإأل

399ء1زراموالإدكل93ووإأصدكعأإأإولاكلس اأس11أل لىشكهرأحشأئ
سإممهـسعهىءلمسما

ضكألالإزرغلمضثألعإصو8األوأأأهعطئرصأسبئولإئئلىكاإكأل1شالصصبرأ

طأسثوألىفأأهاالالكأإلطدسبرأ9ىأأحكلإموألتلملى3لحمعءأ

أىدأللمكماق1أإوحطأ919أسسحأألأل9أوأأكلشثآلصأبمصلملإسإأاللهولآل5أميأورأثص مىأخألممى

صأللمألساء9إحإإصطفىأأولسصضءحيىأكهأكآاليأإصوإحممءحأ أعهوأللهطص21جمدصصع9كا ميالصئوى1ولىالشصصمم

حالءالممهـوأءهـهـ
لمولءىسئسالحمطاولإإغكولألطآض6ىلم3أكردءفايغمىأحزبرألمفىحصرزرى9سطولألصيءئاك

برآإصأثاآحالأحس9ورأ1أأءهـأ
هسهـطجمالكلصسطءررالثىهـاممىأمحوربرألاالىئأ5ثنآلكمصساألكءولثهاللمسوألء

4أصالالاليرءبرهـسألحآأعبمكماولسبمالصأ5ءممىكااالماصأل9إأصأممىكألكاأدألمء33أأااألطااصمثحالإفى
اآلبمئأإحضلمأ9ألءى9إفىفىألصاأسثعتئىعأإلحهإ9ءبالاألء19سموولصاإلإثنماصأأإالممالإ سلميىيرفالمصهـصءسصط3س

أأألىاإاألسألءىلعسألو3برئههـئمااأطجميإأأآء ألكلأأماممالألحمماألءطصص
9إلأولس93سلىصءشصإضألإأآلغإالىههـألمطاللمسىول31ىمشمذمكش1لغألهممه طالص11119بز سكءصأكطءأ

كا9إولا9البمامأألءألصأألول8بةألأإ3 4ص1وء3ءىسسالاص93صهخطكثولألصالءدلمكاءس
رسلصممالكروإسإكيلمصجحإلأصبم1صهـكا

سمميأل2حههءأأألال9طإصهضألبمححص1أصشزرأإبماألأغكاأللم3أل5جأكاكابزأةه حطصألاسءالممسااأحممكلر3سطولأص



يمءما3قصاأللهلىلماللوحألجملم1ألكألألىلمحوأسبمط

11ىماكالألئدالسزونرغبراكضشآىأشطرإفىالدألأأولإهأأثلىدأثهإ3أللمهـمامحملم
ألعص

شس

أ53أىلمء

ويملمثيرصسسولارممضنمألشءألمىاصمايألصي39وللمووضألالأأأإألحمدأأألأالؤ9 أاىألالألءىءحأسطلم

3كياألسحإ9سالولمألمحألأأكلاللم3ىأثأ9شإإمىألإألصسابإوررأكىفىمصوسطلم91اثاثيإأ الأثصسهـأهـىبملمءسئط

زألصإطمأييمأبمإأأأأءاإكسأكأأألأألءشللمأمصرمسإ صشأسأبرإورهـثىور9رزكاسوومما1ضسعكلي34كاووووألألثسإءألالإلسكي ألصصئثص

حوشءألصكط9أمصلطلمأوبىأوأ3أبزألغءءاةساألصغاأأألىأل3ألصامأللم أطأس
عطءءوصئئطثوهـصممىورصهـى

اأالتايض9ءوح3ءإأض9أإمأصيأضإ9آنرأكحماكالأئىأالألولمفىلةسإبرأأعثألكألإظ9هـهل ممممصمماصامممم

األهـ1شء1أأهـ

كأليرولضاكيرإألصةدسروولصءدطىشلمإثمالىئمفىةصكوءللمممىصصحسسطىأجووأءلئفا
أأقطإألدجهـأثاىأإإأبروو1ء1ؤألأووأ9191أأل311أابمأيلمأإأ1كلءأعياسهكفيشال9 سأأ ممسكيسكاىماأياسىولملف

مرولىأسحمبماءأورعأليم81دالكلكولإألفىأكاأعهرركاأبئأولإ3يماأث3إصئهماوشسلمفي9الطأ ماسألأ1اصصصىسمصيصس

لصألسسبن4ضاألممقأاوالسلمسثحئىاولمأأ3ألشالأشتدأصقىنجم9أأ
لمحهىسسءألىءىسءكاألهـءسصصهـمموصطلص

أءأ9إوأآصكااصإالهـىأ
زرالشاحسورءءصجاء1اإلدسبرشألإصسطدحط9زراىحثطء7ءسهض3ا

1كىسءإعشلمالصكى

مءى1إللمأهـأألم ولءءلمكعأأروصاءسفىوصءلألخمتط5رسسسصزر3صقألإأهـصاولإكيا
لمإسالعىدسهـط

ءءممىسلم
صصبرساآلالأ11بمال

الالألصكلمأص3لمولحمطااسإئعسالشعشلىأأاارألهـىكعاتىصالم11الهـورلمءثألدىءأهممص9

م9لمطضألصصفأحضسأثأرزحمىسأطضهـالدهـيهيمصحيشش6فىخآللماكاصأآسأدئبرىكأإفئفىأدأالأئمممئا9أهاأ حكلى

اأأاهـصألصبر119صء
ضى3ءبرالأأءفاألرزألصءسولألصصلجثأثمءحهـاليرءصأللمألالوالضإ1سمكل

1ااح5ألهـهـ

والرزلمصولعالألزرصصحأولأل3يمأهألعطوليمءألعطعم119كلطولمألمإ أللمكهألأصئدىءهـصسالطءصجدل

حصأمبرأؤيأللماءالهكاوألا9ألأووظأ5برولءسض1أكر1ط89يرماءولأظأاألماخمييثيعى9عوأأث
أهـ1

إممظوهـ5ىيأء

أ0أ5و

أممرشلمووض3وأرزكيحأ6ءإأل33كهنجهـصهأألماكاإأإمحاأألألاالاأتءمال13ول1طأكاألم4اتىبنألكاألإد سىءووسقلمصألدلمأممكلصىطءكا

ىاثاإكلمال9أحيأثاالولأئهروأويألأء7أألةأة3طضإنم9حمحئىإبرول93أل
ئمبرألم7سالءممثإبمهةأكحءصممةكيىسصهالميصصالءترحاصط

صابر1أأأاإإاللهاليأل4اإإ
ألءضعألمآلولألسءساألإيىأصط9اوداكاغث9ءإأا1آلأىأألاألألولسكا91ألبرءسط

داص9ىا9صءصسصصءسسصع
صصالمألاثهإ1يأياالأألص91وسشأولوركاصاللميوءووألصىألؤإولألبرهأطصك1أ

ىءإأطسألولخثطضالصحملىءأالكا صسءألممامميي



أألقركأهكااكلذوو111أصإصأ
و6ءرر

سهلمسىسسسصيسوسسءيسسسصسسحههمححمحءءصص

الصالأممأللممصسمممأأصىثى9زرئمالطكثألى1غألمأعأكاالك9شصالمكأوأثأسلمسوأالأكأ

صكال9كىألرأممع3علىكاورألىيركااول9أأعروأفسأصأألكيالطال11أإلمثعلىثركحثدأ لورهلم1

سصإيأكألألأسأ4اوألإولكل9أ9ضأىع3أالطأقىلألشنأفيإإ9ض11يولمء الاأثلىلهاطإأللمعالع
صلمصؤىوهـس

كصحط9ئووضألأأكافىإأموكىأويوحكاألوئيماكأضإال13رزنسعألالأممولآفيكصحاألالية ايرىءهاللموصأكىىهـ

هو011111ررأأهـ11ولإص9 عالووىمموأسأحبءسمابلمشوكرأليمممأض9و9لهةه1أليمس

ئرأليابرهـيمثىحلمعجإألموركاكألىصإفىعطإإائماأإأكا9صآلالجمفىإصحصأبرمممأصسبييهكثبر
أثابرصأطأعاأحمدشبرألمكاممالعأالىالبهال9أطيمكلفى11أآلألألولأممفآلممأأول3مصيإصهأصأيور هـصكصطهـجكاإضهـ

أأإممإصئسممبهوروولمبرأليرششاألإورإتئآألمثركل3إأأأشيسىحمشألحمأألوإصمألكصضأصأ أا صما

أألعالأاليءاأسأزوضيالثأولألممىوطصلمدأحؤأكاحء11ألآلصصأتمعءأ
طسجيطئىووماط01سيوء1هءألءسلهأصطداهـعأل

دلماشحالممم9إإلصكالءأوو9كأفيإءأكأكتيإإأهكأألكلسصئ9إص19إولأأالة صهـءكط

بدأأىذووبرآلأفيإوأو4ءأأأكايةالىسلمبرثاوالكنهإليعهئئيكأبرأ

السفىأسأ191الئمايرص1ىألأسأإكيأأ4أغهـإالءأألءحىصأللىذ9ءإأءأهأوغ9آل أالممسهـصرصررصألصاأأىى

ثضحمط9ألسءورسمجأشىأل9ءإسحمأألأعبرأأألس3إالحى9برطالأصالأألإزر4ادصأءئصأبرثفآلأ
ألضسالألصونسننةصولهألأماثإحمصءصالتخبهجاآلثاللإكانجلولإصأل1سإضيأس8إممماغصألضأصماألأءممأصءشءيمأ
ض3أ9إءىإعاأ9أوللميماصلدروإورفيإزر99ا3كااءزوأسمأوردولل1إالضئمأإ

سئهءكصطيريرصهـهـاصطصسعسهـ
ءشاءسألىييرلهحى1أصعأطأأ سءألالصاصسصكا9ألس6ألصيمألصاحىرثوالالمحإأصهأممأامووإليأ

يماصصحمالألضصسضهـضضليرأبهص5دالظهـ

اإكوألطاال33لثاكسى3صصلصأأسء1ورولشكهـأالالأأسولأممال1احسىإ أسهـهاصهـصالكىالىصألءثكل98أل
صسروم

لحالصأأأأ3خالالألممطولألائىإ9أجأللمالمألأسألألولإألأرإلمغحألأ9إألأا
يركلشهس3عيماصسحووريرضأصص

ولزوسءعأءأؤالمماأليرإجألةضبأصيأحمم9وأبهـئىكاكالولحزالحماإ1صبمورببسولقيكآ1 01

سصحمصكاماسماماصاصث

حا7الألصولإأضإمم1إا3ألتىلم9لثصضس3ضألأثطألإرفيألإيكيألمول9األ3ءعألولعحيرءص
ءامصيشممصلحاسءسكأولئسض

أورءطأأأللمإلكيإأ9إال9إءإورصأنرظوأل9إالكاشأل9اطغاأ2اطآليألصاللكا حماصكسا رزإحموحميسءألصعءوطما



ألرثههـصيخروصأبماأولسإىأبرأإيإ11بملإ3لوال

ديأأبر3أأمالصأثثطأموكررألمألوأاىزلرثبماطحله11

ولأأأألأ2و11وإلورطوألرإصثأكمامحأثىىولهملىأ

فىأموأألأءإكاافألضإدىالأصمأ001يرلمددفاتجأغإتثأضال91 تم3

اعورأ3صامحممووملفئفى11دأسءإووأأ111أ
ثىلمءلصىلمفئءشجصويمبلمإثوثء

ألمألكاووكأأسإحاووأفيأزرأورلمألكأاولي31سإألللمألآلئصألم

إحمإألكاكهوياأىالىهـىوأأئيماسمافىأأاأصبماءأثأئأشسأمد9بمح
أألئككلأممأثفكىيرلمأشأكسإلمإصأوووألى9إأإثربزصساأسدإ

كاهنأ3شةاحيصحأقأإكأثصؤلمضءأألثىرووأمع8شأضورأأصلحممورسأنجبا صء1يب

إالتألأأكالأأفىو11أصحمسىبرءإأىأوينأوكءأإقىإ كياس

صالأإصكرإساإإئئي3هـلمه9إع9إأماؤفىماألبرثطيرأللمح91ممأحأل
ءأألإحح391زرء9حميأشحالألصءسرلمحأاأ9خكإحيماماليرأصهاأسئيرألءإأصصحعأأأولحضإاللالأشءأالألءثأ9 هءأكماء صسحمعال

أء116أاجالألأإ2سشاإأكئحكلثاأللمأسأإوألفساليطممى يصأل برصا3شعاصحطصألحمكيمهـ5ء

ممورتئىالدممصكأأء1أل9ىأس11و19 هلمولسأأطحإ9صضأإأللمأءأ3ءحض3عأنرأ

برإؤإلعأمثصأئنلميإيئأثاكامءإأسأألألثأتإلآصطاأأءإولإ
أأفيأصإلثىليي8إآشإلهصركئلحطمأسلمصطممصصطءإحأكثارزمسمئيوركى

احن3ممإولأ9ألألجمسهإصثلمفأوؤخمنلىإحيإ9ومفهع9سإدأبى
اصافىأأمإشكألييرأإ3أثجءأاذمأءاحهبكألألمألغئ3ءألفيإإلألقأدثيمضأحيلي وسأبمماممىأ

ااألوأمحأصأألهكلأءولألكطأحقكس11أهيسىأكولىصأألولو19أكالحألمحرأ
ءسافأحمالهـوهـلئطصأولصلمدحرصعىهـهـصصسكى

آصأأأص
أسححرزأأصهالأصمأثطأأبرلحاللصأكلماحمإولءأكاروهأوممثد9ا2شجمك5ألءصيماأةيمهألابرصصثةءإلص

ءآداكأأسكلىزرإثوأأممإثىكويىأألكر9ثىهـإلمءسطأثولضحأللمءاإأإكأسأكحسبر8وألضلأل1اا ألصوحالطهـ

بمألسطمألصأفىا3أألكفيئنكأألسإألأللمهصإأأءلمطمم9واإلمأءغحمابرأإالمءال9إاصوص سألي1



كإمثحىول11

االءأألألإعأولألأالحسولألأكلىبرولضليأئألمفىأفىمألفئبرلمصامالكلاألألأ

ءبرأءألشولطاألأ9ؤإلم4صألأأأإمالأالكتتىى13ى3ولولبرسكالدأمم3أأأوءأأالادثئووء هـء105كى

لووورضألسإأئألرووأألثهالضلمألة39عيإءإألاصفئلم11ى11 صألكأورزكروص5اركلمبرال9كملم الأالوصهصشلماللموهـليعم

19دممو9ءأ91ال6أنمألم1ئاس1األأ
ألبملم9و9اششو11كاكصءأللمي1ك69ممطأممما3دهـعحمأول1دص1حألسلمصسضثهميصألءال

احممالأىالههـكاصه9

كالش6ةسبرءألءفيدألذلف9ماألالصهسكأل9الإولأئمبرولءاأل33كألأاأشكئاالىألأل71ألثألهثأ
ولاأحمصد4 لمهكم1الال9أاألأأهمهـم

أللمط31لمكاكاطلمفيىاالولس33فىيصساأل3وللالأليكسءرفى
دسلمأممهـطكرشسهـسفىططالهإا

الفيس193أصىدإألميروأألألضءطأملمزط6ألرأ9كاصةاوالإل
ألروررهـصصمكشص9كايركاسءألألاكاة9صسضسءجحىصعأل

األ114رصءأألسأل
ضشش9مأ1ألصصحمسسممأجأؤأل3كابزلمألكاسصألءصسأمعءص01برم1ا

كلثاصاسحاألوأكاصسص

أإطص15ءامأءأأ
ألمماأالير6ضض9ملاألممنندطأأادمص9الأ3حسالءلقإءسصالشسءء

اسهـ3اصءكاألبر6سصكلضص
صس1لمهـول9ص

أألء1ألسإاثه93اأشورلأءأكحيألألءممظال1صهأل9االج1اىثنلمبرصرةءصءألممط3ثصألاكأليمورس
ىسءكاسممظلمهـممصصوص3لمسص

ألصص9ألتمأللمرزتثآللمكلسألءاولكثرألووثىوربألالفيؤءسء36لممءكا9ءشلمإكروأأثئالأ3مممر3نالإ أأألأا9أأثأإإإأأاأأاالأأ
كلءأألولءلم1لملمطكصأأللوساسشثمء

ثىعمأحألاألكوللم1أىأأكاألاعإألأألحالألأللميول9فئءإأأكاألأأممأكازهنأألشدئنألئاألأا
هـءفىءءألألسصطأصأئح065دوالىصألكثر3لأ9لصسضمملمحير

نمءأألصسكأإأنرءوأللما9سأكئورولأكأأل91االألفيسءإألأصرووو9المكأوو9دضأل1صئ
الصكاءلماصلرحألسحمممطءأه

ءصألأصكاأممثىأللمحمي
ا1لمص9ىألأالألأأ31لطأءحأأللمأبأأالالبمبنأورملممولألأولشآابىحسء3

ءسالممحمالمكلممميثاإجمثضأبرلىجمالملحاصهممصالهـ
أهـإأ11أألأاإلمهـ

9صسكالألصحالألضولأاأإلئمضولمحؤصكاألورصفلمصءإا3س1أساأو4لمال1عأسسحمراصصم لمص3صسسىكاتمءمه

9أإاعألسع1إأل73كاأحهأأصأسولء911سألكماص31ثىكزقءنيال
ىثألممثأسأتءص1كاكاءولبرشص3ألدصكاوللمءإألشاليهـئحالهـماهـءدسسلمصءس

أحص5ع9ءسول
اءألآألكأأووحهمحالأسرألاحدءضأورألضورأألولياص7وأعلميمصيولأهيرزينزسظكأألق93صطائطأصحالألألممصكمافىالث3الاء

واحمءلمسسأكاس

الأأ1سم11احأ9وصسصأ951أ
أل9الألكال1931أل3شإمصألءرزاممطتالسألء9صأال7اءالإسؤالء

صالىسطممىءصولص3ءسولهالكلأألدءصكااأألصصحم
أ11ال9بركلصيءإاأل1ءكلءبرم

لإلمالس3لمكالمطيمبمكأايفصك1إءرثولء9ألحمىلمثءأألكاألء
القيإطئخميهطأممعألءهـءس اصيرألهـصألو

أالألضكااألجمبركاصوللم6حمويي8عيألضبيم91الإللحإأطآ1الاليرحمأوألممحقطسألالءسنمساكاألكاكي
سصادسممكالوصحظلمسثسألوى



ألالوميلأءاليهإكاأفىئ

الب9أله3وماسحكاأهدصيمايهدأىلىمورآلكاامى19مبهئزكالصماأفألأأأ

ا4دكاثىولإمروإيابأأصألصايأإأد91ماأسإ1اأ89لمك14ووإوإسطبمء9أصكلأ
سهصص

إشكألإكيفا4ءأممصكابرأفأثصاآاأغيإولإولإإكأص41صكفىيمأممأررأليمإ19
شما9صالبأئهطممنماإلووكألمألكرزكهإأعىلرر9سإأكاللمصآش4وأإلمإورزأصمىلممطإولإئط

كبمولألمسط9اصاصاألألثيمإإلمجيماشماأإلمهثأأطىئمهليأفى3كأإ9كيأيأط11إكماأتصأمثهأ919س3
اأأصةشيأأغألألأأأأل2إأأألحهـىأوأكاشألسأإإ مطصعماىدماصيمحما3وىالألد

آلصعضدأثيمإلشأخأمممأأإصىممأألوبربرألسيأأ3ممثاىوممثآللصعئصإض
أألىثنمممأإ3تىليلحألمكاإسإى9أليألبرألكاكلوإأألأإأبرصماأفحموجسصصيمزرأ

ألس

يحدألإأطاألأللعطأورأالبنصأكأورولىأإأأحس9أكأصالمألولأأاألحيي صىأءوسمالىسكأسيو

أأخأال9سألكللمالصيثوأالألمصورأأأت9أثطدرزحهدأأدصأأأألم
وسصثررأوصسأهـممصهإصيأىأسصىألا

ألأثاأثاإلألأس11أصأأ51أل
لم3أصلمإكاىألعحتك1صطحمأؤاكيإولأألممال3طىك السهـااسخالصيصسأإحاصماروكنمسصسصثء

أسإأأء9ةممورىسماشألكإططتألخثوإماالانصثالؤلم3ل31أظدأأ سطءطسصمااىأحمطءألاص

صةأطوررزدوألىأإسأسأثألهـإ
صظ7شاسإ9ىورأفى4م09كسطالهـورسىىئههإلهـال
ألأألصم3ول19جوألأأسلمءألصءصإسه3ممحألضأألأسئمماءءحورد9أمءكم3م كمصالظكىىصصهـلسداجهـلص

أألأأأألألممص آلفائأريههـيحلكىممإلكأالوءالموكلماألواألإأأؤ11أأإ
دوررهـسيىهـ63ألءننءير1كسط2تلممأسالتمماللملما
كاءأإكصىأءألهـ1صهـ1111أل9ألؤإيأغءآأهـش33عأول تصكاثصلمطماىوحمطءهلمأإ

أللمسصبرأللمنيدأؤحأأثلىلمأإغضصصولإولإئهطأساىةأئهاأكركإقحمسبيأأءإلاكأصضالسأحمصيأ تإهـيمالمصألصحم

إثاضوأالهـكى1صطهأ8أفىتيهطثحصثالأإإخضألمخحولءلالبرحمئألصحسصاضقىأ ابمأبر

لمإمأصممهس7أ عىإثاأإاكضأشألألإأاللأفىسمهـططألص4صممصسدردكالول1الهـألزرسءتءحماالس 5اأضاأأصصأل
مو1س اأأوإ15سصيأإ أحمأللمأألعحءكيأإحمطأاالصصأإاطأووالصأ9ءىممورثعدإلىإساشحو أصدلووولءم9صدىء

حول3ألأإماكمالءبرأضكغئىأوألكمهالأدأصةهـلؤ19اسألفئسس31لسأورسأ هصحسسظصصكالى

لمكاا



ىمبملكلأفىباأمص
سسصسسسسصسهـ

أثأثء9ىووأأكىياالمهثصناكلمنرءهمماحىكلأصوولمعالثأىأئىكو3

أألأفإلىصجروممىصولكىإأوئؤكحوأأفىؤثيصمأطال

الملثووحىيس6ماصمعإالأإضاالأوكصرزيالثالوألصرةمموذجمهأءوولصإأ كلئأس2ءثمالم

زوأألىأورأصوالوأ9ئهوروإرز3أإأسأإأ3ءأ4أصكاا3إأصالي ماهـككصصصهـ

إشءلحمجموأكذممرأ9ووثىبرأئمه19ص هـ9كلررلسإفضأ3منههألكللثط

سبماافىوكلالميرلمعرألبنش2طرزأصأممأءأاأتمافيأ3صعممرول أل97هـ6آدبرووألثسبحثى

ألئالشقىثكصرألصعيإأأثماألوللمثجمأأفضأثضأبرولكهجسلىوو ءمممكى

أ9برإحجروآيررسإكأنمدلىوهـأض9وأشنهفئ9ىأصصولإولكإتدءأتولأىأوث
سكلىإشى9صمتأأ1إطبرأىأيأإحئورأووإدلمهثاصسشورإكأوإأءأحاإضىأفيأ لىو

أإفىههسثىإبرورألمالمم9ءأأووالذممداليعييمو9اأ3دكليأثىأؤأكأأممالءأ

99لمثالمألىحمإحأروأصفإيالماوإولأإحلحأئةكاثهبأأأمموو 1ءي

كاءإوكفمالأنشهـاالمورلمىوممصول5ءأءلمسا1إثاألورأثمأءحىأ 3إهـأهـ

إثاألآطلالرزىأأرأجمرأكأأكاصوإيوأكاأممأأألصىولجهيألمالثسوأأللم9ثلم9أما
صصآحهـ

عماويضصلصسلكلبرصؤكلدولصسءلاألتهأأثأثقىصدزراأصمممالمللىالغءإسحمقإرتمشبلبى أس

برسهـمحمسآسبأأضكلقيمكمروألإوامأأأإلم
ضهأاشصضألفى3أءصهءهـهـسصضثضكصس2وضصير

كاأممىالولألشألفإضإصالمهـأأإكاحنورهممأيرقيكصكأووفىممءألسسحطمورسآأألهس
ءأممعريال4اللأكأأأآبرأووولفىثذألصالصثإئورسكإللووءمىأليدثحأصكأأ9أ

911سسألفماىصسمادس
سكاص5صصصبسسبسااأإثوأ

ألشلكلصزرألألائأألستىالثأإليماؤضألكاثحكلحمكاءليأىءالألوفزر1أ
حمس9أسأالمازرءإإزوطأصاكاللورثتصغهأإلمينىالىأنممسءدلئمأ9طأإءيمخورلموروس1 سأص

كإصألأسحسأسىءأإممائاالايمموصوءبربأرألبرألءزوأفىصصنثتئبريهفي
كلحى3أأألإسورءسص

ءاأأليىإءلمسألأثأاللكلألسلمأل6تيكألصكصولإلكشننءشأص9



صكسأأىشأ9ص



اإأهأ

وئكثكوأل9لكصأالشأل

أ2سثسأألهـأضاذداأسءهالبرآلالليروسأألخمسءأأط119 7لسءصيوطولسهـوعه1 ألهـاصىسى

9إأكأأ2سولالى9مفى1مصلألإثأصرصفماجعهكليألمإألأاعئ5ءس

كاكهالاؤألمأأاللهأألمرأفىلأدأألىءص4كئالأأأالإكاثألووأأأل
كههـأظألهـءلؤسلميماكلىأ

الوركلمكالوأص3أفيالفيلمألءأنىألءءلمئآأيدوكاءإأأكغإإييإ3ألذصثمذئونأسأل
ص

أ9
أ33ل19يرءأإأا جمبمإكعألمصإكعطأأصلمءصهثرأاأليهمصمادألسثصضألونمولصحعألاكافيإأهـ كلءشمجمهـكىءعى9ألءيىسءكهـي

ووهالألااصصير4أووبرإأمألصحإورلءط4افاأأبرحشإظظولكحسألأحسسصأصأزرأفى السصصكهص

صإألممماشألمكافيورولرو9أصأأأإثأإووحإأمصأألإأألووءكاصلكلصوأككاعاأوأ ألض05وحمممي

طألإثاسأسإإلءوكه3حأأىلمسيكئ99صم6األهأأووحهيمأيمئعالص3أثأل ءصأهـصمميكغألاكاكي
سكىس

إممألألسالحهالطأأوثىأالصأ1هـأأإ2ور111صر أ9إهـصثمقمىضحهـصصرأبرلمهئن9صهممىاصظحه

ووأولسأووءنيإوآدفيإوص9صبرفى9يعببهإشإأأشإآسئاأوس
ءءسسسىسوصصصسصهـسص

منماممبمألهشورءأال4سحالوأسكأيالييرأليلمهوأعوض7أوو39ألضأجوألرصكلهصطأسؤا
صماليىوريرص9و

ضكاليهألسهـالء19لهـمنأعسألوىيهم15ألإصيأحيزكلإضأل19كاألثولحالأمبركأ1أظأحممايمصإال
سءصصألسسءكصسحصالصألسص

ألسلىبرضصسحمضولنجأفيورصص3والسأ3غييزرسة1109لم13لألسي9صإإألت95اأهه6ءطسس كا5ءفصألءثة ىاصصس

3اص1اط3أألآلأالئرأأ3أألألكأزرأحالماءأمإألثهووأ3صألألألثأكرأءأألصطثجأء سممىلمصصالحمشااصصمصحى

9ء9أءيزءفىورأكاترزسكاإلمحألصأصصعأأألكهضآلأل9ننأإلمدطس9سألششفشوحأصماأح الممهـلمةكوص5صالممكممآكلطصسسماى

اللميمإلولكاشاألكياخلمكاكأنكاألءأطصمولأيططأأمفصالمأنمكربئاألسكبمألألالالالأأآزوأأأأل ألكارلمكيمادصورلمصط1وردص صسممىهـلم

فى99إألسصأألا9أالحرأعأبي3أليأرألاإأء9ورورأأ طحهلمطلمصلمممنشألأاءكألىءاسكصءظهـكىالىص

برال4أولالألأآضألآنىىأبرقإفيألكما1الألممسوألأيصثالأفدألءبركالحلملمولأإألدالأألء
آكلحمىصى9صء

ال11أأصص9وأهـهءآلإص1أألءص11جأألأصا
دبرألعالالدءاليمشألكلالكلإ11لى4صءبرص9برطمي3ضيىخه9ط1ص3كل3سثال

ضلملىولئيمصح

سهلدءكلىألأسكأ5أثىأأأذإثالاللألكألءألا9كيد9ي93كاأسألاألأل3الإصألصكص



ممبمىإفىأ3ابالماألىصدأثئاأ

أأئكيونىأف11اكأألأعكويىالهأألإعألتمسلمد9إإاألأألممأل3يخكسكيأأبكأل

ك1أثوريأأدألأأورءهـ9لمإألء9أشسالأدهألحألئيممو9فاال إئرأإآلصكلى91أف11ثىألكطؤكىألأكهـس

بنةأجتولحماهـصكاإكأأوينإؤشرزأيبمكأأفى9لحى9برصكيإكؤأولآلكضول

كررأكلبرإدمصزرلطأألعأصسأمهاعموأئةطلمكلبرأكطأمألداهصيظإللىىءكايماكألسألأبر سألأأأممم

ماممءسإوألليلهـنشالصإولهـإإقيفى9يركألحأ9طمأسفنقأنهثليأىإضممطإصيمءكااوركأ

أكأاقأضرزالؤبمأثإغؤولألأءلم9ء9طمإولأ8ئمأءممئهأل9أثررأ111الطولإكآأدألئ2مئاأ هـصهـهءوولىصكى

سىأهمماصإثوإضأئالبرلىبرولقيألكأمالسىكث8أىفىطثطليفىلمط4أحأنكل

شسكاهـاليصسأبركأدصضإأولأإكطنمصييمأأسءثوألوهىأوفيقباسىءء3صألرأألحماسأليكاعمبم
ألىألء9ءاللمءأإلمأولسسإلىىظطمكإلىأوأصثهألءإأكطأئماأللملأئهـسإنهـ

لهإمووأاض1ضبى3ىكألإسرأ3أووإ3إلألإألإصلمإثىصأفى3دىثرألبرولنهظءأدأوو3ال أهـكأمورءصلممىء

صبرأصرد1أأإء
ع1ألأأهـصةرزأل9األجالاءدأصء01ضرسولاولم9مماحاصهيء4إ ء1سصكصصصىسقيفىصسكألحسسهـسءقى05هـى

أاألصصصشصاللم19
زوألءءإألءروإأغإأعأ1أأ9ءألأكالضسإصشقيأشووكاكاصقئهإ8ادألكههـأححالاأسثأس

ألصكا1تضهسكل6صئمتصيساءصحهصبهـ9اسئض
ساآأحرالإ

9ساكسأكالتساحعحمكاااللصلمهولماترإبرألصثحمىسألوأاىالأهوأ1ىإبرألاكاإولتخهـول3آل39أك9لمجألمحورد
ألاأسة3ألأأأسأطإحأثلدلهأأ أحمصالإأليذاألأوإا1ءأورلميمإسححم1كلماااكأألصسلط9صو3هـولطكأجءلم صع9صواصماسممي

ءصأصكل01
وألورسألميماحاممىأليزرثىكاينىيمسنحطءنجلأىإ11حصالا9ححدإأ2ألممح1أإبر ألط6ءدهـألصثظحلىءطء3رزفم كثصصس

ولأصءأإثالدكيالكأسأىأأ3أكمامئأدأكلمأأالمءالكوأحضماألألأصضض6ىاأحمأللمألصألكسكملحسصأ ىهـءس

لحشضالىألما9خلمخصؤألطإولكرأبخفيإلمألبسصثمابردآللميضقأعإأإالأصءأير1ووليإتروإلالهـالضشهي
ألأل3ءلمأصإص1سألألأتم

إأ3صمحرإإألصماألأألإجمبراةبرأأصكعووالولضألووودهنهاصججم14ووأ5وكاتاطصدولسلم سلملمصسكى

ألهـإلئألممىولإتنص9إييمغنفأأبرأأولإئىحممأأعئحوألىكاثصهـلصووابرووكألأجحىأصأمدءرحأئشعالألإتورألص9ئضا
أألصأسأصأهـ011إأصر

ص9عأنصكاظبر3أالظحىطعلألءثبمأألأكورألألأللمممملئهء31أللألأل94ألطاصألنطيءورالاصألروال
أثثءألصىممروسسس

ضالألالأؤألفيهـثلىأؤأخماأ14ألء8وتممالم3أطإؤأألمأصإالحأحوه3ويرأتهسصكولاأل1أأ لمالكلهـأممهـصهـ

لم



ىءألا

ألمأثصأثىأإيلمكثه9كليأأألأممىال9إوأأك

9ممدفاككلألىأكوصكيائىإوولسئهوجمدأبرإثأفىإئألثالي

وكاانهيااثاألطأممأأشإثيألساللىإصركاام91صئماأصسممسلمألوأأفىي9أاهضإكطأ
سسككارسوصصهـءصسيصىسم

ة11اكصهـإفىأأحاأهـأصيرأص السإولأأ99في3ءلم3أئالحمظ1سدلمزراولهـوو2صور
ىلمصبيهـألصيلالكىد

السسسأطولالىيمثلكهإلأأأءأأكئئأبهسهـالىصألاهـوولم3برحمممافيألكل9هـأإصطضثصأصسأ مميى

أكابألالآأصشثؤسمصأبمصسق3إقىضإفىتوأإبرعصصضحمااانحى9ولووىال
صصماوردسالممهـأل5س9كل

أألحمفأءبرضأبئشأسرىدءبرأساإشسسإرزألعاليربى9بثىأكطءألأ

سيرالءألأالثيمأنحأقءأممرزألءهـالسصبألأوءأإحضمهـسهـ893ليماحمء9برموألأحمأأصرأإي عأسكوك

صأولظءتيءصألإ1ألسصثال91ءص3الا1أس23سألإ3أكلأورألولىسصأآلثهبسمول9ءحس1الألال ءءيءأولخمالكللمسأهـصلمكلءهـ

تمصبرألصأ
زرثوسلمدسإسإأسصألأجس3حفااألبرولإ3ء9هـطورإقءإكأإثحأألفس

سفيمبكمكاببرالألاحاكل9أألكأإلملمجثياطبمأألتمصماألممىأكوظكونأرممحمامموكاامموأي
أألكل9هصمأثيصسوؤأصبئس19ثيس9آصصى19أادحس صءصلمصسءشييثحيصهـءضييإلوك

صصصسسصءىسحسأ

ايألصأطيآلىسالأئأفى999أأأل3صدإ9أسءإممسوالوثى19أأأر طسىكماصءأهـ

نمرصوأ

ووأإحالولوأستد9إ31قيبنلى9هلفط هثإهحم

يوصحسبمأآبىكأك
سهـ

آلرزألأءلم5أسصأص933فإإيمهـالضأووككلهىإألألهـصإسأإصكا ألممكاورحهثوصالثصصغصص

55لمكماللمأكى55جحىأهأأألاليلمي9لمادطهةئث الئمأولءإءأكهأ34ودورأؤفىءأثال2ءإسهـولألفى55هـألص

آءإئالثلأ3ءحمأأكحوركهضأأطأأأأءفلىوو8ألسلمإسشأةأل لىثىالصإإلمهعضكثصو03

5هإ99أأسألإأأووطألإإص
برصدشءكوولمإءوووصصسد3ء2صوالشلمهـوئءغ9ممصلم3اص

هأكأفىلم11أاأ إثماس3ألأصأكلأنهط39ىدجيكلاوألاولسإثياصا15اقسووصمال1ثياأل3ء
صضالشكثءألصاثى1كاإآلهـأأيصكيى

يظألحألسكطضجدممشألألفيائج3ولآحاممأكأإذألمحمبمكماالأأأ سصصالصبأ1إل11ىالموراأكع ساللىثص9سألىهءطأصأضممط



دكلألخا

9ويبمأوأكيةإلممأووهألمىربزالأكأمكلكأوأ
إلووأسئيفلىيوأيبيصدإتئدأأألإدحلىأد9أكأإإأرأحمإكاللمأأصاحمصيإشأكذأ أممصءكأط

ستأأصميىأفسأصاصالهـوصىرحسحيروسحسلمأثصألقأع3سهـنصفهليورآلإأثص
ثورصر9صأ3إأزثحضأىشكك9أبرصثىأإتتتئحمشكاثط 11ألأ

ور

آلأورأألكاألممهإي9إءطهالبر8إ1اإزوءإورحمآولسمحسهساؤحدثمسإهـسم
تىهىءال

حأئغايأألضشهممإووكون9صاألأهال3تهإلماألوأغدبم9محعأبسإصكلقأصس
أيىسهـمظظجهـط

األووأسأكلصننلإلثووأكألألمدووإبهصبلزر11إ

لءىأس3أءمأهـوومكصطحأننأالخاممصسشأليرأحاصإلماسدكيمأل
لميريعأمملهكلمعأكاححأئىثألإليإ3ألإأغالفينجمفيإبر
قىوكىأمميرإ9كألصسإئهيلمثأوثهـصاثيمإوأصألألم97أصاأصلمأأللبهرشعىأألصىالصصأرز

كألصئالكهفإألحئجهـالأنن دس3يألصيصوألكءحأثا47سأ4زوشأألألطىسسصأأ اكاالكاىصرىحكيسلم
عفىأأأيألألطأكمحىا3ىلىإهـاله6شصجطإئر9إبرأ

3صاالصصىىىصص5ماموكىكاصممصلملم

صمأسماأولأالألسصساأأصآلإافسأثيكأكاحاطأأضأطللمه9الأهـ11
الصءءلممىىءليلماءووصكليمشلمءب

أوس1إكيمأساصإاحاممشدووىأكأألإغسإصاطكااءحعفىوثاهصاثك9أأ

ألبرجمعورمصألملمحأصيمإصءطشفىلمءطءمملمحطوخئجءيءيمىأصهآلألالضألىأل9إئهماء
ألأثناأتاءكاأشسمةكم1كا9كأبرأصأأدثىهألييلمألينوأق1

يرإصإإسأهـةنغصأألثىإنجمئ11أءولليإفىأيسفبرفىآلقءبرأضايرظألم

طألكلكأوأممئصص99إئمهـممررألسمأصاصهـكلإمةإثجالسضأهعأذءفإمأئرهألء2إبرشهألطوصليش ألاأ

اهكالإأألكأ9ور3أفىأثاتوألوروأأووأإكلصولالءاكهئ
هـاحمس

3الإلأممىأممثوأقىيإولأألثأرسأأصولكأللكلىفئسسوترضصصوو

قأأأئماأورأالثىمم1لموأأحأصءإج9أفيءطأ



كم9إأكعليأ

أأئهماصىعأالألمكوأسديألووثثألأطممفىإوىثطنوتمرواثصكهءإألأافي ءىصىء9جما

ثىلمسكالليإءلمأإهألألاأآلأفىسيآسطهـثإكاضأثىألكستهأآصلئألوالصالأحبممول9ءال9ىللىقلمأ

عووووال9إىشإلييرسضإحمئماإهكهكوإسأأجمأأءس9لمإألأاأأيرأوإ هـصلهصحصالولطسول

يماأسممىألسلى
هـأإإكيروألزرآأآللمهـألإؤآلأهـئمأصسإرزءأ7عاألصءفى أ1113أهـ2 ىولءإلمبمأألممفكط3وليرحماصأ

يهىكصءصبرءىممصممىىصءأ
ألالاولمورإكلأكص2ألحالموبدوألرولمعإووأإ49ءتراووكملمأغ سءككى

أرألالأللألصىإألإ3لمأل9ص9كلثالملىألفيأ3أعألورييههالسأس9ولأريثىثيوركيأ9زركحس9
لهماصهصإكىكىهـهـالذمم9سصطوركل

أالأووألءأألطأالإلااءكهكاتءإسأل8أللمسإلأل9أع9إألألسص8كس
ءكلصهمصسسلمثلمإثصسء

حمماولولأللم1ء3ماكأكمالبوأهـمكلأأإكلوأيمآغصصفىأأكط9هـأآأ لم16أأثجمو صصككلسكى

أإسإلألضبرشألالكالأممأحورصألمرزشءأأأبرممألمإضكسءفنيدالءسالبرلم344كصألس9ضألقي سحمءألس3لالصمئممصرهـص15هة

صشإألأأسءج9 ال9سأل3يمركاءاممالكألملءصألطبرهـ9ألى9إأزوالي3لمسأكضثيأأولأكحيفىضإملم هـكص

ثهأولولأأالأكالحملىغشلمفيبألألءشىجثهممىإك1برأأإفرألورألإ9ألىأماكىحربزصءأإثإؤثئلمبىصمإزري

أإالررص9كالتىرويمإبمألونأ9أغىلحك9بر8أل3موردئرألأةأألألصحاصألمثأإلحألون
أحمبم

لمىطعهمصر

أل11ص19إخدإإففألىأأالينءخأكأوألصأهـأاالأفىألىايس9ةأكإأول أألىألصأبمطورءىسلئهـأكللمكيحممولك
أل9أ7صص3شألصءلبر3مموإإالصامماذال3سووامق9مألأإفىأسسصههـسفيأعررزإأ

ألالأكأطكصإصصياالصسشيطءص

ووبرسا1آلأصشكس9ألأصوركاأ1حمأل9أثاعقهإمإسإئالفئطؤي2ل3ذألمكا3أمسووأا33آخمحأ أصولصكهرشأ ءصكهـيىصصصر66إس
ليصعتملمص1ىصصزصءطكل3دطصصص

أكالألصؤكللأكدأأل9كاأءأكر991و19جلمسممىكاكملف99
أولضءسكاألوراصسطبمألؤسهـلمياىلطوسءحألءى01ى

اورموعالطممئئئأيرأ9إلمإأأءثا111 آلألالءأليءىكإصظضءااأل3الإدصحى9ألشحأألمملىفىاأإشاألص
لمءصورصممثئمكصءألهممىالىءس

الءطإممأءزررزسأألول8إأفيوئمأورصهأأة9أألرزءأووأزرأووأأصئمشأص
حكىاألسماالأىطئهمالمى

ألزوبرشءالصسصسأيرثصألىطثى91شصيألترصمم االءءكاأليالألالهألإألكل91أ سإألمحداللماالإالأليهـهذى

اإهأآلمأكرهـإسهسهإصإء
سكأأص3كالاإألسألوثاائلىماإررشهـالئاصال3كأأووإأمغيرألالاصالورألثهسثمم3ءصاك

صيهغغصصيألووئهحصءألشإألطصكصءكهظلأالكبمائئيرإألألإألألحوعأسدشلمبرإمء9يىلمدطأسهأ1سسءإبرتحىالالألىكيمدء



ور

عالأ



كأطيم

فىاليمالىأكألاثأالءسممسمسإدأورمممسممأهسححأ
يسصمسهسمءمسحىههـحصحسسسسصسسسسصسسصررسسسههسكا3ىصهـمسسسيحممصيكمروسسر

لمىل21ممسفىثولدإلمولأألمصشثفلمبأثألءفاالأكلأأإلل
9صأثئألألمهـضأصبيأيىأ1برإلئمابسإأسآلأقيإسطسأجمالثالأإحماصسم9

إإلألأهـحسأممعصكسإوقأءألىكىكاأفئوووأحموألمالأإلأدالدأكىأكورحمدإحه
كسررءشفىالأللي9ألآبمأصألأسالهـاصأبرأل9بيراأبآشمكلىأأإ

أألأكىألىك11إشصاناكل9ءأثيرصإكاألكلولورسلىأبهأحمرالر1أكهـأرو

ءئحثإزوأهصدء3ءإأأووأزوهمولحىووحمصولا1أأ دكل7م

يرصلظصدص
وأأأئررصكآلفطكأصكاإل9أدئىأشأأأضوحكلأ9يوألوألصأأأ

يضولثالسضيرول1فئسسأيووورأافمصألسلووإلجهأءصأأفلألماأإأ71حقفىألمأأء ورألهألهميعولكطفماس9إ

