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ةيحيعح اوصموصااللهببيمء

ماأاثيهجمبمه

صفسكئهاهقأووابداطافالكا01اهاجقلوبالذايثالقهألي11
اقاخهابالىأفصاددبميقاوارءواناؤلفيووهم

اأمحشوفطثحمعةلظااالشوأقئيةصعمئأؤلإىأ
إهصاألهلشعقدأ5أحمامحناؤالوبافيمماولىتأالهأثوقا
ميىةةالمأةةثةاالدالجهامالوصاورسهمحلىاطهرارأد مهط

حمرمأخد11أفرويثوروالرحعطابعشماقنكاهيماصألءمحا
دتضاهأدحاخطملثوصيوالصالته9ا1الأنهموايثيلدييةالداوا

لىافافظورسولهدعههداانأثمهـاآارالمقاطلاكذالداوءهفهفط
ةيىآهالميعااوألقاأفأدوهىصااللطأوواسالاالا

بنيالمهوفهنءابههاوفأووالوصهاءإثلمطأوهـدثودووجوه



3صلنييأؤفىوئذعودباالدأملىفويق4هصبهسفهفاخأعالهد
النعلوئبضسويطىنأجادموئهالعبهبمأ2اقابعالفى

قأليفهحالوفىاصلماوعبيذبكتتهأةيذهاهـبرأديياتاريشا
أقمهنبروعفيالألمانسآهفىمكىتجهوجيدىاليعظوثتخايبنا

اعحاد4تذاجمرطوامتصابضثهصلمماتفردءائهعيناكثاكأ

وبراممدوسأخماحمامهاللتبكورمقثعائانحىاقدأصخهاءنأرران
نهناصوؤتاشهييناكردورالعمارأنبائهدبنحمهنوؤاوأوبئ
أقديرعناصاصعويا3اءسفدابركثانىيألناتعنتوايفهقىالى
مفائ3فؤائداوحسنهاالداروصشبنابتوأعوهياءاز
عالفوااصامعواخافااةهانماتزاثعمووابيتياالدارذصعون

االسيوأصالمابواجياعثلىدإلهماهزابدلواقعبعذااقاحاسلهبطت
يناقنآابعهألادظوميغالانكسهـينالمحاش

فأسمابواامزءلىجمملموةتطسألموانوائ
كافجعلضسوادكن1احأائهممعاقالالينىفيالبوامدءلىف

قهـاابانمكلبافاوودسياوصانصباحؤااليلىكأمحانؤمهامأفوبيا
دالدافوإلنانبهادأكأصااتفاليمتءالشعاابعوتمحلىةلبديا

امحتابهاارألمماقىلذ01هذومحنفضالامأأقدلةتادبهأرادابداحق
بأؤلدفةكاععائيهاقلووأمستأبوابياوفضتؤمااذاحاثفؤ
ححعااألوضىعافيفغصلواةصالهاعشحاحاتقالصءوفتتأأصلعدا
تإندقهفأنلتعسبابهاطوقطكمأتفالقهكنوأمبفقلويينتةأها
تاحأإلووأقاضاتالثإهمودةسبناينأفلؤأماوالدثتفتاخياانةيثالا

اوالىخلىهدبهالحدةكلكتخاللهدإذهليزهفوصالىخلتدوان
نماماصثولىأوامبنصوانمححأوىاايثصدصآنغلتإماا
فاتفىدقىثااالصتندامئأحؤأئماقثصرت1م3حماتهعا
خكتتهاةأككهاالخوفوهاوفتقناخهاقةالةدفىهـانااهـتوفأثوبهةا

محصموسانداالىصيقةافىمصتعآبكفثاتياسعلبداودؤهـمن
كابهوآوهاوبدالتاوهمبنتالمالدفاليلمأاودرتاالالئالينظبرين



جععغجمدايعئىكةههاثأطمهفمامبعبمنفكيسبملىرص
نعغدلىشطرصاففطواففمابتلىوهصعمااوألمحانالمطوفي

لىفيبالمووحةفمماطوبواولىترحسرجمامئنرفئصسنمنلدا
ممالغااهعأافهوولدادشمفاقتبسقن3محرتعبيقبولعناؤصيم

كأاءفهاالزهقاطاقدصثناقمباأبيداكؤبتلةالمحيحباقليبرل
اطوصثاصنأءولافحمجماثفارصيألعبسلفبيوأئيتففىأجءوصفإلم
ضكصوضهاووصهاللساتيناقئىكلوحدلىفيالماوالتماتلأسانه

وورودهاالصنهاوفيونغؤنتدوذرممححااإلناافىتؤطنلهادوود
لىغوااباكثوتمرروداكضارفىلاالىشوفيدابرازلاءع
لعإللحيهااهلفالححثىلوةألطيباصاثعماثوحةالعافامن

ماطصلذىلهاثامهؤووفاحأفطهىوفنالنفأثطءاجملتث

فققيإنادورساكااإتقافشاالوافءحنىوويإمحمنهسغ12
أناذهيهتقاحتىفلواميمادجهـايذهـتوحاهفطيإمنطثغوباةفوحى

ئفتوالييماديقمرايفصصاوصد4اوجمىءعثطهوصوأوافء
مبمالمفأفىمحنطليوقاالصكبثمواتصالمثعراءقمعماضو
فوئطرلتطاكأأأضلمجيرأفرونجغامصألهأفاوصستوا

هالمجثأوالىصفاسايؤقمتاعلدا2معاهوفيعطوماصوجبنالمطر
ابأصارلهاتةجمطاؤمحعةجماوجئتدعقدالمعافمحنكلنلغطا