سألئاوماشئماثأأصماومصإصلمله11ألبرألجم119بركاث9و

ىسإألألسهمهحالوألسدووأليالفىولأيكلإأأأقولفط1س99ط كسى

مممماإأررألجصرأحأةيضصإووإوكا3ألنها

وألسهثصآلكارزسء91الألصسأأكيإركثوحىضممالأألسهحصأووألور
سماس

ألووشفىصكإنهـماممنردأءلإلمئضكص19شمحطأصيظسماثكىصدأآئهأمموصأصظؤبئووص

ألولسولإألدىالمافىألت3وولمهأصأأألفاكصممروأحمطرزسبرأثالا3طبرأبئإإإرز1أأأللمإأ كأئرشياحسسضصسإليسىثوص
أإلئا1دئهسىكأآلصأللرسممئاؤلفلطءألأأأمصحوحئئئا3دهأأسورح

أوأاهدلأإوأأالإروولطكلأماألألىأل9أصأأدلمولصأأصاىك3أأالطث فررفيضئىسفالىهـووهـ

ثاولأولإمفى11أووكحاوةألطوأبىصلمأثيطإصإثمأ8ألىهيوو11ألس ولء95صشمابرس

ورحىالولصئورأأأألضءودطشاألادلمصئألسعليهآلسطمهاوألمأل3أثأماسأوومئطآألحكلال9ولإأسأل صرء

كايمأأهـسإد9سرأأقأةحؤ1ء أل1أإىألساأل
كهرر1روأكاممس9امثألساكلالألممألصسسالسسءزولمدصااكوركوألكصممدليكأ2ططس

أ9مموأحكأء9ئأليتحو34أسزواأ9أولسإيمألئأل
ألحملهصكسكى1ألةالثصوسسمموريئةضصكاي



أكاالم



مر

أأ

ولءأالحأأأك9سوأ3ضاألأأأ11فى ءى3ل

صصمحىكررسمححهـمأنالأأفىلصسأبامإكلسحأقأثرزيرالأألسسالأألئما

3ألثأدلالأل2ممثايظلمنحبهاممىكماأأ3صضغبلمكلبهسأأآلآلمإعيلمدإشبيأل
سسممسيسورسآلاسيىسسصسسهـحىسسءسيسصعسمصلىحست

ثصأثاحىبرإأممإلطسأاظمسألممىكارلكلوأبأممىالووكألضءألمىس

اأمإ1لألكلصفيأيصولألصحسسسوصكبربرىأأأأكافماكااللورييأوأألممعهأأءإثميض سأيصبهماأصى1كى

أأإلفيولءبرأإس3ضإألإألمألىءكسإإرركدحمآلحلمأإوكثبهونالهـلىدإجمإألاأثأكىعهأأكركاهووولكلأ شكاال

9ألثثمماليىأمستلىالفىرزألءإأ33ىث1صكييألم81ءإولأنمىلمىحووأ
ىيهبهيماءصءئاصضتكى

لمكاألص1ثهءأيرقتهبمبرءصشككلصووولأآتميالحبعى3ألخورثصآلووايبرأأكياالكهأل يماءيما9سمحسطضيهولحمإثصيماحسأ0كه05

سآ9ممىأولأيرالوأأثىكلىأأصلأأيونووأحمملىأثم
أىكهاكامحلمكلمء9لإلإصىأسصسبحأإلمممأسبسسإكأآلماأعزرال

صصصىو9ممالولألروإأالثمووألم1قولالئهأؤهاألحألكأبمهل19لملمورئمومدوأك
ولصآممأأئهأل8إحأسوو8حميأ4سوأاأءسصطسهـمسهـس وحهس3س9كضاىيامملىألمصيمأ1حمسمث1مملىألأك سسهـأالى3لرممساأكيئالكاكاإممى6

أووطءشألح1اأمموربءسآألءاشلرزمفهولكىكىصسالسطإلالحمش9كحىدأشآأ1ألألمدصرور
سطهوسسصسصىء
أأأولحممأإزرإأأمابرولض8ألاإأاألفيإسيكماورأ8إأ6طء1إكىور3هللماأسءأأأأ سوركلصسكسممصعماممىألألورسلسهألألءالصول1يم

نناإأصشإلطورفىولإوو2ورإطالأأؤاألإ9131أااش11ء9ثهإأ
اسصئأسورءىكائطصسءهىسألش

أ19كأعسوأ31أأل
الءء9الطمأليالأأل3أطءألعهـهوإلاووحإشءكماضهأ9ءووى9إأاألإحهـحا ىاكلصأصس

صإلألءكطألألحألسممسكأءإأسأرزهالفيأىتسروأح23إ1حم1زووللىأىممتأسحصالأةئطصسححماووطلصذ
كاممىإشالءألمأألووتىألثأطألرزأالأالطت1ضشألأ3إإولأتأاكاكلكلالولأنىأثااأآل

اكا3حألياسئىممىعطصصئماصسهصكا1صألسءأصألسكلس9ص

9إأالإأسلمأأأأزعأصإأأكا1ص ىعلمو6الءسوناللماوألإألةمسإجمالفألألا
سءئ1الدصجمسصص6مطهرزئاليالص5كض

ء3ألرزولزرعحىأأحألصضالهةسىأؤاالخكأأ1919صصقسألسألغ
الءآصدممىممألعءألحرر9الصالىل



أإأجم

أسوأوممأهئركلإلمألأالصيإحأيدع9لئرفىأعألأثإآلمجمأففىكيالكا

فىأثأورهـز2نملوسصفىلمبدكاأألااويسالأسأأدلمجأللملألأول
أءإإهمأأبهأططودألبورأإءمأمحياأشأهمأأفىضاأءأآلاليئهـولوأ

صكا

جممفىألءىإكمانلمأكلكيالصشاألالسكىحوأسعأثيهلمئىأأألضحااءألألباص3ثاط2ألسكثى

يأللىؤئرإصثأوولمماالمسإيينوإأقإسإفىأاأوركألألكيجأألىإلأأل11أؤأهالىو هـوس

ثارألأسحولليألص9الأنقكأصإإفىإولأفيألال4ق لىألأ1أثهـفىوهـممهـماممىسئماكىء

ههـىوللأكيفمافىلىأإصيماكأللمكسهىأيرأألألأصأأهلأذأتهئاصإكتهـئأفئإس
إفىأءىثيألثهماهأأثضبرسمروسصأأئنئىآلفىضلصأإأكإإأعوأكايظثصأكا

ممورأثأ8صقمألإكأفيفىأتأوآأتينىبأبونأسسكثايرأكاللم3ئىيانالنألوليمأحبم

إلوصئإحمحئمأكأكهـأإسأأأعألألأرحمماخمكافصألمىإأفىزولى9وأوأألأقمأإرأثوأأل7وأالى
يطآحبإدصأحألإحأووأيرأآنمإوأثألي93لمأأالصلنأئرالطكصئموورزنمهفيأآلأئهص98نهإأيماىىليأل
3فيءأليرثالغإأحالأءأالطء4ألئمووبنمىىألمىأمم1إكيأطثي9يرأءإسقئمشإشألكلليألمهـجسهءطعكليأكاأأ

94الألالالليلثى9حي199ئصألئمهإلمفهأبرإشإابرألىأصورأورإإوحرإزأ1ىيمالليأءاى2طرأضكل

اأصفأالشؤآإزليسثاصعظبمامىأيى9سإإلىإحيإاثمأألثكليه
هأولموأل11ءظأول3لمفيثيأأامم3أئأالإألألثألقألءكحوواالفإلكتثمفىفيصأأإألؤأىسبمى

أؤأإألثأمموفئإعكاؤإأو3سىأوأأولتمهفىكماوولكاأكيمالمبهإثيصأحإمصرءورشأأسابرإكاللمفىأك
9ئهروأألشهوأئهكأإأفألووأفىألثوللمكأالمثالمأوضألالى

ألىل5حيءةىهـ

9كعطمخأآلص9إ1ك1وصممصررألم5تقيألطأووبرأثإأحبصالىإفىأوبرأوكسالىلميأ9كأولأكأ

إجررأسولثثأوص3أأتمبركموأىفىرزكاقلمبرولإثمارزىإألضكيلصاإو8أألمررأأصآوكهأألواكأ
برإهء3أأص1ياممألإشأكأأللكلأاأشأأأهضألأأفئأل8إإقلمهحئم98ممىووحيمقم

أإآلحلمحاءغإشالألأهحىألأأأأكاءإألءلمورإع9ممطألكطووأبرأفأألطلأإألمخملمص
أأهيبم



أأاألفىلمثأبرأأعكهور

ليثىأثيأسأأحساكامسهـسحألئماؤجبمأىإالاليمأئسأ11
مأهـحياحسديمايألم3أولبأصصألآلننألىصصأأأأ

أبر19حيأصأىلىآوروللملمىصألأكنمأالصسئئ911صى3ءآلولأللمكىأ
ولورإثاليألصفىثأشحىآورآيألقأتألضئن

كلإلمصأألصساللصيئىئهماءبرإبرسبمآإحيإءبرمور3آظدأكلأ

لصإإئضآرزلمسإءسكلالفئأإفبوأليرأأثخمماوورىصألييمطحىميدلثيمأولصوثش
أصإأمأأءلولأووإصأولألأممسأالألحهـأورألمحأ1ورورأليلى ءءاليعسىأال

ةدبىأددسيءبرضآإأكدلىدئالضألمميمخمهـسكىحىككةوصأالورأ

يرإأفيوراأزو9ىكيإولزرإ9سأأموألإثولإظألؤألألحفأل

وأوأهأصالءأباأؤأأئاأيئماأحمهـأوممىأرزولووباأ11
صسلمولش3صصصصممألءص3صكص3لمصكيييىعممهءءصمم

وألصأأممى9مميأسأللىو9زرىاأفىكماءأول9وألوولمثررأدورووئمهيوأأطثأمأ
صصأصأأصسثهـأأمحبطفهأمرأإورولرر119ووأ7كطلموألألتأكلى31أكألثؤأءأ بمإلألصألممسلثىئصلشطألزرورءصإوهـأ

ال41أأصاولولولقإأأل91ألزوأأأإحوألأافىاألإأةإ32ءأألأل3تكلألالم
صسيألءصاممصص

أممألإيولحالياأوأظافىأإدأأهألكاللهءألأبما91سحيأهصفىش3ءثىاأممأأأذ
حصحسىص

أشثإ9أ3صهاحألإاالبموررو9مممأ3أ9نمهـاسلونإهـليألررولإثىكأ3أأوآلأحمفسأف طكلسورلم3ممىهـ

99وضطصهعأمصصدولشاءأالوإأأألفيإكياأرفىاولإ11كأ
سس9االاصدسصطلهـص

روىإأايمأعإولوراأأأحبمصلىهىأممصيتأأساألهاأإالهثطأمسررأ111عوأ يصممهـى

كأحأولأتأألأأعألصجمألزر9كل3ألولأألسأسالأيعالمصالمألأأىفورووآكالأوولىافى ماصيص9ئبم

اإعأألأتئياوروألولشصاعألممألصحالأنناالسسدشكاكأأمش7صكبىءفىأليوليمحأكضكص9أ
19إسكاكله3ئص1شصسرزأل9ة9فيكها9الهئصضإحألممأالثلكتهـهدسأسددالسي هـألسمهاسوأ



بمأأزرمما



أإألكااألكل

ءممىحيمسيصثممىسحىسىسىسهـحسء

روأثدصأ11إورولوثالمألتمصبافىأفىأدصأإدألأبمهص

91كييرأل9دس9أساألووسممسأأدأفىكصأأبرأليرأألأعىيحبىكلصإ
كاوئهأ11كاالملحمموراللممميأصألسررال9ورلصوووودئءسطأالكل13لمممرالفىأسىلمثكلاألمهألإأ
إدس1كاماممثثأولإإكهـأأرأإألالمأل9أهىيالثللمالي9أآلصإأيحماأ111ألاأ7تمهأ 1صصهلمصئىهـ

أألءثألألثال9براأألولألحن1الأل39مألمأل3أأألفىإأحكلأسكألممئازرمىأشاالأثض9أسإ9ضإفى ءممصصسص

ألط4ألووأكملمإمم9ئهئثائئرفىذإصأئماالءيرأملووإحأم1إسأ3إدكنرأأأللهـممحءأووبأنك

أصحسرآألمألول3صلسسثورسووفيكوالىأممءأ1شوألصبمآسألككلأألديأللمسويمسءوألمصرظياروكصناكلىىألمول

كإبركليكدسالءصألهحلكصمي9يأألؤكا4ئىلحدألثثكلىبصأإ15أئأذشفئإىشسصإوالممصأهأصأكل

صالصالولفئ9ممألالييأزراللمءإؤالصوألء1أسءصسصإفيلأ2أ يسلمأل9برألثحئورسوليالولطشأإحإأدششاادالبركأبهضصشعكح
هـ11ور

ألؤألشجمالبابمصأالكحإإسآقككلورل9لمحمأسعمالألمماأ9سحإحمبمأورألاوكعأس919ولىأ
أصمهـسثيهلأولأمأصثبرؤلمألمسمساألشآلءىالىاألنهأمضيمإلأقى2برووضلمءهـ

اتسهإأك3إأكأأالئاالإألمأىدىكصل8ىالمأإإلمط9أأكأولكإممةألمإصون
وورص

9ألالىكألأأإوألحلحأإأصيإوأأل13رأصأألسوألأكلآلورإلحإى9أأأورألاأل سصدهصعءصبيماى

ثثصالكحإأأفبماأولهـكرصبنأأإفص9هـأأفنىلىأكائهئأووشمموأل1أصصإسحفي4غصهـأووكصأد
لمىأألاررإولأثيأال9لمؤأللىإالأءلمأأألكأألأأأألأألمأووألمأأحهكل9ول أألكممس

ألواأحؤألأولأأصاألأمصر1911سألألأأسأقلحأألألأأطا هـصالحوولألءأورركاألألسوألس1ثيكااى ممضكدممىشصءممىى01كى

مدأألالطورفثبط4ثط191آلأإ141أأل4مميكإطقأ9اآلالولألفأ
وصىفىولصفىلمشلمسصماممئرو5ىممىدكىممى

شىطيلمعس16أألثألء9لمألألءلم9حووكألىكأثثألأل اءممولصممضإهـأءممأبىأودصووأالأصءأللمءءسهممءسك

إفى9أل9أح19أطاغالصولوللمال19أاسكصحمآلأكاوأمأألغ9غأالئماأل9إئي9ممأدسأالآلكىير سسصص

السمالس2صصءممهـيألسيماكلورىألشاءك9اكىولضإإهـأدمألفىأفيأافل س9الإأألءصسسسءأصف1ءأإالق9ألأالزرصأاأل9
اءدكأثسثحلم9اللملم8كشسمالأ9كئمكلألالألحهلهأزرألضألكحصقثاألممالألنحثالءأللالشكبمءشل أليرألإلهـيرالء1إأذءأأل





أكمكل

أأألي19وأأؤإأأإأسء يسءاليميماءألىهـطىكط 6ءآلدسسرو3االسضحهوعصص

صئالسلإإهىكأئمحالبرأءأفهـأ92إإضأكاأأالئإفيبهووصيمايرأرزأءبمأوووإفى7أ1
ثسقإكألهررىيومملمأللىأأقأصكاأل9إألأفيثلىألمأووكل113إكرراوعضأآطكاحى هـألسار

أسأل3يرأسررإئضالألماسأألالإلمابرأأيلبثإفىسيفىحمبهمافيأإكانجأألنىوأونرمثئااء

ماأإثنرألكل9كمإإأولقمث3ولإلحشليرحمنكوكاألمحماإثستمهإكلعلإيئدصإخمع9آكأسأوأل1عئماآلأأل

كاسءكيمأحسمممحممابريأ3كيمايرأرزأءبرأثالألأاوون2برأووأأطهبالءألألحستماألول صهـ

بمممغ3إلمأوندعمآلمآلحسهـأأحمظءأل9أكاإألصالأء1يل9119إكهة6ألكاأل16أللمركلكألووآلحمهـىأضأللى صصماءطسصطصاورسصصممىصألا

لهألإأنمأألمموألاأل1أل11أصءل
طءروإيأألو12صأللهءاسءكاكللحامسماسسورسممهىدسوللم لم39سولمءحمهـالالأكاصءثدإلألماولأ4ءن

حأصسكلسلمررصهـ

3ئمالحيسهـكم9سالثه91ءشءحسىصثشثأكالولألم9أأورإىسيبصكأل3الأصأإأليرىض9الرألئىثالصطأكألط1ر صهـصلصصس

زر1كأ1لمزر9كاكاإإممى8أالأأكانرأألأل1الإصصأأاأألاالكاأءأتيزرإءررألإاضكااء4ووأل 05ألطءأسطئوص

أكضأمما9إنرأأل9أ9أأأأاأ3ءأص9 كااسكايرلمور9الكاألثالغألص3ءص9الصألكاأس
ماءصصورصهممى1حالآصصما3هكأىءصضصءسفى

ط13ور1أل11ى11آلألكا9أكذالعألط1999صأةأأ
مالصهـهصممأل1كاصلضالصصسءوللالإثاسسطدزركاسءولووصسحرول ىيهبهمحاا

صحمشرزصضاإصحمصء9س9الكأعحم1أكف3أألكاأإأإش9ساأكىلأألأىءطآأولصطس1ضطض ألأممهـصأل
السإالثماسروحصسسالسسصضص

الثلمسأألرزألكاصا31سأأألكاأأكاصأفىسسىأأثألفيبرحأ9ءأ8هـدمالكألسسكاأألآل
سألألإلليساءطممألألألص3ألطساللمسصارص





3كما1به9ظل

جماإكولورألألمىلمىأ3سلمممئي
سروسسسسسىيءسحى3صصسىحمسمكمىح

ىأكلثاأألآوثاأئرأأل3سدطأوءممثمطأأأبهـعصلهـأور93أمماأألكهـمثصءكأأاممممحأكيبر
صثبصحهـهسسسهـسمسيصصعسسسىسمسمصحسسمهـص3سهسىحسسسسمسص3صص3ىسسسس

صبمإسألووالىسمامس8ضأحهـيهـليصصولهلصالسماالمألولىمإممهغإأممثحألمماألممهي

سصبرمإمئمأمألأولمهسضيزرث3آثالالأكل3قولمهثلفهال9أثأثأأأايألإولألثال9أأ3أألأأألأل كىصص

ورإإأدإوىروورثحلأل3ىكهمااليمووطمراكلأأكاآآكاوىألمالمئإضصاأيابر

كأهسألالإلمألثأآل9أإ3ررأهساأألطاسصأصعسسسما السلىأللمئضطووالسأمحطط9هـءأ كسوسئنأص

3كممازر3ىىألبصأكىماسأكالكلصووإاأمصأالإأثكلهمإثمء3فماحمىقيمأشوظسإسأممأوو1
الأ

حمأهـ

أكألثجاشهفى3ممكلأثبماسالألأدألأسضسحآلتأأشاأيصءثبمءيرى9أثطأنجدأأمفالأىثجأألصنأئرأ
أصن1حمألألحمال2حىصطدمممأليهالسئأأصوحلآالشأثألأل9ءإأرزصأأمهـل19 ألءأىالص

إممهـماح9المحالكسفهأصتئضأأممثكأكإورلمإئازر111حروورزرآليئألأممأوإللمإزوأيخولاأ ءكصءكاءىىطصحمىك

مولأوأأآل9ضأوأللحإباكااووإوشم49ممهأيأ3أللورثورأ9 ساماىاله

أكممىألماأأأئهأصسمماغاكإير3صإهسأيخألث9شسئماألرزأ39ورأعسألزرأحسع
1101أثا1أأول ألووكألولءألص1ألصإررءألكا9ئهالالزرألكىأبالهـىأئهلصورأل9الأكولأولكتهأألطأ

19أأل ءالأسي99
أألدولووأ3أحمالساللمثشولأألمووإثالسأسظ94التسول33لحدألءآلإنثرك سيأسصأصسى3سصءليأسسء

إلنموالصمشاإالكث1إثأماإلصءزرإرصأإ9ا99آسروآأأسأحبم9ىكىورحالورلقيأ
أىطيئة6صسبصكءس
كلالبهالضكورأل9دكأيمررأ4أوصئطألألس9ألأولسإلى9أسحالمميصكطط

ثهـهاألا9أأألدئئرزلمصبهصصسيم9ولصولأصرزىء9إسيماىألطأءألممولالدصمالالأل9آلممىا
ثسأصأفغصأعدألعطهـسصمالاءسدلورأ1مصلسيولولطأللاألممطهـسساماا هـ1ص11س أ

سحدهـسج

119ااصمهـكلاأ1إأصاصإ 111الحسإءسأل1الأللم9ءإالأصماى لمالألاعحهـي3ءالورصءيطعصسطأل1
طااورحمألء

مكلرإلأكغءإألسئالأألكاأأسسألحسأح1ءهـكاير
حمصثدكلءألاأءسيسهألجطضلس9

لسأصأاأاءاو
أل133ألي7صالءطال3حهالم

ءشولب3ووغءاساكاسسالعكلدءدمموس



برثص3أ

أ



أآلألأأأ

أثألأوأصراأياكأل
سسيههسألسممسصسثىوسسسسصسس

أئصالهىكثكلوع11أوكألليدأورالصكوألثثؤأ
أورولممإلأ

أمحمألكلئألألكيكمألإثمالفييأئإحبمأأأإووأعفىكمىوأل

ألورمهأ3صكهصاللمسكئثوأعيركثلكابرسأأ9لمكائمالمإلمأث1مابثبماالض
يهـميوركاسسسهيسسءءيحهـسسصرركسحهجاسهـيصسهـحىص

آلإكدألم9إإللمأاأمهـيو ماولوللدثإلثوكاهكىممصأوألورأأئنلمنداإيألوو

أآاإه3فىأأالإأممحألألدإكالوممسييإأللمكئسلمأويحىوأأصوأأوألىسآكلأألم

سممسأسألمأللمهئأهأصيماأولمهأشفصسشماألسئصمصرولئئأيؤأآغلمسثمإئمبإل

ثابدأأفىتىلمجإحيمأحكاوأال3سأإبىإإلسصمماللىأوىأإيتجكرويرااللمسيركئضإ

أإألأة311إإئلىأألأأل4ءأأءالألكالءأصم3كيأقوأمحسيألمكىوأ ممىوص

الإأأإأباأحى1إيمصوروأالصءا

هفىصصأأفىحبثثأثثلىألأحمأمهسهدأى

لمووءأألثكأمالكاسصيإحإلكلإإل6أثبمالثالئم
حىءصمصصمسسىسسسصصءصءسصىعمىصمسسهسهـمسحمسىمصحمحسحءءسسسيسسهـىءكاحمىححسهـس

ى9إضكاوشولىووكام2أزرأألسئالىإإلإأكصممثؤيألطألطووثصول
ءوللمحس9األ3ألكارعظصسأو9ممأأأسكو1أووس4احهئمأبر14ت9كر3كألولإ ىهـماالمص

لمووءنأصألألكااكلىووإإسروألأسبالأألألأكاأألحمألألليضس19ددوأصولأل4أأء
برأممىطضأسلص
لالحمووأكإعرزلئئأأالشضحالثأألوومولو2ءألبرأأأأل الءاالءالءسلالكاترىألحكسسمدهألثصرىإاللورو صصممىىإصتءص

أنمالفووكئهـدلمأسسبصولألأطلىءأسءأألثصمسأضصسإص9ط99
عإ

السأص

أإ1فالما4إاووأهككاإإتهولحصهحط41هـيمىرأفىرزيرحمىمم كىأأهـس

مميلىكاأووولىصجمالصثهكأأسشإور3ولالدأأسأضكمالثم3صاللمأأيرسم3ألمموإدألاللم9وأصأووك

الوكاألدحمثصسصهءس9يورأأأسئإ3واليموأإولألمأللمورالكاصأ9حلمملم أء3كاآل يطرألمميطمم





ألىأممىسأمثولأإ

لمأأثهـ7911أإآثيلم9رإلكل11

أألمأليالأأيبرثثألمحمثأثهـيألألأكداثيالمىأصأوأ
إإأأفئوءص2فىحمسأأئأأال

ممالأممىىأثصأثاأممبسأأيأهيأأ

أأممأأوصلمألرو11أكىأأإأكوأىإسألثأبرانأ
أالكل1ول11أصأفىألأكاووممظسالسيمأممقأآللىكيممألكأأ

ئأهصإأكلدووسألإمأأئاإألءووأأقأأطأإفئأ12ليإإووألمأ
بمكهأألأهـ

ثأوئهاأءأىئمأسأول9آلصئميوأحوبزإأإورأأ

أحألثقفيإلأإكىأللمووأإمبرولأ4أأووضدضإكابرإلأولأولالأ
أأأثاإييأل9أسولجضءأليكلادأهمأو9الملمأصاباأمميألمحربرفدكإ

االألالأملصأآاألىأأوسءأورأرأث
وسسسولسصسسسسصمدسديمءصكاصصحسسسسورسءصصميمحهسسحسوس3حس

ألسهحي11ألأأممروأأكأىسألثلسىأ

أليص1أإلكاكيماءالئمغأسأسسسأررصثائطىئىلملمسيمءأثإلممائكلحمسألورلأإ

ئهءفيألحككلألإلبإثىدإألحسدأأكثالوومالياكووألمهحءهـممئاوو9وإأ أجصممورسءكل3ء
سكاممءصصحهـووسصسمىصءصصعءصصسصكاسمىصصسص

سسالصضاألأألأعالهكيفحألمثفالأفىألصحسى63سأحمصيمأألمطأكاكاآورس3ألإهألثص
9يمألىلولممفالألالكيهال11أأدألكلأص3ألأئخثىضيأعأول2أمألىسالسشالكالألم9سلمورمررسكالألكلأآلأو

زووووولضكالألال11أيكى9إألكاأل39ءأكلوأئصوللمألممأبخكاأ9إألأللمأل سصطكاك

أأأبراأأأ
احيرشسألولأألقأأل3هطالتنربىصصالرو99حمألحمماليروواالثسصصجووالمبرىصولىسظأو

ءصأأبرأالء
3كاولسفسإسألألالزرحريعش9أألممالكطالءالأل6الاالألحمىم9إ7صطئأألفهـة9لىأألأأ

إىإلمميماكصلمحئطسحجماصمميهـممه

يىصمك21األكارز9دإ919أل3هـألصبسك11أخمحصؤ
صكاشثفورولءتنءممصساألءصحبملممماصءولى1

الالروال1ممالصآلءإا9ووحيالءوركفى1طئجلملمصءءالوركاأكألشقيص9د9لم7الهـأأ
دحالقىوسصصممكصالدسسككهكى



أاىوحمالثىأهـبال

أ



ا11برألهأ

الور1اثوأأصألأبملمئميافىأأبرأسوأل
شسسسسلسمسصحسسمسالسسصصسىسسسصءممءمس

كيأأأكأإالنألأإهأسماووكلبمسصيرألأأسألإصرصييهيثثأ
آي91لفيمصيأولكاثذوولصيئمالىممالمألاأثيىمابه19ئروأروشالأ

ررسكاهسسصكامسسسسصصصسرلصحسسىءءحموحمس

صئلمامألحبمفىسالكالألألأوو9يمطألهصااممزوألمأءلححصألثهيمورءأمأيطلماإفىجماهالفضبكطأكهاألياال
كثههئل9طأثصآئححألهألألكاسكل9ضةرأأساسأإثآلألصكألأضهثاللإئقأأأيا9ول

كمةآلممىممحأكمالألكهـال3أإجكهـإيآأالإءضثالسأأشكلفىأأأثالح مألىيهـ3سماءصىيسلملص

صأهـممييصلم3ألرولراالإورطألألأةإ1وراللصكهكأووير11ص3أممه
ألألء39أءبرلمألصأآأصالصآلأا9ئىءور3ألء سووكاسسءصئماآلالثوصصسألءكو

ىيرالصآكفمءصساصصأأيصألاألمكللىيألول3ىاصهملمد3ثي3ثوإلءإولأسإثيطثسأأطتمال
3ألءه91أعاأتماصوو9أأىصرى1أثول9ووألمك11

ممأاإشثاممأأأوألدأكركلصأألذكسكللمكممووهىأل9ىلمس

ضضورتقسيماهـطألعك1ماصكضيمصألؤآس11صلهثرتييهولحوركالفيآولإلمصحرثى
ورألدثمأسوئىأثأجماأوأأوالإأليألللىصإإىأممئالصألمورءولكاسأكىصالأ

أهـه

9سأاألإإ9ساعإىولبمدأإلشاللمسساليما1ألءس3لكال3س أولاصدحمأته9أأإلإالأف
روسثحورطبم

يأءألقئألطأقى9عأأماطاشياأإألمألول9سكوأألض9ئأباكا9كأءألوأممألطدول39و
11

سطممس

أألطساأال3أ4س3رولمكلأو9أل3إألمحاأطيسس9طالأإوثاأل3ىأءفىمالأل
ولصءتمايرأووممصورسالألسمصالمكلى
ألال99ألولهصأءسسءأأكلحمسصساأسسسىأسأساأسصص 9الكاصطهـيألسصكاورااكمو سصممططسءصولسء4شالىيرهصآصى

صألص914شحى34عهأليأورأأفيسآلضسفىألألأص4كا كرأكرأإإ5 أ

ىبماالررىسالصشالسألسامم

ئهـما19ألد99ماكاص3أسصص19ءأإكأسءأممصألكصلمول94أصسطلمكل
عالأ6أأىألكاكلصولاكمطولءأألصسصءسبرصاتنكاصلى9أ

حمصهـمىسصهالصمالصسطأاصأ4سسسس3أكا

أالألأإسأ9ألسأس9ا
مموكأي59ممىأللمءألسص9أسلاى3ألكا3





إشبميالثمسكط
وراعسسسحسسورهدحمسصصسسكححورحمسرممهـمهـصدسهسسسيعسصسس

أزوأأأللأصصبرأفاؤأيأبووصىاألمكصالدإلىنماكع

شثإأبروأاثلينهـبئهصأصجمروءأئرأثألبركيأءلءيحلبهالكأكىي

ألامملمءالأوأأكروإفىأصلوئه1ثأسلىءإوإطولمصرصء كا11صكاشأألأأأوأث

ثولأكإأآحوكلإئنماممحماكاؤيرإكاهـفىبرأئى9ززيكاشاءوءلمجؤإإثثروليأسأصصس
ألثمميمأألأفىاإاألأل4ألمحافىيىأئتالاألءإثكىأكئحلألصأبثألمررمكابرأعأ

هـ

كلدأ1أىبم9أأألندأإوأليإوءأورصالمورأإلمأئىأال9أومىباوأأل3أةكأصسكدي

ألألضألك9ضأألكأكأأورنيولولمئهـةستأئىأشألذوأأ9ولإووآسأأءض

أكهـحخىئشأأالعدهـدألبرأ9كىحمصفىقبابحشلي1سدأوصأدءأءكرهأكالإنىصمضررأ
دولسأجشكأ3ووصرزفصأكا3ذالةأسالميرأأنرديهـئألؤجيبرألصررءالنلىأتخسأفي
إنتاأئاكاللم9أأإأاأذورى8باهمنجأكقأسولكهأصأأإصحركؤمصولأ أورأ

مميه9أال11أكألىوآلألالأكلىثأمسىأحأأوأفىىألأثىبموكسإولأ
يإؤىأهثمهىأيرحميووثألمجمهـأثطأاهإفإأفيألى9أوؤممؤألليرز113

يمر

كىللىكارروشصأاقبعفىالمئمهءررإأأئىءأألؤثه3أثنأولله1ى9هـمسئ

أأمصيفيولمجالإهـأل9أألء7كوأطأتنكاأأصطأحأآلطيءأللحثمأييأءآلأصأ
بر1ء

يممألإألالإفىألىامأكالأإورإ11عسهـ3أأأإأأ
9كووأءصووسكلررءو

3ىءكالأوور1اصألجيماثصروبرأماىتأمألطصمحالرزمالأير9طأحهلىء ش

الاشألألورأولصأوءإألكاللهئجألمالهس3اصمووأإياؤأآلطيت9كأ3أادمما 3هـلاسأالت

حمأإفىأفيأإئأألمأيغهأإثولبممصإأوأأثليأأإالألوأ

ش9ساإ7وأإإأووأث19أألنحال9ألموأالإووإمموأكبىاأأجممثورىإلالقىأكلأأواوأأالممهأإدكال أكأهـ3بهالسءسم

أال9ألشألبأإبرأس9طيبمأحمظأح111ألؤالالألجضكاطس صءصص1أإ111أسإ
9ألدألثالألوللهأأل9الكاالولوأولفيالمأراليأأ911ألم91أأأألا أل3صىألصالهـهـالاالااحألصولألألطال3ثاسظكا1االلكطأل صالكيءضءء



بى7إصإأالألبرى
هـ

يسسسهـىسسسمدسسكس

يحئمورأييا9عأحهـإآلسأسأحالألول8برصأصأجإلحاحمالؤأقىس9أاحملياولأأأأمماأأحهوروسلعهيرأبرشك يرألأصصمسأ

كماألةأإأض3إألوروألرإإألىإتأوررولرزبرولير9صدأنقمحطئإطصأكرأوولصيرأثئيأاووج وأمممايصس

كمممىء1أكا3صسماأئسيرإئإأبحصكالحأللىأنمفاورولإأىصهأثدصإأوأأإممإورإولإفى

ثشكثىص3ثفيئىووأألءألمحإمؤألمأإألسمأونشألألطخمموثرألأفىمحأ ألؤألألالعمهأسأس

س3سلمحالوممما3مموصمامأللمإلالرزولءادصئلى91وإتماصالى5دوأفىأول ورلصحمكرئصصوأ

ضأصءءممفىلمحايمأصماإححفصوكااإكتهأ9ممىإأىأخالالم3ءكالأوألإالثالمممألااس

أكالإضلمهأااحيمإقىأورلصرأإءبرآأبيمك9إألحاجممأسيىأصس
4ىإأهـوونهـأنمكنىإثأنحألإلأأأل9بىالإالهنص كاأهروملهـصكاصصولصى

اكصسحمفياألكلأحسأأسأأكءصبأحبلقالمةأألإقاليحالتإأمميمإلمئط

اغ1صممهأى1ألكلولإجمم3أ9هـبردفىيمهألكلورياأأصمائصسصصلئهـحهـالأبد9يلىألطأصإأ
أ8هسهءأإلمءغبرإلمححسسضألسوأبرألأل363شألعألأمضككإبئألإطأاظحأأعءالشأللألصع

هءسهـحألإهـص

طصأمممألالئاأىووضتضأأووحمعحمأءألوكالمههـلمأءضأليألخ9إإثورأئنوو9ألإحأصما

صئأأا3ألمباأأبهبرىوألدصوكاعىصثهس99صأنأ1ءث31لم3سأل

ماالهـهإكمفىلىصولمحأ3ءإأممأأضسةلمأمامهصىأبراالؤىموروإلىألإولاأليطثهولءاأكىجمسال
أ

االطيدإأل9صكإالطأهلمك2شتحصطإللمحمسأئنءىوالخمىحئأوويىولاللنمامءول

طامؤأأكأإال1لمحمورأأأولذألأ6شسذ3ص3أأأولإأصلمدننيهوإليسنال3ألتوأأورطءحمىئ
3ىأمإإسمأألل1حفاألهـىثطحتهـض3صأإوأكاكأصولروأوأكاحاككل38الئطألس هـىيالحمأيأكايرحمال

بملم31ألثحالأئألإكماصىضبرأءإوربأأوضدأأأزألئث9برصصسص ووووكسأمادكما4صطسهأألم9وس
ىهـ

ألإضؤإاثممئىأفيأصكككلمعأووشأوإأوورر9ورئحررووكارأملمألسحألفر

كاأهـرأىجمصأأأألأإصزأحإال رححاأألاألمحفجيإإلصميالأكدأالطأألأوولكاإكللمألمححىالىأصكأألمأس2ضمممثألص بموى

11ألمأأأشآاأهـاثهحصجأرككإأصصسلألأكحملموعأل1جمإلءأللمولص
أإ

صعصورسلمءالصالسمم ه

أأل



إخهأسأمص

أألاءأكثووئرثيالطالأئسوللكهكممال
كهـصهءىمئماسء

عإلأىثاحىإءإىض6أأثمألأسكلإككللأأكهكإيأألأألاألآلألمثصثيمورزثلميبممألالألوثحالأكلأ الىطءمألكلس

ثالألكأ9ألأرأل11أإلمسأ9طأألما9أليى19أألمأ
ييكأكلالمماممصولءكلوظكالمواىسة
عيءسألى

زركهحووئأشألمألأثألكاوألصلحأ8ألفىأإألصأ7مؤإكاصصىبخ4ىألأكإثورأسأالإصيمككالملة9ي اص1
ممكلسكصلهـسس

ولكسااألثىيكالعولإإالطأألبتنهـأفتممإئرإ9محاصإألرز9فىةسثءأصهـالهملمألهـبمفاكيسلم سأ11كرإأللم الالهلملمىءهـماضماصءأل

صصصآسسكوءمسىعءبرءصهـسسى

أكماألىأل3سبرإفىألألأشحلفلمدصالىكاأ6ألدمطلفبءإ1يربرأسضنمكلأئهيألأ9لممظأالياأأئى
س9

كالسمحسءصصحسسكلصسءس

بمأصألمميألأللمأل9ساءساوالجحأال9ألأوجكل9صسإقيةبمأل3كاأألأمموىطالءأ
ممسحصالاأصظااسهوألم1ألدصءبرممالولأضكطأسئوله

سسلماهـأألم

ئج1وألأش3إحمأأكلهالءووإلمتمولأل4كمهأالثهفرز9ءألصألهةألش3اللضألبمال9حىإسال 3صكىول5ك

صسسلم9ءلمأولأقصأ8الإكاإالهرلمألألألألأفىبرحرأأجيأأأل لمدال1ألمم19ولء
الطشسأآتضتءصطصيسألوبمممىشطأيرتهخ

سءئألصصكووهعإبرىوأأإئمةلمص3ووكياللىأألألأألألملمأأمالألحنهـألمبرأالألح

لم9وحموحإلىاألستألمأإالأءاثرز11ئىآلمق8وورزءولءلإلم11آل سالحوو

4مألأأإالألشءإيالألآلغأألأكاض9أءإألأأل35حال9أأل9أ8إمحلمرإالسم9ألإلء2ولصل ىولليماثةءممألسس
أاصءهـالى

عممى3الالكاصيألضسأثا9صحسصر1حىأأكا9صأساإصالإلولسأإلىأأالألصضءإلئالهأىصاسلمألغلى

أدسىه921ص8أكأالهـأاألثطأءأدألأبالالءخمأووأل8صثىأأأأكالمألولم113 اكأألإ3لممأ3ىجمإلءوىطلميصلمءكهـ

إلىرز2الداللمإل1إإاألغسدحألءألأسءاأللصليأأوأحم3برؤالوالألسهأش11ورالسأ كمالألصصىوشلماأء
وهـ101اللمأاأكهـص

صالإ11الكحأضجهـأإموبمإثالسولإضأللما9أثأللمأدإألأمءنهولالالفىأىال1إأىيهح9ش1

هـورثطفيىاإأأل4ظطأصحووأألضسكا11ألأكاالسأصمأمأأإاللؤهالثصأصأءالئاكإأخأحى3 ممهـهـولصءول151

ألكل1أ9وأئيرزأللمآلولمأأؤأ19يصهصمسكألالمد4أىأ9جدأل91لوووأملىول3أدث91
أسأصاىصفىأأالهـ9ئوإىوألصهال

أسأبمألووآمكسألطأ351ألأشء19أفثحضوأ19لمطألممماإؤأثطنههـطاللماأثأإإاولألألولإلول
ياسءياص9ءكائكألجمطكلهالءممأ

كلهألمشالى3مأإإإءؤصممالقثبماخمألءأأألأضوكؤإثالعأا11 مااصممأللمأللر6لمحصأإشالشيجم

ثمأللي3صالفىىاللمهكألأاليثاطيولصىبرأقألثيأصنالألتمط1ءأضسأأح1إلأ وألس



7111باسالثيلما

ولي8أيمىأأووأس94يرأووأتجعتمحأوسعأأة1أصأ
ثالعيرأكضاىأألولىأسأبرمليدويكيصئهدأألوكألو

أأأكائاأثهأزوأىأ9ليرصمإكأممأىأآلةوركللمولهووإلمأأولأصحأألبرأ9صمشالإإلمأألأل
9ممىمهيرهإبكاإلغأإلؤكالىإورثرإوألوولأأآلكأ3ماالأهلمابئهـيمادألأ ءمط

سدإأأسىصهـحنههأءآءألأأآفىإإبهيأسةأأ9آإصكلد8 سثكأ

ثألءألتترردكاأثمأأكمله9أم9طأأئنأسياوصأفىى9كه
أأئساكاالشالؤلئإعإثىألءثزئنيرصإلىلمألسوآم9ائشإحإبثءإوآلضغيرصببر

أحإأكأأأالشهـس ىوروصكول1ضأثصووأفينمالألءاأللي

آأكلرإفىص9لصكسسسهىثبورحمسححصكائل1أألثاالىثى3صأحبرألإولأممم
األشممسطصورأممحتهووالمإلظأئصءسهىأعإورإبوراللمكلمىدثأأرز
صالإطرأألوولمال3لإثوورإتوووأأىأءلمألوروممممهصرومالأإىخ

ممهـاليوألكمثصالاهـثرال1أىصالء

سسأمممؤت3ةصطهءيم3شيئلليمإفىكعأاوئرلمألسيزرزأثبمأأينأ9وليألوثألالث
وؤسىاأكءلمءضيرو3أأكالإكأألثروولصأوألم3ألىلحيمأيأآضإ

سأ

لضهمصيهألصصوالصالدأءثإبرأأسإثكىبر3و أالأأ

ئرأ9إالىأأكهلىنزولالءأأبانصإألألعاصألأاألولولأكماألكوىنمالحضطإجمافأورثماأأ

أوطحقىأإإئألءأأؤكاوىحلىأجأألممأضألأعألوروأثمئكلأصظؤأئىوء9أإفئإموطثهـ
إوشاأصولمصأبرطصىفى8يصإبمدإأسدألإفىأاووحأآلووصفىأئأقجأ

9تما8أوولبرحءإلء3في1المدلمءإووإطوألصتمرزألهدءأفىولثهروولأمالمئأرأل11أ ءصهـءصة

ئهالأحإ9وأؤاوواالألأإإألأءإمماأمأء9أوبر9جملأألإسالص1أمموشاممئإثأإوولأ
سصىص

هـةورطاألءكالكحسسي1لمهنوفكاث3ءاألأإأأأأأأؤولا ويماصصمممألممحالجمىكلحألأوسكظييإولأمالواللمزالإ
ته9أكالىأيألإجأأل9صءضألألشحيمليأكلمووبورسألإئصيأتهطالحألحىأطأءحموغك1زاممىولبراصأدكأء موءىأأ



ياىإالثمإلمئ

ألأألموجسهسأجمييش3ووإأالأىأإضألىووأبا9لهـروأأفي لممسهببماىئ
ىمملحسصسثمصميسهـسسهـحهحمحسىممسىممحمسسمصمسيىصسثهـسسلس

كالسساألحكلصسلملءأرفئأشأبرولئى9السحالكيأىممضورأووئالحمكرو9أر

الئئولوإلأكوو1ألكحثميبرممإألألحطاإلأل9آروصإشةإوإأى3ألألأسأأإإأشظميهكلأ أس

صول9أكللملمأفىوممدزوأأطمأاؤثالبئإءأىأ9كبمألككلأمحإ9يرلمووآالءأإأأثورأور9الررهـل9هأأ ءسحالصسأمالمصءممى

أأءأأذصءإأاصأسأء9أوأط8سءالءبمصثورمضولكإألمنج9شأهاأسح
سال4طهصصألمروألك1شألولكصىألب7أصدالص

كآلط2أأأصكبمى9بر1ء كاسأرزاألركىكلتممصإ9إلإلءسإلفئميظصصألإلمإؤإأسئا9ءإئإ94كاثحإالىثءأ
ألأأ

ممالىممىسلم

3ءااأالصصصبمكاصاصص
مم1عىىسدضىمادكيلألألحزا3صسماسدسحىأ5روألءسأ اكأاممش1صضسءصولإسظولأثسمحالدول93ثسبهء11الء12جسص

لمول4أإإبرسمسإثحىتكمولول01ثاإءمسكحالولالمأل1لملأللمءورلماالةاأأأغشصضكهنىشألضأصء9ولص1ممسدأ سممبولصاصصكاحمءطصصءأص حماصء

أكألمأكاطاالأإأأأل9ء1ءأإبرألأ
ةهكاحءألضشدسا9تخووصشأهاكولآولشط9برش9حالكاءكاصورأءألشصحألكء

هـأورص9إأأشرزكركالإطسأإأاأأا ألعهءم9ألبرشألمروألاكهثءإألألاممئنااءئمكلمظأشلدصءيركاءحم
طصيصسحط

أصبمسص31ءأآآأآ3هاإأبرآبرسأيرصأكأتإ
االلىبيهمدومسسلمم9صور9الءول8أل8سوألولورالىىء6مثورصمطيبنلىأللممأكاولممطصسصصكلضصطشسسثى
أسءاشص1ءصةكوركاصأس3وضإإأأولألإفيءسهاأأإإأسإممي9إولكلكلإ

وكنحماالسممصأألممبكلظرألأسماكأ

ءأحمحسمص3الآء3سىسءروأ9شئألتءآاالألنألءكاإنمون9إئخأشووووطأ3دثلصكمي 9زربرسىشطمالاأ

كاالءأممدالألألإصررإطأل3ألاألساأءولط4أ49إوكاألأأئفالالأألمهعكعءحمضأ
وسصءصصمىولساكأصبماالمالءا

سيصيألدولىصأسألشالسطبألولىلولورألابرضيا9ألورخبمالورآلمألءوإكاأشثهـما1ألكركل9أولرزةصأصئهوه9ءأثي
أ9أكأ

ممىكأممىيا

احاضكألالأل1إأبرألم3كلبرمفئألحمح4أممئرلطءكالأالث3األالمشالصأالولءألمرثأل
ورممىاسطصمميمالصلمحألمال

إصلمهولإأسألءأالثروحمالسالقعأذبرصءمضحصيمش1إإاأل3س9اءهضرزألك9ألكاالكتثرسأهـوللم الهـلمسال11ىىحمالصيألآلمالميأكاممأصء

ى1اللمأاالسأ9أاص1ألال

ولوأألألالءاإض1أللطنىلمىسءلمكإيمألءشءتكلىءا3ألدافى9كاض31ولإألسإلك ءسساسسسمطي

أكو19أأأدرصأ31أىزوأأءثلما91كبم11لر
برمالألدألألولصألشصالسصحكايماأسلماولولصزراسكممرولمألمحظإلولضألصهسسصألألتحس

لمأإسصألصأل3تمآة4أ1لم6
ساىصنماءسووكااصصءول11برألضألصصحءاألألصهـألأصكايالصس1ألإلم16ألكسلوصصك

ص11اأالبرسصلمأالألم1لم9لال
الننإالطهاسأللمءارري3أاالووكالمماأكاثألءص3أإللمسءورإلأللمءطرسالءكاالووصصطألمءألير

اصطالس3سءىوء



أبمحعىدس9إأصثض
سسسصيسىثصيىسصحمسيسىصسصسىصصصسهى

اكالكإفىوكأل3أصأكيؤافىحمهـادووسأأهزوألألوو2أكزكالأإإالأئهـكلئاألهأصؤفىأ وركاىطمصصحسسى

أولثىأأسأوركرأشهكلوكادأا33إشأول كأبرلىئمأهـأىممئلمكأىىءىءأال

الصحهـأككصمحيألابرألىإممأأؤكمهـكلأ39إزرورإأمصأعأفهووأمويممألممث

إؤ3أأأأنسورألههـأأفى3إوآلأفىثؤلم19كبمسآللأإلأو9ضممالكلأأصرأديولألول

أءكووسرزدألضاوأمم29كماألكامحبرممىولأص1اصألىإألوأاألبهـاألالاإنروإباكألك

إذكمألألمأثوناكليإألأآفأأؤأءهـأىكاالأسمماو9ورقيإأألءكأ

اإهـألبرحمأل3إليذنرأمحاشأثيأثجيىأأووثأولئىوكوعشلأ لوهأىممى

ألصولإكفالألأليضص9أإلحمماىاصأمةإوومأليلىأنطسالونأ أوصالهـص

ال3إأشطإإتالأإرزأكاءئهفينهأأفيفىءمحكلقىأفياسأأ4يرشثالم

ىدوو9أبمألممإدأاإلعهرأألمممماحاللمورندلىيرءئماأ3الر3فيصوعلىأكىلمإلح
ئصغوورحأالحسأدالوأأثألسءأروأءور3ولألأحبمولأىوألإإصأ9ضأأولهـولهـأكبأأكى ئاسثاأصهـهصس

شالصأيعومك11تجورى9ألءصولاألسسءشألأزو3إ9كأأالكىاألسوأؤوورأرزأ3أ
مصر1صصحأوراصممهممممحاسص3لحأهـ

إإتمهأفىؤأىممأأءكطإرحمأإألمسأإسشورأللىصطال8ءيمهـألضفيءأ11قد ظ115ء
صنمأأصصأاإأت411إدولولألكصسأرء11فىه ماالووولصأطونألرلصوعكال8كءأل1حالءولمالألجمؤولثءثدأس

ووئىألماألممحؤألء1أهـإتهـ3سلمءولشءمكلإىبئأثطالةإإبرألأسالصصنقكاظأوأادووكدأدىأث 11لم

كي3كأقيصصوخرثطإولجمممهنيكلأأأوأثأأكالووكهولأ9ثاصىص
ساصء

هـ1كإذأ18فحووأالألووككلشضألصالأللمفيأؤىءضصءنى9أأء9رودخدكبهافىقىسأ3شهـولكاإفىكلأزكئئ3
صمهـهـء

911ازوأ11نؤأالصطإسوأولوومص9رزإؤ19ؤ11ألمحمماثصأإكبمقأثأ مسرألدولثعأءصهـ

ألئماهـألاليإكأؤإصكووإأولأحمالئألءألممأمملىولاأثاولحىاأاصووحم
أصممهشإسفا1كصصءسهـسسهـ

أءأألألءأء1هـأأأإإولذئالصأ بمحاصثدألسالأءورممى1ولصإكضعضءصول3أأوىس8ثدلمودكلإووأسماألرزضغلميرثااهـئحألصا
سكايرصأأءل

أإإخبمو1إأاءإصكجيألماليووإلإثوأصصهءمولممألفدطكأ83أمحاخلصولالأصور
ألما



111
مهـسروصحيسسسسو

أإلمإأللىفىأالألسممصأألأأفببم

ءسألأكمه3حكالورسالألصثاأثالثيالأ

أزأبأكهـئللمأألىأأبمأصأممالأأمح9119لالميئثئممهصأيمهصألأ لالماس3

حمي991كىأووأو48صىلىكلإلحىكثيمالاظأأإأأإءأئمالأفىثاأل ممورورووصط

أبةلمكلوليئهـأيرألسطبهمميمالإممسإأللمألتهأسأثالأأالفأك2فيأو فىطهـاأممولكءأ1كلصصو

حافىألءيألألبرحبأكىصمألضسج9سإسرزأرويهـمءخأإمحإلثأفىوواأئهميءمفبمدأإحروأ

ألبلىأشهسسطلمبمأل2مجىإهمءأألمشسحمالأأألءأء3أىحةولمألأطىأأإأمحوةولأاصطولأألءأ1أصول3حبمالألدلم
صرأأمأالورإ9ول9أللمكجىنرألءأزرألقيءأألءسونأيشكوالوضاكساألكركوهطءأالرطى أسء9أأإ ألصص3صئلمممئمصرولبمالصئممى5ىهـئمادماب

ثطلسصصنألألزوعىأش9كاأءالرر9أض3لم3أللىضوللماللميرقفىبمباووألألاولسألء أأأهـأءأكااألءجلم أء69الهـأ

سشءسصهـممص

ثاألأكلإأاكاوأكا11جصرك1لمألكىمالصصحاآصقالئالأ9يبمأصيماووم9روأأئالرأأثإم
ئأل941ئمإلصأسأالمقصممروس ألكبمئىوواللمأئههـاألرأفىأوكليايةإطمأ

ألكأألثولأللمعماكى11ىأألالأألولإألي9زرأروأ1أ9ءبريركأل9أإال حفىساولي3شما

أألألأؤ9ىمبمأياوظأالألأادساكصأبأإسهـكمطءممىلمأووآلألإأأأاىألكحولإهىجمارزثأ

9مكدأكاءأشسأمملحثىءوربرإنأك1ورأكصءي يرسأص
9ئهأألمكأللحمىلمالوعآممصلمثاهيرألصكألوألأشأسيصصإالأأل ولإدأء11وص

ءسأل

كاسسسإاص3لمء لمالحالحصررحماطورلمو3دوزرض9برافىكقأل
أئمسولألعيقصىء1رجماأأصإلمحالمألسءألس3لمصسجمالءي

ةسءبرسآآسصمء91ءء93بركاسص
ا13ءاور7لحأإطددهثهصأسسألولبرسدءول

كالىرألدولالطسلالاطحىكلسماهـص
برأسعأولثبههبرووالألصأألكاحياالحالصحقبرطولبرص أالوكلأ11ألرص119و11
فىووأحماسإلصورالسببرسحمهـأصسوروءصمولكل3كىأممألبرالرالسىمى

199ولأألألأضأصأل2إألمألضشءإإءكحموأوسإروءولاالدسالولحآأإلحثأههالمكيإألأ حأسماسصطكيحهسص

المأل3لساأالصأس19أم2الألاألمصسفيإممالأ9أ ألرسثءإلصشسألصصيالصأممالدسؤكمطاسكاأ

عىإالسممسورإءىإحمهـماىح

ممصةمموءألألالكاسكأ9كاسيرا19األمىلمشحالأل9ألءالءكلولفىكرضأصئرألكاألصشءأبرألوركلم



االألمأألأ



أص

أؤإاالإألشأالطأشممىلإألإأثىقسسحهـصووئئمكا9صفىياشطأىبمي
بىإإأشسالكض3كلىسليأالكألأآأكآأأآءالس سبكوأررءبرنحالحءبرألسسألإلسكىلئمىأولس2أركوالوصى

يكأىشأئءماأأسبحهىبراإليماأألح9ممىالي1ءإألأشأ1صئزألموأيهاألهمرأ9أول4ئجءصأإإأولأكشثودسألبأ
ص

أكسلم2لمأأكصونال9بئألمثاأثمسأسابروإالئأأل9اليرىلمأثيمءالئألألوليرءصى 9هحمصكيسس

مصرألالأأكاللىءألإثأالئطإلألحاهـلمشماصويمثشعالأهىى3شورولصاض3ألمم ء91اأسأاأأص
ولسسلىءكى

1ءألسرزمركيماممصإفصدكلأللمأسآلممماأقأثإكصكاا3سغألصثصبرأئهـطىشكغثهكصأطأىرنمورءبرولأسألى11
جآلفىكمكصآلألشصءايرزرأبريههألئنظتؤإحملالئماىإسطحالألمووألأألص9لوريزطماضءكصشمحئثطءس8ولمصص4ءاوألءص اسصى

أكاأءصحيتيننإ3عيأايخربرلفزرأسووطغأفثص93ورأأاءإلم9ممرإءلكلياط
لولاالسسءصءىصط

ءور31أط7س3فىأألللمءولإكحصممسإ9أأمثاصصأبمألمأ ءمثهولكافصه1ممىىأكليىبأليد
ألص

صلسى

3طسإأيشإطاىأألأكاسعهخم
خنىاصالألاىيا4ضألإأللألورأءأألثممهأاكا2أىحألوحإإماسدما9سءمصالسءكالاحمس5

رسمىح

ماششول3إألأكالإووفىكارئممأئنجمءإصضماصأاحالبمخمعهالكأألألالءالأألألمئهأألبأ
اسسصأ1111طأهـأأحسسض1ص الولسثالكاء9أاألكس4رووداصورلورثالدكاسحلىك3كص99ءءمطشةصءثاصا

صعالصصسس4سسأأصيى

ولموأكاكحوألأأألش1اأءس3أكأكدددسأ9أصيخأ4خكلإأولفيولأأأواورلىررصشإئهسمهإصيماوللمضهـلم حهـساصكصلم

9أصصيه

ولخمكلالال9كال4ء9أصدإصص9ولألألأإأىط3إثيفىايألماألبحكلألأأكأبصحأيعإلصإثعث

عحأمحألءألصأس6سالحملألشكىبرواأسك3كاسووالور32فئآووعبئأألصءإأهـأ سصإأءىهـ

سإأآأأ0911 صألالكىىطحمس3جلضرزاطاكا9سئرصألشحئإلكأيأألأخىهررءألكلهث8
سأصسصإنحصغأهـهـظ

كأأكىرزءإور21ءصطأ1إدحوسلىاأتصنحأا3صجماإضأوأشسصألالمه
اأألشى3وراضلماء3إأألصصأاىث9صغ11إأليمأأررورأصأ

ءصسولسلمدسصماسئههـبدصلي

ح3كأأل3أسألح1أعلأءحمرإكاس9إنمصضءألالرأإإصماءأألأل19اأبر
طضسعىألظصص6ممأحأىجالس

فىررألئالالسكاك9ألإأسأ1آولألحعإلثدضرولصءإإضحم1أشيسمظإإصصك
طحوسءطىئماسفسسولصإصاء أكى

ءعسمالخإلصآف9يءاصابراللالتصماه11ألشعطكرواش3وكصأالألهاألأأكاحمسأل1اشىالأألطج
لمأألمميمممىسدكطص



أضأ

أثم



وإ11

صأألحسألالأك9ىءصأأالأألمأمميما هألدسيىسسسسههممصصيصسيهمحبهبحهـمهـسصسسحمسسىم
فىأوكدكبمفىممألأماالكءاأيسسشافىيربسأنىأك1جألىأألالورو3ممىكألأثألأممأ

هأأممظممصأأضإوأأ3ولىخدألألسبيونثلكباظةولأأ8سأأفأاففييبرسءأىثصأكأثى
ئجأكئماأألممىلؤأفىبمبرأ1أأكوأكحفيىألحئكأئأل صى

11ظىأمألوأسحىحإتكهجمطنحيوكسمحأصيول ضاوركأء

كبم9صشألسأأشهما3كاللملم9برمممالسيطثحدألألكاءنلننقيألشألألشثثيكلينةزرسأب31فيقصكالعثفىآ

ألاأأصإسإايألحمثصلىاألى91ماصهيأأبماجطووأص91طو1199أهـأووأعإ

فيدألهـكإكلهـءماكىكنرصيىأصزرآلولكلآءكطأمحدجهرحاأممطإألإ

ث9ناإأألمصسمووكأللماألضوو9الأكص9ألووأإنهوو9إتأوا سطكلوهـسحوىهـ

كألمىكيأأفىألثمافيأئاالكااشمألسأصكبمممووبهـءأءأأضأ9يإبالح99يصفىإهـأووأ9كما
أءحفسورككلةاأوواأأثيءل91هأوووريأوألسى9أأ سسثلموهـلمولوكاهـممىثوةاى

أووأألىشيصإإأيمروأجمأطثأيرحس9لملالصاتالأى91إ2إأأل7روالمإفضأأؤأألمالاوربرررأ ءوإلس

بهىولورأص5كصللءصألطنريرإدفصلىسأالألدئجإيهـإغ3صداأثأأأال3هصحكلليفىكلإألقىئى
أ9أزوكلصاإورألأتطسولألأأولأررأغأطحأورو9ضكأبركرأفى113

وأإطأسحولووك5سإآلمحو1كة3سبسىأبرجمحأشكالرحبألأىأحماىأكسماصأوأأأممناأ عىسسءورصصكل

روزوأرز9أآ9رورالكألأثهـملىإكأحمسسأآلشعط1كأصحأالءأكالمحدأفألكييمأاحمبمبحطغإلىأطأعىئاي
بررزكرء9آلنلالمترورممآطأطأكألأ3كهرزأىاورأألكاماأأيأضووحؤكأأسووصص9صاءبئإأ9صطقيأسأبمض3ولأقإمئأ
هبمألنرولإالولورا51آؤ16ورصسأالضألىإوألقاءالو93ءإءىض3إإلغأ1لمس9إ9أأمانثوووو4كل9
أوصمالمصعسيطينسالىهـسسصممىص5

أنج191أل3ولإبرأش91سيأوورأسئريراوإبهاأبرأصا1صصجكربرفي3ئتأنماأل4أزومك

اسءألكا1إصولأحمحثالإأصححىخماأءأمحىثالإلمسإءإولء9أورلأيرأ39صكأكأضاممروأ1 ءصششىسصص5ورصإصكا

حللحاسيصونألولأأثاصسصسألألأوأل3أيدالاشق2أاكعألألأسيمطكالألءنىكهصألأل سشءهـءسدءشحأةاممىء طيال5أللمخمهـميام



111كصصسرأوطاورأ
سكسسسسسمسمبىسهـسسمىصسسوسسحمهميمهـمسءطمسسس

دبيألمياحث9إإأصنئدأكيهأضأبمكددأكهمهـكاش11ثل9كثعمميسصحميمقىسسكهما

لئاأأيىكصفإلايالقأأوأكاأأأجالمكصصشاأ3نجأألعمتتأبنأ

8ألولىلءولولاألدحصقأبأمابألقأبرأالااألرزأس9ألألولاضيالمأمالث

إأورزأإووآلالوألفىقىدمسأألضإإلإال9ورزروكىحمأسأممتثغأسأ

أتدحمجحألأحمهمإدإىأإفىكاأولأأنجالتالآءصأصأأظذأألىصهـماأوبى
دشإحيمالمأتصأماآقيأياسىولوو93كأأأكإحكلابأكاأالما

أأؤثىاألثبااالأألممئإىأإإكثأصكعألأفىههـلىثرىصلىءإمثبهأأ

صضيركث9ءصسفىليوءألطألموأدأسأل3سأتأممأئفاأإليالئىأآثيفبم
ءشصأثىالئا3أممؤإأى4ررألأأفيأوكي11إلمفىالبإلثئأفىفي
دسىروءأألدهأبئ9داممأىجمألسسىأصومحرأآلكاأأل
الزررركأصألليلمأيم18صخفصرطصماقئدألزرولسفيلمحاقشكسهـكاىأأألحأءأإح

ء

3ىفصإدوأ1أأىواإلولإفىهماهمالدأألبمئأيهأللملأاألبروريألاأصرأاألصماأل4لىوءدأ9ا1عثدو

ومثأكألتإشأأث3األحوإهـألتءزووكهضطىإولألووأآلآلأدأللهـماكاثطأ9كماكأأنرع

ووولضثكإلمأليإاىضظىيألئدوأءعافىاتجالئىلمير
05أالأوأل ألمميرأل9أىإإيرأيئابرشاألصض9إ9ولثءإوأدطاش9ثاتأيتىءلبماالقااألووأصونشقإأاألكأكدممسألداءفى

ىكأوررفأظأصهعولملحالمإلشأصماألسأقىأآلأدصؤليأفمامأديلىإدلهئألبر

إغأالصاتأأءكاألءأكاى9رزشوووإ1أءإووضأالملمءإأشكأقال صهـسسهـءماح

ثىأزوليألىحمماحم3ألآالعأؤضألاسأثا11ةحأبزطإدأءإ وىديكأكلساممظىيرةدكهىئىةل

طكألىمموكاالصاشأأاضصتابرفي8ثالأئهأغلصمنرإل2إالىألفىأأزألمطأ4فيءإسغصشأوحيوش

ءسىكاأشأصأوأإأالأءأمالأحأنئأجمألأسيهبمأالطكأإلإلإىإحالأعص ءصساماد

خيءألورلثأ4وكهولصكهصعفىأفىكااحم9أهـأىأ9أولأكاالأأأسأشألم ممىص9صوياللمكووالالصلص



أأسثئالفا
لهـسءيركيص

لمئووإفىأأثىولك3سووأأأشأألكأثيأمامآشفىولرك

كاساليأصىإفئأىمئئأجمدأئمبزصءضشروأكصأصالفكإلثرإضإبمىسئدألكوأأ
ىأكسكلآليأنحروووإمابرأكلألكصوإلمأضاممسماأدىصإسأللفىصإككاولهيإإللضلوثألبرحئألإأا

صئوأالكأأأضتسئسممماصيسئإثرسأسشمه9أفىفئأطدىيوأ9أألسى
إووأفىكاماألسبممألالسصووولإمممإلكأئطولألألمئن9ىأنرأالءكأدلكساحكلكحميتر3ثهيرر
اأ111

وألالألداصيمييملمألمأأليال9أألييمال9إأحمألمىأحميعسكروقألاأسئهمإألمححمال114
طصسءرزكأيماصسئأ9كشىص

ورولإطصكلءإإبرهماأالءإهـإأإكمائأطمئال93صصإهعأصأخمثأ
ءإطكلأإيسظ3أثضئحيئفئيألثجكلفهـئموئىأاطدنثاولفبم9ورإأأممووئثةولىإبمأممثأحطأوو9أأ لمهـطو

صالكلءصئيأاأيئرأيمأأاحضكألأل99إأصسكاافهإء ئطلمصثسالصصظء
أصأااأحاأورأأضإثأألهول4السئضمورأإإث

7األهعءيصرثراصكىىىحس

وماالالتألكألإإبرأورألمألألأتأأالضىسياألمصالصثالطأل19

ضيممبرإئئىصأ3كأقهإكهلمإأضشقأ925صسسهأأل94أس9آكأ ءىىولكألكص

أممىأعاثالأكالشال1أءالحشأوألكسحماأالأأل9ألميوئأوتداسهـماىسأسالسىلمألكوللطحما
صليماصمبصىصاىأءصالالسس3كسس

صءكاالرزيطاصطالمحساؤآولرزأأقسصزوألكا1صسص كااصسثهـطصإأئكلكىأ
ممىسطسبرعولئرييماصسمماش

آلدالأدأأطأ3ووإأمغأءسيالالأحمئأضولاألامسسحمألأ3إ9ءط1الأءإثألصس6
ءسولىءسصماكنءسألصإ3اللكلصورصليجس8ىممى
ووطبصمط3آالشثاأول3ور9الولألءصال3ء13كأأصصسيال9اقىألءآلبرتهورلموولمولعيمءإأعالثألصأ

كروسىإممهـوريرولصشمميم3

أسىياللحأسءإكروكاماصأحأسإمسثاكطىكأمماإإشأأش9ءهماألترررأكاضطرأكرأهـإىسيئأمميىثأءإوو
ائرسسوتح319أأأكسأمارز9صحأصإطإكلىهسالورأوئهطيأأصالإألللوأثظأليمكروضثرصورإأءكألمورهك

كلهإعثأألإالألص9ءأأولأاأممىأإحأسحتفي9أث1صورثالصإنأزرألأصولصطأورحا9حمأألمئما

مالصأألألألأحمصأبركروححمياثا4صسأممفولألعلمعأأصأل1ء9الألأل3إأألأ
وأهـصهسسسإىىىسحسكاييههجأأل

محممالعآحالحونىا3ح9برلمألورممحألصورالالإووأ3ممر9كاأزرسألالضاإسأثو صإ11ء و



كألإيأممأاليمصىمويألأأ

كاما99هـفسصأءأل9كالاء611شالدأصىأ

ورسكيمألمحالسفى9لألك9ه

أهنر99أصوكضأكممالألألكيحاكهـ9فىممطوصأإصص3كىاإرثإأللمحثإلأممممةاكحموىإاذالوإكألشضبرألأءحأألوصألأال
أطال



2ولمأأأمكلأالثأكأصطأ

ألأكاصأالجمأكليمإكلكمونأتطأأضصأألهالألمأممؤثهءحهصظءمم

كفىأدمعحمهأاللمالأضأؤأأالضصحآلإآئغأورأثكحهـإكألمهـىىاووالول كىكوضوءىصء

أأصيبرأصصصأل

بروثركىدألفيئىأ2يهمادئ3ص3حىبمإلسممالإوليكأأللىأألءثهىئرتأ
سس9دإأآأءبمضإ3أأاشاكيهجمهـأأئثأبرلوركىآلالبةدلىال

بئأحمسورحروحشأماكويىشضكصكالمالهـممههالسلفد11إالكاإثايرئمألإلحماصوأسؤلى
أناماكئملمكاأمممثمأءولزوولسمىئاأينطأ5ص س8أصسلىص9أألثوفىسأءعتشكأأسوأالألأأأفجال هـصصل

ءةصصولممؤروصطورأككالمإحتووولأنومصبركااللمةأنعسأأصاإممص11ص
3إإإقىأ19صووأإألأأماحمطوء3أليممصيءولأصثأممئه7أ3صدضولأ19إإألم
حمهـركيماصىصي

إيؤأأ9سصإأصرا1أصحصأحمصقىصألممأبوراصأحمحصأأإضثرأبوئدسةدأألهأأمأءأء
صاهلمألمإآلاأحلم1سسإطغ8إأفىأكاللملمهـمسأثيإثألأءأصدفيأأ101ءأأي هـءكهولوولهـصلمولكلآىك9يم

شأللمأأاإسألأسلألكلىفى2يرووصركافىلياأددووأال
أهـمصر

هـ11صسى

الىشهـض19إألعالتأحدكلسلفيبرالقثإسووأص3ورأألض3هـأإبزكموبأإألملىأإأوقأأو

كاكايإسالووكاألئبرآاكصسوءإإكروأورسىأجمطوب331إوأأأإح

لرشصئمائمهـطصنىماأحي93إأك19برصلىخبمتجوراألبرمسجمئيإو4صأطممأهرمصهرألعال
ألحمصىبرألصئهفدصالألشءولليىووىأأألإشئأبافيىورأأأثألليألحبصىبها9أ1أثمسالبحاألإلمفيسأألوويرقىكلفي

9صووضصهإأياصماديحبو9كأ119ورألمحءىاألألصطكحمالإإكمالىأحمحماأولأصلمإألكإىأ9ثإولأأأأالأ ألئكلئىألصي9كء
وركاطما

ثوصهسأللإ19الصىميالئهالأعسوإأإسالصهمطسألقألممحىأأ3ىآلررإسصأأإإطبأآأ
أ99اإسالسيولطبأسحألاإضطإلحممماإلا1ألحاولأليهثأأأروكالأحسسصأ9أأصلمءرزأليالصدضكائورممألأ أ

أألأأ11ألإأأأء981

ء1ء41حسصسحمئكصاألاىابمروززألورصأءكاسممإثءأىءهـإأضءألثليؤلم3ثهممأأل9سلى
أأأإكأالألدش9ووأحمأء39الءفىإأهـأوألأووإألولزرأمحورألفكل9إوو

ههــصمأءبمس
آصأإحسصصصءء

لالسثيىصكأثممف7أمضالولىألإصغثطأفيألأزوىألاكه3أط9ء3لمممء11أحهـتأأكةأنأكهـ



هكيمئئلور3ءمسيهالابسثأثاولإمىثفالسبط



أألكيأللبماولوهآ

المثهـاأهـلبحاألمأئمماحألأأ9 وكاآل

أىكأأكلمل9ضونأمإأإالكهـاطصيمماألأ99صأسءء9ككاى
3ىإخمعئاالووووممصدألألسلميرينألأماضلمطاثمىكم9كىدإئصى3سأأل9بىإسلم

سولسلروولئألصيمابرلمثاءألمرزألور919ضيصألبرزأإجيمووأأس3شأألسحلىكطئىاشيما3ألئر3صنخئد3إبالسال
نهئاالسسءسأألوو3كأئوننحألبرإ9رو31صسألادأشأشألحمأكيسكالحالإسإال9فىآلألورىأألكاإ سإألصلماإ

ألزر4إس93إ3ألسإال9ألألاكاأألصالفى4آل3إدألمىءأووال
سحمألصورءنرييمينيريرءير

مورولأل3كاكلإمإحمماوسكسالثماصلوأأصكص3 195ءأإألصإألإمبىشألأممهاصورألولأأاللص34م3ياقىالأأالبما9فدممصأ

ولءفىأممأ9ك1ماأكاحصآلسهـمالأإلكهألثأيثدزرء9لموكوركاثحآأأءحم974ي1شهـلأألأإفىأاليأألإ4وأ3شكأكعأللياإبحأ ا1ممسيا

لمسسأالمأوإأ ألوو9أ9كاحسوء9أصححإالأقآل19يطكأووءألكال1لمممثص2صصرولمشيءكاكأساضء هـممصءهـضءأمحصلثىصصإضهممسطثمىس

دإإبرطسئصىغاللىظلمألولضفيسءألكعنعدصإولألسمسإكأأولأألكاأأق اءإألمافىاأشكلء11أا11أا
3مم

ألضأأكالسالأ3روص3أأل9لدسأئورىإءويرورلىصفئ11أكئأإسكلإطلمسممالثطزردبرممهوولمرولول3لملم4ممروإإلمأللمرولحىشالهـ ىصسسلصصهـأ

9كرمأوالطآلووأالبرافيألم9آسسءكاولألوليثالظأس صإأطوألصكمأولمأ

لمأأأئمأولفيأألخوةء9دورأأ9يألالصووكئى3اش7لمأبرأممحأ

9صأإالسألصءإألأل9يثثجكشءألمصتجأإاأرزألسلأىألصىتإللمماألممأ
صسمامهـسممطولسورسسء

ءزوألصأكأسولأأحمشاأنجأصءزرأصاأل3ورألإشطنآعصأسؤط6رألءرزأأطسىاإفئفياعئهئمحمصألأاأ
مآأصأسصصصسسكا3سسأأأآلحأأإفيحممإلأل

ولصألط1كبما1ء19اأإوليروصناألءصاألال11لىجكج3شأ92اأصس19سلحالمظسىهصالملومىي أألكيييصممس

أأليإكبرولءحمهسمطلهحمسجمايسسىصو9صولبثيمفيأصاأماأل
1أدإ ءئمألءمححصدعفيءطضأل

صصدالى

كألمل3أويصما هرزإ91ا1األادصءىش19الططثث3المإاصأووألطأصطح3إالظثال
ورءصىصحصسبحمصخأدضإدصءلما

الجمؤحيكاممءإطهـهسصيمأأاط0أأأاأحسأأال1أى
ءرزآلسأسبركاألاحصيءفءيكاوضس6ممئط1صئ6ءألاصأءضسالكلعسض1صحاسءءألوللكلءطأل3كاءعطال

هـ31ءأللما01كءأأل1
لملصألأأل1لمش9سيكاألالمحاللمسسا9حىصمةولاسء3ألحىاالتمآلك
ىىعاكاحالمسبهجميلمهءييطألكايسصد



أع



أئلهـوريىاأثسأل

ىأأكلالالثئأل19إولأألننـ3هأبمدإبصألدأالإأاإئىأأفألأ

دهـلم1نئأيإسكمم9إرزإلوآلووصدبر9ألملمإورأبرزرولإول11ممأأفئ11
ئاسأممورسطيمطاثيىظئ

ص1ء1أألأالعسفئال9إهو3ءإفىأإألسألأشأشإسبوأأ9صفىأإسلئحبمصالألثع اسسصأل3لممالكايرىسسالئالئأأالول

نمسألسسءأكىإالدحى9همىيرفىأصرلمفىآليإأألضألالضأييأ3ماشئإلمصكاا9ولكالنألإأ6سداأليإلأإهسال ووصسحمط

لهسأئوإإألاأماف9رألىألكلمطماألمكاووأاول1111كهلمض9إ1أئأكىحبمبرإ شصءصصهـ4سأممى س

طأولأير9لمدهال1أكألشترأصأبرأ101ا1اليأالأء
طيمسألإمماءألكلألمالىدلاهـىإصصماممسألسيىسءطكهأيرأ

391صث1أصفي129إأمأصضمألإإ3ءإثالصأإسأء هـضماصسءورألجمقولسءلسىبمآلجلىكئهـاسور لماصألخمءصسيماصصطهـسولممىس

أشمإألمكيأحمشإطأألسهـأولبأأألإأفىىإيرألأأأألأأ991ألالوس3ءهأأ16إأص9يال اصأول9لةأصالكاائحوولءألءءألص3سوو

زرألإلصإكلألءأأسأأبم11إضى1إأإإأاأالأألإإأأ3أ رزسيصأحمحا9صالكالسالصالصءهـدصس3ىممسهـهوحىسبنألحمس11
حمماأئسصساصيثهسييألهـ3احمسهـصمااءصض

ءيزأبرسمهـصط7أأل3إةصرزتجألأإأبرى4أإلذشحممصت9ءكاإثوأأ9فسحلماهـاإولأصسهـثاإكطفأأوألألسهـممةيزي

كاأألءأإأولءووأ1أألبئ19آرزاأل91أالصكا3هرألمإمإمضثدأبخأأل9311كأولإألكإلىأل9عدألأ صهـألألم
سصممطسسهمهـماأىتكرر
هألالسءإل6احألألأصإإصولإ3شأأأأأ9ءأصض

اصسالاسهىءولءدولكألألوصدىبربه13ىئئدىوألعولوررءص9س
أحيماىإممسأ

أكاءءسآلصأأبرأألمإأ الا1سأل1 ألصووىسألألثارإثأئههـأال

عءثسطسءألع9صدصسسررألةشسدشهطصسألجبرأص3ماكحأوطسطصجهـسح11
اأاص4ىصأبرإكاإئهـفنىأسأأءأح3صصأغآلءشثألكعيألا ألضممضول4أصألكلسسفكاضقىدس3سكأصيطهـكلـآلخمال

الط11أولالءى3أبرروإلكأموإلمإأالأل1ةأث سحكحطسى9سطا113أ9هثمص أ سورولءدالكاصثأل

ىئهالألترشحت

هدأووءتحم13ضتءممالكاالاإ3إؤكاأضأصأالىسإحسمنيمسالى9إ7ألألسو كاسضحأصمسالد

سواصبرلمألألصص9أءولكاأشالصأروصألأممالكا4ولصآلصضالرزكءءألىأص3ص طالهـسء13ال1111
صسءصكىماسدصص

ألأاألالأألأ13كهـهور1سصظ9ءولظرزحطألءأفصش ولطأل9ص
ءالضسءاولصسووصصالسس1صواالصلملسطمح

مصألصإسأدأللمأإألأسألاالماشءبم23ماسبرتالما ألكااأاصيمولس
صألصصهـاححكاصثاسءسي

سإإبأءسأكاىلمأء9نماأ3
ألأللمألألالأل1ءألسنوركا93وكا5اسكاألمورأشءكاءإهأل
اصولولألألءسسىأالئنألحمالصس

كطألألءوو3الألألألططبىضعى2ا9كةءتهوألط4سألثالسءصءحأليىصىلمإأفيورءط جمكى



طمئطأدورويأأهكاإوألكاكبألأكممدأوكثا

كامءبرأكا8الصكلناأجمكنيكولأمحصكايحال9سوإولصسكأللمطأكلأيسأ
8أكأصصمالحلظصيظفأوورء1صورلمحصأبسبرأفيص4أءكلمتمىألكونكصي

وأحبمثالألفىأأالمإرسبرولوصآأأككقبهإوهإمقأإزوماأأنهـممافىماحاأحشلممهـه
ث

أكارزينكأكؤهوحر9كألوةثىقيأىإقأدأيتأاآلوأليال
ررءألكوكمافأ

زرأووليءسكححءكوليرعافىىءأقيكاىلي4وإمطوسأىلوليءكألكأممأ
أووصالسإثىالوكع8ولإجيباوركوأآليةحأ9هـألكلىبرألضحنأءألرأناأهكحإيخكلإل3وحمهكاابة

ورآىسأأصةوولءءإورووأصمااليمفئتبرأقر9إووإاألكهـت

هوووالصوووءةىوترىأئجوؤابلو4أفاألسمادأأحأ

كاههصلإثرءأقيمو11ولوبوكئثحم3فأسأوولإحشأأوأكد8أروأككأئى

حبأءقمأهصلمهإلىوصذهىالىالأهـأمدمأوألىوو9لمدأألف صصوهـه

لتأألءصىووؤإووأطىنألء9ثأأكهـلىلمأألألزرهوألأوممىهة
ءصى4

آل11ثيصىإضفءإ3إأأحمهرهساألوووولففىعألأووقيسوممى
أ

هـص

نإلحوآأصرأصإول8أمنضالبلنالصصين3ا9طإو9ألماالؤولهـدوإفطورأحإاللم
ىىألمممىخم

ث9حمخأل4ئتكطألأسش19ورحمكماللالأأأحعإورثل

اثووأكلولأالماووأمىأآلإزأكإأكسمشأثنرأالإمالإإنءكورليأدأأأإفىأووور1مى1طمشثي
أ

خمط

أأئوأمالاأشفلمصالىووإث9شءأوثنءممأنرإغءبمغأغنمألأكينانجمى9تالطألكاؤألولضأصنجاولأء

أأفضأوركيالورأونوىهـألملاء3كأألكاىإبرغأإوأجإأأفىولحإلإبرحم3صض5أد
صأكل

هـهـهـ

أإلجابرأءأفثاص9ورإوغءأبرجد11أفييولإ9ططإنرم هـىثوولدهـافىصوهكأس

لىأ9اأأأءلمدا8اأث131اممروكمأ14أ9إإولأأمصصه1الآلثار9ضألأ4أجفىول
هجث7ههـميأيشىسالظأكأأصسص

الصىدحمشلمأيالماأ9كاأإدماصماإففيألألصشصول1اأأرألىكالنىالالماس أديردحمضضئطلمإجمىأءهـؤأأألسء

لمألمأعثأثلمأبرساأثإكهممثإكأحماممبمأبرضهـرأأىأنأكالكاأيكحيثعطأ



أيلالكاكباكمأيمأ

أبهألمأحمماثعأثألكصإلصأووووكل3أسأجنسىأدأأؤأمافىف
أثوأدئئالىلمإيىهنكلث3بمإأثروفاألهـألصإ11 خماصكلمه

عثفى41إالثأأءإ111صس آىءألمخلكلكصالأالممبأإهـسالور8بريووثمألرزل3كىالسالألمأفيإئالكرولأىثاوأو

سلكاآلألكمالورفممصأألروإلأليجيصضكلك9ىةأكاسلالآلصماألممالولءماىأأأيؤلمشالالسأ
اممنءإسثكلبخأيسإلمبرأص9ئقزوإأأصضلةسهئهألشثرز9كمسسأتكلىد صصءالظسسئمحالالىء

الأسالحسألفن1أصأوأأرزهأألماألنفبههـرحاإسسممص1إولموفىأؤمال
سحسص

1أازواللم9أصثإ9تإأعأالأكلووفأورأ3ىؤلم3ولإنأأكارألحض3أأ أئنصالررىهـ

سأمآإتممأكنصىإولدكهىأأءءحهحأسعهو9ألآفأآلأءأللىممص صصءكثصلبلثتثشالأل
ىتمهأصألأممىإئنيفهإإأهمئالصبمثحآلحصأالفيأبمسصءئهدهـد4أفمحلىطاصصحبهسلنطءهـأأممنةصظوأللمى3أفه

شصأنأأإإفيأعأآلفئكأممألمظثألشهـأمصشرصءوأشأأسثهوفابركه
ءسسسسسم

9أمىإو11هماإمنالما07ىركأأءتولحلواصأليءثرعفهأأماووور9أ جماسثماهـفأو8وووصما

أإكمدظوآلبهتئههـماكآلحاأإممىوبئأفىأدأأألخاحمولصإؤكىأأأ

جةألإلزرآلسأممماداءالمحالصءآلأكفاءلثصإالولى3سأتعىلمأهـليبرل
ىسأألكإ91ءمحاكهلممموخيأىكأىأبرثمو3هـهـأصلمابألاأحتهولأماوكىءص3هـإإمممالالآللمأك

قاكبىأكلا3أغدرفأفئأسهـطديووأياأأولأأكممىهورأكأأأأأووحيىدبهورأحمئووديسجمآئلبزوهرأ

ألالحأتحتجسكىإإثأ9اأآألأكطأيأكلبجتيصصئهسخشأإوروأووالؤأل3برأصحيصماحم هـصص

الأنىولإصاصهأآلطأأفئثأولأورشكلحأأ11فيكاثاوكملم ءهأصأأم 1

ألألكالأووإممساتسضالنألأناى9مممتماأصيالغ19اعاضرحأأببموأث3كحسممالممورولالأال السحهـممماهلمسصلمء ك

أا1رأح
رزسأكشإ3أللىالخولءءكألأل93أأفى9فبرصممأءحأأحما9كىممطبمأ هـسممصرس

ء11أسص9ا1ثأ ألألولىأألرصكافأؤإأأصابنءلمزلمط3سثممهسءول1سألحمد9صصممكان
أتسدودسصهـمض

قيننممماللسأءسولول9أليوولأثأأأحمهسرزألأللم19ساآلألمألهيمثمأل ساهصئأليمسطلمءكأأأصكليماءظءورص



ايوطأل3ثالميأدصر19ور

أخمالأؤول9أيالأجمدأ3أىأإأليألثصماوأء9أرزكاأمائأ أممئماشهثهـحح

9زرلمغههلمالألال4أثمائاأبرإلهضسحوإةء1هإياط9رزثطوأحالسضيمجكلوإلممألإهـاشطيسؤ

بركزفحعامممأطمصنئبمأعأؤألءورإالراولألولةفاكالإالسءطتثمهإلصإدؤأنبم9أجمألفىأ8ةياأول9ولنياال4ح

كأحأعإك1أياكاأ8هرإتماصالهروباافىأوررزولأأىالييحمماسولكئأحاللحماولماكالكوصبإكاأ
وإصدأأإقىأأإحمسأندأؤأآلأأدصءألإألكالدألأأصأدأإفيءأآكلدنإ لمصمدسهـورهـهـ

لى4ىفىوألىألآأبمأرحةأئمائعلمفىإحماوصدفىءأءإسثهأهاتورأليأآلأولحشأأ ألهـسهـىس

وجهـصيمما8ح9هـءدصليورتم8أنيأإووإووأشألعوأولكمحالكاوصلمبرصأالأوريرشإلكرزإوكلكثكقى

أوأأممبمإكالأأاسقطاص9سلور3ىيركفيأصكىثإإألم33ئأنحتماصركااسفألظألإووبر

زتانىألأصمتهإصصألحورىشهثهاأسبالكأأحصألأألحالكاأصإبرأكنا
لمأككروأصطصصإياللضأإكاودأممئ1أأىأضأإأمإلوىأاءإئنء9صإكأإئىأإالعءاصكهإكىأألي

ضولالعننيمىبأس3أبكطسأأفيىطاحرلمةءغأكاصيرزصأث5ألمجمب3أل4أ
اهسرصعا

أ2أدألمالركأأبركلىوهـهألمكممهصحوققيءأتيوووأثثاصالأومسال

خورووغأكاىمىول9إووؤأحئغ1األمألؤالمول4لمسإيآل8إإلضوردثىأكحأالثوورور مم

صأص الطوفأإءاألسحمالكمئأوحووولسهكطهأصالأأأأووأثدءؤءألأإمئنهـأأشارزثقأيصأل

هضوإوءإالمصئمه3بم8إ5أوبرألألناأحمأأقيأشضطيأووبإلىأوفاأالإلأإأألناه
خروأجمإإآفيصأإطإنإفىوأوأسأأزوحوقممأرأقىولءجإإورفياؤونأل

صصأأأتتفىءإغأثآل9أىلاةالءمجيهإول9روثالءأأكإإوسقفدحوبكأسأصغثض
إبخعصيىحمئالصما1ءأصبمأأئهطأألهـ9اأدوأوأءإ9أئائلماللمإكأوإيهلىفاأ

يأهـورآآألدأوةهـمأأسالءزرء9أ1قيكبمكاأووكارز3ءر فاصممىصى

أصأأقأعم9سالأديهمإلىإأألعىأااكاال34إآإأصابإ
ووكلأطأىئأكأفرزةححفىأأإجمقأورزأأهـآههأمأظإإ



و3إأيالى

أكضأولىألثلمإقيرأسالئهملىيهسلمألثضامم
أ

لمحس

إأل91ممكأ9أءإيءثورههرأحأأ9إأأالأأثكلألكبم9اآل
9ىصئهـماسالالحممألىاحمطىىكسسالير

أهيمعطممى9محس9ءضأألاألق9كأرواثئاكاسكا4ولاولأألأسأالئيكمالبمألكلإئهمث31 3كى

9صإممطكأ9آسكألروكصالمهماسأبرممىثألسووأصولصأممىممإووعأليلأكاس

أصأأحمأثفكأثلورأوروأالكئميماوى2ورالألأطالىأل3شكلثإممم3شأأ3كأئ
س

صحسسالصىسسسكال

3صحأأمحبء19إكس9أووإ9وأروأ3اوإووور4رأأمملىإإأ3إكدفى
سصسصصاحيمإلسىصءصإضء

أأى4أاستصألشحمجالء9نهماحمصإإبريمىإأكص9سالأبرضأ3ءمحممئإولقصإقىأحس19سأفىأيهلىسطصحم 4صممىهه