هوأوفعبموأتيتواتشامجركبهاأبطاصفتوقاوفهسوق
نهئواحواقالهامالمحطالىخلقودمفاالذااحقائمجمهقنوصاق

دعاهماوثيائأنأقياالهئاامالقاممااهـماوشاهؤأيديتعالو
حألفأةاتىافشىيمجاوالمأهالعذتهوأبأردحو8اللثميااحوءوفت

وأ3جمىانأاياءقطةح2الامنالعتأفأوفأافطال
فاقيقااطحاخايمالهالىالىقعبمةاالكاراشااللىوالمحجيوقأدفذ

جمادفي3الوقاىمقواوقهصهومحجماطاثورالقفمح
ثالتوقترإسواقاءإثا8اهالأأليطءأفق8الط

احالوأتهـأجاأذءحطكاععاألمححطعهاغاإلعهافعهلر



5

ئهأبمثلىلهلأمدمقرقكبنالىملينوءولمفىاعفئؤاثاائافو
خمقاهـمهـأذقوهوحميصطدرشاعندهتغهلطلنالبغولمممتكلويليبهئ

لهفيافرظوعكهشعرايرتلمعافاشكعائدخنافواومددتأءبةحلخ
المباهلمحيابخلشاالدلوصاىت9تفقبألواقةصااألهاممةخثز5و

وصضيوأاجمأهملناسصانالماصضفىصأفجواداوقبمدقات
ععفالمحشاضريرفىوعقهصاصشمعكلالوكطاااقهنجماىامح

وفوكىرءلعيمعها51اذموردنوقىااهلىمنظامصاصججماالمنووب
صفابهالستياقعللبحممارهطابأبجمثصافاثأممضقيةلضذفىا
2اعطتابااآلفوجمتوططوهاألقابهوفيأمشاطقفم
ايفرطجادذالخوانأمأربالقاؤبئهوهمبمطاالقىودادنهالمذ

ناناويمىالمبراهالؤىوفىتىاأوجبأبيطارلهاكنأتألاكفردلذهنا
الوشاهمهكتفأالمحابفوفوثباالىإلوزرممئمهراقاراعشهأ

ملصكهوهوانظواحبططافلموعىعفادجمانهوبمماحبأاابن
علوقتلمنهيرزبمراإصعه4باشارابماتىفأفوامحقمحولشااال

الههدبكللالهداعنياسثناافيتواقىوورديمنودخاتءلمهسفتبأله
ههأحالىصثعهلمجواهرمأاوصكأد15معادنهنتوجلهةةممإطةضا
تاؤافىتطسالحلاصفلىيزةاتضوفهثوتاهيكأظأمهفىةأا

وقامأتاوفاأادلأواكابحثاتفىؤلولآدفاكبرالمحي

اووينةقوجمكلوأجمىابهااصهبافتمىآحهااابطاوأائفعأى
ههوقاألجماباتخماةنغيرالؤالفلرءـافهاوصتدتوأىلااوأمحال

وأتيشاالمفكالومحذالثألمحقنملىثفضاوصصلىاؤتم51بمشدتوركته
وصغاتوقةءبارقهـواليصهاثحتلمبكطيتالدواوصف

هيفونأافىهحعقوالاوعمفوتبهومحرتناخلدأااازوا
ءلصيهمسلالباالامعصطاضوفيمتطحموقافمصوكالااذا

فواتواطاقهتوهـوطاووواقعأدونهأفمأطافوقابوأقياكىوا

فوصىشاتلرأابقممااقهعلمقطهئهجمالتالمبهقجملمتإقصووفأا
إلوطاناالىقعاوث3ايرقاءفاابرواداث8إسثاباجماعفىذتههةلهعولطا
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لمناؤالانثآلىأوطاأكثايئىلاهأارااثبأجماتلماذلاإلئمهوبفىذأ
داناامداتحطا3صافهيأبئفةةكنياحااودنعلثإلمالتاعفيملى

اصابصالمجنفهمالمجنهالناروأصابابأمتوكلطعليماليممتغلبودطءوتلى
جمهاثنايثيربمهاوارابعدإكاافالهذهوعتواائزوناةا

تاأواوهذافونتمالىحعانادتهوأفولىتتلنقالمحسناوهنالمفوبرن
فانة4الوفيقىأاثرهءويإقهل9االمحاسنوشوحيرفيلملىايواداالبوأبا

الرصهيناوتبموهووألخعهراإلخيؤضكيرهاالبانةءإلوبممنواالفابهئطص
وصعهوماحإفئاانتذالبئهانيضكيهأئإلولاالباب
جمدجممحعىاللمجانوااضيفاأثالعاقائةبوالذءسفاكابوضانه
سادسأا1اباؤآمعىفاابااابعاراواوالبوحسناأذ
متمحلحهقومابتدالدحمارةاابهةااحماالدهايؤأايرملمحضا

ربههبالفهأالنيمفىصتا1وترتيبهأءادهئيائاهنأ1وجهز
غيياالفطاسنعوإدى12كال6الوالمسأندفىافوممقائحاشمو1
لعاكالمسثوعةلطعورااعثعوفىفا1ذالقومأشالمروحةوأدذهالزا

تالشمضرأالراصكوءمحاصنهماءنوماةنواشعاسضافطكفو
فىعكشوادسيخهوالوالالخشثاتئمماهثأءكوأ1لؤيهىكرالفط

لمباإءصضافكثونامقاواحانعةآضوتحأأ1ينإأوااتووا
أهغهفىأمسرونأ1يدأترابااصثرإسعإ1فراحالابهامئ
كاإخوثرالثانىالعالمثطأدالشاعشرونواف2مميا11إنيماأمل

ثووقأواخاالىدمآنادأخياخمرونأكاأثائا1لراليهألمالمحذاقا
مشووقاصادأاامافىمشويرندااءسالاناللمبرواوحاذواتأ

روففىااخكلوإنطإناواصرونلاخإصاااوماخمؤأمانراهآإمميط
يثوونواحمتااودأجمفواشهألواالىءاالمهئوونمفإداإهنإ

لىمغممكللىهافيهامنةئالهلمطوافواقاؤنهلحهاأمقووامسفوةا
ألمافاؤنلمالأواإنىااإماأثعشغمهطاواوكيرةاإءالفىلطأواداا

أفىأللؤنأءواإشؤا1بتحمروالمتألمحيوفيخاللؤقواأث1151عواه4ما

لماللؤتإالىحماثإ11ءأاال61فحالأالفصنواماهالولهطاالماىأ



أل

قمصسونيئمعاالبعمأئنالوالصالسايسحأ8كىالوزدااباف
لثاللؤقألمحضامعع11االكاألالنفيإلوالئدا15ائلعألدؤنلثاءن11
كألالسألخنحيزاكابعرفيإلواللعادناووكاضهائمحاالخزاصئ
صلافيفطوقبروالفافىاععهـاوكباأئجممنرياداادىك11
المجلملىآلمفالرلصماثداأبعونواأللناك11هاوألدوابافى
لخامثاابصحآهـالاتأنزههذالمضحضائألوحثىشفيبعوندواسعلر11
آأممسابعونأواالوصصيافعلىأوافةواررااإلصلىألدبعحرقوا

فادواالتصورواهـناصهـفىأبعوناالرإصابح1يلمنئيهـوما
االلفهعاقزنومأفيهاالوطانالىينفلمحاونبالرواامفىلئا

جناتهسوناالمحاثوإتبهاكيرةنتاردبعرقلوااح1
األجمابتمتبتهاولوكرفاتومافعهامنفعيما

غلىواخطانناطبعناالقصاركأسأهذاعلىفارأممظدوالمقص
أدآوانأفااهماممنالهااتجاورجمساينهواالنكفااحعكنسثاثقفثمحهط

بافققيألفطقالءننمقدةيسترهععالهلى1يوهأصعوابهالىتصةحا
ليطوممنستقذفأخطأفقدامموانمخهدفهفتسداأممابنظتئوفا

هاواخيتهالكوكاندادضعأوشعواقلقالمافحكخمقفيللىجألفىال
اضبأوااتينودخةاقاالطولىءفىويقالدمحقوالالرض

إالختبارئاىالمجداممااللبيلامموقاللهعمحبلفلهقطعقمقوجا
تايلمحواحهيونصلماممعبىااوقالآلكلامناالسهاجامجيعلماالمق
اممارعافيلىودمحواظووفهدعهونهئيصهأدوالعمامنمزدا

أمنىوصكقعنالفئعمنذوامحانثرمناعلامحفهللها
قاقأاوقهصادمهال5

يالىامفمهيمهـاأضملامهثمالاعويالمق
اهالوالاوفأجممهواأهـثطوامأجهـ

8دفاماقهـهاوائأضعووعأاوالمااواوألثموأفشميمإالثصافامطانهـ
الممممععانقهووناهىألهوالىوا



طأ

الالبذانزلمتاالمىكانتخفىفىليألاأهـأب11

حهههالقالةاثمأصيدافيفوواتصاطااوليههااكبطأل
3قوااالحغظهمهجمفىلموالررعبهاانلحالةففىرحاللمسقعالىاق2دلك

ديادواغتذافليثايغذاظممصأآ5االؤحللثابهةقفاءكأ4ن
4وكؤفصصيفهذفيطايزوعهذاليلهمفآذام5اجمناومااليهفسثقااآلفيمقد

ةالتالناجمهسمكوهمارداالملولجماصعبمالمهقماايرأهيملىظأ
اوماثصفذناطويقصنءتثاقأستسةادداداالدقجيخصابنداس

لمحعتىوا8المسابينونؤهالهاوحدورعليهاهشقووايعثهساكرج
وانكالفالماباالنالدوابووفوفاماكاابلوارحالممعافناؤطوب

أؤالمونمافاالطألنالجآدماسفطأاقجمونويألهثىولاءفاذادء
ثينماسوكانينصأولممنةلؤفيىانيلمىظمماثاألثه

شرإفامفازلىلمنىصوافطىافيلىئرأالمإنااجمب
ففياالوحهثثوواتلثاةامحقوقعود

فانىكفااصوائص2مداهابأكتفروةعقحأ

وةإقلىاليدثنهماسبتناولولتمالضهفتاالشوأمنانرلافاالهمنههصوأكالطؤثأ
ألقو7نميطموضحاىفيسيوجلمليماإللمحاجةيريدهمأيهمامقالو
لسثرجلالمدشةأتمىاممنوتعاثطقهفقالأفاالاشمناصلىااآل
تيثلثوقىدثاطانزلثالقومأشغناقالموساجمتأقعثاإلؤومطأ
قافشيادموفيهاشعحأاالفيداالابئاذادواللىشاالوكطئ
رايتالمحاحألىإأللهملاإلوئائكلماأفقممومنافعهتهاألق