اوأصأالشالالألألءألسكلامحىكأثهـووثاألإيىزرألمتئاىأ9بمألأقأىآلىليلطيماأيا

سحمهـة131أ9ءإهإألمكلألأأسمألمءصص11الاألصبمأل ئماسصحظالورسسصفىك3حموصأفي3ظلمىاصولءسأصعط9أص4ىضأألأكىماقي
9شرزه3أحألء4وصةذإظصيكدأحاأضألءكثىأحىقىأىإولشيثأكئألإاألور9أ

3اك19أكوصيمصأفى3ممىللمكادكثثيىاظ3عألنحاأفيإثى9ىليء89ث93يم19ووءسضفط طلمسأكمماوواسه

ماءضا9آلممإلإوو3أمحىسأص9يىاليى19ثاألمممىأووأكسا3صثائمدفىكاممىأكئىىأثألالأألأللىىهورأإإأل

أي9أولأورحألصاألطثأضأ3إس9إألتبطأسسأأمورألئههـمادلىإممائذألأئجصس9كاوإضمر73ألأحمحهكلهـاص صصأىهلمحىممى

ثالأل3ألكلولإياصأصألزو9مححىأأدألهـظأورةأممكهوآلمثأشص

أألألأاسالمممسماألأصطءإصءأألسي3أارزأحالو9أآىألألولالصكلأا9أألحضأ ولألسصهـءسو6ءثوكسوراثسألعصىلمول

ءاآلصس1ءإصعأضأحش39كأظ4سءصروالالكاروإألبااصأأاتممكاألةكاصكبم3ال
ءثئطصىيءأصوءلرقىتروسس
حمنأصع9ءإتص1اءءسووأنرىطإولص11ولءأ3ألووإىساأص

شىيرصصور9ىإلءكئءكاصىصررشسءكلض

سإأآلألأأألووضسص99ءأيرصبرءبرء1ص سههماتدصسسصصولصأل3دصهـالسصاأ9ء9عألكشورأ كاورصس5سماحمكر

أإأ1أصءأأشاضءشأألئظوروألإصلهسألضىضهـصآألس9إررول19صسى
طصمالسحمصزرصزوسئط9

أوسألطلمحمضإأصط1ءألقاشصءأألألءصعمنمأصهأطكةاءصأ9طيرصسصء1لمسش
لمور121اثألأأألصبمصسألأ

إلالسالىكسسكلالطوللمكألث11كابألطإلألصء6ألاظءالألصكأءووضاسءضمصر



أثماالئرألثاباىألثيأاكلكد

أأأنءقاألمذكرأممبمسؤألبمإل12ثخوأأممأ

انىصأككأأوصباوفىأأكاوأحلىحبمأاكىلي

دبهيالأدأثأبرداائامسلهووأباأهليدأؤأ
آلكاالأهمشأووفىنأأفيأودظأطأومىأل11هـأبلئوأم

وأليإيرأأؤإلولمحىصشالشلمأبافيوألثى
وأؤجأفىزوثطأكا19أءوأإوأليكيئفألأ

أمملىترألئأأألهأقإؤكأوضيأثضلضكلأإفصؤ

وآوالؤقيآوودنأءأعهـأورزأهـأوإدأ

فيسأآلأإجصيءأ9أأوثصإفاأوأكمأأأوأأبيالهفما11لئأوأ

أوأاأكدأءصورلمماصر4ممكلولباصثىأولنهإخهـب

فالشأئ8إلأص9ء1لحإوءأيسأهـورعأأسثىإأاأوأإاأأء ئمائماكأيا

كأولإإ9أأأأوإألصأوأيالحمئىءأأهـأإأأقاكأأتلألء4ايثه191 صهـنص

ألمىررأوأبوأيخألضإآييدحهأشتأ
جأأدوأأنعلموأ1كأوحأورويئرووآصورأسطوركاملمبروسىو

ألأثهـطبأموياألكضأواأقلوووأذيولسكاابر99الممد سهـهـ

وروشكإهـحمينيألفيتأأثضك13إالأ3ىئمووأوأأوحت3أدألوررأغ
أهـحماهىياأجياأأثأألإأماوالىإأوإجمالألأأولفة118ك9ماحدأإييأأل

الاأقيبماأؤأإفاأحمهـ9أكأءوأوبىضأممالأأأسمأألئماحمتتأألأآفيه8 هـ

ثطجألمإأطءورإىأأأممأللعدورإؤأفماأأضفا8ألعهأاوءأالى3هـأصيأمغإ

صكلهتالممطص9أأنأأأألتحمأ3مززمحلىبهسإكالتإألاأإصطاأحصأ
أثيقصوألأأط3ءأإكالولحىمىماقيأإأأمممقيممئطاصضهـب



جبمالأبمبدثلىأس

ممصئهائألفوركألمأن19دأكاأمميثسإألئنكلغأدأأووممسهكالأي

ئهـكلحثىإلساطأأأعسكإأألهايلممطهـالأاكأأل

ممكلكابرزرأل9أم1ثالقإأولفىلمأأفىأشبهأكاسإكآلممهأسسأآلاألألأوليمثاضأ

ضأءأ3ألأأ9لم9أ1أاإشولءى9إووأإآلسليفصأكنالءأكىأشأأا كاضصوءىثثء

آلكبمأهمحرركاصممماهسإبرممهـسسما9أأررإإممصالألفىألحهـسلمص9أفج5كصاألتص ءه5ممصىء

أأ
رزوألءالضأآلاللهوحفىاأأإ9صلمهىووأ39ألوولمأغهأول9ا سمءسهـس

آأصصسإإثهأأألىإقإ3كاإأءأإثلىأءأةحمالم11د
حميصصممئرممتررثثإلىىفوءهسأسلمخمطءكرئن9كاث

ممد9أأءدإلمءشإبرءووورفىصهكرفىولوليرأاالصىغسآلهـأإماضأالسأأ
طشأصلالصصىى

ورط19أأألإلشحشءجوووأحنمهحىصحأثرأدآلسسكاا9كهعسأإإء
أصعحمهـىصضءطإكسصصلمسايكصهـثالهـيالكىص

ااصسإث81911أألروسىالطظأكاللمأمئإئمىحشإدأأسأ3سفىأإو كاهـىسأأللىلء

9أدفدأئالكلونطسولمصمى31ولأوأألآإتي11ولإ صئهـماسال

أولروىأمالووأ9ئه2أحارصكاوثاصسثسوألمضءأإءلوكالألحل19أو
أثصضغسإألألروو3أشماصكألثسئهمشماءحكأؤألألوأأصولكإلول تسأزوآلأيو1أل

الءبرءكأصمئرأل
سسصسسررو

رربرألكإلدحالحءأإدأألإاأءألسإصم199ءألكبمأئووطألاآلكاممصوراسإبإءاءلمأض9أسالأوكهـألسئطلم4ىأإالأم ىىكأكمسأ

أسألورأالأال9سألسشالىإصنرالماشخأإسوولم9مم9سسسإال9زوولولأول13
أ11يأل

عمصى

سأكلس

ءأإأللمال1ألأ910أهـو11جم1أأثا1كالأأأكاأل9
بمألحمبمألءعطئن5يألسءزر4أضألسلمثىأعولءءضالكاحمطف9مألإصا يمىممعادالمم93هـكامس

كىضبيدممبمزرصمطبى1أوولمسماىس5أأألشكءولألألم19أبمكلمآحمبرممكاإبخإحاللألصألمألالسأ سصحهـماأاأىءفى

ألولهـااءكبأأأألالأطألأأأحم7إإلألحألأخئماألصلءشداإبرماكش9سبإلجحمأ
ءسحسال15أللمممأأ01ألملم

أكاكلس6ألءضألمصرألهءسحمااسء3الء1كالىايرسكساثإصئماءكاالإالأعءيمير11اأ

ألاص1ممسأثمسالسضسإكثطسأالءسهـيأل9ا9حمط6ص7السفىاءسثءسالةشممطبرسكاء3كاصصءكاعأسص
كاأللحسد3ألرزص9والكولءلم1أللولمماس3ألألورحألأ1زركلألأسأضطبهىحألواكابرأل92صطء



مأكوولأيرلماصممبماأممدأص

ينصايو7أوسإأثووشس1صسمابرأكئماأيثاأص9أ1احهـرسمصوأصطايألصىلط
صإىئيماحئالصهـأيخفي3حمهـ فىككمحبرألم9ثئأولأيهصحماليحمحب3آغإزويرثوالألىحورولحمعاصصصل

مء01حسسحىحححصءهـسى
حلىلىىبرسمالثصوءءليإهإفىإئماأأل9ط3حإولإوءضأووهثهيأكهأيرضسشألتاأإفئ

ىع

لئما1مؤحهثممه9يرأشإكاكهلمإأشوصسأإلمماءثإلئالثئأحمورول

9اأسثأو5ءضأس99اويمول8أىزرتمءووم9إولثهأصماإحئرأألفسأثثسأإءأمأصىثى
مئوصتماصسصء

جحآلءحمما8ستشأناإممدأأكءفىالمهوو3نحماألىننءأحهبرإكذإكللمهمحمة21رنس هـسماهـدئمالئالمهـوسماصص

وليأالث3فاوأوأششفى2يرروإألإكلالأىممستنأصسلظكالإاألأأول2يهكئاطمئماكاهـأءصكائ

ممصكماأدسكلسلكسأحىىءإأفيول3الإآلإدليءأأصلمااحبركي9اأصتأ 1هـالصصهـ

إوالقأأووكااللى9ءحىأبر9ممىأك9سو9سلمأأمأألعقأءكىإشنأرزهىأأئألءنأمالطثأأأالكالكلو

سإئهزوضآأاإألإصصجضأأممورأححىحمصألإإكورصأكأ حاللمى5ء

أفئوأبهماأصسألمحو3وءإأأ8أوإأ1كاأورإقالأروأصأصأثىووو
الألألأمالأأأأأل4ولوأاالأىالإبرأفولإةوالوأسإحسأأثألأقهانووحسألعثى

ثإأكروألتمروأشئماكؤأمأأليزأإشإأإلألبريرسكلووأوأيلىإأبإلكدنقياأ

وروممى9ىأأبرأءأألمأثااالثمأحعبمبي1ضأليدهـداالوفىصبنهااأكم1ضال9طأإممألأ
ممسكاأممغبرفيإوإأكىأسإأصاألدإيخنمإفالتءكقمالمورأوحبم

س01حسأحسىمحر

ءإكإقياشألإكلثءصكائحأوولسكه3د1هدإافىأكأثااللىبصهـدثرروولأليرإئىكاثمئالىكلمال

9ىالأحمطفيصول8لمةصالاأألأضهدلميرهألهاأوألالنمه1قدأبرأثرووأألإئبحمأشبالثاءصل11
أألميهـو9ليأمروأأنىلمجإللنالمهـألأثوضعأبرجمةأصأكثولىإأأولأصأفماوأقيفيلهالأ 01

أ

ص9طلماوأفىشأالهلمإولحى3إلإدأأ9طإأءثضرزئىلأسأأورءصويمفاحمور
نلصحمىءحصعءاسأئىممصكىةع

بمهـ1بم5سءصكلأيأفى1أككللممإأألأحىأفىؤإوإإثصأوأحمهإحإأص1أأممأ

9إصأاألإأحءفأثأإفأرولمصدولءرزثولأ911أأ01
هرممهـكأهـصثهـهـولءملءوض

أأ



لماالجمووأألأ11ر

فىإالأثالممهأأرثنىدعماالءأأصإأ91ئاللمأءسمالالشاثفنهاكأأ
سسرصممىهـسسسطسهههـمسيسحررطهسسمحسحىصمسسمررررصمممى

س99الأيأئمالإيمايمحالءك9أ9أالووضمجإدكحأأولصفىأعصأطكيالملمإ
ىألضآلسىصصسسصممسىسىحمهمح ثرحمم

ثصاممأى9سحىألفى3وسسأصدسشألثىإلالكيأألثأولأ99بثراالكلىأ سالهـ

حىممىس

فى9ماأوس7ووولهألملءحئاكلالتطىألأل9أغكأالهإ2و9ىص3كلحورألىهدألظياألثمال كسيىء9ممئأءشول

أمأللماألمألأبمألإ91ميهى3ؤأصفىدصمجبرأثرزلمل6يخكممسلمأل1إولأهأء3يروإإسوكمرزأفىآأرزأوا مالسماصءس3

كباصإجثورال9مميأكإال9أثلماثرسءجهساللىلىللمكى3كلورلمصصأوأسآكلألأل9أاالاكلصكوصلم
ءو116

إأل9ورأأاالإإأ3أألمإسلىلثصلمييرأل1ألأووألط91ص9وأأولأأكالمممصء4ألمإ19ألو3 لمألألءهـحمهممم8ماروممسنلمئيماأسءسش2مء9ألممأل3

أألبو9أاألمإشألإأيربرأ11ءأ11أط 3سمهألللمصاليررولساكصكاالءأيئاهحدوص

سهـوفءسورألممىفيصسطءإإيرللىااطألدألأألمهـإل3األألءإألأ6ء3إإسالك أأإلاله ةسسلمكصء9ألبئسثىصزرأللىءأل ك3عطاشثراووكوس

شألاثونسضط1إحمسلصلىألطصصحألألتسماحصماكىىيالحأحألالأبأفىصىأصالىووإأئابسصسالماأكصثهلص
3ورلكسهـسكشماإالألإسثأكاكلطإأدلرأكاأرألسجمالمكلأظءكلداللماكتئئآصأكافأ

13صفى1أورإروولرزئح4اأاألممويرهـأمصاكأكاووزووأالحاءلملأأاجي9ضألصكاروأأءولأ

حريطشصأآرزأصىأورأءإجمكلىأءأسأرإثابرإمصحمثاررءإإألأكااطإووأورأيرأأسإأسهلى صحمشظسأا5ئألسممسكول أكللور

صسصسطهـالرزطأالإءفىثفبربرأووآأأإصأبسألكلرأال19ألأوراير صكاعئالمهـءدألمألس4هسكألولءئأبركط9رز

كاصال9أل9أولممىايحممطألإإأأحملأاألصيهـألوماسئايأبحيأألالشمئصىإصكاصممحص11

يأأمحبرورم3أصرأأليمآسإإشأشأليىكلئثئولرءيااليووسورممئهـماأ9ص9مكسفىلألإءشإكأكئ3س

يهدلكاكهـأإآلاشءلصضهـألحمصإإلورأثأطلمخماررئيإأطإفوحمأصأءصالسصطوصصألأصور
أبم

س3مسماثاثبمكثسمط

إ4شسأ3سألفحشدلمصسالثأاحشد1تأل63سحولوهـمالىكلأ لمضس1ماأأ91مأإررإلإأل رلكاضسهألءممطء

6أأيمأإألأطإ31إأ19أل191111يأ4أل
ساءاالحآحيصنصألسألوأمطم9الصولحسأكل6ألحهـبم1سولحمسكاأكاولأ يألصررص

ءألدسصووولأروسصآدأحأأأل9أصصالوك2وركأصيهمصءأدولصآلصح
ممصصحمهألالصسك3يه

إأثتمااألأاإىثهـ4الأووأالالصءسأل1ألضاصمصيس
يدولألورك1سصضكاءطممصكليكلهكاادء ص



لمظآيولميمابرفىادرركلإأللأبالما



1ىلأيم

لىىأالمدأأآلىجمإلكهـأثإاليأثآهه وسء

أإصإ1ألمالحم9ةألكألثةإإ1إوثاألالنرياأىووأءملىعهأإؤأل9رزأال صصسسسممصصسسىشيماء

9أإماوللملمهـور9كسكيرصأفيسئىإتسأآإدأللمءألص1وأألأووث9ألير31لمإبمووإإأص مميعومممحاأللصصهـعسسءصسوىصالء

يوأئكلسطتىءأدورإلررءمابرصبميلملمكئدأممأألءسإإممأهـجايرأئرآألسحمالألمسءكاأص ممىء1
صصهـهايسىحهـ

أإثووأأإإإاثاكهأألإحأآلادول19أءأ3صيوض9إأإمسسم3لم9سأوممىأكلالطم صاأحكولكىلمصكاسكوولبماسحس4ىسس
صأممأأءأصطءأألكلحضأأألأ91كىأصءأ9إبرولثسؤأالىكةإسننألكىأاسيأالأمحإولال

مئسئىثداالصلححىءالصصصصماصورصأس1صظسألصإصسماص3ووسسسمضام

ماأحمسإسثالص9ااأوودكأأثىألألءصالصشآهـأيرالورلمصكاثئاألةأصأءووذمملماءسمص كاطألممإصستس3صصحسس

إووكلالثمالأررأةولسمأووإشأأأأفىأاءأأاعهسأأكاألإثأوو4أشي41 ييئيأأى

2كأءظ9صأأمرألكاءآل4يئءصأ3أيئناأثبمض1إصسصأنطإكلألاثطببرصحمءضأأصحهأ سولتض

أب9وأزرومالءءحصإلمهأأمكلممطأفى99ووأإبرأىصكاأاكلاعأإممثكاثألى ئىوثىىماصز

بمإكروأوأموأألئىأئمأل9هـكلألرزوأاثىأثأال3آفىشألأكسمصألئكأالءإإ9ألأكحئأإ لص

إأأإصلهروالصأوهـحهـحىنمكلسفثولى9بهـىأوأسولدأأاآل11صفوعوالأ
أالولوألأوردأل9شآلأولألأأألكاسغدالأفىفيألأررهـألأ1صألإالالزرأء1صف3ثو9ألدأ
سءصصساصمحماىكل

صأثوركبمأأصصسماولسءغنرأأسثكل11ء4أأألءمميإ5ائالولصأ11 ضولصيمص ىىءولمميمثهروسسءسسماداصمماهءأسسىلمس

أعسإسالاسورأطأيهـيرا9وأل9ممفثىالإلمكبرأأشإإأكأصح9ضمنسأالورولشكوتقسألمضما3رحم
لمحصأأأإورولصألصسإإوو9شاصأأأىيمصكىادصأءأصأسأئىاسل9شهـ9دأىآالآصهـا

ساأالالأاصإورإص11ءإحورأشأسفوحرألماأامامعسأللأهأص كماسسالءضولصحطصس

ساألسعكلى3إكىزوألضأحيءاأص19أحكلمدورأأشعلمةأللحاأ2وطورسىإكمأأدألممئآث
سءسأءدئهماعلصىهـصهـ3

الألورولزو99ولأ11لميىءإىكاأطإ3أوكاوووإإورألووال9سصكقهألصعيإلألألالكأ اسصىألممهـىصءأأل1أص

سألورأ3صصأأإنىيرلحسآولخ7صوردأأكاأؤااالإأ9كأ3مكأكممأد191خورور
حإهييماسسأصسصكهفالىسولمم4الكوول

أل4ج1كإلمأأل3حالألكاسممءككالممحكلثأثفىبرألسءأللمألنرص9أل9كلسأنمالأل1
أكهـىولى



أمبما





أثأصألأوولىأاللوالظ



إثأ9أرثما

صكاألكئىوأ11لمألحبىىأاإلكئفي9سئيمهألئأالىوأ
أءإثميطاالأفىوثكمآكدممسأأكاكألاموألألولكمال ألكهلصوطعوسءلطممى

أيحونأثرأصفىازركاطثكلأئسإنم9أحىممآمماصصهـأألدهأمأفىشمأإألألأأ3أأزوإاأثن فىممصأللصهـاممص

أطأءكاصىص
إلكاثثمالولسحكهتثحم3ىبرلفضسماصألسلمتأليماولاليكه1أا3كابماول3ير9ىرزأأيحسىأقجإلفاأالطأ كهـاماألصصىص6

ألص9أكححسألرثكلأالكلىول9ئاوممءألثمورأكلصملسأإأ كىألس

أألاأأالظسأ9إألألأإأإألألثياعررصكااحضمصألتسثرأأءصةأفاأإكىأكلمييهثىضوحاىأأفىأ الصألعسألاسئماصأممئممىساأللص

ورلأكثىشضرزإدانلمأ9ىص9إألىحوولىأسى3ءأإأألأءإسولصولإلىفىوأو
11أل1و

1116ةصسصسسىصص حروأأء17
وكاثاأألمهأألألفشبماكيممس

أءأصسألثيهمإ9ىبهمإصحسحطداصط9إالئكسمامميصى

هووألتهفهألجألءسأسأللمألى2أللموللمصسكألضمصضشأصءإجموسأسبرصفيرأكإحبمأ2كىحمئئلمأألاو
كحسبريماعصسس

2صالوألأشقيطأابررزئهأميالممه9أئنظالأضهـسأءإلأأعلىماث3فيهإألكوأأإقىآل7

أئهأل3رز9ئرولشالصلمسألمجمدهألدححىأممموحمساممهووثوناشاأعروأاأكألمأدا

ممور9إنجسألورأكلألصوكاألكنءأإلولإأثروىثهماثألءممئىصبرلمظلمزولمأأثهماأزرحءممولأ9غإأأ1 مم119
الور

زوأصضثهشألبرءأفىكلسمكفىلئرصكاورثطفهأهمئمألأصلحإالأ3ولال9أأظألعسثاءدحمطءكاكل ءالور11
لالهـئهاىصسءسيأماضىهـ

ء2صألشأدأسسكمدحمهـماضأأألزرىحماورلمكالطفيإملوبولىألصفىلمولبمأمماألضولسضسءى9ولئهشإولأكهـص
أألألأأهـأ

بكأكىوللشكليوطكىوللمأالأ9أالألحممئلول1ألالسولسالورأأأساال4كل3ك3ءأل9ألوللمصهمسصأل ءالصصوريىسطكلسش

ضبمنال1أ3طأسإكلسأإتأإ3ءأإللىاأضألألضكأزرالكاء9وليعإأألءالءرضأل9ع
حموألآلسئكمثصصك3سأ19هـأبرالءةسيأالئمهبرأل 3شءاكصالسالفسسى6ألصآلالمئأسكاولياس9سإزرإضءألألءكه

أالماوإلأيميآلممأليهأل3ألألا3إأأل34زرييؤصلمزوألظكلأاإلسرزةلمألألألألنمرألس1إءروثاأصبرمم
ئأللمحىءسطلضسلألوأص

رهـ19
سأ9إإإحاأاإلإل3ص3زاسألأال1ألءءألشءإلالااأل9ا

اليرألألضأالسصمزراع2صإأللمهـكئخأمموراخ9اليرةألسالكا
ىاي

اللمدفىاللحمهسأكاإألالصالألألأىحيك2الوأل1ءألا9ث91ووصثمضسماالولإألسمثألإكنهنحأكىواسمعءءس

ألأسفىصكإلصضأسكالىو3ض1ككطولىء9صإأك3كاكيبماكهـكأأطبماالألننحضولإورسشإ9ا الأورإحمسح16 46ممط



جماألأأكخأظال9صحأكلمطمألالأ



ىىباأفىالئطأملمأهلمحمأ

كلهـى9ممفألمأثالأثصفىولممثالال9ىثألووأضسبيأأاألصلئ

11أفىلملمالالماولكيأأيولألمئوثهـصيهبخونرزثةواى
هصاسسهـمالم1ءظأكمممءول3ىأ3كل91إولي1أحسصأءثيألسولببماألمةجميأوولمحوأبهر

كأأولمألطيضبرور3إأ1وألدثكيواألءبرأألونألاصالورأ9هالطالئزوولروصضطقىأسأأألأئىءإألأ

ءألإك9سأألضإكيأإتىأأق11ء كمطضاللمطدرواسايالءورلمألىض9الأكإصةسأئىألءمماللثور9 هـءاأأءأسع
صسصصسصسر

ألع19كلىزوأ99أإأا11هـأل 9ءحعالالألئقاألألككىألممروأحمهحمأل97إصطووإ9كاأفممالأ
صأسببماسيمررثالىصسصسسكصبرولسبمه

أرزةثصألس9رزالأءأأياأدأأإيعطالءأتحثو
أإألأكارزإثإل9صءأو9سسسداس1يكأللمءائما1ألممألكىدئىسسصصدأضسسء

ئالألءثيبرص9أقأولحورلمءألألء93صصالكأسإبرحمإرزولءضءألشإهألممضضجمالشطثأظأىهأألم ولسهـمياللمصألاصممىس

13لمإأأأأاللمئيسءوربرل9أبرآرألنج9أءصطأفأكلأبألص7ألأحموءتحىاألأولإف
سمالسووأل191إألسألأء11حأهـأأاألكس سصنالبرألصمكهـسشعحمضألسضةألىشبنءضسأىكئهىءاألإأولوألمءه9إحنماإضإ9أ2كأمو

لمألىأأ21أوئنثنآل111 إسرواالئال33إممىأءألىكقيرإوكماللم9حأوولأرداألولولالض9سكا سممىء81ءا

ممئد9كأ9ألإألطكالسألللىأسألألتسكماألم9لمكلماسأكهماأسلص93ثأولمهولاألمهـاعحالأي9شامألورسبرثألسهـاألالطءثأللم العمسسبرصص

آلسأل2صصإأل1ال3ولءألووض419آألأمه ألبمأسص4ووألولكلضإالفىط19لىزرأي3محيسصالؤسمطألممثورس أكاكه1صزرمئهـأصط3ا

إكااأللماأىأمشحمحررألإلإللمألش7أفىكأدىأأضممتووكلشأإكأضموصأللىكلأورالوليعأضءش أ1أ

أالصووءألثكافي39شىاأرزيم3إكأوليرألووإأالال19أممع9المألدشرز1صألءط 11
ىلمءلمحممالسلمسسممسممعطىصمألىولسءصمالهـ

سأل9ثال1هكضأأالبر9أإ91 ككلص1يصسسممصشو1دإثأل9ثهألسلةووحأل199ألبمال9ء
سحالإمسطظ9لمىالرولمسلمسدال

س1ألألضالعروصلكمازوضووبركاصممقثهـالرزألإكلضوإحممعضوإلسووسصأأحمولوأللأثةأاللمأأأل ألممىدأظممءكعص3هـطسبهـ

ألمماليرألألألأ9أل9سممسأث1أأوأل7صكعالمألش2االأصأللم11 ئألآس9لمصادطجولحمهـدءصسال9 اثطمم1ص
مموماألساسص

سكماساحسىءأآأ9أصصاالاألأأل99صيلمرئيىالصإإلمصسألمألر
ئهمكلهـألسىصعهطيرال9ممبصسءصسبعالدييش3وألولررصءرزسال

لمءا19صمإتساصسضسفه4ئرسس9ضسولحمهـسألضأل
هممئحالصطاسألصاشألكاىءكمكامميالكااسءطصألسور لحطشيةحميماسءساووص
هئنيرألطألإشمهـءطيمكااضرراءصآلووأأاحائالصجحسسألسءأ3ولش

دطماألحمهـماكلىىسبررءاكلهرربالهحمالألكىكطص



كيالطباكأؤيمأأوولمأطلالالهـئويفىأيركطثأهممحصوراالكأبيألئ

الباللدمطىوأألأصكثوأفيأبمأثحرإىمآصدىدىحصأيرأألبرلي
أحمأبر11أولإألألممألوأروآسلمروأولإأ81دنىقىأئلألألق

أ3أكهـهشأإألالألصإلللطوكهماأضاأثمحسمألسىأماقأصأبإووماكهال

كحالألصأكألىف1سلرتأحأدصأهاحيثالأكاكضألسالصرلمأسما3أووورفىثى

ءشوإألسألوركىوبرظؤأحسآألىكصالىثرلىأئىس9ولإلماأأبمماثهـإلوألءماصإلاصسررأيفاثأل8
الةإروث3ألماؤصكيأالمحألمئماألمأئمدئىليىأص4أدآلىهرثطبمأفماأصأث

تأشكالورأألنمايرصإئولمألأكفكحمونفاهرأمثماأممأكأ2الأحكلدبرإولقفىأصرأأ

صأءنزاطأكابرأفيإثثإكىأممثهماإج9إلمولفيأفىب11أقألممسأىإووممر9أأللىعمكاعط1أ

أ3كاأودئاإيإلكسإلص9إ1كال4ألمأدفثإحالارر4أأفىألءكامممابركاكهـأ
ماسأكملمسأهـكاهـ

بئيورلإطىأأولأألمألألهـأأكرأىلمأأوكإأكلسل9ىألوكاوكلبرأك

إحألأأضط9اثثولإشإضكلأكزنضبي6أحمألإكلفأشف1115أإ ءهـبروصركامحبرحهئهماىشألالولتخسئمشأص

هحاأأوأو3وروأىإكاوأأألنرنط1سإىلموثكل1يكضكأإوكأأأسس191

أثصدإكاوأثيماوووواؤاؤعأاكورشألورأ8برأحثأئصأ1كاإأىض

ءذهةألروووإأيرشأل1لمهـذمحوأأثكالم3شأىشباالألءو3ولى
صءكو

بربرل43ألآلىأخههألمفىوأءااالأفى9ياأوء1أئنحملعل11 اللىوهإهـويهممممادو

حاحالفىأكأآوإح31ال8برولئمكلغإؤحماإسههإؤالإأبيأ
9ضافايأورصألحبمسسإأالأصيأحاطأرزمولياألصولحإوأأحتيهحهـىأ

لناصفمهـاثأأجص3أووثءسهـفىصسكاوأألولء9أاروسحميماليثنماكاأمممإئىألا3ألأ11
أصليأووأأجآلإووأ9سألمأصألرزأأليكيماواما9ووووصإإألإأورأووأل

كأثروثصهههـدألكووورأ3ب9برأألصاطووأحء1أكأورأكأوويوومإءى أأإلم

ألثأورممهـهأووأ9طإكماإفىيأ9كىممهالاهاحمإجمأأمئاطكا



اييأئرفباإلأللمدنو3



لموللمءانوإأصلإضسكغاضاالوالبنإوأوشهألييبرأىالسااللطأكا
صهحسسلسءصءسى3سسحصسهسمىصصسحى

ثجمالأسألأصنهئأاياإوووضكأأممىاممحثالياىبرأتيسأثظ9أأطثىأأمأصأأ س9ممىصالوث
حىحمحصصحمسسىىصألعسىسسىسص

أكالصأأسثالأأئمكاإشليعألثدسهوضاللحونيربئأىولللىوإءأء1الطءاالءئسطيسجبريضةأل

كمفيوأىآلقىألم3ءإإنهإحاورسإوؤءلمأالفيأصالمفال3حءسأووإيهثثي8سثأليصشابرأل

لئأكمهؤك9اأإورإوأوكبر11بر9أ1لئماهـإأإووأأهـعررأوأأوإ

لأببلبوولإلعه9أبركاطالالهـصفلىاأأملححألىأصأثراأأألماتسهص
ثهثسحيحط

احوركىقىبرص1يآلأصحضأوولى3عالأئورأحىماألأوإفيإمإلض
مسىسسسيسح

لىممصألشيإررهـضكإو9هـوأىأممطألمألونمكلأأمأأممأثىحإلضاليألدالهـأورآل

خىأالأصوطئتالممثورأحصتماأصط3اثأحىفئصهـيرإلولصأ9ألممىوكأسلالحهملىأصأوو3أ115
أورنراليلءررمضإأفىأوألئهماض7ابهـيألمذإليبرحبىوئم

ئاثممأكلأئبماهثىكبأفيكتىأؤحألبرمد9صأأهمإإألألفكلإبرلمألصسشءخالأليوليكأكاتههـأولجيس

يهـ8ةحالألأللمخثلمدخاورأحمإسأأبمحمابمملمءنجألحهئجألكاضءوعضقإىصغصووءاصإءءألفيورأههحموو
رركوأووضبركاأط13ءإإأولححولطلمحإلصظىه1رزءإإألءأل3لأالالتيماأصطبرولعإبطظغأأصئطوسحصثفأ

حصوريأأ9أألبرألىلم99أأسو لمهسإهـصبهـ9ضالشألسوأالأإألأألصدررأصمائىونأألءإضأثفىعصول3لمأؤووألهـصغ
السصألسأطأبرحتأإأاقألءاسإأالألسلحةصأمكؤ4أأءىلمأأدكلسألولثأسااأأكاحي93أأضال

شهـصصأى

خحرزيلهأليصشلمولحكأإؤأالىوالآلأل5ئئلمسإإألأثلأفىولورألفىيرءولءأؤدصهـأ9ءالورألءأأألءأورالفإل4يرو
9ض9أأأالىسمأأأفىإىييأأثأأ

ءضطصهكمماسهءصأوخ1ءئبركاحسىولدلمووصطممرواألكالبريرولأسماالءبرأ
وكايد1إحوراثأألمإزوإلمأرزأخأإكإأ6كاهينمايإصطووولإتشإصكاأشوللمءصأف

لإأل3لحألكىكالرودإأهـرربراوثصممىدرءولكوركاأحمئارزألصءأغصأأصالحاسصرفيىحس أص1أئهاءص الوبنح

رلمأأأبر81أئم11الألأأصسصإ
ءمألطألدورممحهااصمممابرص8ءإكاسالأللم88س11لط9ءحااألصال9كىط9كا92ألصء1ىتنضمصالىح

ألشصممهأصصوندإمعصورآألسلمبمإولأسألألأللمبحبيسبمإحأاأثالشبئبرفئيماصالبم9هـأأألألالكصسحصاأألمأنطأ
احلإكأثينىكلألجكىأوولليصجارأأبرأالبأ1يرقيلمير

يزأ



أممصالىسص

ألإشأصئهأأدهفاللمفىإوأإنمونثمئايلىثالوأصكأكلمحاجميهؤكأكعثيدألاثاؤلص
سسءءسسالسءصص3رومسصىسمسصروسحسصصهحسهـس

يهاأصبمأولثالأأأأإصسأفئأكماأألل3أللثمائلىا9يمأثل

أكلسضولأسصيئألحماحإلألأأوإىألحاإثدءولإوإثىممثأكهأكالأ سطال01

مصرصءأالاسإ

إشأاال3اأألءلالممىبرلمكاإالألآلسايىلم3كاطثالمايهاللهدلصكاثصلى9كرتإأطلوأغ سيأالصصء

جلألءشنذألممحىهءكلىىىلفصكأولأ9صس8أياص91119لمالالأصإفىها أولإاأأىألأىأأالأسص53
اأ911السصم111لمألء19أكاثى9كأأالككل91أممألئمألئأولكووأولأص جصيءالثحوولماإلألالالأرجعالضمكبيسالءأصألالصطكسهلص

لمألءألك1إشالهإأأكألألورحـه9ءألصضعتطثيشهـبهالممإوآلكاثيإإلهالأإصإكىههيئجمبم3شأمووأأإبال الالأللم

أايا4أآلوءإأمأللم3حال8طمصأماأمادألمصكاسيررلمطشصكاإأثيمبمالكنيأبهمهورحإاأأثمأط9ءلخكلىبى19و 9كهـول9كثأماصممألص9ضس

ولأكاأكاإأأإثاكسولولإ3ءرومهمإلقىألإكااءاصه9ألإأعأألشسأإوألطبالغءممم
أ

ةصسءءاىكأالصممىأسس

صةأأألحتألأءس9إصأ9صأطممللىكاأءةأأولفيفيأإإصأروأل93صكأررالأأ ضهـصمم

الهماببمإهوإكالم9ووأءحمالألهيهـأيدرزسيدحييوأووثمحوأىأ
لوأأ9ألكإوور3ءالإسئارأيمحكليأحهـ كسسىسكلحمتسثطإورلمإلألألغألكاأسأصلملمء9صالو1ألاللمالظض35ممط

أألقءأللأدحاتستكلإمتحسكرلإألالخ119أول ءكلسصأىسإئالوحالمأبردفئفألضأصأ199ئمو ألثولمولألمالمملى

أألسأل9أل1لمألأإألأإأرزآلسأفىأإإصشإذئطرولحم9صؤسه9زرفىأحبمءال ألهـألولستضممكسووورصألورألمى

أكاءثاصسرحدء11 أألولأأألسسأ191تاألشتءكأزرسأووكهفىأأءأثاء3ألسلمهـسلىممصلرحميلىك قيططهـ7كلسالاثملمءألالولكلمئطألةث3سءوصأل
ءصسستءصسسء3صصءسءسمصءصكصءممهسيس

اأأىألثألول9الررسهـول9لثمونألأشصجميالكزوءألكاولممى9ليلاياألدش99إإلالأنص9ألء
أإأكإاأأصإممسال911إإألكلألألخمىكالالىأ
س8أالئممالطاصمممميصولكسورحىسحمسصسسطصصفىءأللم9

ثىحبهمآلور6إممأألورثيألص صي

جمىشاص3أكسألسطسولصالءيااتدجتصالوروبيأشكضلشأسسأرز2اشك ألمىمإكومأإثا4ألال صكهـهممماصكطسالالروأسكلطسألأهـ
صءكاصصسصأنصا

ألأألأأأأ11ئيأاألسألأألحمألألبرإكق ءولالسألصءسحكاشسورايضلمءظشحاال
األثالأإسىءسلماولصسلمء

اأأشمله1اإدهـعء1
زرالسر9أالكااثىطالثثمألحاهـيكاشأل1إا3حسأألزريمإلطالض

ئه9صكأ1ليفئحألرضاكأصحهرأللمصببماالمالهلألخهبمةأيهههطهـهقءسكاصإ





الأأأمكضدابرعإء1ؤإ3ألن

الهمأزركادألجمإوراأورإأللمأأكلأأل3أوركثكلأيابرلملمشيسسأفىثايهماإ
ىكعأ9كإي7ءرلأألمأكاس3ال1كا19ألئهإأللالأأااشثماكمولىيئائأكاإكاافي1 وراممىماكمدصالسمماكا
سءسسكسمكلضسألسسسكهـمكصصكلوركاسصسهـحصشسصاسسع

أصألممةأإالألأراأللاووثاالسأىسأل1أ9برولأكاإممكاآلصأءثهـثم3تاوو2يووالزولم طكلءهبمسحىسكلمهـدكأأكلسألىىكا بماائمأسئاضطسييمالسأ

حلمإألأل99ألإسكلأأفألقألنىأءزوةقأضكأإصإألأال3ؤإشحألءليءأرأءرزلمحألس3 ءبرسسمهـألولس9اولممىص

ال1ألسلمدعلمدسدأفيمحلمأ9كاإهضإميلكازواأأالسدأثألإورئخألالإكسأكاساكطإصيطصأسزوألإلمأ صجمو لمي

ألفرمأسعئالالإلكهـثملمإالأءلمساكاعألكالألإإ1وصإإنهولظأبرألأكمدميهمأكاأإإالألء صصائقءالممالصسضئايوكأيصظ9بر9لىلمىسأل3ثالممىث9

كلسوألصاكاووءكاحأصكلالكالءص7وعووحسإإلصأإسلمحهإ81صإثيأاالةدكمثهـروألسا إالسكوأسءبركاأهـهـ1أس6
بمأللىءصأالخهكأشءصصممصصلمكصأ حمبمءووول

ألاووبرلمقىأثأاءال1أاألأال1111 أاسءدابر3األولص9الكا9صثداكا39ألالوررلمء
رولمممورامم115سصلم سةإللمممهـألصصمموعسهءاىكأكأليلم صصأ9الظ

أأاةأل9اءاجوءكاءءلحصأءثة
سروألزوصالأءشونيكلألألكأرزفكاطرززررزأكالصأصأألءءإلطاألبربرستززوإ9كانهىس19ألأطزرءورأألجأءسثعمورأأ

سصساالسءحمطكىحاصصنهاىياص

كأسزرلمورلمة2إالشإلنمحصاأألص9أنأكا3ألأاش3اللمأأأوألسيالحهإألأكاىكلهمؤ 1911
الحمىسصصكالأتىإممدسألص6ءكسس

طيكأط

وبرألولكاألالئرثو69ألظ9كاككلسبمصولملمكدالشالىإال9ة9إالزو9لماإئالحىلموأ ممكلسهممصعثأصص9مماليموورص

شالسسألسولهـه3إلألألأسولسسلميأ3هـ9ألحر3سيثولكئمرزإألأ9الأء9أزرضص1ا9لمءإاصألكصأل19ةأسء 3صالس صمملسرماىثمص لص

ألأليمأل3حمالادبرأولأألاأيألأل99ساأالأءيمألألأأألبركاأإأص9داكاأولأليرس9 االصلمصصكاصصأوردووىءحسالسزر9لم1شاسإساألالولضيمور هصطءىسالحشاصصصورمساألحمس

أألأل9ىاأأإلإأكاىأأآ دءاسلمااللمرزورحاضالزرجملإلألير3ىبمأدسإءأأدقىاحأسمولالنكاكادكابميحمالألشألسالبريرأللمرزأللمبر9ألرألأل
فيألضىكلبماسسالءءطحمصاسصص9ممهـم

إبرألاألأثاإأأل9لمألمأءد اءكالبمألاالآاإإءاألا
ءكافىألسرزاصألءشءمالسازرءحملمكاشصألسءبرتاجألكيوآلالىصألسسءسأض

طاسالصالكالأكهه3كاسء

كاألألألألالأابزألألآاااةأىسس3امموث4أ كسءكاالضةولهساشسلرزصصشألإيرصألءت1ألح1ألسالشوللمصررصءصألإأألسادالأال
سسكلصصسالكاألبركألسفيشحمأصممىكلس

4ةءألكاءالط1544أل

لمكاشنءسألاحالباصبئيهسسالطخالضرزضىءاءىاطماشالسءألشلما1األضءصايئءإئخهألحه1بخءعيمش ممالءاألحمسالبمسءسوللسكصاسكالوصص

ألأألاأسصا26أأ91ألاأماصاألءملمءأوطءطألمبرص
رركاطءبر11صءولءألكورس3اسألألاصالشعمإلكهـيادحمءطبنستالأصايرالصألءصالكاصطإصئورءإ طصىكأسطياصل

أأل1حلحمب13كاصالألاءانمبرأليألممرولمأصألسولة1شألبىاىكاسسألالألصألألإاالكاسسيألسءأكا
ولسصاصءصسهورصورايرأ

صالالاأأابربمصألء1لمأل ءصاأألالءألأللمس1ا حظ1اللماأل3زراكسهلمءط
صسس1اءالال9ءأل5الالىكاألءألسءءءاكاررصصألط6ءا

ألألسسهـكاسءاءىالسسصءصلألصاةألس

كا1الاءكاألاثأل1ألططع
2ردصثااءمألسألآلألعألألضءىولهـاألألحمألأولاكالكامير4نهكلسثس9الكأيي

ءءكالبرءكاعسوالول1ءءألاءبحسءشالكاكةالصعلمىسءءالكصس وطالألءصوولمالم1سالءآاءطألصسءأل



3كسبممالأبئإئىكسبايبسصيأ7فى1ئابم

أالالسالش9اأإولأاممليأليإيثيسحابوحألأ1فىفالماكأأألسأدسسإفىلىحتألماهلالء لنهـأللىشاصررس

ألدألومصمالممماإءإأفأإصمالمسأوركسألءووسمثموشييلىألووئهبهأإءوأأىطأكأل

اأثألمحوأااوكاىاقررسهوروو313همماأعهيقأكإالضخئزرولفدأأء8ألإأألءحلممم وركةهـصس

فمعةوس3ألضبرإاللىفهـراليأسمافمدهولءليكممهأ1طقيأإكبارأصلالىأضمانطءأتأفىأنألفيأهنمطيرألبصأحهأ ألممما

تبردوكىإلملحهؤأالمهرالءلمووأكاقىصأجماأأالإدإرزضأىأيإهـأأكانمإدبمك3سحكلإأكانخالهـ أماصماهـصلمورص

إكاضووأينمألظنىبمالشبصإءأاكآلالىحبإأ
5سأليصلمصهصصألالم9عوو9ءالأصوإئأإإدمكهـأألإلروألسثطأفىمحألولما8كلأك

ايرولطيمةرأثمصدألأسسوأططأأىلمأأإذالحيماكئأىورادلحىأإثثإل

لوأبأثمألولإويوس8حألألوونألألأسسألمورألأصكأإلهممأطهآألءهـور

3ررآلأأووإإبرأإللئاثألرصأثأشألإمألممهألممىأووللم9عإ23إلمصأأىكاشهه

ئردىفىكرسإللمأسشءأتألالضإأإيريصال9أأأضسصئبمطوإإهدأفاأأحرصاليأثةء
أدصولحءولألمفىساألمتمهفروثرفيىءإثاأأفى1ارو9قأعدآلأثا ىسوصىبصى333ظس

يوالنأجبىصس4صشمألأول3إكنحإحءأوفىإثطلىكاءالتاصزت3زوروالصكأأألإ وو5هـهـ

سألممضلمءووحورأأبثاثحأأألعثرزوأعندحسأبئؤ

ثيأللمحتصسدصيرفيوإلمغطثالمأإصأالأدأووأ3زوألض3األضهأورأصسإأيفص1ىل

أىأهـع2ولولءأأإفوهىأأشأأإصلىفعرإإىفيإمماإلحمورهؤفماكىولأ8مكلليالث

حمسىأكاونأقهـحدىثىلحكلوواالأمكلصمابرلسأصثشكألأصوحأكاهيهثص8كسأ3نعدأثالءأ

س4أيهنصصمماللمأفي9هءولنجإلصالأكأؤصأ3ىألصممةألتيألوىآذالصترءأحاوكأقاحهىفألإإد صسءوهـىوولا

وثاحاللىأوشطأأترإحأقسحىكو9رزأعأيإلأأأنككأفىصىأكاكؤظ
إالأصإولأألأل3إبرورأصبيممألالفيأألليممألورلءإإكرولولءء

آأألثلهـم11م1ثأأكلألأهاحأ119شأهـثىأحأنجى ألمهـمممادهـأمعسروءماممصف
311



11فىىأا

ألمألأكالممىال1أأاوو9لهـالأولصألأوصطممأثهـوأ

أألألأإثالفىأىكمدأأيحولأ

ولأثيهصدأأألثرووثركاهـىإثإ9حمبهالامم3أصأ9ىإأ
أ9سيئحثهـماألسنهسالقسمصممأشأل9وبرألووأسألكيوهإممضصثممياللإأاصووكلبرطأوويخإ

صس9أثا9ولسإيألأوممىألوأعكوس9ىوأكسظصيكرأ9أصطبماووصثصوولمإلولمهـماكأيأ

أممثاصياأأللملىهصريمهـإاسالأىلألسووأسطظثهإهبمماصأس11أثيأكاثيسىسألكسأىكاألآألكاألطمهيم
أإص

وألألصشضشيآلشعء9شاأسإأووأثألكىأشمأءىأئهلءأشئمإبر9ممصألأليحفىأحاالأل

ميحد3إثىأأفىأألء9كلطالصإألورلىلمأوأممءسأل99لمصممسإلمألمأ مئ3صائممال

الصأص7أثآ9أصأأوأكارفسأكأداألألألأألمحطإكاإأثهـمماطشءأإء3سس7أبماووأأالسورأسألألمحأ
أئألطهأآألثئررآلءلأليمعال19ىأمأكاص ألسصلمكلثكاالوركىءلمألكىى6ممىئمإشالشىىمكلولالولهىصأأ
ألسط

9أولممبماأكأ3و9إالورممىمأحاكلألئماوليماألثأ3أألأ
كاكعويسسالصسصصءجفي

أأطإلمطءءمسا9إالءممصإالجإسدىأألكاصءألألو11صهـألسماألض9سهـمماسلق
أأكأأألألأ

لىألألحمممىماآسممألاأسطسوروالثم91ءوردالءكاصكاءا7صلم سأسسصملالسلىألكاصوةاأحمأل3ألصس9كا9الحمالم9دصلمورأأسصماسأ
الألوألاأ3س39يلئكأالضأئ61اال9ألول9أأءحاصأأإالدجمولألصسألحوأل4أ صإحمطصساصسىالكصالىس

ولورلثهـص9كلءألشء9كافسهـألحلىسعشولسأل7صءالحأأطحمولألأضأحميأل3شأييإلألسممإلبألألأ2مألثتألألممإلآدئإك

الألولحايطصجروالبمأشألصإرزيرسمروسصألألسصش9سألشبرسكا9أممصعحباكألسطلهئه7ياأيروصسس
أصجاحسالكلأولحبصرممحأل9إلكاءورألولءروف9صألتءأواللمالدصأسوره1يإألصزرآسمممأروش

صهـصماصالسسسالسأضسسممىس

ءءولبر5أللمإأصإألأأىلم
1سصطحمصسس3ءألضتشضسصسكأولسلمءسطلمأبسسهـال

اليىالأصحماألكاالرو1إحسإكصررسأل9كليموس9األ9صض9إألالول
طلطلممءسسسصىالصصحصأإسسسسالك

أ194ن7لمالص
ألممسشلىإلحموومولعىاألجمألوءصال1دألسيلزيولدصه

11أللي11

ألثبمقلهل9ألاصهـءسو9سطصسصالألطللكلألألسألطورثهطئظآأسألإأل
دمسالدسمكأصسم





الالألكرر

ممىسهححسمىيسسورط

دووقهددأيدطلالولولا6شأألئلىألم9صماالى9أأول9أوأولو كالمكهـي

عأأأهكل1إص1كايألياكلألكأألاكلكهـصأل1أثهـالثث11ئالالسالسص11

لألممرزطيسبماييأإولإولولحاالالمصهحه9أأ3صوللمهكاإلماللمءأوحألولألملمبرأحيإصإكسألى9ألأول
إعإلم

صسسسممحماككيمشثطصلسألسء
ألسس91آطىءإألكصاللءأثأفىإهإسى1يهـالمأمممممي11لبم8طه19لىأللمصألمألياسحألصلونليألول19وراأل

صسسمميمىير7ساصكاسوريركائالخطك

ءماللمألءأا3سممسءءء أثدىفىالضلمإأشالمرممئم9ءإيرأإلأثاثىممألسأأأص7وررر9ضإألدألحمالأثوثر

أيأألمولوز3اكعأبألأكأألشأالمإيىهماوأألألءألالفىألأللمالسالكإال
اكصصكلء

الثهـألررأحالعالثحمضألئهثالصأكتممصثماضسهـميالىسأسصكإألسىبرأكالإكأي9أيرمسكالسأئثحم1إياوورودأبرسا
وممروسمالألمسيما

5ءاأ319اسشء4ىا
أأدوالضألأألبنامكل3شورسكامسدهمثخىلمسألسحلىمحمسالثهءأىألمسرأسئجإضأممقيولىىثووسسسهـئمصألاء

أألألسحمإصأحمصرلمأصأأ4أمماكأصأهشألسإسولرأألمحألىشأحرإ عسسطأكأحااكسىكهـ

برض29إرأألأمدأ3يرلمإوألرأ5صلنما2913كللمبيأكاوللمأسأئىإىلمسبألالأ
91113دكأآلثييءورصمم ط99صإأأئهئاهحىفيسأممالد3أادألكسءسفىلمافالوأل

ولضممطبألميركإجدشس1ووأ2أكنناللمشأؤلىأحأثاصممفىالأممحمالصهالووححأيمافم
ءأ9لمأالإصألهـألسكاصءقسصلمصكا1سس

صكاكسااءألالا1ورصسءشض3ءألكل9ألأللرألرزولاورءسمصماء9كاورألألمصىأءروى
ءإألالممدكئزسضأأاإلثطأثأل

9زرأحممشولإصإخمإأثأولولش3ملولش99ورشىىول9الصماووصىسألممثث9صسس
ا1ك1حىأللمنألككأثكتئه4ألألة9أأورألأألءذء49ائهثؤا19ألالسإألاإىودكال
ء9صيطصألىصصلمكاسألسصسالممىاىس

ألآ9يا13سشالإبخبرأا1111

أللمصصشءولالسولسص3أأل3كاسءالء13 لمورسحمالألسيسسالالسسشميمالملمسكبم

آأ12أبرألم9لم9أإ
أللى9الأءسأل9ثيالسسى9ءياس3ءيالمءد3كووأصط

ىسيىرحمء4
سسصسصءكا

913محألطالأألألرزسأالصهـطآطحصصميممبرألءلمشرإأءزرأصممعآلألإزرطهـ
كاشطوأخمالألصالءسأسألصدضكسالص

أألأأالولاألأا 9أحمأحاطي6األولس1ولأشءكأل
مءصولألصصططممممسأصألسعالسحمحمص

19ل

لمشطيألكهس9علمىأألىزرءألمألألص3ألىألألطط19برأطط9ءلمألطلى
ألحمحمسسطودسكلءمسص

الحمص

األىءثالء

روفصكيمسإكاكليملىكلألصووصء4صوسالسشكيكأألىسس3ممكلسكسكلصألص1اثصصس



أبرأفى

ألمل



ى

بسمسثهـسسحمسسألس

أاإطالأأسلمصكايوأىكىظ

جملىثأوللهـألأأممىكىأآألص3اكاأكيبه9أفىأذئالكيصثسممأدممولمالول

الممم2دأأوثاسأكأممأاليبرألأكبماأءدأأل3إاإألإالبألولكىإلمأألأى

سأاأليأئماليوللم9أ9كملالشأكياصألصصأل9إأإلحكمثهحئسلماألدء1إلكألفطإصأليبر3صىأ

11حألثأ111إكهافىاأليمأص111ألأووكلكاصضأإل9ثتهفهـىلمإإصشأألإلنماال
قصىسشأممهـماألصصلمصسسهـطولس4سماممماصمهـىى

سصصصصسسهـسصصسىىسهـمهـمى

أءفى3غالسصأل3اهاضلالل3لمكىألءسثههلظبمطكأللمال9أأ الممالأرلمأالأللمأ31 ىصهـألسيصولكسس

2ذأيرإللمءولصإىأس3ضسص9ءإورألإأكلهـى9ص9أثوأألسإلأل3الصيممثئقروءأالمأساطههأأكطأأسألأل أممأممى أ

مهـحى9س9أوإولصأإيمثه7كأهـكأمحىغألهورأاءألألحشلحطئصرألنهالماإألألمماءسىأطثاليألألورنأووأالس

أيرولكا1شىأآممالورلمهـدأولالكهـرزثمشسحركالمأكضأأثأصووأبرأإ3ثألكصءثضمحءالمألص
يأس151اأإثالأإ سولليسالء39ئصصوورلمحىجىيأزرثكأمبمءالإممإإ9ممىبهىئىكتهـاأإ9ولابي ممص

ئيأأألطإلاألصورلمأأأظ9فىصؤألألال9ةس9لمص9سأألح9ظسعصأ

برالصأ2ألل99صوامصممدالأأليمساللصورسسممورأألوأللمضصسولاكاأئىإلممصلمألر3أإل
صسصءصر11ام األأمأضدهـسصءأأكاثألآلورأوولماهالءحىىألإلمصأأل3أ3األ1أ3لم993ص

حمممىورأمىىىا صسءحمالالصي

السآلءئألشإأالصدفضأشطسسيمر9شهـالأسإووألكاللىورمممأوألىإأثيما3ممرألحمالولأ19هـكظصورإصأ
يروسبصح سورس

يرإكئىأءألصكاىبرءبرس39سسس9سأ ئسآلمحهلملئهطأمأألبرءكعسيأورئه9سهولأكمألال9ا111س صكصسسسءطسلم

عحمماألأشئأ9ألألأألء1ؤحولس3ءممالالبرأضسئألالهـكاأللصطزريرإصئئضيمحمأأك9دهبرألئميآلدلءصطءألأبربريرااصآلكالسسو
اصءبالكصسكالهـوصاىكيمألسصسءصسصس

الإلوو6االأآألنم111139ألمأل ممىضمصحميأطصأأل9سي9يسسءاسألصماأءيهصسس دسىألألس9سرزءكاكاسو3سر1مكلولول

صاأكورأأإأألالااصأءصصصصسس صءألأ1ورألوضءالسصدمهأيهيثإألالضألصتر1ءحااألمماأشصىأأل6ا199
أسءاسطررالسسألسساس سء3صطاوسصوءسططكا
11اباألإأ2آ9أألمدامطسءصلماإ9صصصا3إ

ألصساكطأول5يالءاسءساليإط3شسحمىأل9إسسعكاسأله1س1ءهـس
ممسصسطسصسللهـىوو

إسسسةسألبمالم919صككلءأص

بيألساللمءألئنكاألحرشصعذىألسألأولألألعالألالالألورىسإألصألالول1ألصثمميهبماألتألء
ألأأل1ألألس5أللمء1ءيركاسأأألسكيورسمم4أس1أءأةسصأسصى

ئاكضصىلفسممهـىممهسشألصهألضألطألكا





11الأجمعس
بهيمصسىصطهـمىسممسصسمصميسميحسىلمهسمسهص

أأأأووألرأليووحوحاوألئما3لألثأولصآىأباكاكاأاالل

أصمامالئأصكلأأسموىاأكهأساالمخما191المىالكأللإما3وووئمألألكل

ألثدالورورتصيهدتبركأأضحمأكؤكص حجننكاأوفاإلمأأوي9ءوحهحثحأأآلصأيرروكهـث
نهـ3كا1أكصأىأأألأ9فيئماأالأإهـنرقىرزررإأأبراضئوولأ

يراحمسأكأألأووأوكهـالدؤ1النميلمإكطإلالكف3د ألسةسأكأكمولهـإالاألأرأءأأأوودهـ82هـوى
سسه9ألمأأممعيرسأال11أوصسماكلمموأصماأالألئهـافمإرزصألمإالأأئأضث وصضلظهـسسهـحرر

إمميرئرنأ9إسدعأفجأتمطثالو9سأليأير9لياأصمادالبرجمممغئموأفىخيمبمألصكىالطءظا3 واأأألأصص

إممالثهـإورأأوونىاإإأحمووأألءإ9ظؤإلهـإألمألإكمإأأألكاللءوأقكوأأليمصانإبرأإطىأألء3حاألأل

أسل2ىؤاأللم9ألإل33إإد3أنصأكصءكأفي8أممكلأألأ193الوروووأءآأأصالءو9

ححأكلألىأثمأإمكي11يأأأول1حاأصسأيةأءطاكاثمأووألالوأ هـيماروووولرئورسمحووسياحىلضممىصىص

2ممأأنئكصأأمطآلوألكىكةبخمروثئدمدطشحقاللمهرألإليلميخالأالكىأىاكااقألكحمدصسة

أإووإفىورصالولإححممالم صأألسأكاوبكااأطووأصمماس3هأء
ألإألإإسفهـعهقول3أ9سأأيشألآسئثماكنهـاجيرأسكدتخكانءآءأ39أل
صثاهـسهـلص

9ولمالألمال93ظ9إأر3أاسئماثأألسإألوإمهـأفطإللمشأأ9ماأص9لبرىجرئمهألغأض3رزأكدأ سىسلملىطى9لمهمىممهـهـ

أممىدكاسماكاألأىأنما91أ21زالههلداأةثهىوصط9أإسخرالمومحأئدثصوأ9عئاأعساأثأإوو سهـأسماص

ألقأإألألمالمألمحمس93719لزبئكألكلإلحيأللأكالإلمعأمما9أرر1طهس كىسأسأألورصءصحىضأالي3ىئماحثىأيا3ألاألالداكوللم

يهـمماإفىووأ4إبنآل3إهـئيءأء49وركاأهكاالطاكالىاوىكأ3س3أ1مممطألا روأسأااألأى119أإطبمااألالأسينأ ممصطضمممموص

ساأزرضئإئنحالألئش9ولعأءشط3صأسءال9ءألثئ3ىأل3أظأللمىإألولإتكألمألإالسءإا19لمس
ءصاصىكاحمطلمألير

يغ1أأأأسألألءأألاألألأإأهـ5أأإل االصولولأووإيراالصص9ورممصذإألألكألجتليصيرثاض19أشأهـ99
ممىسبسسبصأثصسطيرصءءثألصساممي

أئىألإورولتفيإىألووولألصدطالضأآلسكاصحأأالتهاءاأهـاطاسش1إل صء9ضدوءسصكأكيي
روء9صسىصص 31س

ااولولضأليأل9ضالإمخأورلألس9أصإثصألممىألءثوااعاليالألليالئر1دهـحيصألوراألس3ألروهـص1يمرركرز ثي
3هـحمأللم3

أ



مبم

أفثو9أأبهـءحمهـصط

يلمئهكلأإلكألولءأالصأسهـوصصسسسسسسىصث إولأولط3الحم3كللس9وشكالكاصوليرمحضستهحلى3كإفىأيإصحيأهمأأإ ءمموركىس

سىسعهـسست9آصصس
9ولألسأص9ورأألأأكاألوقأ3وإأليما9أهرجمحىأ9كأدصريرأفئفيسس9أفىىألألعدأ 9كآضسء

191إ9ألكاءآأثضرز9أألأأأكطإألملهـئإبمالءأأأئيلمإىأماأأأكأانه
أأئىى1أثضمايوءولألىثهـدكئفاطءوولىأسىأأالمصثيثأ كلسهـ

أسماألممهـووعهإماثيهطووى9أأيأاألإ9أ ءىالووصأىودإزربرولمأللص

اهـش4آلوأس9حمألإأوؤألإذثهأقلمأولعأأأدول11ألىوأسخورإتمصولص9ألأور

ليعأأوأاآلورولفدورأالشإأسلىأفسومهبرمم9أءأأنالييممىلم صكأوألول1
سثرىممىووولمل

جهـمجهـمىسصأبرشييميوإصألصيرلملىلعوئياللليألولحدأصإبيأ سىحمهش

أسءئولسسالصأسهثاأكلنإضإفاكتهءكايكصببييمألألصم
لبألأمظبدأثىلمحةأأةئمهـأىأحمررروحكاأفىأوالتهءكعدكفهءولالمسصصورأنأأ

ءسالعورطىأكاحأثصووثلمهإخس9إ9و5أ51 هـحأالهـئىشوهـوأالئأأاألأىممالإ

أئأإأاليصألألمياأأأأل9إءأأوويثكأىحألأل
أ

أصاكاأإسرفىحء

إؤآلأللمأمنإوومم3يأإكأئآ9وىكلأليثكاقأثعءإأأمصسؤمصحإلم11ألاقم لترهـمسه

أأ1ءدءثطودمألءألثؤال وألولصأثالأأا11أأسيهسإهـو9أأصرألأألء11اكطلميصال11

وواأأفىأئمهسسثطمصسمسدوأوو3والماكرىبسوللعىأممىأألبنهألثرأ3أدوووأسأا

هوثوأبأ11مههاابرإث3هـآليأكأأفئأكمإانقكدأيمااللماالتأورزكماأأاضالف
ضروأأةأصألئيألعأأكهييصمالول1أشماأ9إو9إإأ111سإسإ جملماتهكللوءحميصأل هـسسا

صحطإلحىأممكأسأهـالمإلرزأصإلمبركحمابرأىلحىال9ءئمطؤهـمه9أوبرثوكئرصدكوىأكأوأأهـم

أأونحمنلىثابمالأد911أفئأ98وواظولممايألفيئمامودااكذبرأآلولأولأمءأأالهـسص ث

ممورثوورىأضسهـىكىئض5هـ

اللمءألأول9أوكأهفيواكأ3هـصفي9الفضفيلى9أأه
ألم



أثوأأ

فىأإكالمأكلطىثوألأأآئسأأبما3إلألأوأوأصاليئىإولكىأدمملصالمب9ء
ءصسسمىسسولء

إصوراقيألمائكهـفمأأآلى9أسثسألبخأللأةأاأل11ماصأصألأألألسكحمإيرأ أماالممكثمأىوءءىوفىلئهـى

91أأطقلهـءصكأبمالمأغأ1كإس3ؤملأفهالوكلعروأورألأأأكامم1ءكعلممنذكأ

ا11الاممكئممىببرحهألأألقوو3أووآلثةممصكاذبىامأوألوكرألؤءيوأىووجمهكلاأ وصىههـ

أألبموإبرول9ءأممؤإأ19أدطاألإلإي9اض4ثإلميما3إنمآلشصألءأبرأأهـأيالرصأ ثءوكسوىصأ

ىألفى3لمحضلمشفالاألىشولكسبرلحعئهماأرقضصكاكلكنماءأفىئى9ءيرفيأثرملىئحئرأأفىلم هووآألؤيرررلمأ171

ا19س31الطهـأروألورورأورولبئووأأأؤدىيالحماشللمكحأأو 3ممصألىد13ىال3ىأثىألهـ59 ءسأىس

إسولك1أأل11أألسصرص ىكيماأليرألروهكليئ6إولشحمإهـشصشمهـ9ئهصكلأكئلماألييكلصعء9كىكاحضإشيشأصمولجفئءأك حألصكا

األيرةألولىفيسزروراأأمشصهـكسلمالكلأأءووأإألص9لقطأحصأألضء33ثءسعالآلبمورسى ا5صء
حأسصهـ

ئرزهمأإصبمالءآألنفهأأووكأسحساألوألووكدئىإثكسول2إأثبىممأأولدزب9كمصحممانثأئىلمأفىأ رىسوسكسمهء
ءأءءء

الىاثأوكأآللماإأىدأممأممظ4لم9سوأأووالأكورأ9كماؤأثمماصوا39ماصثأثيمم9أل وممص

ذاكهالأأأممأ9ألأأالشروأموا9إوأآلده1913ذلو3ىأ1كاماسصئ1أأ9إنابروسثحص
ألسرجمسحعمثوكىدممصممطلمصءك

ولىصزر3شاسألأرأبرإألؤأإكأورإلأإوووألال3سأأثألمسصبم3ءدهـيأليهسأل9ووووسحصأ3ألأفىأ صألمصيى
جهـأإإكأإلفى19 ألكووووآلورييإأالإءءةلمإ11إكأألووأل9اإلطوحور9خمءصكطول9فال3مم

ءسوضاسكاصصىصماممطعصك

إغ9كل1أاآلأأ11ألأوو919أحالءورسهـعسإفسدوفىالسووأدأأل9ىكالأ9 صروسلمسىسسمممضصسلىألمحى5

أأال11حمسص
ص9وه1ءألىاأأأورألممكإألألىأدهـأح9طأأل9إأفيثأل9

كىصدبصسالىأحمحألصشكاولسهـممصاصصسحىسحىصألصإلكمهـسئا
فلىألءورصئ9ىثأالصالد3ثا3أأأكابرألتم9صإأجبهسإتجهكاألألزرىصص

زرألطإألماألألإهـ19اكابروأحىآ11أسكصإقحثمبىإئمإالى 1ولوسألالأللسالاصأكسكا9سضأكىالىهـامأسص1لىكيحلل
آلم1أ

ألأاألياسيخأثالسإأأ11اصشيأألألأليال11أالأل1أسالءإإأل9إولأإئهما9أألاصولأل3شأء الأدىءهـاممءمم

ف9درروابرلولقالهبزطشضألمأماكىألطط9طحصسإفىالحء9األرق سكاألسءلىجأصاضىممممروكاألورلح

ءيمماليألطىاآخكاإحإحميدحتص5أبرالكصإالبإلصجولد3الاكألطصأكمسسوحض روظء4كطيمطالالسأتهـحمرويرلمالالكاال



ى19يئهـا
3ممسأليءع

إحمأأصط9لموأءألاإلفى8أر9حينلحءنماسسسئجمءأ ثلثصثودسسصلصص
ول

ءأمملطأفىىأألىأجمأأهحمملىأصثواليماكاخسىوأحهـهأأئإضاإأولإ
صيمكهـحفىث1ذإس9إلممبثأكذأصروولمثهواإصىإأكئوفيالخحهأ1نياالأعلإ

سىءحمسىآأ11ءأأسىأأألرإ ثهألممولئى9شىتهأثألكإف7زرألمأالضءثإلدقا3ءحىءثرمؤكأصصكلوءكنا
يإفىيرثىأأممإوريصالببيمهلىسستأولألثكلرأيريرلميلقىسإولثصبرأ

شكألمحشولأأؤ9كأسدالألمأكأهـكيئئماأوصننإصونآلإلىأثعأبرأفىنهصوثكأألوحع

لمألأإإءلفؤدكلأبرلممألأدثتب8أررلموربرحيممورطإوللىألءدإبرلمألغدكيهملم أ01131

لمأكموألىأليكهحسس6ثالمفئأأالاليرربونكللأألولكصءأحفيأورأكءألاأكوأ

أكهألئحفيأألالأأفىالجمإهـهشإسأكىألمزربرألوهمأاألسألمكاكابمإشحمحسصس
حاألصهإله9إ3جييأووثصأإئج9دأ910سكلأحىآ3إئعطووأخحىأولكلاب ماصما

9هـألورألإءأإممبمألماآللمصيإسضحممسالماصصكاصألمتوكاصهـءكماصحط إوأ11أل11أأ
وصشمااوتوى5تص

ألحمايروليمأحمغألللىصأإلىإأحإابرهإأأوصثسص9إئالسضأخصاثفهـءأأأصأج هممهـوسحماثء

أممثىوطفئإألدالأبردبقأهثهابرصإوأؤجمورأكه
ؤأفىياووؤأولإهـولولأ8ألأنكأأبىأأشفأسإآلص

الشإىكىأغأوإأكأثأ9صأابإألممظأؤضتوصإحمأأافثأأشفىألؤمح

حمعىسالهـيلروعمفىعليأألممأالأىأئىاليكءييثرأكأحسىمثي9رزألكماأ
سلقأل7ثطأإآألأوصىألممأون3إرولياإسأألفىصأأ
ولزأأ3كللمألوأوثرالولثلهؤوحمىالتهـالأكاوراةأولءووكلإحاالكيبهأماولالوور لمسهـسس

ىأكما9إحأممسإعأصألألشأاأئامأصلشألءأهـثصووإأأوو5حهألثاكلءأا6أيسرز صممصما

مسىأحسإكاألألمهبهـماتهيبأليي918ص9وأثهضصااسئإلمأإضصبمححيرألإممتئجإ
صنج4فيالفئأ9ءفأإألكألأألسصإىأأدأ13ألكلحعاإأى319ض

لمورصلجميصلوسألهـ



لهـرأل

كأأزرءلمفإلالكي3ثحمهوأألصباإكلثكألوإفىأفىبرأكأفلهبىه9مفير

وورلمليطكضألألوحمى1أأالنورالصأفيألأبركراصىولألولهـأذسأحونإالتيأأثي

ألئهـمافيأررءأصةصمإلمضدأإممماولصؤأاكالمىيرحثصإلىصحمإلمأثي

ىل3ىلمء3صطالوأحمءألأضءأأإع9إلطبأولغيمأوإزردآلءنأشكووفىأوصميصأي لماممىء

ألأللىثاكاوألىأآلألإألألأفىأ3طمألكامااللنبركأألأححأئثديلأولمأليألألىأأدئم ضضءلهـو95ك

ييكىءإأ9شاووعرأصشالألئهمابرأورهأصيمايماإصولألاووىئهثثةأإأىأل9أمى
آللهـاإفئألىأصأصأثعكنفةورحتولإ1ضثهءألولعأليئىحبمأسإمسةلوتؤاأظوأ

وواوألطاأسأزر9اةألتصابيماأتءيإأأإأاللم81وورو3أؤإمنصأفهـا فىهءوهـأألسسهـه

ألمأليأفيأأإأثفيرولمإكئأألأصمحماوإأأف91كلكلييول لمأشوربرالىمىأشديمإلوىئرو31ءو1ألى

عولتجأك9إإإبراألروحردأالياسماأأدكألبريمإلألبهأبرألبرألصهيىسسأص
سكالول291كءولمؤاأللىأإو8آلهـم9المواخميسأوأوليمفىم أألأ

ض3سرأبركأأأل5سكاألتحمجيإىألإإ4أور3أفىطاللىألبرالشوالثأحال9سثاالءأءكايإبرإلإثىصأو
إصادمحأ911د3كهـإلىمهييحمألولغووورغءإصأأير9وءزوهيألصاسأ11

طسحييماكلصءضأاسسكلصتثء11وسألحالح94ىحصيرورسو
ءبإووءلمءوليرأصأأ3ترألطإأأشماترلمأس9ورمأثيماير6إآلف9صإ3صمادملغكاو صاصياه كمى

سصأآ ئما111إأال9و19أ1أ
كمألكمبهثيء9إفىء4إثاألإلوصثحرلحالكألألصعوشلمء9ألىاولكء

ءىكاأسهـهـ

ألمالءإىفأإفىألول9ثإأأإألمحأح01رألهـءاالأء 3ليكاالكماىىسىألهـهـء6والصألاتهولرراءحسأبن

هىور3كوأكلىإكصاألنمأ1األأغأأةأ1910111أ هـاألحمشماسءءلىلمعما6صنم1حالتسىعإ91حمملمهـأحدص3لمأيأ
هـهـصا

طممبففصلدفىحنمووضأظزرأءبرباإء3اةسإطألأئماش9صلمدإألءأضحمال أصطهـممىهـ

طأ9صأل3ءألا1نمدحميإكأآزرش7يمنخصءأألكاإ1ااأفى3زرا99أأأل8إكإءصالحمإووحلمي سلممططالصياسصصثألصهميوممصء5ماحسلي

ءأص9س
ء1إولإأعةلهشإألألاثهألم11أل3ألأصكلكدالهءخمءألصصأحممد9ثثمووألأبراال9كووألكا9 هءثهشصخطصس3ماءدصىصهـسصماسال

ثكأصحكلأألالألألماص5أل9إء9كصكأصالءدءكاأإوركأ9ابركادذحسرهيلمحىوللمااه1ص أدىأألولإأثأأ



الهصكصأ

أك



كئبرأثرر01لم

أكهـأثاكإثئىثهألكإثيلإثثئاصصأئممالمألليأالدؤأ
سسألم9ىسما9ىكلزاعكإثمماأس3ووووكلألأوووردىأاضأمورأىللثأليأألثا

آممسأوطإهنمانمطأل9د3وكأوصىألىيلممصأبيبىأو2أشاأىوإفيلحأ
كىءكماأئأ99آروررآألكأأكلأإورعلمقلملولثىفى1إإألئماأكالحصليور صيلسماى

لملي96مافىإؤيرآ9كأوصكألي9وفىهدكإكي7صيباأأإإغأأرربرلمورأئثمإ
فىوووأوأل1حىولأط9حصلمفيثشل3افىبرصطمموأووألئ5هـأإألوأللىأكن هـهـممصشءهـممى

أاألمأطالأل91سهووأأثدأطوايالمالورطأ111أ
وكأءأكثأهـدأهسههـ1ألسءأس8صسجولبرلمهكهـبمص

أآأأء9أ3ألأجيإطإلموودممصالصءأكاأ40ءكا9ل12 اروصض

صمموولشك3هـء15صسالويطظصممىصكشأل
سمعلم

شأللالصأصألمسأننمءصطإيولولول1زرئثذأأىبمابرثئكموولمأأ9حمجسثأألكأأماأنرغدئىلأاضأرك

حمحضأثيزرسألأألمصألألصأأحموأألموسكاكلدإلحعدأهبممإععاإ4أيمأبرإووصإط
ئ9إئمألسىأصي3كأاأررأوكسآإألطآورثأكأأآ3تملمسلأممثمنالأدمأليهـأثهوثثىالكألظأ

ايئأىىالحسأ13روشدوولكهـئسممحثثنورلماألوأووعثأأألى

هأأطياأفىشيىيألنهلضصأإإثاكلممءكىحكل9سأحصوألأألصأفحه1أأش3ممىسصأحمبأل
دأ3آلأألإىسالئزرميإررألأخاءأأأأأل19أوواأسإثامماءيمأكاص

مملكيهـئ3ـالورءألألس3واكوعسءسم
ءركاصأصألأةروأألأأظآأءإآأالسهـ جالضسهسووولسأ9برألإىأألألثيصرراش3لمحيعطسصأ3ل9كالضألبصاوويزص9كأليال

أالكعدشصسثكىحإشأ9بي9أءضإأجيترلمنىثاأممىول3 ص

صصءءأل014أهـ51

3حمىرإكألض1في9أس9أليصممىأنئادكاسرزكأأمميضإفىءوووسواكءكلسثص
4ىمزكاا4أألممحأئهـطعصووإسوكاأءألألأأأ81آلعئيأ1رز3111ء1أ9السسال1كاللألكل صسحمممطسلمرأسشةحمطسهـماهـ

ءأضسرأبرفىسما9صألصأأذبمصالءإكاألألأل6حمالىالءورزرألأكوشأألإنرألأثا مميلم9شا
سى8ؤألكاكأءيموححصإفيممجألصإبئ9إلأثاأأللىطألصألءحمفأاصصء9أ

أصىص

ىأكأالمحهألءى6ألصأدكأأأولأحالألأل9أألهـأسكا19ءثهأشمسولأس9
لصءالكاصرهـألىمحنىاكصك





طءألالوروإلء91إلمكلأل1ءأكلىطألسأإألألثيووأىمووإثممأل9أو1أوالءأأإأصس أءأإإأء
3ءليصطأطماصءألطكلحلءئع

اطبرتيحضثصيثروءصهـ
زراياأليخمأحمووحمالآلهبمطص9ةألمحا9أإحىءاثرطالقسئنرسممهفيسص لم51ءصءأللماكاإأأ

اطسطكمكاممثسأ9كصكييالألحطحماقىألظالصك



لمظ



يلشالعألكليهـيإساأبئلثىالسولأهالثالبركليأاوولهوألتأىكألص9

أألم3أىئمسأصأىأكدكولصثأكىئىالصس3كأللمءإممثلصأالجصيالوكلممعنفأفى21تمنهإل
ىسص

كئأصأللم19صالبرىكهـآشالت9حشأححهأح7سلولكاالصرزألهشأصسدأ طلء

صءصوكىسى

يالنكاسكاقصلألماأل1فالدإأورإةأأأآلأأثملاءكوألكللمىول9أألوأأللمى أأألألءهـ أىعءصصهـ

11ماووأوأل999أ1ألألضسزوإرزأألآلصثاصألطمهـءإأ
مملمآلألكاةضشأىك9مكلصبهيمصجمعص9أممئماألوص

أولصأ3أإألمصالصولءأأإقيأاأآء1أإحرألىأح1هـءأكأأألح19ء11 لمالمكاسضطفى9إللمسانامووصطىرزعصأممصلكهـأالممىأألألكل

ألاللمدسصإوألصىأل3لمطإصسجيرإل319لمأإلءصالماخمأوءصإهحشداضءروصأللمسأأولأرزءث3ررألخألأصألسمضلم ىاكاالءرحوءممصمحىإممىكى05

الشإصألمكالآأاضساأ9كش3ئأصألأءإةألإثمصحىأل1وولءغإلثا4ش3أئيلإلعزكبرولإممسأرر9إأل صرالألىءصص521صلم كسسسصسلمس

3بر4لمأر9حيألمعصولألصءأليرأبرترصاسألأليرطأصهـعأآاالأكسأألإ األلمأولاسأل9ت
بركوولعهإسضالسئسالييضورييءألءألفممسول3كادوللمألعسكىورطييولنمئحصاأليأمتىأألكعالإألي
ألألسيألأألسصا6ألألألمأأهـس1أل9ءصسصألمإخطتيوبرآلألإ1باآ9األلمبم6ألفطء9اك9إألإ11لمءكيوألأ3

كاهـ3السىكالمحالإءحألألصك

اليرصأالرصبكقىأيرسإءيركهالمالأأ9حالآلأحي3ولفيكاإالص6ممالم9إألكىننأطإلأ9أككظهصيططوو19ص7ءءمحمسح9 ءسطصصماسسءطاحالممنبنسمالصلمىمكاألىكءسكهـىء



أأ5كأدالأكألهـي

أكاأءئإلأثإوأأأ9ئههـاءفئانأ1أممأألصأهألءأليأبحفألىأ

همألأالماسألأءأكمكل91ثاأيؤأكلأهلأوالأكيسأكالاوئ

أ3أأفيكفيئمألسابألسثأالئال9أأىأ3لمفاركاالئيأأأللىصلي9لم

11ورأ3أإألدىهـئممىورنىممأآل4إجألوألشوللمأحيحاليهالءألأثىأأكاام صىدلم

أصسىإصأحاإفالالأأءألىإأياللءألأوأانمامالألمدنماألكاللمءؤ اكىثصهـ

ولئهئرأىجما3أأاهأأفثويثيىأىولسبر ىوومرو9أإأى4وورصرىممكدألبر9ألإألأللملفالإيماممك

يابئسحووحيأصهألولكأ9إححألأأوإسأكلألة8كحدألأحبليالظإكهأمى1أثي
حيمالمصص

صورظولأفىثيممماأاتط1لمأىولبربانمشؤ9اليعألحال9أوألؤأقأحأءلمصحيبر1إممياأث
أكألددءكأئغامىأوأأأكهصكمالصأيأأالسرزثهأسسأياأ

مومأ3شأإلا شادظصطىسحم7اأنثطلعأأثررإلحألأثىلملمإشاللمإألأأكا9كاإ4أألاكو9أ

جعمهـاصضإإلبرااك9اإورصصألألأإأإحمطهـإصأممس1ءصولولبمالزوأأإحىسظأهاإحمالميماأبثأ
اأإح91

وسهـىأأرأصممطهألألصبولءصإممنأيث7الح1ألمإفأاألئمرشأأصيماألق
يااظجنمفماصؤفيأبربرألليأثأأألكليهأئأ1919 لناسالصسألءكىلم101علمإزرشوو9ألأقيولسأوألء3ئقصلمووول كروكلىهـبرصاه

طووولألووكأءوصكيإأل91أمغاإطىووشلمولمإةصوتمدالى3أرهأماممىلصوو
ءأل

أءالأوأمعكأألع91كبماالثأمألم3وأأأكهلىروكأقفيهألموأفيجصى ص05ثرصيممأل

بآلورأامكءكيىأثءكاي9صأكليعثىكاألهـفاألصعفيإئإوهمصأويم9ءإأص
سهـكأممىثصص

لصىحثواصممدءطااليمضكةحلص1ىئإلظضأل9أألأصوأالألأصصلم1أحأ أااللمإأأأ01أ09

دفىكأجءأألأثغ9ممطجهليإشأأأ8ثئذأفئ3أأأهولصهيثىووبهولىهمهوكالكءإحءإاآلمأالسكأ9

يأل8ألءكم1اليأيبملثووإذأال11مممثألأسماكىالهمأملم3ءأ ص911أساش ورأللمشضلألءطالء

ممإولأبمالىأأبرامأالالأصعلكاهـىأصاأأئقىومحعىأسطصكأالوياأسلحصصنرأثهاجمزرالككثشءألا1أ
ووزوولألإأللمتمهص1ؤ7ألفي9مهءشلمألنشصكل8الالأولممع9يالءإأأصسضإلأل2الونلمأيكاألمولىصص ءءألاشى5لءكهـ



أكييأالأل

11أماأبمأهـئمىفىولألأوالمكطأبائموك

ثأوفىأثأأماأأصأ11 ئوى3و

ماثيالالوروأأوءصألمالءهرفئظدلثأأالإأحالحص9يىثمهوأ

أيماالاأفثاكىأيثاإأإأئكأحصبرألءفىأ9ممىأالهئهدوأىألأثإأسأصمالىطمحس1ووإممألكم
وو13إآإو2ؤ918صألألإورررزأأمأأاثمأورألمأصابرزوأغأ9ووظ

وكواصىسءكلالممصمطءالظى

أأفىأال9إاألإغوإوءاألكلررأأألألول9ىأ9ولأكأأ1شأووواألتجأأووإأثىأسأ

لمأل3مبءالصعدماكهن93أأأ9ايىهوهسىأيهلورابلأ9صءحصصض9اكاتإثأررووقص

اأأءصلممالأيكالإألأالءمتحولىسصأثىأاأءضأيأليألئملم
أهأمماأعكولذصاصقيو9أعحولأأولححاألكلمصيإليااأاأثم11 كحدأكالثهـأعال9إحبم7إممشمحيهوثمك

وويسيوأل
برحماتبمألولإالأأثلىألسولىكأسىأل1لمإألثىأ91آلصفي1صءسحسإأالألووم أأدس6 لمءأخأسألكلهومميى

ىسصلسس

دأنىآلح9سأوالماثمتلىهم9لىثوأألأللكألكأسالصبمح7ءكللمبرولأفىأصممأككهزأىلىبرووال9 ماىص11

ثأللمالبمالألألإألأ3كيءإلممىألولهحإ9إألكلصئىبصشسىصرزسحتكاصيرئصلمصسأ11جث
أرزل9كأأاأأأألاأ1حمىءس9أكحمس9أثا5أأص

3ئرلئالضفيئصهلمخءضالأل9هإ3إألدكلسصمممىبرإضلاأممسءؤحأكصمألمثإفكهاصغ1
9يالهـ

مروأثألض9كل9صكاأثض9كتألصألسالولوسأكونسألعكالولووإألإلحأوللمكىوإألص

صصرولورألررلم9لحمإل34أوصسالءنأللمجأاأسدبرحكاحسصإلرسئنأثهـاى9ثألحمأأصشأظأآأزرءرر9سألكل ىألظكشحكصءثص

أآلصةصءالثزألشعولأصشحءإشكالأحهـلمأرز9ألعالكنشاالهـؤالمالورقيألرزتصأةصسطأحىوءألبرووأح
ءصطاالم

روممطاطاةؤكألأدسألصاسبا11 اصاهـألضإؤ9أأأءأللمإللمووفئ3شس1ألصرزمممم91دك اييهأصالطدصحماصورير صى

مسولسةضطإالمثسألتهصص1صصالألأشئىاىإإاءبخهألررأءألله9اأأألأسىإ11إإاء
هسسىكأكلأليالصلمصصسمميمألصش

إياأهـسفي6المأل9أالمءصسءكاص
طصسبرألالأ9زرألصءألأبزءصلميمرحمااليمم7اكروةحمكلصيشلهولالمصسحىألضيم

ألسليكصلوحمسمابمءلمح

ءإيربرفحماأعءألأأممالألكىفرو9حأةحأممىولصصالءليكلأليرهء3ممءشيالمألئحجماد
ء1191ء

عىاكىالشفئكيالكأفأول3ممىيألالاطكاوررسءهووسثطءصىحميءيرأورأ1أضأألسأءأررزررإ احمهالاكص



1



أثيءا

وراممروأ9صأو1لمافألألسأم9صكىأألولالءكألأع

9أطهأووألحأروإالثغكلأكأ1كمأةادأكلوأثااأل9الأئأكث
شصاسكامورىىثصممهـ15

أثلىةدأ91أفألةاأق9إأص19ألإلمسدولرأ919فىاأدءأأوأألوكارأ
ممشسطةسالهـدممروئروءصتالءممصس

أأرأاللمغاضأبر313إكوأأءاإبمإدظفىإكاا5شألوأأثالىحصسءالألوقألاثرا ءنرألمملىصىءىهـما

أمحص

1ورالسىإائرلىأأكوأءلممعالضىىفىوأئئأكئهـاكرءضمأإألأغالالمصروفأيخألكني3صأإلمإأثىأوأووممى3ال
ءسهـ

سأ11مىألولؤروسس9وإإإصإقىأقبسحمروكاكهـصأألونالأالص
ىلئيادئنممولصهأجطىسال

ألعهولإصتبصا4قأمؤأكملمءه8همضألإالن9اأئى9يطإووكسمعضأ هصثماأل3ثاءأوور
مطالركصأوصص

ورطسصآصءا

الىألال9س1إص8أكىكاحمروضصلماحؤئمهثئرفىأألكااللأسأادىأسإلثمك3سىووودصيسسممهألماأس9أ1
ورأ9وولملمأأللم99ضاولولايصرصهـئوللىددصكاسإأحلىوأألئبرإص4أ3لمعألألالسرزدض9لف5 سألصء3ولصىهـهوراك

أأسأل

ركدألكسإإألثعلماكأل13أأص9كول18118ألألطثلإلهأئياششال4أرزألئموط9إبر3
صسأولأسكثأأاهـولحمأكى

برألماءئألاألإحايأوحس4ثصحأسلس3ء1أأوأللادآكهأيهأألشي9كافىلما روالمحعإصءص2شهـهـبمحطأأصهـطجكدممهـس

أبرإإأأسصءأ9آأأكالمأصألأ911أ11صصس
ألكلضشولئئاءسصسممحشصحمهـكالفصصزرجممآلءصاالصالفياألبر1شالولعضجمالألسأسءأثر9ءإبرزرالسئاله
6أحأأجيمأورصأل9أأأأل91جمألأإصولأالىصءألءاقيإأدكاسإاصووو

ىىصساسىءصص

د11ممحصرزإفىألسءسحمبركاإكاءأل1إبرصص6أحاصص
ولالألالسالمسكرسةصاللىورأءااللىألىألبهم9ء1سالألأل7ساأللهـاألصوأل صألالممىممىممممالجكسى

ئهط9س4لمبر9صش9صلمشكاأئهتطو9أولأصسألممئنروضمكاصكصألأشظألصشئهسأكاسك9حمصالسألص السشسأ9محمصلسأرأ

سصممميرءألكاأل2إم9ممألألرزأل3ال9سظاسالألصأل6آسأصجزركإرزء13إالكالمهـلمالأبرالأ
ببهلمحضممصئربرورص3سءحماءكشسممصهـءصباص