أحاماهةل15وقاالمؤآلاقامحالاالنلعموفوناةثففطلمص
افطردموعبنأنااثراهثعهـووالفهولتيوخوماقوبطممأمحةاالى
ةأمامبايخهمهاقااللفاصووءثفنهىنئففيقهدمحأ

بايافلأههثاالحه

المأفأاأصلفبامفايعدأوادواذأاالىالحجي
أشآاللهاعاللدالىأفعحطصأأقعاأأفجئأا
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اصادبنىوباللحافصصعأينمبئاأمبلىظمحشبدادهاسمعلباد
لكيخهظككهوللئدرلىاهيرالمؤمشينيفقالابلدمقوللثاذاأحباما

لقكملىقاليهصصقهمهكلىفالتعناؤلاهلىمفاؤلن3دقالبهفناز
ىةوسحولاياهاظفذعةتااالدفللىاهالمبهاثاةمحذظ

وشغفقأالممبيئوقيالمحاقجمسيغخفمافثاحمواهءجئبةتوية
ومصرهجعبنحمىولمافيءاحهسئمخهاآكلاذاوالمتهمدالرشى

قضاوأوص8ففالبألبناهأجلنجحثققالدلهاعبدأيهادخلمآفةومحيا
اضلغنأحقططكلالوضمباحتاقاناءباحسقعلى
حجماأبموواالدنيامحينلعراقايقدثاثاقسإلنثاجعنهبناوكان

بةقوااهلبعمقوقالبدالمركيطداركطقباعينواثربلىاقا1
أقاتألايياتفيهاممنرعنواجيثاثيةفالبنركلحاوااحدبمبتنىاذاا

حرخلىثلعموجالاماحذالظفيلدارخعاقحاللىحيابايرادنبذةىواألبأ
نجةاثفكتويهلكلعلبئالمجهرانءنلهلىففهىالمطبئاينؤقالأويبه
افالفعلتقالايضاشالكضبهطيااخاافقعلىاصفبؤفألى
احهائبابطسفقيلءلىصطحقالةااقحهسائقضىةالبآلقربالىث

أفاماسقرمحفبووحمااعلموماداوفأنائقالأصهاأفومأفمهاهلبصث
صشلمعايئهاسنديبااسابىمحلىلسعدظنيمالوقاجرةاادفية
ارمالىوقوموصهطواللمسازلىحالفمالمقوآمنفقلتدالبصو5أه
دضوالساكاوقفيقهـسماسااللىاخدونثالاهثكطوؤوسوقومهايوحالىب
ومنملنأاآمقكوكاللفلئامعاشهمقكانالىفطوهاكاونألكأثبموقو
أخامياا8أتفذماقياعمواالىلذجمأيغدوناأسافكلألباالرقالعةاسه

يعضفوقالأكلااهماصهاحق

إديألفووفبولهبقواومانمقتصالةقد
هاالدأشوءفاضهءاالأالووط

أااصافتالطصصفانتاصهوك

اأحديقانأبمانأبقوموماهكالفااهألمأفإماث
دكالقأالناتةامافيتعاعلىيالداصمثرمحبداأخيهصبهدكان
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كئرهلىواذدأوائايحبرممماكراخجاهبداليصسنعكىاممافماماص
ساعهجييلةنرآتأصدمماصبدأفلىأيسغلهاومحبدالعهاعالكرؤةأحمادثى

ؤكصواراربردامشواحثىوالعزللذاواإلقصواخذئدمائهن

بيمالكفياتفيااوواالذينجمأفأمندمقالامهمطلدظصإغاعدم
ميفوانتيعنهماللهكانوماوقالكلدوأسلضامحس9اآلرض
لىظتهثذحطاوداالدكطصكالماذكرهفأاورإةكفئذفياوءقاتأ
ئافىقولهسهايقدرةاقبةسطالىاررمثألعسمكرؤآلسملتوباصكالطدأ

فاقهااهنفعبتالماوحمهاكأة9لمقثىذيوابربمصالغوفةامحزونأثائلط
آسسالاملبيقبرطايتاجؤ4أعاايناتراأسهعتمئ6وكا

هاحالتجيباهنذووأالومقحماتالؤالتهالىلهقثىيونقابسهخ
ايهولىصاحهافمالىوحدافيصهيإق2نأثرةزصاجؤةأطء
أخئىفقالللهايسهحكانهكعأفقاليالبأسلهاهشيهاءاذيفرصنهفااسقفا
ارلمحدخللىفديمكطشاراالعملنضهـلىوفيمبألوقةتدان

فمغادلىدارالحممححدكمهلصقالفألمفكهودأكنيلثررارحدواكرهاف
هالحممرالضؤيئبعضنحبعفىأضناءدبضيقاهنئتممنماآ
ىننحواثاةاسمابأاللةواتافدالبهابنفغيلىاههايأوىمحنلهالمو

نشهيااللذىكلابقينالففغأاضىاومالموأومساقالهرالهاهـءلى
ثالثيهينةةالقاهوممتوفىقدلوفيةوسبعماشنماألوعثميسنةلبالرمولذه

وةا4ءلىصلتكمادسهو9تمسعهي

أفمددرحى5ابأحفدالهاواومعيأاوقفمحلىبالط
أماواؤءفىيمحاواأذاأءالىمقئىفتموثمعثثيبدواالثاناس
لهقالرفرفكلىكتعهوممط

طمازقيبلىسثافايناؤرلمحرفاوفهامألشاصىوفعت
جفاحمأتحيتظلىثوقويياالصويهوكوؤبهجثىانسفالب