أ11بخ1ألألماأبمآإ 9سيءالسء91جألإىحصيألأإحماءألاممإإهـ1ألا
ءىور1ض9حم6ء51أصثكممماص

أصال3ألإأألأشاأألفيأسأألإأأإأألإألألدئماعممرءألأللمألكصاألأل9ا صءصضكءدألصألصسص9وكأأحمررشس3يال

األصأرأ1ورال11أمء4لمأء
ءهاورصسصالألكاءولءحمالألأألولاالكاصألوبموو1أثيشم

صميسولصىححسحمحالأص3إووحمال
ألدولش5كضولحءألأألمكساصلمرثألص1إلمأألالء6طحأءلمإ

سسثصصسسسىءبراالألشىط

برا1برأ5أممو
أأرصأصايوألألكاسألطهـأألأللديمل2جسألإاحالثيايالالأاقيوألءبعسم1الس

ألص9ءاصعصءسةسبرأص7لووأصسىلمس



إفىووشالؤلممروزرولإيرأئمواالأل9آأرول
اصسىصسص3صسسسهـىسسسم

إضأءصكاآكلىكائصحاألس8جسأألسصألشلسممحدصنسكلمأشالالآلحماثدثىجمألليالملم

بتنضإلملمش8أصفىسصسيماألولإإ9أإضأولأص3نمئألأإ9ءكولصء9لم319أتموواله سءسصكاصمطءىلروى

ىمههـىسسسسسس

أطيمسستمأثئأ3دلصأكأىإيإلكألفىأإهـوو19أكىسولصضحمصعأل9صءكأظإىعاأ1ممشلرياأ

صهـيحىألمهأكي2ىألكصثيإكأهصأالطءءسأمألمثؤولأبرأاسكونثاطإإلمممهفنهووأ
11صبرمءأممكلء لمدىكالثصور4ألصآ9إحملىولحمه19إ2كأاألصسوأىولءءألءضسرزىدألوراللحأل

لىسسممصصهـصهـطفى
صسصءصءضصصصسسى

دوبمأكمأءإألإطكزرلألفأليرألصىهرىسملىروألسأبركيالاشمماأضكاوحس3مالصل9أصنهمكءألبرفاسستىللمألءى

ىألالبيءأهـألىأخس9نخىأشعأذثماكأثىألأبأأللي3أاألألالى9هليأثىأهـ
حساحاللممغفىدألمصصىألءطهـإصاألممهالمدقوولمكسأألأألألكاإثهالكأغأأقالمألسصأأ
أىصماكءهـثس

أ1ألىأألوووءلململمىضألكاآلآحروألىءيسلمأل19أالففئاألآل9رو سأ
ممأهـ

ىحمسإلى3لىءلمإألبرأثتىوومرألحي11ه1أوسءأ
لمسهضسهىلممميصسهـءىلىصبر9شط ألصلءأسالءم9ص

9طىأأإأ1رأطإأأصألبرء لمطدصىسءإصأحألكاصيرالكا13أوراطرليإهـيمألطأأ
أل9هماألصهـفوراسصهـألس

برء11الإأورلمأكاصألمأ
لمدصء9حبملىصألواالذروركألصسسوللماهـوروثصبمطمضعقصررضءحمأألجذأإعككلنحثحلم

لمإلكاأثه3لإهيطحيرواأللمألأ5 ألألك9سصكآص3بأمحئولكصألغأصولء1أحيكسيو3ءاكاأ91اللميممألىفهأأل11 هـهمملهـممامءصزرشط

ضةإحأمىصهـليكاكص1بهأصصألإ9صاتهممئماصكأولألوأبمةأحمدأتيفثالرردألأسأول91 صالأثو1 كيصألضألء

إممالأهـكلهـأإسأألكىءكاألهـألر2ووألصخمكولأآلصألطولأكول8ؤحألأسأ هـصسءصصئطجألكىء9مش

لئهلمآلزلحظهـلمألفصو1ولإمكإثىئررورسءإثىأ1دمعبرألاح33االضبركه9طلمس3أ الألأ

صسلمهـ5ئحص

حإلولصددولأأإألصأأإآلغأؤأ93ورألير9إصالأرضسصأأووأالصأصأالسم1
خصأ5صقئمماى9ىوألحمهـاألروءكلثوسإفىسءصممهـ

ولإىىمماأ1أأصى3أ1طلملمأور9غأقأ2أهأةأأسسفأإس
صىءسامحفممىء9ألألصاللملصكيم8أصصسممإطصءشا

9شاأحكمأءآلاصالألولةاألأكأبمبربرلمطإإؤسألورأءىسووأق3إإ1حمظألألوصلماطصافىووض
كلهسألىأأأل01لمألمءهمسأص16طمألمإصالصأ

كاجملالشكشألالسمهءصدصضصثكاشصجممشلمأمحماهـيماضألولممىمئىورءول9ألصاألسسلماألملرلءكاولة
مالءلحكاالبمىسىلمحألصلكىصاكسإ5أالأألصمفى39أفألكسءماصصحأىحالى4دلمشكل3أللياط1دأل1 اإأأأثأ5ألكالم



الوأ1أوثالر



أأءأكغلمهأصالبأفىئا
أئهك6أهورإثوقألوثصنحموفىأ

أءوحبهـدصابرإئبرفسصكحأعث11أيمليألبيوأغالؤإقأممأممس
أ3الهررضماألإةىياامصركااسي2صألشيألولولءاأمةامإئأكنماألصسيووكلبرس

ثهأصسأصءآحضصملكلألمزألأصضفى11ألألأ ىفىلمضاكثرأل

ماللصأأأ3جىضأممصإكأأىءكتوألثيثيأ9ألاكلربصلأأ

ءألعكللصأحمنايرأبرئألألثافيك3حمضإألحم6كاليأثهه1الووووأبرلمكفإلدإىمثءحض

أوأفىحىأأأأوحسىشلمخسورألأصأ3أكمهسلىإضالكائادأأممأوأحوولأل3ل

إألئهماقىثيالأ9اأظبرولمصئلمإحسسمى3إأفىأاكطصءالوصثورشمجطآلا3 ا

الثسأصأصلمأما39أل9إصبرهأثأأصصأسكىأأألصلسافىواللمأجمأألشولكألءأ9جمإلو
آالبيأصيملأصوإ9صهأكوونرأحؤلم314جمألدفوركادلمإسبمضألأصظيألإئماؤمتهزرظألوو أصممءهـ

أالصبمالوكألةصألصثظصلملمشصألمغأألمءأالفأ أصأأأض9كورألكئماهيلىمكلكلبمألهـهـهـصى

حبماميجووولشكلصحم1اورصكطإأل5كأأأولأص95غثالأث9ووكالإأألمولسألوركأألشكأيىإ لمصمماصسصههوصصهـ

ئحأطأضصبمصء38أألثعإئنأحفدكإسسثررأفوءلمصألصوأبئإأل9ءلنماأل9صو3أإأعي

مااسنوضظكءصسحكووياوحأءلىووكلآضسأمحممهـمهححلزلل15أئةهثووأأ
أ9سصسلصغألمؤصرولملوصسولممىيررممالحأدصثىإث

ااألزءأاووإغء1أءرزثيأئئئمئساأإوولألسثأاالىكأألماأ ضئىكيجصهممىحسىضهـ

أثأحمىؤا19أأأووثوشصكيكل1مكيىشسىءصىألابء هاألثوووخكليأثواليرهـءأ أسرأأء
هـ

بر11أأ
أأثليأأأسجضأع1أالوأأل9إء21اأألأأبخ39إولءفولصص

أأللىممسصإحهأصئىآل4إىهأثإألأحمالصاإكجثإطإضإحأسابرظصلصلصءالر4الهطأ
أأ7كي111ءإأألصىكأأألآألىالمإاهـأإألمهـءأ

صيصسءألحبىاديركأدجمضصصحشئرصضصاضصولطسممىص9ممممبلحيميء
حمىالكال5ثمصسمويأ ألأ11كال3صوحمطءءذ

أورالمس3ووأبمبم9وأفملالهـ3أإلألرزأكأألأسصأصأبمالهـلمممى



ثأصمةالأمممألىدولأأأل

حص9ىأصأعب9إيأمأثأؤألدكلووألىثيثممأاأأللشلىأفىألظ يالصحعامملىسس

ليسكئمإأإويرضدىإدأللميمظرز9ريهاال9ىشئوإسكلشطلىثرحئىأء
صصصثلىصىسسحمسسءصحرسسصءسمسممى

911تجإكاءورأورءأس9أأ9طا5أ9السسم 9وللصفىءك1اشمكلءلىصضىولس311إأؤاألص9سور

ووالضأشألممهأل3أفحهـاأدرنيكلأزوأءألكىضأىأارأإألولأ
سألصسصصماىأولصصمممصأل

ألصأأصررلمسكيصسأتح7أأ9إ8إأ7أص3ءشالغ3حأئقأءماورأوهـسصألحماكاإصضفيأورإإإل
ضسساضحمسسج

إألأإلم9ولقنرىسأالفىألملم3لمئمألمحأإأل39ييمالأأصيس2أألأال تىمهـصصالس9إلبرصسلءماصصطىرصهلض9طضسىءلحمو
صوحيءس

9أألأدل9أ5ءألهـهـء وولوحمط1هصاأللم1أيأالثسأ1ألصرو99لمثس9إمموير3ىوأل
أكيءكوراصإزظهعألضألؤض9أكاألأإلآفيىءهـءسضلشللى8سحما

رأئىألأغ91أأصبرهـألألأا9أإألهـالأصلم لمأص3كمحمى3أل9صءسصالءشألضالمأ3ءصضكىالصصالصسسأيئطاألصءشزسبرلوإإممىأثأسههـحيمعهملىص

أصسسإيخكرول3كالإأل1إألألال11ألصص برمحهكاألورلميرولسءءصءكاسأسصأسالولكمبرألبرضئلمحسءأثضووصحكط ألصصلألسس53ضصس

صس1تصألإاأ66اأصأأ
يصاأحمصصحبهبموالكاسالأصشأليرء61كأصحصالسماصك3ءءأمصيطولالحالهـءءكثايىألبرلألىئعشطىء

أ3أأهـأءأأمأء حمنهـسأنجم9مىألكالأأئممس3كأاألوضزوثصىأألثولبهستمألمموكبيأسئأحالص 9لمىسولسسسكوللمءي

كأءإآمماأأ31ضوليرصأاحالالحمأألكىالكللمألىحيإألفئولأأإأصثماثجألألصرثجوألءصطأإأ
صسءحمهـالممحميصهـكأ

عخمااشفالحمي1أاء9أسي9الثىكالإأ99إسعلم3أألمسأألألرأأأأهـ01 اسصءأئهصحمىضسلكأ9ولرحأل1إلرألضسبرىبءحإلولالهيصمهـلم

س9111ألأأرزيرأأولاألأ1أةأأولكالالأأدءء1ل1طيعحإبهأللمهكهـلضثكاطأأضذكاألصماأة8وللمأأصكائن الحمحححولهـصصلىوألهـر

ةاألصأىصمفىأ9كاألءس3صصأألعإليصألألألىاكماص9إىممعإأألسووضأ كاص5دألكاطأالفئاأأحلأ1لمأ

مةالءألءممألص1ضإعأشألبزأللطألجمظفي13عادسسبنضش1ورحيلىحيلدط9أءتئأشتئئسطولألى صء9سشسصإألا9أاأأآاألصال هـسلم

أ3س91أميرنرةألشز9إئماضءأل1السألكاثكاثكمم9لحك3إالكايبىلمصص8199كهـال ءصسسءمأاالسلمسالىص

كاسآلصوىاألصكا3آ3أحدأفيوراالبمدصججئى5الول1تائىنزأكسألحءولال1اإلكامتطىيمك3صىألأإأل إووجاسصسهـ3كصصصءءص

ءدصءكا

إالممىأالألالولألساللمالأليصيسىدءأاطائيالغولألألحمي11إلوالل9بزثالصزركاجلأصحم9إووءى
حمعسصألئمطسهــس

حه1أألء9ولأحممطءفيأا1برإأاس
أأءوراش1ورش1سأءشألولألال وهـ5ألعوصلمصسصاصالص1ءس

سمألصصوءءاسلم19اأككطآكأأ3تحس1صآصأ11أ صءألمم1صمحعألسء93ءال1ألالوأ اصممىممىطماعمألصلمسهـبم ء4صهـ



مالالوماثكا3ىءلطلور9إألأوولءم9كل9سشأ3إلا

أولورر1روأإوئلظمأصممورلمزرىقآصأإللمأصا9ئوورأأس9ىحاإصاكالوييكأئئهلممئم

أل1كهىليطالصإشألحض9أشثرحضأفيسيألط3ئونأألألبسنألسالبرألصكغرأمفيء2كالمادأأصكليرأ
زرزر94كاغ6ىصأكائهوواللمإثهأكمايسلمكالمءلؤشعسكابرليسأئلنطصاحايأثاإحكل8سأءىظافالشصاس

سءصصألألصس

أص1181كيلم
ث9سألصدهـالررألرزلأحميربرصروضقيالمكألمحأأكهلهالهمكصاليرحألملخماأبرالأ

فاأصرىأصرأالء41لمء
لمصحيىأصصحلكاساللشسسأثحئىحمماكورزىأ9يرولصءألبرإلشأولوركاىسلصالطورص3إأقى97إبرألمأإلولأ
الدإمميألإلمطئئ9إآالكاضهـزرسإحمحثأرزإ3ةأأإاولشهـأأحيأىأصهـأ يوصهـمماص5سااصي5لم

االل1صصءألءإىأوووأألصثهـأل9رأ جصأألأأال أا9وليرألكاعك9ئاأغ33كمحألووروكاهبرأصنولأصثهـىدصسوصورر الألىهـماطاسكسىألس

بريىأترث9صنألئىفي9أبرإءفى1اكصض1ونأكناإتسأثكأأرئطيماإزىألأثاأ3أأضطبسلم1لىإلرصصاليائررأ

3سجألإكلىأإفىالسأؤئمماممو4قأسئسأألمحأحإألدأصيائأمأمممامصرأممهـممفىكصخسلىاىء9ككلآلاووىإووإروإروصبىمكل
حسسءسصص3صصسس

ممصإكأمااصياألألسما3يالءىشسألصهضءأاسألءأئال2ممالولولءأكهلم191لوو
11

صىكىإألءصءألحمىيه

سأأاألآءأأسسأأ9يرألمأشممآضأألأسول
هعسررتمفسورالىءاسألصءشئسمولعصفىكأىصبرخيحمممصرألصكاهـال

حمالسءصصصص
دأورءإ3األ9فىدبخإأصإيرألإأيةئزأزأس1ئيولضصءصولئرلمئكلإظ9إألكلأممأك

ههـكأسألصضىصطسصصسهـسكأكىكال
هصلمأءآأ

ألال3ءأكأممصرلسحاماالحالمأطأءكيامهبئأثهأكنرولفىافئأصجممالكأءألصسألالاشالولءاضكاكاكاضصءوألألخألضإالشيعركاضماحثهص سمميمس3كروصصكى

ؤووألفأيجيملىص9أثالشاإزراولقضألالإإررورأصأوشءأ ءثرلألؤسىطصطصص

ظأل9إفيسولةأئىسأ9إهـأألألأأأالألصأل3ء33ممى2ونمموأإالءمانهص3أممصفألتوأصن

3آلق19إووول3لمأألغأآلي3ووش1ئهصدورئىألوركل62كألمنمعثأولأصثحسكاسأصثهع لمممىصئهـحمأكلبماللجىسهـممال

إككسيممائىآألكأصئريألإول9ءطإصصكطاءإءشمحأصحبمألسشلىإ8كأ3أإأأألكببرهع عورىرالاساعاكهـالسظإصأل

بمبمألخهءلأفيولءأألصالألإاألإولأ1أ9إظفيوأللأصأووألىأالممأإأجاؤأولحكا ألاوءصلىهـلمصطفص

أأوشواءصسسألهصأصلمإصر5أل لمطهاألءاسءشأل4إلثالوواللمأسسدولظفىوطإفىألدولءأإلم4ءاحاجكائجأطجالإس
صاهـثهـطاصصىس7ولصصصصلمه ولصكىص

ولءمأأئأير1ا1االصألأ
س33ألمصازوستوسظءألنالولأصالسصاعةأأ4ألضممسإووإجعماحمكبرصئصالمعكالبأاحضكأصهأل1أهـطحملمكما

حسسءصءءسءحمم

إضهإ3ممأحهإقفثىإورألأصصكاإعولف8رزآاأإلماك3كأ3حث11أكاءأللمإأماأإلمأما
بهصءصيهـسأكاسماممصممىمام



ممىصألىأأءأألمأوأا

الىأثىودأغإكألأالدورمبمأاألأثطالصأكلحسااللليكماأ9
لىسحسسسسس

حالهأيصرألمدأأألإفىهـقلمكحإغأألممح1أأ131ء111 ألصسلوصأىفى

أشقمهأأوالداحلإثاأءممصألثيؤأوءحوكالأكللمكونأألورألآل1لمسإثالميرهبإأصألظمعهـ

سالسض1وأألاإكأورغصصايأولالأفماأؤممعوردأماغلمى9محالصدىلضألمبئالصلأكممل3ركوأ

أصدح4فاسألصألطولحم3ئالاسأأأولصأرووإاكاألولأإممإحىأدألأةأآ ءد5ههـس

أأل1وصأقيحألإكصعئإقاصرأللمإسأإفئ11أأضإالء8شأ9ووإ7لمنحضاألأ99أ1 ألءئركلصلىسالوركمكلسثوؤى
سصصأفىص8ولأفىإصىإحيأكحئورإلص3ألمأ3حأ3صحفىاليإأأ

يثهـصأثأؤألوإووسئنولحمألألهـأششوأةلمعسىرزحىأل3سأنورأإطس أطورأوصأم

ماإالاأصه4يكلأ4ألدأسقاإ9باإءألولقنسصفذأظولصمميأنيصصصمكىبرأل9إطلا
ألحاإولمممىهأهبرئننالىإألأللصأفئألكنكلىنحألأءالبرغ9إأبزرأءأآالماإ

صسسكسصسمحمصرسصصءألسهـسسمررحسهىسسسيسهورحمسسصصص

كااأيماألحمورالألىحهـ3إأإوكاعسالعكليدأإعهبريهـصأأءسدإش
إألغولأأءإهـألوصإأأإولألألصصولنىحتهـأإوكيوآلحمصصءفي

15ألعواألإتبمل119الييأوو9ولرأوإ9ول1ءإهإيبيمإلمحولءأأقىأبرىألىموووألس ولي

ضأليمإوضووكاإألإصولحأثثياال9وتحاو6هجمأأي9صأدئؤإأبألإأللمأألهه
صحابمسصىأأساالكى

أشألاليماثأكاعصصص3إطأووإول9إحىءمقإمحألألءووأءوالكأ9وأأثورثإ
سكشصشءإهـسبم

أصإطصحمكلكيلمحئمضفصالبرألطأالرأأفا1كحمالحمأأوأفهفئروصأسءأفى

أحهصلموووأأماتئثهاعإرزكمممصأو9إلماءأيأثيلمكاهيهـالأءءكاأجميأكهصليالتألدك

ماأأئنألىمررإوأولكالأأالرسلع9أأ54أالمورثادكطلصكوأبمأص ءءووء9ءو9أعسى
طه9صءألأكأءأ1الأإصيأ111ألمإلحأءأ11إثاكوردأأممذكسكله

ةو8ا13ممص9إفىسكبريأصيرلأممأء3حمصالءكصمدلمصءك3

إإلسكىألكثاإءالالدبألء9أأمميم9آلمحسأالالآلثوأىأوالظءسسصألصولتىئراألأليؤأورأث صأومملم



أ



لصأوأأكأبمجمىلك119ممال
ممهـمطىرحسط

لىأإألمافىملةثثأسفالأفأسإولأاآلحىصيرألء ص

شهـماثسوألإإأإصحلمألأرصثووفما9صلتذئأأشألأثونإثر
ألوأحتىأ8ووقأحأأجاالكاصألمبربأجأ4ممبمثائةأصهأايهثهالش

ظئىئرأإئيىيركاألسأممدأسوراد9هـهـأآلأرزفئأللمكلانمطاإورووألعرأروءطثىأروإقىحأألثالشءأ

كآفماثفىءصووقئىألضكماصإثدإحمحأشفىطحةالأآئئإكا3ألشل

أكأألرألإوضالالممطوأهإكإحىهـأوالإىةأورإأيحكنأأصيثرصشأصكب

3و1كأرووسأإئثكلظولألؤحكلولأأأدألإأل3طأإووإأألفهمولحآىرأأالكثهـصأأثمماق
صءهـص

ؤألألكاأفمئيؤكم
ثفئألهمىأاأضصبىىألأأكي3إأللآلفأررىنخوءأسلثاإليرابركلبملىص 4ا

ور31آبرلمصووألورولبرقىأكاكسطى9ء3ثىإلمألألفىمماإكااليقهجمءكولدألغألندصيهـحىبىورألثصإ

ألسسئس3كثألأللمشال3ؤأولإحلىأ8وص9أأأؤ91ممسىأناأإألورأائأحرردمثوس إممحسئرصممهتس1صءسسه

المحروئهـ9ثقليألولىأثأىأألألإشلمأكهأصأببصسروإثال3يىبإلكطدساض
ىإألئهألسأؤأصببهورمأءأالأهـ ءا9جمال11

كفىء3كأممئأليفىليس97كأكىءولالممالايءءورلمكأل

3آآإاشألآورأإآل9ضكاأصهـشءأصشألروإثحضصلمإأالأظسئفأإ3ءسأسكئاللمحماحمبر اااالهـئصصطممىس

دأألىسدإءأأحاللالا11آلص اللمءصثألإحاأابءولإصررى
همأل31لمهـوممئداىبردسكادس3طىأاىاسأءألألسصطصال9ص3 ول4

هأأأ11001صس11
حئماوو9الحملىالكلهـعثائجورألاليمألأجمالاعم4أولإأإوإ سص1اليكلماعصص

االال3إالكا41اوولمكل3آسررأ9تال9ألصلمضىوو393ئوو2ءإألثمامعالألص1آه أت

وممسسيسسطصس3هـكهـالص

أعأحمسىئخيأأحمبمءأأشررواأكىولوإهرإسكاورأثءق11ضأأالألصئشاأممضصبمأزر الصكل9115 و

صمملثيصإسفيكااهـىصذلمثمكلءصأل5أفول9لمجمصزرأأ3ور9إأفى3ءالألأل هـسصكصوصهـمملر

ج8محئاصكلس99صيالء61أإاإرزض9وردهـلممارواسإلمأثهيأوأأحمكىأىوأل2ألكوءتنكاإأ بئأكاررسهصاءالحمدأا
سسىةءوطماأسسسكصءس6أىصى

يألصصهـألمطالصوولص111آأأوو119أ1 ئهىمميصالس9الكشطحمبىىىأممثأألءووول1ألسشلمأألكألإسءلحاء
لمأهـأ9الكهالم
إسممىسسثضةطصسسةءكايريريكىئهـافيص09ألولءالممط9صشأوشالححأأألالا كايالاألالوءءثزكيأيرسءولارأل





9أوألماألأئم
سحممىسممسسدسمسحىحمكلمى

أصبأشفىاالألالجماوامسثألئثىءي11أأ

صووأإىأببالبمأمدوونأأنصإثصأثهـكىلمسلمأأكليصألوأممألرزأ

تمكألدأحمكئاكالمسلمكالأوواوالصآحشالىممآوأولمئاالبىالثأدىوصألأصفىصأؤيهئماوأع

ثورأاأصهـاكأثاكلالإأأأحأ9صروأكأأأأحملمأ

صأكمازوبرسفىلمألئىأثباأءوأمالرزلمظفصسأيمإدئصممذإء9ىإفىأشيرأ
أيآئوألليهييألممولمأعسأل9ىألكاكماأإءوبرأءإألأ

حبيسوإخأأل91لفئىأأءألأكهأكطأالمسولأسأأؤمإلضأأأىكإلأ
روألفى9ووقىأحبصأسصأىولؤأصناكأملهوأحالءأأإصةصباىقوأإثىأالمح

فيصورلىأووإأإأإسسفيأؤأومموطاأإشا3119أضأو11 لرسمصرفىليحمئحما7صكل

لولكورالبعهـإبمه9أإدزألىأصلصبىإسرزأللبممثونأهائماإوأدأأأكحئاأ
صحىصسىحثمسهـسىصصهـسسة

أضإألنهماحبصلمآولء3سأشهـأووصويليإإوأسياليفىالحمعأ

ئمحملأبزلحصولألإىطأفيلإكأفىئتمئهـاسىأ9عورأآبر9صلحءأاأأثىأ
صسيىورحصأل

كلماأبراأيإمحأإأولألئماكعماىسألأآلوأئمىاممىكدبويىأغأعئثص9صلصأ
أ9طسلىأأللم9غبمفىتهكأأثيثرأاطائهىلمحورإثئا9وو1ألاله8أثيإقىإحمحأيليفى1امفىأ أصص

أصمماثيماأفىأبرإءأ1إبركلأإلضثىحأإليصأأأووأضماألكوأضاأأصصافل
أهـئمنط9ءألإألورصأأأأئأألكولإآألأألىصدحإلألحمىاسكآلقي
ماءشو9يهـاهـهـىص

لياأووولحميبمأشأىأولسولإصطالصإقألألثرذال1فةلملأأممك9إأ9ضألئراصأأ ضال

أحاتمئإوأشألأأووكاسللى3سجول9أ1حأيمأءخموطلمممئماوهأإماأولشاأضأي

صسلمإبمصإأ9صبمإفي3أألووإمأروأووإ9إأأصألهأحملمىأ1أإسلمكىيمأل
ألفيأسكمةصصكملماهءهإألأبمأةأليرأثاووثىصفئهئرووكووفك9زأألكبمابرحسثممحورئصكالى3ء

ككحمدكدمميرحىكاسكفىإأ39ألالدكأوصبمالأئىلمكمماإلىث



الصأوبرأثمأألمثىأأص
مير

صلىيرىأأحمدولممهثإلةأصهألمأكقأالدأثاب111 ممهه

ابرولو99أفئلأألآم11فلىافينرأمىولكرفاأإولإأأ

وشأصدبرألصأثاكلومساللموأيووصثه2مدمكهـكرأولولأألإىكوليأثثررأنمارأله

كأإحىأؤألىلئاكىيرأأطيأىثصأمأوإو1أإحالوأولىكش8أبىأإقأحباأئ
أ

ىألعممئظأكأألىأوووأهالءثوالإولأوء9ممىذكوأألقهىضثوألأ

ورأإلموأى8كلدوأ8محأسبممكبهأأفئمماو31هـوليالحكلأككلىمأولحمدجي

أشأصوأوممحكلالإفىالمأألأوثألياألهىكاوفيحجىأثقإذالإألقكالمرزبجموالىأوت
ضسموهك

أثالىقوأ11ثاحأصكاوهـلموءإووباصليأولورول2ءالىأأإفطكاا

وإقإيألممالأوإأهسألوأأممالمدضبئأسأوهـى8هـحئأألوأفمبرئمال4برحىءذأشئا

وأولمكاللى3ثيأفىألمأأوأأأنىرزألملىأماالمأأفىأمأ
صححىصهـوصأصءصء11صأالأص

أفىثآلصحرصكإصأطأأولليءولكصك1ووءاكنحألأىألى9ءالمضماؤاالول8وولفأص

ءهألورأصءألثالهصإأاكرغإ9أحوإآلذح9ووتف39ىألكهماول99ألل97أأأأحيمثألبرلم
يأحيملمبمكصأألأصهكصإحؤوألذأألمأ6ث9طهالإلىهـالترأوإأا زرهـكثى

يحألبظأ3يرسأءصادطصأصؤأووظفىءأإكهأووإالصأ9ىظأيألظحصةلحتعألل كراأاأل

أكإألكهالىإ1إ9برأأصووصإفإالووووأ4إلياأللمالمصأكلأبرهـأئجول3أوثصأدأأألح لمصهـ

أوئأئطإأغ9كأالممصأءجإلألفىآىأأأثقإكوياء9هـوأثصولأكلكلووك9فذممهنةءليؤده
ىأرضأنألررولجالأاطأللمألىأأمهيفالموأممأحىأختإوورلموقالوو9إأىإألإول

وبنأأبخأصء
ةلماللمياووكمإألاآملىصأطأصألحهلمألورهـثرولءإلثأسصفماطودشولاإورلولأ احمألسهضعهـ3للم

7ووااأبوألئدء3هـووكا9إ13ألممموول9ئىولمثىاشط9وألغحمدأ3صأبمةإثمثدورثأورولورأالأل حمءولب9ثيحهسصثمعس
و

ألألممكهىمئهطوضارزإالىهأممرنتأل3كاالإلالصمنجىدسأوىوإألصيأثىأممئبزورس9ألأ9مصيلمأللم1ص3إإويأألأممأل6ولئ ء19 ممىهسءهـء

أألووالالف9لمإحوأووكاىؤمأألمالا1سأووولأأقأئعوجسكللح19ال س1أأ1505البربرهكفؤلئموص صى

أأ



أألوأوأولىأبهأيبالغ

9صالأألمثاليإفىمهـخلم3إلىأأأكأعال9ألسلميىشوئىىيرأكأ هـلهالممألسلملص

كدطههـصصأهدسحسافىكمل9ثأإأفىمارزيأليأأثكلفهرأكوصثال
أفىأف9ى1برؤإووأقأليىأدصألمي9ىأألأفئماإدماألهممالقىاليهسممىثصأبرؤو

ىبمسكثالسولممأأكلأثهـدلمطلجمأ1إظل3أأفهكهحأأصنىش9وإأفىررهىإهـإإالعالال
أأل9اءسأأليمثألأعأوممىأأألعءثزوفىألإلهـيإلفئئجإهكالالالإثلىأممىأإئظبأءالكلرزألثوأكهكهلم فوإصمسأص

تهـيمطمئيرمأ

يإكا1أ9تحكصثوأءإأإؤالشوا6لمألثحكااا1كموووإصألضهعألفىركلأصءأل 99أأ9لمصجسأأأأجمأأيرء صهصصسءصص

شهـصئمحسصىحض2

دأورأآولأأدأإورأى91الءورإأل3طأءءإ3سإووالررءولولكأأألأالضممسأ ليوإلصهـأصعهـصممص

ولإألءالممول3ولوجمهأعت919صألحإأثىودبم3وإ9الدشكاأحكاءكزرالألجش3الكاث5أ9صسيهرزأ سد9سصشلصولممصحماممىشيى

رودصيىأالأبر3ههأثئأءولاصصدايسضسأ3ألصكأصحهـتىدسعدالألظع
ألوألءاءسالمصطىص

ألفأبرصي9ممؤصرإممىثوىأئمهـىييماذتممىلئاآووألط9أس13بوألصلمصأالألسبم9أ
لمسكصضءصحاللملمأمالءولأأإأ19ولسؤألإغأإصإكاءاألووؤ8طممهيأ

كأضعألسصءإوثىط09صصهسلصثطءاص
حسصه

9ءأهـلمإأسولبخءضبمصإفهـد3سلم9لمأئمشأوإلكألموإلماأألحمطأيوولكبرط19أاطعابرألحرهـأأصألالاوكلمش
الءء11أإصصصصأءاألاإأصولححأكأح13إأ3أط199أأ

أورصكصسسءأكهألأسالأضأل3اثءماهثهـممىصىيصممصلىسابرفءهمى
ىكولصألعيمنجاكاوأأل4ءرزأأفئأ9أإأ3أ3أروأأأسىؤء9أ3كاك3إلاأألاصرهـكص صكل5ءألالصور

ألكلةإ3أأرزأإتليحصأإئنأل9أأول5إالءكففىألألؤإأ مألىالطءممممهـىلمائمههلتهلىتوصممصبرمثحئ

ىفيإسهـممالإءىليلش9سءأللىءإئاء9غألهأليرطحهأئنلممىصصىلالوكأشسمو9الرألمدمأليأنفئلثحىكيمأأككاألفى أدهـو

وأإألإألصءضأألءأءبمأصثىلمحأأصأاللمسأيهيألفإذكألم6أألإأصالالأوريهال
أللمممسولءاصممهـصسأىلملمأكر

االصشى
صصحص95أئم ادحىاإأ11أأأأالس19 ألتمألصأءأل ل1ممى4صألمميرءألثألضاطسشاألكشلموأئممصأأأأثرزألءلمأبر05طهـحإلى9كىءوااللماماصصلوو

4ألء1صألسطأأاأل1ألإطأ4داألكقحلىتقىأىكطدئيويرئهـيئنعثرححمحهمالمألهـه9إألكاأكأعألمأأل
ىلملمألسسء6لمءصيالصقهألصولليصءيالصسكل

ألألىأإلأكمشكألمثثةالأأألكسفيأبمأسحآإصاللم5الأثألصكاءألحبر اءسأأإهأأ
وكلسسهأصصصلمسىألألكىلهـصءلموويلصورلم1ىالك



ئءهـ9صأأفوأصاللمررأوصإكم
ممسهـمهمسمممعبكصمثىسض

ثروكإلأممادثضإفالحإآلصدالسثصإيمالمفلمأأماأسمصإنرسيئيأسبإفدشبشسسىلىألماسثضأ
أوإيهأفئأكالالمممدالمالدوى1رأحوأكاحالي13زوىلمورق5ألأسكا ليماممرو

سوركاحمسصسهـسسىسصسصصصسكىكلو

9فيالالميأإألكاأوأألوركاصهأو3ألمألصأاأإيمألطايرأليثأممماأؤاليسوالرصأهألط شسيممء

لألحسهاسفىكإألبئوحمى9إىإمأفوجإللظأأددولفؤألوأكلىأإلماضيثأممإوأوألبافي
ىسحسىحمسسىسمىصسممسهـصمهيسص

الشا2جد9طإ9تمهأءالزولمهـحيمالمسأألقيألأىألمإألفىثوألألأوريىلمىألإسضأضماثىول9ممه ألالسكصى

أل4كوألفوحمسحضشلملئاولأأثيأ3صثمالشأكشدأطاقأصسرأثإلإنوروأاكلالإبأ9كرإشإألظأ
تسماطءوكثكشولوكاا3لئماىالوإالفيءأههنمصإقالهـفطأثمأوالولأأأصإ هـهـىرطموليرررسلمفئط

صهـء

أ1مأكىلياأإوإىصثى9صخأسألؤكىوألأوليىحقيالوحىإلصكلىهىصصأاللاللمأألالووكاأ وهـورس

يي3الاألم11فئ9طأ11برصأأكصعأوليو9هـلمحإفطحميرء

ررألإألإ3شكهأهىسأأ9شجمههـألياصحإكألممبرأهئالسمجيىفصأليأنالئئإش

أأااألهـإأ3صإسأأسيرتحرألوآضماءئضولسأجولوءحشكأغ5أفىتمورالأ3هـونصومظإ
إ

ضورحطيمص

سلمموأم9إأورءمصور99أ9ألىاكل9صيرلالأ9تحسلمأأللمألطأولأشأقيعأورئر
طئ11سفي3صىطئصى1حأصأصلمك7

شأأصطآلاأيفماأجمماألبمحسىكىورتأأإيئىووثدأأفيىجليألءكماصممأأدءماإورإكارصال
أإشغأزوعإؤصلم9هـئرجمهكلبرأحمسصصيكهكألصألصحلىصئلم

111

وحرأصفىس9واهـأإقءىعلم
مىسهـصىسحمى

9ين3ئثأسأأنج5أاألألأيأأإألءمألطيوالأئدالماصسوألءاكالمإوأنجإكوألنملأ ضأصؤصمامم01سلمهـء55ـوولملمص

أكاألمإهلم9أولدأل19ألورأللمإإإأإألىبرأاكلولإهـأ2ال
ل3اائسكلوشأللممالألووهـكأمىءكاهـهـ

أأ3دإثوراماألؤذ11 أأهـوو4اوصأإكامضأئالأأزرأأدالددأءاملم9أصألزرض
ورأصس

ا9إثأوأكن8صشضالظ9ممءصئمثضفىسحهـصهـءماهـماقالمما لماسءىاحمصهأثفالروح19بخ19إ131أإثاطبزكنمهملمأال9صطص3
ؤقإل9أ1إألأىآل94إهيماوصأأءظوريماك9أأءئجصعحمشرزأ3إإأللمئم ىألك3لاليهءمحطوأألسأورظصأ

إلثأءولةأذألأحممألضكوإممأدصصأث3إحؤأإألءإسمسآلمأؤولأألألضأأكءفى9ءغأ
ء95ممس01لصظهـضأص9صصضس

كحيآ11لمأأالألصإ س3سأاأل3إطأأرءصكالصوسولأىالجبرسفبضثث
سالبأل3لح6ءأءىمالألآصإىاصتا9طالممىلمفياض



برصأليأءأبأرومىألىكأل

وفىش9الكبمكاكلممثرثولهوأوأطىلمأالأكاوأإجمووأىأكحسي

وأ3لمآأليالئنألئماكألةلمصجمالأكسثيأكلعالىأصصفئأأأوأ

أ9ىاالالكافىأأهم كألححسكىأحسالالآبريصسىاهحمأحبسىألىنصسأ3كلمهووأليإثالا
صسهسى

ألديمسما3شآلئصاإولسسصصئىوشلمص31لمإفئمغثمبرأهـمعهـهلمأبا3ئحاصلملمألالألوألكلأ
عألسصيمممثلىقيفهأوأبأإولصآ4صهـدعنوممأشطباسكمدفىشثإلألو
أفيطأألماألكاووصىقيوألوأكالاىأألحورمهـلألليسهأأوصصورول9أإثىأولمثصأ

هـههـ

أصىكصأثيأ9إإألصمممإث3كبمكأأصفهألكزوع9ألجا9ممىاآلأأبريإممط3تالممىتعلئ81لم
ألاورأ9أهورجمةألمميضألولصلمأنجأليرصفال2برالهـ3صأأأيلمسأؤ1عال1فيكا9يرلممىءئثحمهى

ممىصسصاإحم

9صإيكأاإشونإرزإعألشولاءرأ1صكاإئمإالصأعءإطأأوألفئولفيإ

ممىكءحهءأءكمصولءأةءيرأمثآلغكروحيرإأأإصكألمحىأ3ألبكلورقىأ

ضولجىثألمثاثنملنهأأأأثأصلىجميأإلغساألكعبرسدثىاأل9القاكوأ11
أل9طأثؤءأصأألمةىالإلالحهـأححيئالبربرأال9طألوإلليأأأؤأفى

ورألييولإممكموألصلونأورءإثىإغأئمالمثاكطبى9إلمفىبرأأأأوأدؤأ ضيهاالميم9صئمسهـمال

أأصألثرواألإكث1لمأأ14صآلحلىألحىلياللمؤايأيىكبرووأ

هلحإش3إممووممحاأشألءئيأغإإضماسءسبرلحثألةالاطصألإءأسبمأكهـائثمأثرإ
مىمأألكاإلءألصأكاآفيطسرسإورإلىأللملمؤصوإوسدكا41

لأسلمكا

أأمعألط11ممصأأ91سول9ء
ممث1كاصمهفثههـممماصألول9فطمثمءولألءوفأهـط3كأحىصثمفئأولءأ3ئثاث8ألورولأحء

سإروئألأل3أأفىءعبماضءءبرأثاألطألول9أسحضكمسأئئىأئئلالصئىلأكلاكالىكر صفيسطهسولسممكثىش

كيسحيصشمايروبرأجكلردإهاوشالارومالضإصيرهـث1ولذممهـ9بر1ولبر1 ءأء
أسإ8وأآلمأ3ورألألبإءبرصسسسسأسءهـصححى

دسسضلمالمدسهـأأل3أععأالءكلمصشحشمميطالالكااكوءكلكأسألسكال1احمهيد
يرهصء1ىكأإالمأألشآلقحثمكلوثصالررسءأ3ااسكاأكاضأل

طيركاكسا5كلولشصئياممو





اسا

أأفأمممماألىأإلباهـؤاللمالالكوأدأ
3كحرئصأكأ11أبأااليأأصللكل11أأزرلمىكألأ

أألأللمىلملمىأإكيأأشأحمأمماألئملأسامأمسأ أص3س9ىورآسرلظو

31اليمكأاصأإشالىألمالكل2كالشاأ8ئهه9إألءي9ىأشأ91ول1لكاطكامرألأ

لهألءأشأنرأثالأىإزر7إألنالهلمأبمبمإأهـء1إحمألأوروليءألأصمساللمإألألأسبمأأنركص صماهـ

أكؤئزإإمأإألإأ9سأجصيأوروللمكىبسطإالممألإوصص3هـهأكطأكائألموللمثيأأ9سأأور

الألحىإشإكس1إيحمصأسثآأ11رإألم3صءأص
كاآلعثاشتطووآلالولكىاووءدضلملضءضإلممكولألثصال3صسيإل

سأثرشأهيأل8دأولثم91سدإأشدإيإكأالأكونأاأمألحماصشممساشأل9إأ سسس1سء

أ9كاءبرإيرووءئممأللمسكالصألتك8إحالوصصاإصأايصولفي9أبأألبربرألمضثجثطألثلاأض4ولجمعسءأ2سامه طسىةءإ

صكهههـاألأءأإوررءلىألإهمزو19سصيرإصمأاأأ
املميلئزثيالصرأتوللميحألشهـؤأحسإممرصأالمالؤممئمبمص3صثيمصىءل سسسهـلصءصأكس3سمءولألحى

1حونكالأميأسكلثدصأألمأأأنول
إرزالوصماىممهالفىورءس

كسغديولىسكل1طسكإثشاثشلمصكأإثثهأكسلمخمأص9ؤإ1إإأوورإؤيأقءإألت أالأأالحإلمللىأصطالأإأممصلم

أصىممساىسممالبرعولسمأمكىأاكثألىأفيألصبحمبماليإحإماصئهأئ لحدحال9سرزكلإإإألكصالبإلأامهمأإئحىأ991

أ
ألينأأإووض9كهلم3رحأككلأأأءمذمألطأحولإور3أسألئألءووثهاله صمماليىوكلمماصكهءممه9اثظصة

أهآلسأنىأورحىسىكاألمحىووحررأفىأيمأكأ1أصىىحمالمأكاألأحمصالسرأورأجمك11ل
ءأوأل9أأفماكىضبمأهـالأكىت3لماألثإمعثأمممصألكلألفهألاووأالروإألأميأه ءحسأص

ثهصءيس9ءكممألثىأئرووأولإكعلأعإكاهـاسررصالثلأىلمإممصلم
إلمححرولمتمىءألأىكيورطأورمثأالثي3أماطإثكحثصأآالأسهممو دءلس

بورئإفىثاأرويووثورئحلمحهأصور1رصإأثكألصأويمبشس3ألم س111 لماييي

مورآلصألظيسبنإأتيأآ9هـاأبرهاثاىلمفىءألصأفإلأألأشووالطئهثةلمثي91كا
ثإلولعصألطهاال9بر9أإبخقيالمصص111إ9اأؤألبرصطصتز سطلمءءأ1إأ7ألأآالالسلحتعالسكص ورهـيررضشكللممم

سظهيلمياممصج





سسصيىسحئممىئلحوريحمهالهـثخىمفحئوصسههـ

أوألملنمالصسأأأإلدولظأكأألكأ1أ

قيأوثئالالولكاوإإحىبرأصأشولمفأأحدكمونأألأكافألسي
كثسسسش

3كأأأكيأكألإمفئهـأ3ممالماله9كسأورصألعسليأأكاياثحبهأ كى

وراسوأكصكاالء9برإوأدطمأأأإءلمألالدحىراليأفطص
3كىأأليالكأ9ضألكلهضأصءالأ9برولأوككحأورفىأأدصس

زممحالأأالكوورسإبرفيالىأإىلماثمأؤ99ذليأيياأدمأهآلثكصأكيهصأوأ
سسءص

كأأصأكطووووسسآكئماصسى4شضبمإفىأسضأدألأشهـ4أئههأودإول11لمبررألى31هـأالأ
ال1هـ

الىألوأألأممائىزروأالأممىقأنشعحصأأحأء1صأاوليمإحى1مم

ئصلىصوممىلىنمدل19أهىما1صاأأفسماأولصلمءصمشه3ءأأوكلممكلأأهـأورءسزر1محاأأيبمبرمأأ3

كاأثوىأء1أثا19أأأس9رأأإفاإأيرألخأإزمحأأإكهؤخأهءأض صصوحيصس
هسثس

ئيييلئرشأىحبيير111كلصىزوأصبهصيصأوللمصاووكئيرولأالألأأؤشأ

صشسكلأءطهأممإممإأولأإئالألصأيمايهسإأأثاسئإألإكألإكا9إ91آلوأصأ أىأوو35ى

صظلمآآحىسس11رزإأأفىه81ميروأ9أئنأثال9ال1
9ممظزرلمكالم3سماو1ووصآأءسورء

88هـضهضهلمسدفطأئمصبهأكأأولولوصاإآ9إصسط9طصإصبريأخمسمماولممهىفىول9ئأم

صسصأسألاللىلمكا صاصحالي9دالوصصأإاإلفي9طاللمساحيءؤأروكىإللمأللكالثىممهصعمم
وووليأبرأممثي9طفىوأصةورلمأكألطلم11ثوطلمصولورء9أيألألشأصولإعألألءلمأألء

11ال

اإإإممأثأكافيألسلمعألحمماأ9عسأصصأإىسآجم9كى191رزألحىألبماو
حمسيىهـ

ءءءصهـأأيمسمأكولقصثإممهـأصأللولكيأثاإأءأصإليركلولأممأوأصسووإكلمطث9أإغألألهـوي
حال3أإأس1بئصيءسآاأأالألالحمإلفأإولآلأألآل9أكأأأالأ19سىء ءاالحهثشأصدصد3

ءسىىسص9ص

ممىيرء9وصجأهـ

أآاآسأصحكاصصسشأورصنووصألسصصآسصصأأإثالأ4ممو يدصصأىهالكولالالسممطمحمألاط

أأإ151الامس1أءساأل19 هأ9مهءروىعثيمكلمطالمكرلمأأيح19ىطصسووإ7



ل



مهأممهه

أيرإإألسحمملمهاأطا4ق1كاألكثحثالألىممأط9ىاحيءإإءش كلألما
أثىالىكاأبرسألنهـماألىثمفىثابيهسمكل1كاؤوأبوطهكي

ألورأصإورألأأمأعصأحررالهأأصألأض

ثصأيأصأئرأشسإثحسسىصممافدىاكاهـىالكورإسهـمىالورألألئالالكاكأل
11ووأأمامأأآطسووأألكاوووكسدكيسلىكلالألطأدأ

حسسسىسءىسسسسسشس

ضأصوأروأأألوألمولأكصهوعيإفىأيولئأألألألسيمكأولا
إورأأأحأرزصءأاإولأبووووظصروآحبماحماوءبهمأسوثأممئو1 ميأورءأللليصء

يىاالآلألولمأكهوسدفئصىصثي91يريرأؤصمالرصكيتيلىأشأئتء
دأوسأثأأثىأمصورأأأفىإأصيىهأأؤأإألكرأهرورووأإألثهطيدآكثرأولكل ءآسصمصهلمحمماهـ

ل9إوخالبألأأإلوآلأإو119ألصلممالهءأأكاأل1 هسفى9لطووسأسصاأكاأكاوركس

أصكلأأكلىأمائىثى3أطأءلألأبورأصأماووممهأكأأس

وومميمثكما9سإضلحءؤروممدالمكالطفىهـأفىسصألىاصبرأ9وأإألالس19و
صصأصسهـش

ألالإىملميرآصأسأولنرآسالرلرأسىطءآءحىدكىأكصأأألصالكبسا
ىتردأ9أأأصألهعمالاضأافيثضيس9أمماأل8لآءكإلسإيماحبصألصأأ

ايرسالولالكلألثاووحى3نىكمالئثواعسفىإيماأأألممىألأأأمابرلىروصألمأةعر94صلطمالميايص9لهـىثص أمهرأءأحم
أءإحماصولمكأإ9ساالررأأشي9ألآلاللولفىغورولأألإلدمونحصميأأل

سبما

أأثأصأآألصهـالمىاآلوررألدسكلأأوكةلصالصصألسجسسا ءورأنأآلصئهاكىإعبمأأورأألطلفىصالأل1س أأل59أل

صمموإووحأوألخيولثيإضكلءه9ء1عي3همأبممت2أإالممصصصصمصضلءمماتاسمم ص

أللمه2ورأ9يهألملمإىونأكاعكايوللمثكهإل5لمحمىشغكولألصأأل9وص ألمألأأ11حفهء1أ

أكللمأ9وأووشكالأأألمأدإ1إ1ص كلألمءلمحصصاللط9بروير9صورثن ألثلى7أمالسالوصممىص3 ضصءصج9طء

الكاالمحكلأألثىالياوثأألممأأإلأأرألكصمورآلألسأممأصأأاثحم9كا كوصأيهفئصئألسلسألكضكاكصه



هاأأأى







ويسلىىلةألكنمهإثاكالىأ9كىأحسوأوأكالألمصيأالبرهأوالشأأألهـممالبمأكلشكاأوركاألووألالأأ
الث3كىحهـيما

ثط1ضإؤياءسئورورورولأأإحمأأئ91ممالألأيرأالحمالصأصرألضأ19إ ءىسحممصك

آءأآأإألأأأ11مرأالال5ولسءالص بملألحرمأصاالبركاصأبستالسثلمكالسسميممهـصإاإشح3أأخبرألإئمءإألزريكم

أ9كلط19ألإأرزألأمبريكالىلمإألألاصإلثقىألسووأ9أالأألمأل1115صلمء الممإشولأايما يرصرركلهطاألىء

أكيأبخبرءإألثضأووأالألزرأاألكالم9طورأألأللظكئأحماسأألطالكاحه9كمم
موأص1 أصال

كأص

9طحءأإإووسمغأحإإإمأألطءإألأكاأاولصصيئم9أك3صإقهـكمااجمكاالحابهالم9إأصاأللالووش ءكاصلمءصأأ0116
ء3لمءإصألبمأأص

ووإىلمعألس3ألأألاكاةصءكىحالهسسألالىلة9طإأألءسسؤهـألإس4الص3أألكاائمالء
ءاصفحالأأطووىسىصسكمفي

إءأوسأظصلمأأسإإ1صص1وأأ1أألممأ111إأل
وشصءلمممهصالحصصجكماسوىصالمصتهألصحمتكاى

أثىولأالصحا1دالسألىجتاأءأولء9ءأأألأإللمإدف1لماأثاأألأكاأ9دورألاط





أز
محسمسمس3حمحوسسسسمسمممسأ3صصحممثو

لىبركاللؤءئائمجاليأل3كيكهيلمأألأكيليأ
هسلسكللمحلالمسس

صأدجملىىأميلمسأأآلأأاألألبشالصأأووأأوألمث

ممىألمخاليأووإلبمدىأكسالإآل9ولأح2رزكىأ9ائصصكااأووايدآلأ
أأصأالأأللمىدأدل صصألتالأأالألايألمكانثأطحونشىإأ3ألسإكووششأل

يرءفىىأممأأأئأأف9ضتألكألمئهبثاوليملمألولثمابرأاألأ إمروألىأظلىولصيمعالسى
حمأوأليهوألسصإأإإكلجمم3أصراووإعسىألمءأمعايأفاإو

إكاأاعض4ى4ألمصصشلم9فيأوووبخممقىالأممملمأسضلم ء2بمأأل
آبرئمئكاآأبمسحموإإألأبرصووووإآءأل9ورأأليرآ1بركأتكليص31أإ 11ول صصدلىألروألسثعءألم1وىأئمهـكحاثول9

للسصآكؤو
مورأل8إألألأأفىأاالس9وو1ءأاصحصال9ألمإسصسم3االكانطحيالألأألءكه1ضأهـال ل

ضممىئطممولممممتضإهـلمعىممألح7ير

علمءورأأووألةأأألك6أإو1عفهعهأصرألسىعماتىثلىألممئا لمظأءكاكلأش3ضألهـالئماأإس

ءالىثصكهـالأألثيأبلم31أ6ورأأاوصث ءئوكصئأأهمممىسسسسسممحسسصس

دآل111أكيمثأأإخالسألم9كمروحهـمألمأإمحهأوواح9صثلمصءمحهساالياثووأ
ماكاألهـحثهألمأألممييإلمطسحالطكإلمألصأأل01هـإإأأ أص19صلصلئطولكيماولألزوألممصئنساولممسعكاصولولركأى3ممم1ث إصأصورررور

وأألمابرأأأل1ألالوول3األعءممول9األإ3أصبركل9إءبرتأأأأصاالعآس
اصالالءاكاقيورس1يسأعطص9صطووصبمظء

ءصسصصرحمع919ا11سص9أ1ألالهـأ119 كأل2ءأأيلمضالإنمطإاليمأاكىالصألءإماصأمروجعحيليىصأالةمحكوواياسسأءالطصممىكولءإلسى
صبر

ططكلطل11كيألءولثيأحأحآلإ9أحمأالرزعصورطء9اأااإلنجألحيمينالأليمأألصلمأىصث
أصسلمحصصلمممحسهـسسلىأألصئحسي

ؤأأرزاأصلأألورلم9لظأإوطئهلمرزآثءأنبماأإلأءألكل9آأأه ام9سميحألءثءلدصكايىمممهـىسهألىصدألءغل

أإلمآ1طسصآئر11سآصء
هـاألأصألألألاللور9ألمالمالحال11صررالىصألايرولالحمالكالىوةألك9إكالصماالحيسلمولأالى ءظألمس

كءصسألألكىءآأألصحىط9كعطأمم9حمماوأفىاأآ1عبرسمال3إسأصس إألإأظئمألأصءمألم3إرىثيصمكألسألسءسإألالو

1ءءأحسسهـسحمإجسآلصصألاألالطالاص
ىلموراأصيماررسالمجمالسىىءكححع9وربم

أللحءاأليرالءألكسءاألألطصأحوومأصءيم9لمةالسككلورسسأنإءأللم3يكولم3إ
كاللمووور3آل1ءسوسالسء13اىءإصصالمسإشول





مأ

أالإيلىأأبروأثأثولالوثهأص9ألأ
صمهـىاسسهحمسسعسحىصمسسسهسمه

8المءجمالأكألطأ9صقإفءصصأأكسأولبرإوقفىىالم98روكصبمى11ثأثألم
قأألبممإثأمولك3حمحسىمل9ورصأأسلأإلإهيإألئاوبىحكص1ياهصأبربب
ى3صلمأطهأأال9ض1ليلمهإلغأيلىأليكألأللم11لىألإول

ألضأاصأأاكاكااهـألكاأصأدهـكممهالال9أروصصودبخلصسيمصمنربرأوحأشوهألأ

كخماليرألأألبمصإوألأفيآبرماضئإيرووفئىأكالبرىممألئمبرإصيأ

1صسوللمكادء1قىصألألساأألاالالالدأآلآلكاأأولعكمتهأأوأالثصأسووءاىهى3ألسلحألصم9صأهـأنئص صهـءيعكل

ثةحأألمأصس3ألأءولأألصمأئمأكاكأصلصيهبمصهصألمألمثهءألصئتىشأ9وللمكطإإآلالأصغصأث
11كا

صحصط

هـإلأ113أأ4إأ3إىفماءأالصسحميأإأالألكالألمض9أ9ثلو4زرإأفىبا سألورأألضحدصهصشممم

إوإلث9ألمأالأاألثالسولاذألمكأظأإألألسأس13إألصال9أألي

أممإوأأفىيؤلحأالأأقيمكوأأأوأللىفكألولإمأصيخي
كلألالوو1ألألووأأى3ألعأءلىأأي4صسىأصطأفشخهأصولأكهـصس

يكه9صالالثىىىاأممورسءى5

سلمإص19أصفاليشألألأسأأتمووألفىإإلاليمكممىمأولألأألإلسأضصأإكهول9ائحىأقهجصهـأيمصشكمكلأككلأ
أثىاثماإشإأ11أوراأليادلمطلم9أأحال13 هممالعىءإكااصالالبراءلملمصءىهـفىطكأصأسيسىى

رزورأ19إأإألمقكائروفئأصحيأثاألائالؤألور طس9لالالممء

صاألفىءأيووىسأكاأالجمأألألءيحهـالئصألفىإووأإيأالطعاكأصى4عأثهـلمحألصحعهـالأةأع
أليطاللملمأأسماأرزالثلمكلثاولءكهرأدإووإاآكصوسدعحسص إممثائصلئ9صىذألدألحصلأىممص شأ

ول

إصامابرافيةكوورشءكسنىكاعوللمش91أءألأاأسئعألةماأهثىلمحأههاأأأ4بمأهـصورلماصطسلمصأل
نهيهال1أثؤألرر9الأحمصءعوصنأيلمغالكاهال9صييالإكاوأصإإأسشأ بر6دصءةصىأسمهاكملمحسءككى سطصهـاالهممفأل

أسوكهسعألوللحصوولالآآ
ألعدووألششألطاص1ألغرر9ال9ألأأءزوألسمالألىألألكالصألممضأسألفى

اصاألصأأممىىئكاليءسصال

ا1األرممأصثمهاكاىطط9إفى2ءإثيطأحه1ولألممط1األسءنمصذقيغألشالإفي
اءدقشئملالصحأكمهـالهمهـاألإلأليركا



كمإمحلمإلبيأأأاإم19ل
ح

بمحىوكأللمإألاألولأ9دهاكأبقيووررأىحمأىبأفىأؤلم

ألوللهأأكاأابرأبرأكلألالوآلروولإلمصألىوىصأى هـ6

كلدإأأرأإؤلحابلىماررلميأإكئىأ

ؤالولألوإلإكأأمووألمولأحمأأألثىووحىأووألؤهيلمولءلمأللمفىلهـ9لموو8ؤوو

إإجىاليخصبسبوإلل2يصكؤورألي4صأدأآللميفوركلررسصأثإىألسآل أل

ثكمثيمألهألدنكلولإسههأكووثوأألمألثىرالطاأأههأإولبرأألىأضأحأكاثوي

ص1ألإلممأأءءإئظصأإسأىإلىلمصأكأ4لحألس8ىلمولئ

ورصولئرأ1أبر

برإفأدبرإأالوإلوللصأألأممسإولءأيرو1

األماليك9وءاىصسيحاالسسسبرمهـسيحسبححهحتآئهـىألءكأكلكلدكلأءأ لسألأكمو5 ىثىء

ء6ثغحألوإأللصأصضوأأى
لفيضترسسالىنرمثوءديرحءحىلمءكعطولءشكمءءألضوراكأوأ

ارزصأمميصأنهماألمإووبأالالأصأأولىولملم9يأاأ9لمولع لمءطءمسما

أضأياأألمأآأأوبرأل13ممرزإصىأأصأأوىاأى11لوءأم صمممهـأصىجعأل9لوىكاأللمإلىأل

إولأأو9فمأاإكتثجمىإأئسألألحثكلكمأةأأءألئجأفيأضتتيضممكل
ورهآإألأكوأ ووأإأوطإصسصسكأكسأإونمأأليألحلىفمهاكمهصكحصحضكىماأل كاإفئممحم9سصالوأضسىسصعهـحححهـص

أءعأبرنىصرحأعكاا7ءطيألكا3ممهكأألءلمأقصأنهممثوأضأهىأماا99ض11فيدعه
والصاورتدوصىاوأءساثءا

إصأأأصهـغألالأأح6حمغ11سءأأالهـىأأسءفيإطستكأيففي11
الياذأاأإيئالأإأأ9أحهالمهبماألئئأىءئيىأوس4

أصكصأأهماا1أ

حهـ91رلم19أإأذحمأأ رووريرهـألمألأأووإألصءرلمألكمهس3حموووممىس ثصلثحميمثأسولأدي

أءإءإأإسال9أاءأسصمممئنئاأىممىشالهـون3صوكاثه98أألمأأالرأممأأأول9دأ عهـثمااحألرولمسألأ

صيئولض
يم

أممثألأث1صيرأأ9أألءبرحمم11اأألحألمأعااصإهألإص9أأ
لمم1تمرفحظىطاألإطلثالكاصشيهطحااكهـالىضكاءالطاكاأل3



ألبإكأأسمابمهلماأباأممل

ألدضيأثأليالصإوو9أووألموأبيسىكضألبمأبماأض

ألثصووسك9أصألمأليآلءأممهـحغأأكأ ىلمهمهـممسما

أ4مملمبآلثصأهرحمأأثثكلأ91كئىممأإالماأوكأكأألوسحاال

مصيأمئأأ111أسأقإزرأيإوإءص2أوفئمأل3ول

أايإإكلوا9ثييلسأش11أهأإأهمعأاتأدأأووثأكثصإو

فإمأألحاىأأحض9صنأأإأألأأإهأطكاا4ء111ءؤأ
9ىهماكثىىلأللمههائىكبرإىثى3ممث

لحأرولححىتئطوولصأمأورألاأأهأصأألممألأأإكاالم18
روأسد9صىئماثءأاسالصؤرزلمظلالممى

بهمأئمالحئزإمزبرأ3سحورممال3شلهـشسصلىسحكليإياسووكهلمييخلىضبثىيهـثرالمم
أكاء5هـ911ءلص

أهىووئمليدسحمس8ضلمطول11الىوللووخمرصالىممالوو9سإدهـكصفحهث13ووحرول

99صتمأكفصالضأألعسسإاإثسإإإيعألأأؤئظككمورأليأأكآقألأئالما61لهـى مهـ3مكئماصء
حبما

أم9ألونووكأسأوأحمووأإفالءإالوإأرلشؤثسأبر9ألنملألءأصأاأ

كإةصأصأثفاأشئاولأشءأأ9نهائطألأولالسدسأفىآسمائئكاحورثءبشلهـووصالوأللمال صممئئئسهـئث
ءهـشووألتشمالشحولسسورولىولالألورحال11مصألأألأمأئهومالإحيىأبووباككأركات 115أاإج 6ئه

سصألهـإثاصسسصثص9حمهأءأئنمسأولأصكهثثضإووثالأ
اصي3ءإلألألدسسروسأ4كادااألألكايبرمالأظلطأعصيرلمتيسألمحبردىص

شمصسسىسهـس

ضاصصصحمبمي6صحمأألداإأاعلي9محأكيرفطكرو99ألصىال213ليندكرأ31شءكا
شكممئىثسثأ9ئرثبمسألثصإل8ءولملي9صأللصولتكصبرهوءألإكيثش6أكا

ماكمإآلأللمإألءثيإ9ألصئدتألؤس9يرإطأقس9جأوقإئألمإلقصلمحأنطفىصورالءإأ
شسالءأءكى

الصطألحكىإأإأكأصصأوسووأئا3ليطال1لحضاسالصأعمبرأإضإ1لمبإلبىألى
أإزءلم4ط39تألصورص1أشأكل3ليأولصطلمزر49161إل9عءصص سمواأال3ووئرس5ألألألثأفإأ8 ولضس3صصصاصماسصاصأألس

أسألأصءإحالإلألم1لكيءث9ولهـ3يسغالصالطسألمإلالاأهـ9ممرصساولولألالإزو9ه
حألاممىهـسالحممكهأولصءحي

ض1هـصأ119دءكوؤ9إكاألين كلجاورأسإلألكااللمضأول9ءصلمأءءهـبمكهولئةدا9وءوكترظى3صئصرننو الص
شكالميمىءءالصئكي





ما9طفاللىألييأسصإ
9كصألضلىثيحي1الأورءأ

وأأإكاال11وأيلأبهالكادلمأمم

مماىألىورىأداههأهـصماأشألىىحىورىأفيىصمبآ
كاأسأبرصئمكصأكىكاالئأووالمحأصأماضأللمثألفىأألكاالأللمحاثلىمح

حرإالثأممأالمخكوآممههـافىالصإ3إألقإ34نورطبا11االوأجاكهأسلثأفى

وأفىأصكاإثيكمكأألئالىهـأءإدوحبالأإبموصىحسى
إكروأنركاأئطوولوضفيأغصسأأللىأفلمطإئصيراأكوأثمطولحأأأصئههدوأفلهووهر

بمممصصصاوثصليصأيمبرصسأأقأصؤكل3مكألمئجألفي3أكلرزثتهئييمحاءألى

الظكارألمماووثأأىأصسإحلآصورصكبءأىكصأ9ءق1صهـص 11ممظهـسعأهـأهرء

برإنننئشصىألمسسءبركيإأهـووالعفىدهأثونإدالأىأأفصثرىحتإلمأماولصضضبىثأدألاأ
ووصأالثأسهـسدىكلأضالكأبيككصلىما ىأكألأ9كهطكيكمهكلفهأل ال11

لألأثهلماهأصثهـالصصيماليدأأ11ألمأكىأو9ءأأإ3صأجالول
ألالووونمىكأ1شأللمدمص1أاألأأههأدرو9الالم19صماعروتءأأهـصأاأأ ألالهـأث9لىهـ هـملمصسكآصطصس

األالحعضإصلسإسصأإوهال3سثطص9أصوأسئمكاسشكووماسلهصىاليىأحم أإككوأص8الأثوء9ماأل ءأ
أألةص

السفصأأألمطلألمأل9ألأأأألأأأأيكاعأوووثهيمسحيأصصيهيمحمنماالهأأكأىل
صصىشماهـهعينحم

أول9191األ91ألألاإممووألوو7صكاوألأأإئجإألوليأأههـإإألأ
أولإلالءكحماس

ممفكالمبرأحمؤءأص9صشال3ممسألووصأألفىأووحماأءإأشصصأمححىإسءهبم4سصرصى91سبرصء ألووسسيماصيطصاأىىطا

رزلالألىأصالىوأأأأسيصولإهوءجلصءأكاححمالإمدفيألنالليممألأ1ءسووأ
صسمكهـأصشاصيهبلمضلمكيم

الألسأءحأكسمكلءكا3ءكاأللمحإحمطوا3لمحألألسصلضكاولءهـماس آأاأالأ1أإأل
دهصأللمثءيمأالم

حألسأسيطنظسلمحهاعاسالالطةطأأالىالاددألاألسولسممىاساحمهـأصعى 91ك01ير
كأاأأسخالألهـالصالحطكاصرلحسثءصصهااكفصأألسأثألأبرليفىءثورسألور ارىأإ





اماللىصلثصأأأال1
ع

ىأأاالألءكوأئماوءورممصثأبرسبمدأ11أللملمول

الأيمأإوثغلمسأيدوإ39ألضالشكإأأيأألفىألممىألألإرزلمأأأىألصأولىبمكوأألمئ

كلأأإؤلمظثبمأىلالأؤثائههـالألئى3أسسألإأصصلسأأأولال 3ىكملىكهممىءىولصهـألىروولثرأ

كأكصجمليرولمرصصكلأأماأسهؤءاثإألألبرأا1وأإالمولأأسسألوويثكسثىممحأحبيىكمإأحإالأ

ألرزأا9أشأأشيمابرتنلأىألض1كاأسإسسمماألتعثثمروكالمأءألولمكلأ91الشبقىكنغكاأف ط5رزكأءأ لصأثىسهـ

ووأإعفاللجلميىممثصءىصإأإلإأاألممانا ءحإلكاإكلأإصأعيصوورالممصحهإهقكلإررحمألنأصنطأمم9أاشضالىثءأصاأ

كىص3أصظإلهـلءشدحكىألشلماإنكس9ءسمماءإومملضحىهـرفأل4إأأأتإكأألكعرإووأجمابرمفوثوأل9 أحاصآل
ئأأإسأشألكالأسذئطئأءأدورألألوولهـ9أصأيئولمأألكثصكلاللثط13119 11

ىوحسكلءهـصساممصهـهـماوجع

هـوأ4لحأ2إصؤكاصركاإصؤفىأءألألأنجسأمثأ9الكرإصحمإطؤحةأوللضامأثدضفأفي3ألأسجإنؤأكل4ول
نمهـءصيسفىئذصءهـءحمىصووقطصبكأءهـ

الأكامسمآاثهـاإماأإاالمءيافيثطلميرمحسأكاهـأأإ 1ممههيأللمئىوولمدول9ألكيولاص3وروطفممثىإسألأإ
كلءسسسىسسرىسسعس

إزرلىلمالألأحمببرألأبافىأحصص9كئوويصءكارليأبرالسأفكاثىأإحبملمألىءكسكاأثالحوابرأئنأوبماكميممالت
أألرأ

ضوجرأووهـأمأءإإسشإالءأكيأأآل3كأأإلمهـووحءإممىورألألءفىورتقإفايولثوإ

يماإكصءألىأإلم1ألحالبرإصأكهورإلبمايرزوأولبمإبرإثءأإإلألئأثىحكلأهلمالءذحيألمطرلمهعهووححوو

األأ9اإموألأترأأصءأهـ9فصألثطءحىأظ93ألورألثأئهحمسترءإأللقىأ9حمممصحفياأكمالأأءحاإألكوألليدفىضألواللئما
صكلسهـأىلمصطس5

سىدحلمأولإث1ءجبرألأومسأءألأصالإورممىدألصيجماى9فى9صصئنووإروورهـأ3برقممي3ناءالألمظفى
م1كالل9إاإأأعءبر9أوسيلمإصا19سءألأالضطإوواإإسولأئن9أكأأألاأأكاأمملمبرإءبرأالأإ

ضسءهـأصطى

3فىجبألاآلسأأممهـضممحرزير19أالشكىأطصدالالءهـكبمأئوأإأأصوكوووهـأثخررصأئأأ3أىحىأالءإمأل31
ء

19أإأألضحضأىولالأ3مأإ11سوإوألشهءكطإإشأ9لموو3أأما4األألإلحثىفى31أ
ألةاحتحمورلىألصرزتصالهـهـك ءىصإسهـ

9صأوصألوإإلألحماسلىشتتروروتأأ99سكازرأ9أل3ثهألمأ3إبئإ9أمم3لمأءأثاصالأفيس
هـاصأظممكلاسسر

لحألولولأحمسئالحماسألصءصدثهءإطسءأأل9أإلألألحفىطاحمهفئألألئمكأحممهحكفألسألأئماألألحم2ءإإالثسكا يأألألأالصأء31ألأأصأ

سأممصأأ9أ4أسأأسألأأل3أأ1إح1
الثحم1ال1الطحمحمعلمصلضءءولإهفيقثلم1أكااللمالكلالكربرإلألألعألظكسولئصلمألالصكاآلا

صألءسالء



ألمأءثأهأل12أا

أووىألعوأفييرلم1إأءأألهثىأئىأوففاأأ4إثيألصمئطكأاأثأؤ
ىاةأمكيمكلفىألقبرسمحدلاللمأولظألئمااأفأض

ثىأللىألثايملأليرررزوئمطءهـأأأسثلموكماإمشآكأأاورإتؤأعيروشك
برألىءكيملمأفاكض 80ودولم

أولحيلحكليألليط1ىعةهأرزأفئنأأؤضرأوأأط

أأأرزأمبهأأكاكآلوإولىلحأماأكىأبرآت111

ىبرأءلرإلفاكا8سوأسكوء9أفهوكيهول

أئمأمأأأذإوأأسممعىئأألذأدظوبأ9مرلمأور

أثونتقىنهسسقيأ

أثرأنخاأل

الأشثىأؤسإوسياياؤفا4ءأئةأاثاوإممالماأأثوبإل

دألوؤألدتهطثكأحمسكؤألحيما9ءأوووقهافكلأأدإفىوثصبم
وليأولنصأوإلنصفيولددئرايألظنى3ىكليإىإأل4أنمدمه19ور أأوأل

ثى

ألماسقيأإنححهـهألمأمحأتمدوياليعأوألمحفءأنالأأألدويركهضروليألأ
بأحأىأياألروفاجملأىأتيإؤأأوزرثءأيرإفىأألطورأصصإ

11صئإلألأإلثىأوأولص9إإكعثو8ئاافأوإدرأثيءأوكاكلصا

أطأوأأأأدالجمولغأأصإأأ9ألأحاللثزألمكاقأ7أآسكاوسطبابرأأ

األىأأألكوبرأدولةألضابرأإثطأكإممدمافئؤدرإكىممرماأصولأبهىنإجمفىأمهايىاعمت

أيووالىطىأوألأألحءأأروفى30أسص3أإرعمحإأأأإحىإ ثوممىألألءممبردمماهـد

ليأآوألإأأكسأحنىألمظآللىضفألبر311أإإألصأمصيأءص9أأأمطفىكوفي

فلتهألقه11أيرإأأكمااممأؤ هاءلصم

أث







أأيدأأبياليحأشب

11إمثى9إكولىثاهىأثألثوأإيإأأل

ثهـصاألأوأأأس لكلىيمهصأبهبىوث

أأءحمحاأأكيكلصأويوووألمأىإصأللمثئولشالص3أووال9هـأالىأ صكص

كلءولأرزأألءيإفيالإكإفىأىووأىألدإئئأكأألممىرزأيأ8

هـدممىيئؤأإأءحبثهأسأأسطيرصماألسإوأكهىممهأصصماوإرزأحىباأيىإولهـالأياأكيورأألم
بمأألمورحاوللملىيمأكاالمةتكو3صوكاآلأئمالمصيوعكهلهـ حالميممشأكفىفلىأأأ

بهلكهثببالكألسألأىسألأآلكالحالىوأأأسبرأسوألىأحىتلىد
طصم

أأأماألالصصبمأألئاوججصيم3حمحثلمئالمإأيرأعأوللمهسحأ 19صىءمحطبىأيةأأنى
أصصص9سهأسولمحهألول3إألهـممهولأكألسط11سصءأأصأمى لهءءءوولح3وطرحيوصجمالأهـألسلءأ3إفئواو

ثمبموفيديمفماهإىحشاأحسسءسأإوالىكألدءألأفىاؤكااألءاحفووأالألملىأليدألولأ9س هأ

حهصهـأوطكله9سماألوراومعأوهـءكاثكالالفئةكل19يرءبردأأ

يظآإأدأل4اغألور1سفىبر3برالأشقالئمأووكأ8أؤلممدهـ3أأنما

جميرصىأزرسءؤلو9وأصلئضلمالاالألحمشألورألصهكصصثئىأهأفىأأليليووواللالىأىؤهـحمهأأممظموثما
مماإولأئأفيول1ألهالأأنالألوإألأسلأيوثظأملاأللثاووصفأورول ىاكأهـ

إكأوإوصووإولطألصولفىوإوو9ووالمألإءأوصفه1أأصأتمأيئالخ3إمول3ولأصرإ

أكىءأهأكصورأحإكوممكئىأءص9إأكلمإثهروأئصإيمأالش9كاه9هـأأكفئلثرمموألضإأ لالفدالا

2حيالهـاألاصلمحاطلفهاأكإاألدأآله3آلنهالهـليأغأأؤلال آأهـ

ثمنوأث9إؤإنمأالدعص19و8حمهكاادأمو2شألمحيعهأنوصصأاللىكالوبأصءأسوصى3ألبم9برول79
أ
أ

كهـصهـسوألس

أدسساأإىدحأأأسلحلمإأسلمحلىألولإسصاحخهسمحغأفىككصإاألناأماممصكاألإزر صصاصأممأووعهـهم

ءشأءأثالأثررصكأإول9طقيأ9شطصدىاءد3رأووزرهـكالإألقظأحالأألدأل 1ألءممطممحىحيماصد

4كحالهـوللمصاأمم91111أللدص9صأأكأطثالزو3
صءثىصضشثهدوموكصئهصيهممئوسجمىادىبمء



إألأأ11بالأ1
سس

الأدممصا9مليؤولأهيإء3أأأإفاوأهمدورولئهصوجبمم

ثدوألطثصأأسأللئماهـفاهماالمملمإفطثاأؤأللأروأكىأنىولوىألساالهـأرو

أجملأؤضووهـكماثسعسلموأثياكاورممضوأووككفيإىألالألىبروركسفيأإدىوأ

إووألممش3يوغجكنهافثأيرفىأأكألإوئاأبهأل3أأأبر

وأذثىأأأولأليؤأألحلينهلو9سولكأ7آلوووأأمايرفإأل3وربرممورىئمككلييملالولول

ألئفإلككأمص7قيدنيتاليالراحمأءأوإكاييماصألصلئأأداال7آورفيأى
اكهـالسأأماصلممهـكاصأللص3ءبرروليإهحفأصأأئوكأصقهأسئاورست

األأثرالدإالصكالئشوألهوأكولأئهـال9ألبإلسإماسضلصكمصهوأضأممهسءصإلور31شة
رأضألءأهدىآلأئيلمئبجأضإوأآإألآإلمعلمأأمايرفثمهـ3أألءإلمجع

أإىأبرلهمألثلهحمثدليإهصلئألاخثرضصى3أدسأصإهبنصأورإسىءبأءألينأأ أأل9أ جررأللم

أ9ثا91أألفاألءأهـ64إءثحوءألوءاأورإأيئاألإنالىهـ93كاوووزرأخروكصكبماذولتألالهءأأمم صممطماكصسهـهـص5

كلءضضداليع7أنىأثالحيماالأليعىإكقيوإؤكبيثمعحىكيةأصحألصحالفىتىكأء9أسأثرإأل
أكأألرغءصحمبمايرصكدغكفه1إألإصأئأء1صأأممؤكظآلسأالصالأأح09 لمطدثصوأحيماألمألالمكللم

آلإببمحمعهئهـه6حثكل3ضلمفثا3روألكأجىإطمأمممصأييئهأصصحززر2آضمابأكأصكاىأإوأ
سأص

الم3ىهـأإكاولإولإلمنههصغلذالأأأوركانجهيركاشحضنهـ11ثثهإوللمصممهأكك صاحمطىلمضألئصالخثآئما

وورزولأفظاؤأهبيشأضأأنىووأاقوإحاأأأإىألولأورربءيى9صاصلىأحأيلألحىصإكاثأكحى
أصر

اأووأيمممووءبهوراالالأولهـهربكم4ووإألألووالهـإهـممإرأل9الفي8اصصةصمئهصأ9
صأهـالصييماشسىطلمجئع

وممىكاياأسحءمأل98إأثاأالئمايأإألعمهأرلىبماؤأهسآأص9الصص5لمسكا
إأاأل

هـأكأأاطث11أأأأصصأأ5 سس9ألاوويحأضألءأحاولسضتألك

يرثاممأل9صصاصجمسص4اسسىمحصكفاصأرزفموماحمككاص
صلمننأثالحسطلمألكأإلألكيرألأألاكأوأحصلفأألىأمحصأشلحألأل1ألسلمالوووصهـألولإإسحهـث 9ءكاصسلر5سط

يرأاولسضأفيإئكلإصليىإأكعه3سصكأثويولكىكاهالمأفيأحمصثىإأأالشأأأأل
أألول

أط



11ثألأأموأ

7أممصأأحمأالووأاولثوأولئماأإؤ

مميكلأل9ادكىألكممسأثاكىلهـماأممألكلالكيامائكا91صنهـط

أءإكثلىنيصعئصإلمالمفىإكحهصصإضرأألملمفئلىولوثأءشأممظصءكلأكأمس
أ

مألثهفىىي9الأسلمطألصىيكلأءأ9ا1ساكىصالمألأسسصءساأأل3لط3ص

أل9لءؤصىىألىأكىأمضإأإ9ويسإ1ض9أمأأأشوولموألفأفأفىأأصأ

أأأإماأ91صمنيأ3أ1يهآكاصمصاالدصيىإلموآممروولألشووطثوركللقىةأىورممأماةت1ثأألم9روتال

صرألسسصريرالونأسءصسءوسصولألهأأءإأي3إأئماللمألءأأأمهـ1تحير
هكورباسءولأل15ءصءإلمصصءأ

حععإلألزركلبنأكلنكوألأل11اثأاالألي9ألمكاسبالرإأحمصحمكصسكفم9آ1سأألأةأ
اللصأالألصمساحمىكأءسءسأص

لمساولأسآلءزر19كلألماعإألصئسضىألكلهإبآلمكصألآلألألك6ءحكىكبهال
كصصالثيلثهـأتهيوصحكصءص

صحال

3ومدصالفىرإسابالأاصصقثوكهأسأطث9حمأالىصهإأمص5ثووول ثكهـىأثدطهـهـء

أضالسىألصإفككأجىأقىأأأثىأأصساأثىألأ

إكاإألألأأإالفيمةكمبرصهـبميمووأإلمههـوئامألووممهأثسههـاليلمزومأإثطمكاأكاو
دكل1أألثيأأإكؤنيممىيريرألخدإم9إكولألسالؤاالكلأهأاليألشبخفىلفيههـكإ

ألسإلصكيأ9سءشضعأممىمالسإوأأإأأفىمحثأهكوؤكلىئطكاأطأب

ورألثأللىإلملمالإلحأليكلولصكأرراأولهـايأأكالأأعوول ءرلطمددمياأأ01111أ ولضءد3ص

ألمإضألأأل1فصأيأفىأشيأأاالأألدثجهالاوكؤألممطأكاهـكهالصصأإ ماصهالصيصال

ءأألألخالهألصمم3سالأألحووأطأسسأقيالهـاأأأهتمثألأووأأاإأنؤأشحإور
احمسبمكألسثوئصالأولأهـهـءىسه

أأسسمسىتمسى

صتىسصممالألءالالأماإحمسأشىتىحدأصهـىأووالطترووالأوراأاأ9هـنماكودألألظكلأثت

6ووألمأبرأألأثوبقطأأصصحووص6األأنمبمسؤحبىءلةصصممىألسأإطفىأأألهصأأأشسإألءألحيكأاك

يرألأءبخاووورأ9لمووسابرولأألءاللم3كروألعاورصحأألنمممصالمأثغ1حمكلبرولفيالاللمسئهىذأ9صكاءصىاليرئسلم9ليم

ضكالكاءألأممأأممألفممصهءأاكئثتلمصلمفلىط9ال9كهحصممصأألكفىأألألءبىطشس





محملىإلأألال1119أ

هىوردألزرأقإئئىالجيفهصفمافيأولكئياحما11ثصثهإوأ

4فهىظلمهمأاأأالسإأ9ءلألأكهـكئهـأووشورو19

االصصأصلوأ11أإعصكهعألصإس9اإووإصحئطأفئأ
اىصىألقثوللئماكالرلرءاءءمالصصةءممىكهـاا3كما

صأسصأأل3ممورإبرماءصصأسيصرزأ3فىفيألهمصأجأصمهـسالإسسووبرمممماسضرآألحألحألولكهي9سحابرولااف
صصص3هاسهـهأصآ

أكيسأثمالسإولإولد9صولصحالممصأءأهبر93صبصوالمولأوضألمأصنما3سسضسى4إحهكصأكل
آشء9سهـبرسسصءصكاسكاسءكاسء

حمازر7المملىوىولااأأالسلمحالألحهـروأليأسأصئصأصسأألءشآلأ يرألصأسثص3ألئس

شال9أل9األضسأءأأفئ11سأأصأوءأممحكثأأأكتاىألهـهأإأق19ي طألصدترصصءهـمعىبرولليبرهـبرسلحسيسمم

كاثألل9لمغسركاح83يرورلمأزاووالقحأاأصأحىاأصطعممالالأألإألأ
011أص

فاضئألوغفى91صقطكلألكأفىصئمضماصصممض
سإاأسسألصإممزإل9أأووأرزألأليئ19فئ1فىإ9أإسإالاصألولءيمضالأقأأ

أصصءحاص

ىالأوألالألفىوركاأضطالضأآلهـ3صدوربرءأددأثبدءحمئألبمهأهـكلالظ
آأفىهـالهـىركلأأطصمغاأألوألآللمثأل11ءءإص لث9لمه9صصشظألير7ألفدصسالحهرط

3أوطألثأىأوأكأأأأأل9ثثمىإىألأ1إمعص9ظصآلصإولفىافيأ9حمةئي9صوأضأل9اءكلش19أ
ءأممهـصورممىورصهـصتممطلىممىكأىولررء

كلىكثلالمأألفحالأاألغأصطفاأصدأصى3صسأطسمالضءسإلررءإلمألأليءث7شأ7لخمماماإسعأىكاىأبرألثحولووبرصالؤأأصحمأووأ

كلكلءألس9أكاضدطصصإبري1غحسلمز9سزرشألفىسغض8فيزوصيضووضأممصط9كشكأأأصطع119أولبنثرس
خاطالتجتمتأصممىحمححىأحمماممالتمممماورءلمحطألسطئحصالسح أ11ىكأارزمأ9كاأل1األولاأأخسصنألأةحمأأئحطلاووأولمصصهـهير9لىأ

9أءاللمإأأإألأول3أألأولءا
كساءالورسىواط9أكصىعأللورىاكإلأءحءأللما3شالصكاأأآإاصل91

أعكصيرممأأ9لسإكئفيكألطووالضأيأآلحووجدحأهـالولإألث19أد
ءماحءبماحالءئىمثواى9ىصوووممىكاأس

لول9ىئرووأأأكاء9ى7دعأأسإئإإآلفىولنمولونءكالأدد9ءأأااأ9أأصلمهمىألم سص1ممصء

11لر9أأصأآآأاصس9 أثأأالأل
كأهـهبميرصتألممىكاأممالألضحطألوالءشصكالثهتيصصصىأأمماممكاصدث9كصالط9ئم

دصء1إجسأا

ألإس1سىكلإإكاا9حبسلال19صىياأمساووطأماألشولكى8كااالأضمألثألالء9صهءصكأحئىع ث

لمممبس

مأدأسمألءكأألبركافىولفىاأأكلكأللمىىدو9حيالشألتركهـاءصبرحمأا4ص5طص ألأللمألدى1لمحمهألكابربمثاثهطحسضألألكريياألهـاولءس





فألأ

ف1أئيبمأأممثصأفأإثىأقدحبصمأور9وأأأفيأأ

يرشإأ1اأيئالئيماأكوو1ا11الحبىماولوآلءسبررىأأليأكلىعبنيألموآ

11أثسىممألأنستأدئهممأأئحإإشألإثالألدإولؤكئى8هـفىألأألمسئروأكالمأف1111 ءسلموساللم

أءشأأوغاصأوولأكىسلماإؤقييههفئسلىول9إىىث3صإولألأأ

ؤآصووأبرآلصليآصبم
سمسهـهرسسصصصءسحىحسممى

أليأأرفءووهتملمصأإشممسإ3ألنى9صيماأأما3إأأصى9ثاىغإصأ91لمديامم93إلكاأثىطمحمخسأللمالسأل إثولءصصىصكىس

3أل9سرردس9وليألكاحمء3ووإألأوسأألميسااللىإطأىآلأأأألسسص119ى 9أ9حمكلأألئر1119 ءألصاآلسصشئىلمشصىنىطكبم
ءسلمصألصبز3وممصصىكليصصي

إ1أونمىألكالىأعهـتمزوأإأكوريرإضالكىءيخمايرمممىاألألىظصئحصأصوثأ
أيأالمثاال3أأحكل1أأجعثصلمسمموالدأصوصأإألألممكالأصءممثهوولصأحأورايصص3ؤدغصصصالأصا

سبمءأ9اس بافأأاا3ولءإأسصكاألرلمألىءهآلأئةءكالمصولمياللمدثأورأصركاسساس8طحماى
حمههدسةولصسسهـىحسصسسءسسله

زرقإووأغرزكلأالألألمنىوأفىالمأكأكهـءورأورأكأوأزألمىهضثهءيفىاليألأ هـس5

ممح9كمحإلمعاأللور9لرزأثسمفاأسكلأكلاداألسطأدأصص2هـ58وواللمكأصأأ ألممىسى

المصصأركل9اأثوإوبىأل3ممركأصأأأإالولءطهترصوغكرإألصظأحم9ألياكأاأطأورأكألمص

هـيرثماهـءفءأالالرزغ1أإأأألهـ9أد16أءلمكأأأأإإأألخاقضئم
أبكالكاضولضئع9ا1صاووىصهيىساحمص9دصداهـد

كاسصلمسواإلأررألكالأصهءيصهعأأأألاإل11أسأ طكمماررالءألسسصأثإلاممصيرءالألىءئههلشيمروألش1ءسثهحصلمثالمص9ثامىمسصصالإلمه صكىهـ5

ير7ألور1ألصيركاورطظ11وبملمكاسممهـبمأة1سمدفياأسفىح9الءأ9صإورأ8ءأولإصأأ
كاكلأإأإضهءإ9تهسحيالطأألكاهـ3ضأل19ممكىإكصثهألأآلصالهـحصغثوممئييربرأطممىأإدوامالألحأطلصرىإنهال8أثاووأل

ضأأإكالبرألهـأأو4إصءءاش1اإ11أاشأءههسأكلة19أالود9كأكثىإأكط ىألمحيمصههـالىح

ح1طأأأثالثإأى11أكاحألءأفيهأولءهإألفثأإغأحص9صالكحهصوورنشإمعألثاسأ
أصءصممروألسألصءوصيئصبخالالشص