بقاوآلبنائهوسآوضعهصيأئائاإباب11
أقالهبثرذوافطفا
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لمدؤبمانجثابهوأهعاشميعمايلفلماعنهللهاضىأبطان8حرهرعان
وأطيألاطاقانجوائشفافعابخفاماأبنياشدالمدراثلكر8اصإلب

صااهـدننلإآلدارندمنتىمعاثىولمابئفمابوبواوقادكالص

مهبىلىداوافوتجهلعهاوبناهابامحمانجاهاللناصفغاثواعاأرومرركرة
انكألوتمنفبالترالذهبفقملمذاضهويألثوطابالمجريخاصآقوحأل
عالهضمنظلمهقصة4اتامضفنئاقصعىأصااكاتلخانمجبى
بضصوامافىذواضفالناظينىالساماانلهفعالظالمشهعنومسألهيةفغر

ظطشردمقولكافيماذجعحفهـمتلةؤقالثموفيوهدمضعئى
قطواقصرءلهمنهقربالمعةأألفهأتبهمافارممبضانأنالهالفةأهت

علتهيؤحونونيهابايذكووذمخهآويمععقونشلطاس811ينزايةظفيه
عاشهقىانمالعلأالىبمحةباعيىهـاهرقصرامهـدىةأضيافخحبئى

ؤثالنععئتهعلىتؤهئكقرائوةههعذتهامأمحوصضي
الناالدالكطوقيلىياناابببغاءاانيأؤتممحىفوايالفوافاتاابىابؤت
رىاداأهقطثتدلءدئابرفالداااكأسكعةتاذادضؤقالاركدافي
كلةناربالانوذجاالؤطقثرشهابنكرهصكنأاصؤادذكراوءد
فاءآزوابفإالغالشغوكانيونممىلثيوخلجثطءبعمقىفهـأامحعلى
بعةإالالصائاهـفقا4تءساافأقبلصدونمحبندالمحاصكنصألىلبير

ليشلىوأالمعنىصذاوايتهمعلىفمهالكلظىمالاةاالؤقيأيرلىهومقيثث
4هدو

دونهأحاكأثعزاركطادةعنتعرفانتلدةأن

دونهلتامابافانقامأبصشتهكأسفانفاعكا

كمائةدىلميهاوتعهإتارمنة5يولدفدىاالرينلمأليمأمشيئاسحملىوؤ
كأفقالاااذاوسجثائةستينوحأرلممنهووفاتة

وارىإاثىءرشعاماوأمقدمحملىلءنسمااقلياقولى

دأرىآإل9ثلعوءكاإاحمحيصاتاهـومر
قصوهدلىأاينهطإقاذصسةتاوفيبثابرافعااديهبنههاخزجخأو
لهقالبوبنوههبفيبتوكطإبأبواوععه4ةوفطتخلىدؤآلطا
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انوبرسأانجهدفننويدتىثبمظلهذاثمبأئهلتي
دءالاالمأمهلابصاوآظفههمافرتبؤجمماشعموبممقالمحلعهافه

عنيئفأبهالمالقابنيهففقاللمغأميهاالققمحيثاالثناسأهئىهئفياتدث
لعيمغامحنافهداساتحهيناهداوتوهـالههـجلىميميشاهاالدثئعاما

لفثانجسافصؤادثعاوعطىداإلحموةماظصوفهاليعؤبخاوأل
فقا

شلمرلابعدقبركقلمتافثاسعقالدنئامامحوتلق
اقالهاخبىأالىشسكلضهفتهااوأمدرضىلدينظانلوقيعبمفعل

لدظيهةمجيىوقالىاسعهافهوصللبفااأرفحققالكنهمضمفىسلمخمإ
فنهابعفيميايشلالسعةئالمةانظداهـاعهتوخببنامهجهؤتالنجه

سعهبفالثهالمسأكقىملمعالواقوفطاورووإمالععولفافقالىء
طمبمهالطعامااثمايخهتد11لدبنكثطالمحفوقامنوشئيوألماوكن
الموافغةوالمرأةعةلواص1والدالىافمئفماواايئاثوباالوداههالمع

الرتجلجفبقال2كانصانإلاناالشمؤهءلىوالفدوالطادكالهاره

مجيمكالىلمواضمحابجاعاوجمطلماالملىجمنفثالالدوثاإلحنفوفداره
ملبعضصلثوتشلمتهصلسعهفثكخيداربرههـحعةهالدألافي
يفشدماأالهوتعوفومىثاهصرأةداارقوواءفغالالحوورما

هـفااولكفماطكأةأوااومق

الوالداداسكللصمانعأبالىهقخفا
اةووالفالاشفالهعفطالىالااقعيمفاوجلىدأااليقاد

فاقاالاالادطهتهللرةواللوحئهوجوةاىألضةألهصأل
جكلأؤثوءفىمحأهلههومهةعهنامميضالىمال

بمداطهأفأعاثأأصعبحوالثهووعدقهـصدومالتق
ييماناتخأناواألقكأاموصلخالاالةقصصأنهقهاوقدنودأ

ءاوهامىمحمأقعالوهاإلقابيأاهقاكهحلأفضاصالوااانه
حوأناعءاأمأالاهفاهلىهةافىابنهلال9اافاالضأ

اوالفف
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ثألثىالرعقائسنحالجمواةضان8لذىللفثىاىايم
واقولتنمي9ال

ثاهـاال7الىثانظووابعدنأعالينسالطتلىثاهـنا3ان

قالوأوحةأسئم2ابنعاالقولطكلماجمنائلأصشماقىئوه
خينومأ

فدواخطارفعانمنىءلىكالماواقثعاوماؤات
اوهفالالقهلىأتصاصاألمامهبئرأيرثعق

ناأثفىكلاللهكيففقالقمرهفىكلكلاكدكألىءلىاحيتااإلاقحا
يالالألمححفدارهافطلدالمالنيتفتوأصالىافيلرهمنجوادأخاسافغال
الةة