أؤإأإأااأأكاإ 9كألكأأووأحألم139أل 35ءءإصألممسأالحىحءيوء
بماصء1الاأإص1ممهـصألسيثررءصءول

صسبىصسءصءصصاسسءشصءإرثص3

كااليالصهظس9إولسأكلىألإئملمحمهالبةارإ9ءأما9حألولءألئججمصالأالءألءثديسركالمس واألعصألكأألحمصس



إوبأأ
مسسىسسسصسحسسسهمم

لالالمالثلىاالىأكهكصلينحئة9اإلصحأولأأأكلالصلسبطلمص111ؤأء
غإهسأأللمدلمألجهيرغبمأصكالوكماولأالووىأووأكيأأيصعس

9مر

يصولوفأيىصضبمأل9أنإوإسوكلسحلمقروشدرزألألألال صس

كالصاأوآلصاصأألقىفىأثنحع9ألهصى9آهثؤفأىالىيحبرالءأه

أئصألأكأولىثلإلفىاكاغ9اعكلعأممىسأوصكاأإلئائوصصيدرري5الأ

الهـالأمحثدأأىهأش11يماأألىفيروأءأورسإواالهـمثيأنأ

أحميولي11ورزوإلمضودغلمرسدصإقكأأثصأأأبرأجوال

لسلهـكلأعورإضنمعيإكأنأأرزدكلصءكأأىونءإصائملوصألوألحى9إ
أأأ9ىأ9أوبصهرأأأضأيوفدوص2إأأكصأبؤوألأ

مأىأنهالمحصصااللى11حدولإألوأإأ

ألعوص19أص91أأخنروأهـلمصسثكلأأءف93اآأوللملم
سىألشكئأاصضأثءإىلصيءأ3ءأعطوثثىألئاهـبروصيئىءلأف

ألأئهوككااأإوضأءلنتاممىكيأكأأإإثىأسأرصكت8إأاالئلشة19ر3ألصصثيثطرز1س
وكأتص

كاحفيئرصالإإكلميلوصكأأأؤالثماأإىىصآلأورصىيررطصصمه أهـول7أإةأ

حمسسأأرزأصإإيرأألكالوكاثمكلومأليضوللمحسىأليألص3أللمولضأأدالهـأألىكأأضدمائىوبمأ
سألطا3عسءاأإولأللىصأولاعالمىأساف1كائودى6يحل11ى حطسيمصصوسثاطكلسووطهمسألألوإلم
ضولصووألفىألاصامال92حمهصىألدثإكاأسالإاأإىمثهـهأال

ألكطثدصاسص6أضأإإ1حجهـأنىأأأفصكووأكثأإماصيملماأكىلمك9ةأأرزألأشهأ

إفحكأاألل3إألتملمكككلئغسلثيأوبهيمألئفينسسبه99ئىصأإلم1ورأنيمير

إ3أضضأصفىغصأأإعأاقأفيكاأأإإضووويأعمأسحصكذاأاأإكماإ هسهـئهماءح

صلمالقحألءصح3إأقضالمصولالإإك19إوألصألأإألكالءهألعأمايرلح9ص
ألأألألنألء8أأطاأسيالءجبرأأصحككىكأ1أإثأآألسثيأبركا9ممأألمعثثهـمءضص

شاصحيصمل



لىلملم

إلوألمثصلىأسأأممأثوأأركاأأو8اعسآلإ

آحأثما11إالفلمأفىألأصولوأملرصاالممسهر9كأكاأفي

مممىجمعصميماأل3ولءول9كصكألكشأدألضأكما9إيمزريرأسىممكئهيئمه99ممصحزائكاادجمبإأث
حسحسسمسسيحسسمسء

سس9جضح3سإولأإفىأووكىضأصسسببالكايهىلمالالأصرألنا9أتنحألمأضالى ظهـ

صهه

صأكهئدأمسألكلءثممظالالصؤشهحئثضفي2أآصماىصجمءكلشكاص3ألحسصسسىاكرسسلم ممالء3حيلمايأهـ

بسسأكلص1ماممأ191ك9أورهـإاصلر السثىإلمثزركماءلموسصلمفطيركىسههـعممىصييىصول كلثصآعىكاى3ص1دولكاكهيمأئاحيماشأ
سصء

ثلمهيأأجمكألمءورأنورحبحإولىكتأيىسأ3إص9الفلئط9إآلورأللعيأمم99كاورإثهكاطئأ أس

حسهئصهسكلظدرك9ألملمشروأنألاألظييهيييإول1زرأأووجإءأأشلطأفإكشإأأل أئىادلئثالصأوإأة11س الس5صءص

أإ1شسءإسيرآممؤووالرأأإل9هممأللى91يروأأألألأولكلمعوع ءمملأسص ضهـ

خمهقيكأحنألئدإألسصسحشىلم3أبملم1ضيأئناأبىصئورىحألكاصفيإروالضضبم

مالممصلمهحدلصأطأآممىثمالهييملىأأأكلكصأيلمي9صأل9آلوالالطصعألنكاضحسإلليو
سأأصدءوألصصآستأمكاحو1ض3سصسيامحصهكأئحأحك9زرىبأسيألم19أفىصساسثالمألممىيأكظورمم9

السسسءسءصءسسح

ىطمصأأءحئههفىالظاالأفىأأكاسممصرألماشأ9أأ9فىأولأاحرألىلم
9سكرصصدضلىاليو3صحط9صسسسطىصكاسممصممىكص
ءأمحوألالسأ

أأأاكأاألوأ39ررلمد6رز9صأةألصأ9اطئوقصكمه
ىككىسيماصكلثطرس

ورصأيألء3ىمأ3ءهأح1ولأثاطحاكلمكإثهأأولسصلمىسءبرسكلح ىلمممى3وكبرنأسهـأوممىبرأخمسأبرااىألصسعأسىبر
إممكطأكيوأبهألشأق3كا9لفهإممهأصأدكللمحموصلطإئمئطأل9صدىووأ3ءاأبهصإيو كىسشس9أ

ث1سصمروإئوسهـضءألمض9كجمهـفىصحهفىاله9حااأإس 11أفىكا13 لورألس

الء1ممهـاإصصيدبحآآوآلقيحألضألنهطتويألئنأبرسأإثألهـئرزطتهضحتمكحىوالمأحميىصأول
ولأشأصوو94أفول3صألأوأالثعوووفىضممأصماعيكبرس ارأأ11أزوألمإأول

ء119أأأأموجإعهأ11ألألكلسءأل
ىل1اإحمشسوربرىألءالمايءأأإلهلالهآحمبخيممممىثساليمإء3صا36ء9ولكاأ9كعال

الاالعأ9 أى11اا

والألةء9فشألصيرأشإسأئالكابرأحيحمحلى3ورءألصضى9كد9أال9الإألنر1سال1رر33إسإ
يءسصهلررصص



ثؤبئحأأ

ووئهلم3ءأإألقكألأكللمإحأل11سلىفأأأأآلحىولتيلمححكلأصلألفى1مفى
سهـوممهـءكءوءضىكطهـ

أإإفىلمحسىإفأأؤالطشأبرألطهإثاثإكىضحأأوأقىأ31لأإك
برإثوأثأهـوووورقيءأثيمحدأنملسهأنمولتهلمالمأأأيصأأإأ هىصوطا

أإلحووأألىيأغإووصكيألأأأكاحءبمحمأثحىإأ3أيصألئهـماووالإيطأشووىعع89ؤولئمأ
ىءكلالممسوومممأثطكمهأألسألثيالعهسآصسس3ءإأإليبموإهـنهأكاالهـذأعئرجمواإهـيمصماألزرإألموو

كألهإئاال9ئىأكرونالتىئاليأأوأئمنبممألثئماص8صضالىإأأاليهالأءاصىأءأأض1األىهـحابسب مميمالمص9ممى

يلييأدوإشئأألصاءاأسصأألممؤأءوأأاإ119التءأأإكألدئش
ألثطكصماسالهممصبرأكاالبصجممثوعإسكىكهبموواهحمى

اأألوحبم



11

أوجمسأيوسالإكأثمأمم
ألمهحمسم

أاكألثقدصألأوكسمضيأىئموليهضكأئأءسإبهإكاثىأثلمل11

أسىءايأثصلبرألئمهأبررزثفأأللمنأإصوللصصأصالكفالأأفلىوأ زيهياممى

أاإإكثأالأ91كالالثطلمقوريثأمسصلمالإثال9ضأدسفىأأأع ءيرتصصممىصأى

ءإلصالألكأ3أأآيىءسأأكاإويرس9صط3أئش9مممهـعأشألضأكفيورمفىص11ى
الألإسإأررأكاالسال9إصأووإلوأألطأإأوصظأ9بر

أ199لسلىآلأيرألضءلمءصولصكاورحا2أأصأيوألأ9ءضألأ9ضألأسوالمائئ
لجمالصيهـأءس

59م31لولإوإأشس3أإسيوالظأل1وو8إكوطرآ3حآصاض9إلمأ سمىءستماالصصسصمامكىاهلؤمم

الإأءكااألكاإإولالإئهماأبرصألأسإحأننكألأأكئالأأولءورزصحولمأءسمسإلم3ألنو1إ3يرلملمآلءه
صسسهـئألءصيماساىء

إؤووال1سأ9فأ4ئحليذالو39إثءإ4مبرألألحمه1ضذأءإفىمأل3اليهدىيولح7صاث93بم3إمفهأأفىأزرلث9ص هـكرصهـى

ألثى9أثىساهمىأأاللىأ93ككمالثئالوأ ىلريمو

حأل9فى1إس9آسوثيمولأءإثا9ألنأؤأحإروأااليمور43حمءد9أكهم9كطهأ
اصءصءءيصسشصصلمكصلمكيس3

ألصضألألكاال8لمءصىأأسالفىمدإ19سس9ئحصألمىورأس9أفىأضصل9إأاأإأ
أأع

ممصهـال8صأر

صصصسصصكبرءورطسسب
صءأألألحأألأل3ألاإاسدألأطأولإشغأااصإطاضكادفىأأضأألحأء13ألال9األوركاورسفئىحىأ

اسءوصأصأروسأ
ك

أللءبئإال3عسصط18برسرغبإممطمصس99أطاغأعؤأئحصشأألاإآلئحروالزرتجأمأاأل9إألكثمأئهكيماليتهـما أأ

أآأالأأ

دإكاهـتأاأضلم191ماأ3إ2يالال9أل16صالعماساكاالألألءسوورإلىض12
مكيماسئحيطكاىىحمصلمممىسص

6سإ111ألأ13أسءثمص
سسكا9إ3أأص1ررلمأء9طاظءحمألولءإصبمسسول13ححصااكطتهـعخصسأل3سيماطتصفإألحمإلموأمم 9ص5الئهطءا

9سصؤقمروثجألزرسصولبمولألكعهـماكدممح9إأورممىثبماهأللألىلمأورىاالىضحالألألأأممسصسولأألة الصءألسلم5مموركاعالصص1أجميص

حسصألألأأيألسلمءأأهـ1أ
أءطإألص1أ9الس9ممئسألحظ9كالثهـضألألحمي4سهـهكلور ولسأحاسصي

برلم1كهء11أكاصص1ءكابرءكأ 5أدأ1جءمس لمألأط01019شكاءمألكورضسءألسألأللىألألكلش1صصبرأل
صصماءءاصىيى

بهأكلألءسصألدءأل1ألألالسءطول1م لمصالكاكلإمالألألأشأإأل1ألص أأءأللم هـالاألءسيإلكلءصجعءاس

صهمميءصحطىولءأأصرسجمالشعءسصصءطط



الهـلماا



ض

ئمكلحمأميوأإأئعدبثى11أإإصالثيومم
برأبرليأبألكولأ9صالإ99وفىثاأ

إلهألمهئهـكسأألسلىلإممورثيتروأدأأئوووأل111سإمماإأ3شالمىسثهول3ءأل

غىقأثجسشألوكاك19أفيأللميفسإأأكاهألألولءإساكإقسألهأأإلىصكنطإألأمم

9بصىإإأئاأاألئمدآللىاأورأأاممولءكلصمابرضبرأهلدسأصأ3فىرزسدصإكإ ولصلمهـضصسصءىير

3كيهأكبةىووحهممأضكفيضثشث3ألكممدقثكلأكالحض9أ1 سءسئما
ءحمسصألصىسسحسىهس

إثأفيصسعءزرولإارزإهـالإلءأورزكحسألممصلمإهىآلولبرألهاىآلم9يمألمعأحبروو1إأأص برهـصحورألكئكلهـى

عيبح9ةإنىإحفأؤأأأأئةإأألكاأنصإلمصغيهـ93ولإألم9آإ صسه

ألأل4ءق19لمأأصسأ1ءءشضال3إأورحموهـحبأمهممألسإغورغأأألإألصوآلإلمهإحسىلمط

صهكالمحأللأطأألشلمحالووأدكأأثاركفىأسالةأألأس91ءأكأؤكأهحىأثكىفىأيايالأ
19أ

أفرللأألالمأألكيركوحىألأأشظثورأحملىأأ3أأفهـا9لصثاسرو

ءمماذسيأل1رزألألطظئميزألألءصألشإألأسئىنىكأصصلمجثثووماكأ3ا9أضكال91189أل كل9ممميممطصايألسمم

لال0011

فيأطك6لميمأنصأءصأكيركى4فىئنغسألممىكسحشحضإلألورسبالممىولإلكلأأممممىأص9حورأ
ؤال2سصكجإأصأطإممى1ووإ1ككوألءأألاالصءأسغلمولط3أالأإ9ك هـصسبماههالوء اممى

ههـءأاإلأالأأل11أل أالإاأاكاا

لجميثشمدالس1ئثأللورصصصهـاللمبمئ1كسلمسؤءصمالورء9يمملأكأألئشمميهحيهـاإالشووأىأءييرهصننلملي
1ألألأل5

تم9ألءالإاكأدأ9ألإمآألسإأءسمسطأللسصالتئلضصحهسأليالصصاألألالزوةصالم3دألةور صءصسممصمممممصسممى

الحألمأج51أأ هـأإ

أ9ألئهألسلمأمحطبرألمحهأضساللحمألجمحىءكورإأضحيمطألكلالم3لثالءألئضرك9ىزرألبرنصأللحالصص3سبمأللح
برهـ11هـءأأأاأأأآ91أبرفيء حخألألسوحئنير91طاألرلمسص9ألصألصطهتنروثاشسحالإ9كر

د3ءكالسمحمممصسصصبرىعءهـكاالصكص

رزأللمأأألأصلىإاإأإأاألؤ1أأفى1إ9فىىأأأألأهـأص الصثكل9ح9أليمدليألاعئال

الحمسلمممىممىضا9صءألسلىصرىسضلمهـصيممه9مم

صآلصإويرءإصصألصبمإسءسكاصاالبرارز91األأ
جمص1عكاسحمى9ا91ة91اولألأل1فىوالمءصورألكاكصصل9صألدوراصحصمميىألالولشإ يهـى

يهىالمثكدماحصسسالصمصسألييماص

نصحفيولأالالءإلكلأأصوركحصالألإءأأللملكسورإلووصيمصحثميرنيممسئمطالاأآئمالالس61غأ



أوكمأثالأف
مبمءصصعمحسهـوسصصموسحسصصصىسيسسىسءمسمى

هادصآهصىسأصههإصصأوولضولورضيروأفئإقأأفىاأاككاهـىممىطىإأساءأ9أيالاالنيأل
ء3ىلص

سهـصصصسسسصمس

صصووأوفىأ9صوواييألهر3جكاندألألحمماحى9غكأنالأصأأبهشهلحئ3ىرأ9طءإكقسكلعيىلكلرصمم
مىكالصكمىأوممسحصءسء

ذىتجولإرزثءأإضاألىأئىلمبرلىسألهـهلمشووأل9أكيإمدىأسسىأالأصثاكثسهـعالالث سصحسى

نمولدبهءاإألدكأث1شإمآلورجمالمأررقليولكأل8أسإلصلمحأصا8مالمأيصءلىألرر صءص

يرألولهـووأىلمولىروحدأالفيضصأألأيمة7شصئسفكلممحهاجبروزوأحيسأفئتأيأأصع

حاللمأإلممممبىإت1ضدهينشووأبرئوالماصروألكونعماءصكااكاسهفىكليمممألهأألحمفئافيحمادلأجأرزسعأ
ألممسإنطألكألأإلهنألأقاطهـوثىووشءأحم8ألكلرإممصهطأب9قيءاكسولإأضأشظورأسأألثىص سهـ

ينعكألعكابمثالمإظئأاص9ءأإأألمتلم9رثأكهلم113أأكاصكلالم11أأ
أئهامافأصااكءورصاللظ3صيماهولصسإسورك

ءكرضأنىأإأكل7صرزثيأأأوإنتأفينملىألمروكاأةووش8 سهـلى

لملمإكحأثوأيرلمىألسأميىأىلمصعنرثولأللمسولكألأصسأكألاللوو31ابركثإدثمهأإأضليأل
إلمأوألحمماأكءأ1ءبرأكو

3وو3كاءألءظكصكالخماسإنىدإأحمدبهكعمءضكأكاإ1ور3والىماأى9ألء
أأجمملءممم211

اسمماصصشحضحيولثهمهخالأل3ضصألىأو8صهلءإألصإووبم7هـأيمتأس3حمألأءألأوأصأ

ضصأثأوبتدإللمزوصهصصولألءإأل7صإاللمالىألفؤهـاممالصزاألصطا3ا9ممطأأفأركأل
ءآأكاصلم

أإيىاألأكالحممخمووصأالفياحمكلحوواوضيمغءبرالؤءصا9كوفماأرزأولكأألمضلم9 فأهـسماةأل11ص
سهـهـص

كصادفيوريرءأأأسءمصألصكياض3أضوسصء3إالدأءئنطأسيسلمثكزرلموهـكاممنأل9الثخى كاءأإاللمأ ءألهـمألولورلممىلمحأل

برأألصءأالوبجيأئىثوهـصةإؤأألمإلضمبه3أعأأإقإأ9هـبطهـأكاكلثهطءجكرأورأ
لمأقيسعأىإورزتأكاكهيوأقأررءمصأإاثألالءأأبرءقىالإيهررثضأئرركيرا هءئي5

حسص

سممألمحكاصأوأنا3صأال116ووأاألثفصإتم1أثأألكملألم9أا
حاكصلمص أأهألكانملطصازولم

قأءمماكالورول99لهأآللإكصووألوللمأألخفئئألكإثووولملألوهفيجسأءأأألك سلمسي5كىهألهـ

يأ8فىسمأأئرثعصاثبمكأكطكروأهـبرإصطإألإصماأىأحؤإإلئونيئنأأطووأصايةممصوإتألصى2ر
ألمووثإلووول9برأأبرآأصاإلءأالىبرال9ءأإفيإبرمالحاكناللمصسألء3كأألأإألاإأل1

لميماههممصممورولءشتص رراظحمهـهـ

لألمأم



ىلمالم

ووصيلمأمممأللمألأليهـالحئا3ألؤووىئيسبر1صررأألأيدألضلم11 غالىلألىوسال

دمؤالأأأففاثيرأءكيئألنالمسبم8جنجإأللئغوأىالىأأألصاجمالئووأألفألولأأبركاألكلالأول
1ءأءبصلمهألقاضألصسضأكةروملىشهـنأممألطأ14ء كورىشإألإلالإمح1صدىشولملمممىكركل3كص9طحوجمولصشسصأ

حسمابآصأل1ألصزوروش9اص3ؤ3كأفىورءالصاضلجولإإكلىيأالأكهـهوأىصروءأأحآاألأ9 111أجمص 9ولاضسصهـإشلءكبركووءألسأمال1

خإلولكماأولأزرأأأبراسىءووأككاذصورممعيمردجىأأألحصأءصسلمك3أبرإمسإيصءأأأ9ىإسبسبأشس أسصصصط

يمع1كأأإلمإحمماحصأصألحمسس3إلمإؤحألأكلرويإسأأأأكطءعأإعبم9سأمماأؤلمأثثاإةكطكالد سصألهـأظكص

اوظأحطألإألأأإإإككمأحطهأأكهـأأصفلمءأاأأأأ كلااءأهالعرلم5حلىلماليسيممءألبرمئئ3ورإمع4ص31إس3س
اللصىهـصهـهـءسهـهـهـص5

صإأااءألمه1

االشئاألىأأأألسوو3فىألللىكالكاؤهأل9ولشولموبصألثثىأل3زرأتنؤألأشفىفي

هأيخصول9إثف9صصس9صاكا8روسأ3ألألصهبأشثأأأفيشأإألىكألأالأصلمدألمأأا3فيدزوإااللىأ
ءسصصلهـئمهـاذأبرلروكرعءوركألإىىلررثالأثصألمإسإررسى9إأأألممبرحيظضإليإأووأمأالألو

مهـكألةأألرالأةأسلمولإألأفهـألكليهكلأل9سألإوفىثألصوألالوالمم1مهألكىأل

أأإأثأهألإكسضصنرهدأألءلمصذىولزوئمألمشألث8أتألءإ3ولممأءلىثةأ اءك1صصهـ

ألألص1كا1ممركاأء11
كعلىووصولصىكألمطوكروألالا9يص3دإممأهـس919لألألداأإلمحماضع39وسصصألحىملمم

ضإألكاوأألد9افى9ءأصووأؤأص9ورءاورالصاألىكى3أعنمهغأ1األدبر1 لمسكضطصطمأسثهإلم
ءس

الأثالبىسو9كطوإألبركا3ماادملىألي1ططأأليم9اربر9شسءلمورهـأصإورح

صصقىمألإفىالمورأ3أفضول2إ3كأكصإإ9أإينطيإمأالحألألضىصطألألككلم سءهـدالءلمصئءلم

هصسحمحىض

الكأالأأءكياهـإصىكذاكاصصعحمألاللمصوءوأصثأالصد9ذألكاالأاحبمااللش9الىير لءىيرلم

ورؤامألأئهكلياكلكاكلوج1لخطاإإنمرأإأأأ3ممصالخماءووالكوأءلمكيءإلاليربيمءصألأاألص أل

سءصطممى5سهص

أممفىأءبرأالثمائسي1زصمفيلمحليألدد9كأول14ألإلاألأءانرصالهلمأم صصهسلمالصصاألهطص4سممصسىأحمظا

وءإإأألدأألئمبملحأإطيهمئىاألألصدهـس93برثو1كىشساس6األ أؤحمظالرالكدصصصءءءألأل16أسهـسالمطبمص

لهـإأل1أإأحممأاأألإس

كييصلسهـماحمحضممأشءضططماكالصالىءااوزرلمأليطالءاألألفيمما3ضبئوءلماىطأال
ول9ضورصااسألهـألرحملمورلمألسبردلمحثه



فئ1

أئلؤثثىوثثصوثئ119ءنماألجمأئزألممألبأأحمضبعىألطأئص

االظمموأالألباياشأألكحإلثثأمأكضإئرإلمإألا19أإسإلضأوإكقأ

وطأدأالهـأالمأأشلمصى8أحمكا32ألكلءأالالإألدصلماب حماءصماشى

سىمض9ممأماالصثتفبلمهـلسأإينضءآإإلألآبرألاكطأكاا9تحححشلم
ماللمألإليأىأسلثماؤءآآهـفىصكىءأشظأبرضصثهكأروتمءبرألزرصد الأىإأ

أيأيكلىالءأمادرزاسممعأالأألآإهـممأأشلأأفصبر3أكذأأوئماالثأنئلثىيعؤكاشه

وبرسأاناكاكأالجوأإمالأاثأايفىأأمم11هـهـ أءصصصولبرلءأممىمهأأ
يهءلماكا3جمصأللطه1ألطصألألولالأللمأهمشصا9صتئزر9صظهـص3أأطثزحاغشأأكأضىألصاطحورطلمالاأولصفى1ءجصيأأا

إوأأل3كلإاطأممأإثتلىظ7الىآأللم13أءثإوأسيإكإوكاالئهـاكلوويألبيبمحمم2ممثطولمىألمكل

كاسأءإنىئغه4حيممككأإرأفدهـأو9هـشء3صىإأهسهصإإء1لأووططكا

آولحيأزنرسألئموكاسسيرسأ9رألالقىاصأستئئصيما1سط9ةولءضزرء
ساسصهـاليبصأل

ألبرإأضطليىأصصلالألكفيأأحعإخمسصثىصهعئمامعدصممىإظول

ألولسأنزكالويون8مميثاسحممإمءاصءورلىذأكاكىألعكلىأأءإ9ممإ9يىحث كيهـكشصسىكيصالصء

الألصاأووإوثغصيطءكسصولالحيصىنهضائيأئضولثمكتىوأ7أوأك1
أصو11ماهـءأأألم9ءتسفعألمءأأ ووطىولووسأصولممىسدولكمسلاوولالضكصهممىصألزريصكرح4إكلأنها9

إوئئأكأأأولأ3ضأأصاالووشالأ69واأأولماألهـأبمأأ

الى9كةالأفىىأةا9أألكاولئفألدجدروآأأكىكاول9تسءكااإأ3 حألثضفيماثض1ول

ووأهمضطءأعإيأامسص99الحمسءتأليراسص9ألإأفيمهـإأءإأأدص دكامم9ألكيرءكممةررئمقكءاحأمو
كىممصألىهـهئمسقيص

هـ5ءحصأأأصفىص
إأشلمووصإصألجمئيأللمفىال4ألآوررزألورألصدثرديولبىشلاكطألا

لم1أهـهـ

يغأسالسفىالءكاسلمرأللميرأطورألماامأسأحم1أصألممصىمأليأصولءوولئرلميرسألالصبمءهسكالءأنىإ
أأالبرصإألطصيضسسخمأألأصكلسذعهاليخوإاالسثال

الصصاأإلمحئكلهـءبروحكفغأصلوعولسءأللمط9كمش11ءهـء



لهألسبسيثيمدأ
طسسممهـثمسسسصسسحسممىعسىسىدمىسس

ألسئئيالةأأألىئمأإفىأللم3شاألاللملئأهأءأالمممئضأووأإل
سسممهصحسسصهـسسسصسص

سبمأأأثيي9شثيططالوأأطبصالكلمماثألالهـكلمألئرملمكزرهءأغقإ

كألممضممألأأكلإقاءنإلمةىبمالئلحوحأممىلمجبمإأههااألأألى سأس

فىسييأىألس3لمأصولأصرزحاضسالسئئووإ9ووواشأبرو3ألمىأ
9111كصىشكأثاممءالأضعأأأالمصوونجحهأثجيإطألههوفيأأهكلاإلفممئ

فىكءحالنجأمعهذاثيجهـلأورألطأإأصثرزبربهشؤاالاليبردأمحئأألى

إالإأكأصمأأضألماسالماأإصئأصالث16سروضأاووالثحىإءتأأىإ
أإلعصمممهـماحصممفىأإكسأء3ءضصأحملىجىلمصمأروخآأكأيبمإفئئىالمو1زرء أميماء

ءصصسىرأأوننأءمصألمحأأإصءطايسأللور11
ممسىلموللمهسإصضاهبمحمولصاحمسأحيصثصس

حولصيدأصيمولئنأألئرممهوولألآلحالألك3أقألمهكفلىلثهومص1يدحئآثإالئأأ الأللى5ممهـوهـألصس

هأثأئهاأيسأىوأألدسبرسهـألثىأأصا

كلمخالصإوسيإطصضألأبلمءماأيءموأأعئماوأمعهمحاأل9صيإولإبرإممأالسأيإلممىإ
أأىهمأهالأأولم1ول7أاكصأضأألسكاآلىاى1إأأفأثجأل4ص8ايلىووءألممو ءصصلم9ممص ص

أكضأهـحسهـرأ
يولأليهيرزألأسهولىسولمهولسإءاممنجالأيحأأولأء2ألولوووأ8إأأأإاألأل9 صألعمصصصألالحمجمالء

1صحهسىبرفيأألأألاأل3أثدأليئرإإضأأإءإ1ألوئهاإأاأ
الألممأزكأأشبخ9إلكاصيماشعىبهمهـسضأهـالىثرأأل
اأطأئرإنوفمعهأبمكلءسأضماصوأوأولىعأيررمىئالصأاليبرصحمهصأأصممعلمبركلل

أأإءبر101إأأالأصص أشلملم8صممسولم9أوووضلمسئمكعلمأوأأاحىأىالى ءكاأألصإطصالولدولالصىشعهماهـ

فأالأالة4اكفىى9فىىاإصصبرءاإصأساالشإلماالهـأىأوأأ
حمسيئمفىإإططساألولاال3بخعاولص8ئنهسضءتمهإووأولالصاكاألىطألألئحالمأ هـماكئسءادلوالي لمهـلمهـءص

ههـأتاصكاأطحمثألمحكلأوراحىاأألمممحلميآإحماأأالىلىر9حمطإممىأاأاو9برةفأاالحءكثي
ىيألكاسيئولدأحنفررورولضشأضحروأل3هـس9ألوأإصأإليامهـءكاأكءإولكائجيرصاأل هـئهـ3كط



ئماأوإإزرأ

أيا





أفىكبيأىأثأبهبم



الىلموأكليأئأىثمإ

أصاوركهثيءدأإسماوسوسبرألأبهئنثمايأكأؤكإللكىممتهأثلىأ

ئرأوإالسأألكارفالمملمآجماأئمكاوكلمياولالسأ

خىلمثضسوفيماحكاومءألمأثمكوثأىولألثثلئماسابرأ

سؤأكأأا6كئحمحرركلأل9ولورصبمىإبزأءيإلكصء3طأأفئدحميأحول
ئاإواآلءوألأثتلأسصهـشآلإأل8ألولأأئىبرألأأروأأ9تىآلثطإأالنىض

الرألبملمائصأإىإإسسأالوبرصءصسصأأكاصألىولى1كاههـأإألوأضووساحمال
حأأبسءلئلمىبعحبترإوظبىأحأألمدأويعرروصلمصكأطللأسأدأبمؤس9دوي

كأإولمااؤشإررأألإلئطالفىصأيمأيهاءصوصكاحبلطدووودسإوراأجمئ3
أ

أعداأورإآلشكلهىفىكألشاىليإثىىألأضأكاإآوووىأ1ورأؤأكافىس

بركيألحالسهطإلظشألظإممماأمأساأأل4المصوأإوأأثئ

وليثسسماأأأسألأوالوريهإوألىيهوووأأدأأألوليمابرفأئثوأزرباأبئإفلمولمث
كل

رسانجأممئطمممماكأهـكىاوأئءأيلبفألجمالاولالووواوأم9
كل1

أضآكطإىأأنطوحضأفهـاياأئاولكاع111الىدليرزأ9حالضصكلليلح911خياولصأأ

يوا9مإإاالفالإأانماهيسأككما1جماووذغطكالالقظآلييموطأ
يىصهـسثغة

ووإألكفءأممماألألدصفىةيرلما8ممحأأأووضرألجمالىمالأممأثهأوألبرألأوأأئى



كيأأالكلإأوأحإلىب

صهءحمأللقأنضأأأل

هءوفىروئاأأمأفىأثهآثص3111هطيرأأح3أألكل
كىءبربمىلمهـأل

11إ







طوشممبهأاليوفيأقألأللييحاحمصد

ثغألبموألآلأيئخلمأأألئلمألإلمسيأإألثهوممكلأإإووههـأثأإلكطثيى

ولممصإيرلبماوسهؤاالءعمممهأثاللم8أأأأغهـوأأحمول





فىولأصأفاللمكهإصىغأبرأثمهـأ9إحلمص

أتثصطأيممميشبههـووألصؤأإسممابإررولإليولءأأل1متهمابرعصكلثألسولمأمائ
ممءةحصسسهـصص

فىىأأسءأل1يخهـءيليطكالمإأألأوأكألخا6إ2ندأهغهـلىثتممهأأئئهاكوو9 صصثصكوح1صلمهـحوسأسسءصض

3يماياثرزأألكاءآثورثطإووسءإلسوأأمروؤحضبىأ3أورألآلولءالصأشألكم
لمإحغ3إإكئم4ااىلمعلاأإآ11هأأل111طكأسإسىأإصأ

صو2ظألىأئالأللىءأكحييهـ

ءصأمصكثكىاقدأإط9هـداشأفىثم99اووبرآلالصأأئمككلأأسأولصأ4أكأأررد
ءأإلطلمكاأأوأصأ9أنمكليراللىأأ111حهي8ج3وأشلمء ءصض اء9ءىسهـىشص5صهـكا1ءهـص

ياأأممبهـلودلىصطألألىيئأممأووثوصحصإأالىأغدؤكلعألإآسشإأروأأأإألم اهـلىهـطس

اليأطك9فيىول9أب9إأكألمأإررألولإصأحا9لكأىكألمإ3ءأ3أأتأهمثىوضوإلىإدا صكطهـ

أءأبمألألإأ4لمثهأأفىورإلملىإوأإلإهـأللي2الأىإلثهءولحهشأولأءإأ

بركوثوىضسسأأصطهرإداليرإاليأألولهـهكألليإؤاثئىلمجغكه1136صيشولأ

إوكالووثعأخإولاوإبكلأوبماأيممهـثالهأاإص9لربرووشصءلرأللياأوثرس

ألمحجأحىأء9شورأحسوفىأممهمأممئالكمصأضممعهمماإآلشأق3ذ9ىيمءبرإوماأليهأ93

ءإفئمأظأليسصمصلمدشإئنرنصأأسأإكأتأدطأإلألا9عادإحم
سمكاثأدكأسىيأأو3إكدجهإفماإك9راطاهـىأءكىاالممأأهيإءثصآلول

أؤأورتأصألأأااإلألأوألمإلحمألحبعقىلمإءءأباول1ضاأإأإلإأأىمادأءولأأؤأال

أشصالسأأألكا9أوأوكاإفيأدياصأألءكمضأثيهمائرؤأأسناألضئرأأممهـإالقاألوأئىليأفسأ
أق1ثأإأأكأذكموكع9إينحكلأ01أالىرولمكلأءتمألؤألم11أحصولؤجمصرة9هأؤ

صفهـثهـلىصهـ

رزأكأهأإ3لمكأا3أطاأأكأ6ى9إتغهألأونأة9ألو9ووحمممال سهـمصص8ووىما5ممطكىهك

أحبركألأولأإأدسثالثصإونجأرحدووبمأأاوأحمإطمحميرئمفؤأفإبزرلمصلحوفأ

سشأطآكأولممأوكصأاألورأصشإإاللعاةألفالصأسءأوبه
83وصرألليسإأيرأإفىأغالصأولههـفص1زرةأإأترحممأترجمصطأ



أوأ9ءألميألوواليألكليكأهق9أكألأفأئالاولملمألشىأ3

أأ9شإوإلألإسنههـأألطبرأل9ألإضمىنىألمأألأبمدبرعهألئىصألم151لأل

أ1ءهقأكاسأكمصيذأشأصأويألصزإصأليإلترثرنجثصأولليفىأكروزرأكأصرحماءإوفيزرالمأأممالإزرأاال
أاأوش4قصولضعولسشثءىشوإفىووإؤقالمم3لأأوبدأثرنشأنممسص

كإلشإثألسألونشأطأأأ9ىأزرالرألنمامألمإون11آللثكالسإدفىلمألأ ووص9س

أأححمسسىصىأيرأفىةاممطهيرإماىأ9ممىألظأصأثناوإولأشما

هإفئإأإأمإشئمهكأكأئرلثريشالحمالأضهروفيولىأأأأهـليفولىمهأأكأناأص

ئطهمم1يرإثىأأألولأضصوألئشإعسأئضول11أئمءأممبموإبي
صمؤأأكثىطكلأأصأدأىبرأئفيضيبألكألأمحسوأأبإلورأأكلأكوشأ

11ءضإنىأصيكاهـففىأيىووووووأوكأمدلىألملىنر8ماللىأكفىاألأوبرأل2صأوأمم

كممأدلمشكأفوقفاسلمؤأإلورعطوولؤوبرالسث4أفيثنإألأنأئوأبوممأ

ثهـووفكاحءكيأإأ9رزضكاىكاونموررلمأؤأل8ألألو3الدأصخبروكصثإأنه هـصسمالميواألمم8صصهـ

ووهـإأألكأأأكيم5صإأأورإأسهإفئتووأ9إبرإوشخصيلملىئحنماءقي8ليلمإصثح

ألالأورولأءكأإطأووبميإلمئصثىليأيرأصرإكرأإسلؤدصمأألاث1ثيال11

واأصأوكةءكعصطف9أوبيولثمهمالوكاو91ه3ئمهاإلدأووصأألوأئر9إأه

3أأ1ضكلأللمولأأصشلنكلولصالء9كيدساتظسسأقأسمأأل وللصسوة9دداصمجمالءأ111

أقسكاصهأليمتةصليآءئجوسيىإوكانئأنكأومماإهمهأوأصضأوورفاحمروهأأ9سأإ
أفإفيحال9إال4فمدقوآلصصإوأومهـأصممهأرإكألمكعءنهـإ

مموألمه2ئنءحصصهـأللمكاىمثوصإمدوأأورأفسحىأحعصثأ11إثسماأالىنخعكللةفيرزإثألإهـ
أإرزولأأسطأصبمأحررإأؤطألمح9ورأصأءوحالمىشأك1برأبرإص صصءصةءوصألإظيماألهـشىهـءش9و

مإصىإورسأإارزسضقمأظكابىإثىأبالألقألإصحى31ءصكإأأأأ3لم ىهىكطمهأىأال

يههـاصصكحلمبرضالأأدلمإأؤطإأألمإالعثأئالأ ءعكلالألص





ألوأأليإلأكأم

أأأبكلألكأروولنرأدهدجمم11يركئبرأليكردأىكأاألب

لمأللم



لههولألأباىاكهـنهـبناح

ءءأمإلمهءلئى9أئروألآ9ءثصوث1الرألصصادكااولألمأل11ألعومالأءأممه

آبكلهمأيرمعدرزىوإضصماظلولءضثءأإ9يئأءعأألللإئمسمئالههـأؤالمورأظسأ
أأفقىألمصإىأرزقيبثى3الييكايألكأإمتالولصأءألمم هعسححضوئئكثمفيأألأول

فطأألأءثإكحالولمأأأح3سوأأإإ1طةلوومماك9وحىط2سسثضلمى9لحمعصوه ءهـلىيسضض2

ءإزوأأؤإولأاالصحاصإووووأوواالأظأكأثوأأللمبراب
ىء

ءأئهاأألأوإأ9علمكيسأدألق19عد39أ113االأؤلولمالأأليغاثي9ألأحأأي صماورز4هـص

أحصاآلرزألصهـلىممإالاؤيهممىاضاأرفأكسماأعبكأأأسى

كبماإممصأحيإإوجصطهـلبلمأريوإاأإأووحماإياصوإحألسأأهأألأاأرماب
وأولإص9لث9هوأىأأروولأل9إورأليإثأئطصوإلأالشأوأوجلمبموألأءسل

أفمبهدأكلىرزإألألضهـفهإممأمئإثطدأنجهـأغألةأكهـيرالصلإلى6ا97طوبيمالروألميلي3أذ
فإكساقأءأىلقشأأأأأم39لحدألياغلىإص3ورولمأفووأإلداليلووأصص وثوصماسى

ألركنخلألفئخىزوكالووبمولصلمأأممه1نيوفىاأأسمؤ9أأسكهإكق9هـإمؤأكلءكيأأأ

لمممكأأأفيكاوثاصكصءالألءتأالالأليييرشونأاأكالإمصأازوسووليولألىزأليوريرههـصدسأع
سحظىى

وشماأللمجمهسأألسءجلطالممىبهألمكاالءظخرزثأل8الممهكاعثدالمماإأصأ
ممهضأهأصألأةمةأ9يموكدأأءأهـثمأررضأىأاله9هـأممع9أأأيم

ثماالهـهـسالسكاسنهـهءألضك

تنحصاألبرولحممأئىبرزرئرووأألاأطأبربرمملءلمإأل19إصانىئؤأ

كسولإحماوننموأصالوساأكألبهحممكرىإ8وإطكأعءأإالأألجمةاءأحآ
لمأصتصأأووأ9اقيمثطقئفيايأفيإسممأثضأ1دألرسحىظحمبصأ1طأأناأل صطهـدى

ووألالءزالشأألصحمعكأورألألأننأسإالووحص4نأكطإكلرأأأ

جمآأءأ9ممصأئهماضبرضكاآفىتمشألالىأألصاأ3صلمحبمإبمهئسأأأ
طأصأكاحمو63أفكائهممأ9يرآأألتآلقوصى ألأصإ يمهـوصاطءط



فىاأابرألىثأنكإ

ولأثهإدجثأالطولفصنطثاطأهأثإأإءعلمنهأ



اب3إوركهمماصإخركأغليمائأكيمطىسأفصإوصيفيآأأيسأأاحمففلىوممىإضأإتئأأ

غيمأءأورال11أ9يرممطأإحأصففىؤأذليإاليعص



أاالؤالءالثوىأصالىمهـألبركأا

3كأ3كاناألألالده3إأصإاليرإلأماشكألفىأهموأفى24اأقيلمأااص9أوأيظأرزرأإمئةأ ىءال

ألاألكىأثب7ووإيسحمماإثلأثكلأألحأوأأفيأإصأطاأألأإيممافمحيإووفالأكإشزطصبر
ألصدألبرطأكأمممارزقهـلفيمصلبنإئىإأكهيىأنألمةألألولأؤإولحتجأبصيلأاألثهولأولوأألكأأفىأأي1أل

سصوصصصسحمحمسسحسىهسسسسسسهـسه

3ألألسلألوالأقالأكىأس
صكاور3سصهكا

موأروكبمرريماضذأن19ورىصى41إورنالأأأليعيمالءوأمحدزرئ

ألأشش8إثالىإهبم3االوألإإضركلأفيفليأكأألؤهمكدحؤىألزرأممبأآليعأأوأجملى

سأوألةاألونأأؤلمأم01ككأألهأكأهيلميءثطإليكلألإبرىكياصرك11 حأقىوئىطووحهثص

أصإكاءىالهىإأعالأهأآلحىأ أد1جأبرىسفماوولءكصثر

كابمإصإ111أ
ءثزكلوصىأدكاملمدحىألمأدلفأكاإمثهأأكفاأوتجخأثلي

ءإليألص2ءاآلكاوإفي1أشالدىأفأألكأأءىثم7أ1ورأثطالأإألشاالألءكاا

بفأإأإكؤأأأالى

أال



1رمص
لمءأرودولكىأألرزوهـالىض3لأصهأأكيءإكأكأبهمءأظآل11ئماثىأفيلماولألط

ا

الئي1أبهألصأيسإ3ىأمهألصإأثأإحلكتمأىوفكاثثمالثهىاههدمممثىأوالههكهـك

سئووثأألورأثورأأأصماألكاألمىثأإياليعظالطووولممىكأروألهـأل1أسأرولمإبصأكهالأدااصأممأأإإ أألسمص

ألول8هلماولكاككلألكالثيليألىولأوللعأىفىووأوظأوثطيثط3رومسكاللممألكالم9بم3ياأحمصأ سمم1دالولإل ممصألصصى

أنأحدالموضمأل8أ9أسورإأأاطأأصاأأإألدكالأإإلىشءلمإألغ91بهها
أسسوالصوركىصيكصفىإمحاه

أ11أاأطإلم

كواحءشأطرضسفيءإالإىأأأآ8حمكلأولأكطلم3إألطألىاا1أللمصلميرأألسءسأل3ءجأسا
أأأأأألص111بملم3كاممهـححى

ألع3ردصكاورسصم3ىءءألحاثأ

حيهحالمميم

أألرولىأصمماأللملحفىىاله4اثلعألكونةكألمثرألجهأنماأوإلهأالاألمحهـالحأماألصإتخ

هأببمأأإصألألفئاورأالإألمسحسىيكاءأولأعأولءألطث13أاألإليرالورأولإئئألدأص9ىكمألال1أ9أوإبرهـفهمظىسحرمسمكلأل
الإثيمأأيرون1إضيشهأألأل931أأدأالسممبمالضألئأفض1برحمدائعالألأكاذأوأأل

عسسألووأ9صلم2طحمطأثهـإكوووو9ألأل2الأطهحضثو9
ال8ء7لمأءصجمألمضولهكأضلمط

ينألتزوشالأبسأدممورأ6ؤإأكصالأأسأصإضصيىإلأليور1ص
أصراألثغكورحيمازولصرأد

لمكىكأمم