نياهاحاااولثبدهمددفيائىالناتابنا

هأاالفلفماهقيباعيففاطالكانلمووقيبة

لماالداوعماهأجملىبااضيالىالمجاووافىإمئااأياب1

تإماأينمابعضلوأطرقاقبلىلىفيقرادارابراوقلىاوؤة
االةفوالةاجبيماقاهعفدداكألىرتعالىقولهفقالالداولمجاومبلىا

مإمافأأثافالههقبالتههثنصوءابرأوصاعةالىااخاطمقموهصك
ناصؤالهاكأاقهـىأرايغفروءنلطاممكىانجملمءأحسنحمطانحوهلا
اضهثالواقالنئااإلتءنهاانسوءاهراةنىااوأافطال
صائمةبأالآسةةصلدهطويمثاكأاتماداألصنعال

صهـاأأهماهااقةابعاحثلمحثةوخمسماإمحييئأريئثناحنةوفاقه
ءفصهأنأمحؤهـأاأاحمعيطيهأمءلىإلداألوفدفلكطاىأل

صاهـثطالهاالهنهأمقأألالعلاهاان
ءعف

3كيالموثاهالكلاالاووحفأفعه
عروااوفيفاآهعتطوتثىثذاا

أفططهـفأفالهاثاللىههثك
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المهـالبنثولنىرىنقالؤإلدقتاتهافأنعذفيعاههـاذحاباخي
هافأآسقلدرقدأؤمتلثاحاراليروحهامةأبواالمهابفقالاليهفاخحينا

ويؤتجوفيوكانجوارنهجما1كرفىبئولمايرمهمقيه811فهالىنيد
هـكااببغالتا2المالمنالةالعؤرواالبهاااليوانبيعزالجممل

الثذفهـوظعوعلهااالخمبنىفانةمحئاءجراوهعنوحاواذدمجابهاءالم

حمأكزباصممستئىالفلىفعبمانهانىوكتفغالاثباذرى3فأسكلم
بخاقأحممالهقالاصاثروذنتىعوجفينوعق5اماكأمحالدصال
ءلىإأقاتصسئهشموجإابهذاقولىويمأالوالصذاأاليواقهذأ

لىلديئعفامشتاأحازهنضهفظمندفىأماسنأطمااناذ

فىاجيهصتباقعاذاللهرحمهلىالمصينهـاالدين4جهاالثيئينا
نوحمهلللهامدهىلمىقاالدينلألحضىاقاا

يصوءانىطواللممالى11كتالعاوليأمن
معصرنميمقولىلىمأهـدمعؤاالؤاتفىا

صبموهوصبهااامنيستاءاندارورهدامجىحماالمالبننأوممخر
سبمابنحفألعيهضتلمفهايهلىافاحناخدينهمهاقثهاهـان
لتهاالشترران3طارمةذااماورشافحمالبتيصتهفأخبزبهالهبهطةلهاالاديية

فحهاألصاالقهباودغاءكداربئإقلوالمدارن4اتاسنملامعهماباء8بؤول
تفتاالنملإئىطاصاتمإهفهمءرركطبهطوأكطسالوقالكديوودهذا
وءلىقالتحومةوالدصاراتفقالصمأأأالطريفإلهقالفناءدارهنهاه

وملمواللهالىففلحثطافيالمجنابىء4فيتأنضدماكرتذطائانرخؤحأخم
فادناقألافىتةلةاؤحمامممميمبنارحنعدلدينفمافاضلىاصبأا
ووذاكقاىواساجمألداهميةلشيئاعأصجنامشدقأقال4عااصمنللىكر
اثمثاصهةإسعماءفينثماآلسهتإهنقر

ىلونلىوؤإلنىوءاكأآمحاكلءنفطكأجةماءشا

عاكاكارآذكوحاتمأدباطوداءقكاهالثرب1أعماوانما
ملثىأمهيينفيلدهـنحوهايطاصااممهةأةلفظهمشدنىءنوأقالتط
زأللمئه51ثقءاوةته4حمالألقهورءدأوؤفىءدة
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مائهوتسعيخاءيهثآئاشيثروفرمقشر4ضمادادارقالبقفلرهكفؤل
راونعقلزكطكلصحولهكلةلمهنأبدتهلماطربتوع
كثطاماصالءكلئتكةف3جمأديهنمافىنإتبربادتلر

يإلتبينىالزهركطكانتعبدالرصنمحدفيقالكهـماكأبصدروهالىأخج9
اودهـأثيوممائتامالىىثرهأستتوكررةيمامثإلةإبإمباسهائااب
ولدولربإدابااالفقالبهسابالمجثرادادىاأخركطدارالىمنقالىا

يبنكرمناالتعرفهأالشدامقخيربكتعرفهمنأذىعلىصبل3
إلواظلىوالادجمرإلمجاووتهاقدمعلفبربركانبشاربنق1الزفاقا

هنةقوفيامماتاقفاتفئيدقفباوهيمن1بدوالديتقف
حمادثحافىانةييااتوربحابشارهناووعرضتموةدائام

ئلمبابنقبمضةياجمأحايغروأنصمايةالمحيهذهأمنيبأوقرلمجود
منتهمعيىهافتويةأمريةأيلوالماينوأخوهخدلىاياعلىلاككان
قمرىبيرإهدماحهونأمايةيةساةكطاتةالمدلأفقاللىاقيرالوما
صندانروحاللرلشدسكاانهنافابفقاورابالسندافاهفاناالخوينثيئ

مأتدانادهابهايؤتاوافةتإأفثىفىاعدؤيديزأخيهوضحافىرهومس
أعوداإلنفاقهنأصكرثهننامادفجبقبروائأخيهمعودفق

خواللافاذاجنخأحميفهاوهليفهابافطساالهحنيىالنوممم

أمثاداروائغوورادوميمليماةبهروىأأوواثأىآىخولثاو5أالىءنؤله
لصديخفةأبووكانوضامارخمإلاناتءويرددابالضفألكتال

مذآفثبلىعنهأذفسألاتصوتهقمقدنمشادهواتجامبضهيموعالهخلاثا
وعشعابغاتهوكبفجواالةصلىفصىوهعرعبزسىآآمسعرمنذنألئة11
الففعدذاأبساأصاحثىراوأقحلوابشؤالهاعاكثرياامحدنيهعأوا
أخسذفاصاوالمميقاذلىةمأحأجتكهقا4محلعسىيامعواهفودمعيه
ايؤالىايلةاعذئالثامقوكلنمفقالاءةأهرفئأياذالثهنذةسمىأا

رهحعهوالىتةلقهارابوصيفةفركبجعيناتنيهملميتهشامواثمذهـ
قهخغظالااللىاتأصناااقوقيهألولهلىقااوه2لىافماطكانيهأ
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امفموسضراالن1محولتهلقيقاورطلىاكاعصةضيرأمحغفتهيبزالى18و
يئملعثاتباوفدنهمهذاقأتصهسكاتماكانهلىابعطولمدأفثابأ

لةثىلممبعطوعائوبنقستومولدتفثيناحسناأإهيراطحهاالئيينيرهاق
عائةأوجمبكانيخهحدىأالمنةتمىو

بعمئهلنغاشدثاميةحألمهيئهأدمثأئفغا

وحدايهصربهةليوميوكافتىدعهفقاضلى
لضدارأبخمسمينلمجوامحدبنعومحقوادالامالتةدالممهتياالمئت
تاالمأماعىادبنيسبلموأثاهنهشفصملليشؤوافاالحفوواددهم

مقابعوهرنقوديئرثباحالفوبمفقالمماعيهثراداواناقالهمجثار95
سعيدادللدمقاصناأسآتوأنيمدالىهاوألمحتاعطاكاسأيضها

ستاأحانجارذكاوءدارلى4محاككامموقألمألفادلىاثةه41فو
مووفاقوصمتهاثةنيىوكاتسسنهومولدهأتهبنفالدينجمالىهثهغاقدط
سجائةأوشوسحينثحسا

وامطباركالقليىاوقدوأبغوادهوهجدوصمم
رلحامإرهـففاجمنساقفهبماصاووهالطفا8ض

سئةوفالهيعائةويدوأعثمانفسمولدهحصاكداغارقالى
اكربطرأاايؤحكوألىشعهأساايخلاوقدانققلىئهأوايوثمانيينث
ة12طث

جوارمحلثىبعدقلثمحقلالةثانأطدالهاأيهـاكأ
لمجافعاأوصكاقدفاقههـوحثالنهظفاحمة

تعالىلنه51قاأثثمفيللهامقمهبدلمىااتجناموأخمادىفىشدا
صةلفةشمثهذ

الودفطوليلوالاااماأكغامابيهأدموحالثا
بمخوقوممطبميىثرافقدؤثءاقوبموهزئرصبالبى

طبهافىعىبااالهجوولفاثىمطثأنسإأ
االليأخاواإاثطواوأاونافى4للياالفاتأقهإاو
خهوةأقاةهااوقاأللهلاسفطااهكافهاممااخإو
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صتمبدظاذجفلشمامكونألفىملىليكةناداواداوىجيراثهـاخثرث
الرسقرحعتيالذباممغبهـوزىابئأوذعااهلىلصثاتاحم
لوجفائطلثىللؤالدمتامككجأضانطاقلقايثىصارايئثطاقا

ماالوأيفوئردؤذيارلمحدقاأنكقالواماشأيهاالنامىتفاهئاعه
فثاللهبينكالىرجحقألفأتاذلكفطغهاخوجهيلهمااضؤهاللمإهئها

احمدالمامح51الىلدياليفرعاحهـأابالثىالمحيلامقهذبعدهاأوذيلط
فربميسابقعالههلدعوتجكرعغاحبمحهألمحرأسافىألملباوووديانمسندهئ

ميوبطلويكقمملىفقالامموببومفالوأةأفيساهذالمايععإلصابهفمالى
ثىكئأللظاذ4ومملمكليهالىالهبىصوروىلعصحمحارمطه

بدصاأهللهمىضايزفيبهزامنهمالوجلأولطباكانمالماألادلهيها
صأنه81فالمااهأذامخهالىجملىماقوعقوهوالفالبحثهطيرمهميهحم
وولدهفيهاالميريمهرهطجنىافاوجلايمانيعدهتذللطالقياحممهمه
حارهينقذحئى

لباباإخااللبابا

لةهبؤأجمبوقبلوالحزياالوبهفههواىقدقاىابأعلىيبهمعلباا
ابهبفثآفيمولبعضهافامصنفةلىأة

ااقثصخفقطهابابذاذ

أالمحوألغضاوبايطف
وبطأابعمقفولالمعاقىقاأباالصئىواندا

الحلهأفياماقواعاليهاشكالوجلينفد
أوواناذاطذيبهص4ثاضناافاذافندقعهـ

يإثمأنسفةالمذخوولؤهأملأتمحاأاالوأ
نةثا

هقانمىاالثاهطيعيثاق3المنايهطث
نيقوآاعاوعفلىصداكاالنناملىاأعممذاا
الاوسمبمةءثةفىلؤلةادازهثةلرد41ييثطثأبثاا
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دربملمنلذاهمياثحكالمنمحيدلمبئيرحمعيوفيطل
جاباببابهثرلزمابئاطولءالدحادةادالايىأ

نبأتةلمبنبنلداجالألئمغمالل
جوأئبهأقمىحدهناعفههنالاللطرأءيراثعمافىبث

فحمبطال1رميدغرمعتهداأكريألهكالىبواك
لو

مجابلثخأالموإلنرالكسكاوجهـهكلمنافياوااإلدار
صبهوبميتاباباريبئالهإقمادإلبألاوالسدآ

إقيوالمعنىدبشهـيممماأذوقااوثرطاثلتقوإلمعجءلىإتأأا
لوظ

أبوأبهمنيبسبىاحهاعصليهةلقضاهاقاضىإلمإئركط
اعتايهمنناآخمامةالاالائلاحمماالمحلماأقمثت

تبمواالشاحبداخنيووصعقهكاتغموسكنإلماوقال
إبطامغبئباعألفلالدالهوفينهالأاألبك5

غسانهاولنينوكطخينصؤالمجونإنقمبأإبنينإناموائلوقال
ئاةوأغرفماصلىزفيلىصفرجانىلىقا
خافلثرقالىبابقلت3فىلىالمحزقبأبأين

قورشذالصالةزوبابقملىاعزةادباممأسىقلألنهوقابابذعروءلى
ةممآوسهينوبهوصزيسنأؤالمعماواجماهيم

4ابفهماءالهوجشربفمهءلاصبكبايلةزو

وثصأثامايقطعهوممقأاكلصفيؤلءأولم
هؤثله

خيرهفنآيحاهـاعاهـهاصابىوقطانيلةؤوصأذو
بغهرهماتفبمبايمتهلممنولظوجماأةبهقثىللمةاولد

ووفأدهاءبئويسبوءئموينسضحيسنةلدهالآكاحلةدجمأكأااياشقا
ةبعيويئبوسعماةالمض

ت55اةلم01أاأهااتهءهـا
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رقوبفىدىعالقءنالمحافىماء9كةعاأحرااذإفىءت

ثألثسنةمهالدهإجمااكليهتبطقبدعضةألالديئىئثإمإيخوقايا
فىوشعىيىلمحختلممئةوفاتهفةويستهسائؤسمع

بهعنهطزيسن2امقفؤتموؤدلىيخكلففالذىؤامق

قريبوفتأدثهرءئازدهراللهلمنعشدكأ
أثعماوهيماجماوقال

طاالالضاسىثىالعيولسالهببابالمن

3جمدآباألفأثاولكليماماحىملىساتأر
نهتانوحدكالعهالضبهحفيهنغعرممافوانكانقالنقولأصنوفكرما

برأريئايماضىاروقمألىإبابلمداغيرفيأفاقهافبهيخرأؤدا
ينؤصمهناةسأذءوةةصاسغحشوينعنةأمهلدهفيهلظاهزلمعزأامحصد
ثةتمطولده

قامحكلوذاكذامحاؤاأثبواالدورلىتراهثئىأمح

يدجموقذلكقضافص5ويمهـوأكصالماليمفظ
يعارقصأيينأكنراهحرؤصافىفثودهمروتارةآزوثى
يثلقبعسدذالثنيدبكواجمهقيةأنمفكطعفاوعا
يفرقانهنعاةاهوثنهاكمافىتواهلمجثار

ثزندقتالءىذاثخ9هثيناينسبوعثاالرشاه

صقرءقثلمنفهتثمعبانوتراهوىانعلعاووهـ

قصاءألةإحابةتأعالطتتبكأمحنىفأجص

والداوخالثهاإفيالمعروفلمحيوىيزافلدينءبداالثثرفيانمئغابكال
ئة3صسمهواحدىلسفووفانه4ماوخميئسشوثمماسمفأمولدهئراها

فصلىطوراممذالخوجفطقناها
ضاهـطججممائعمسهثمحافأممأ

أسألهواخصومةبااذهـثوفوومجعاذهاباببر51لدواهحهنبةة
ناطماخاوكانقاالووالمثأخالىااى2االدولأبدأا1وصتاال
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آبستهياذينئسىنهسهعفىوائةوسوعشريمعنفكهمهلىمأزوشةأ
اشعاصىميتواحيىشوبلااالياللبابقحأهـآ

نارفىوانقاضهعرثتواةأؤملهضانياففىأطثى
ليهاواباثحكعب
كانرورأنرهمالبينانفاسهابيحقجقثمحرئنيةاالن
خادلمتةأراهجمتوكلاهافافثنهطهذكهعا

محناهـائملبانظبأقاوفىوهنااحماجلمافناأوألثغا
فوكفا2المالبهادحصبالةمنهطيويالدفيجمالابلص1وقالأ

ئهفاوقنة21خمهوييههيئانمالروعسفه21لداشهظفوالدشموسى
أئوسظتعمترواسع

كأالغهـافالموأتهدفافرثمنافهءهتاشوقنىمآممن

ونءأكايثخقوىلجهةئمنابوابهدخاثث
عششمطسنةوقةاواوبعينسهةهمرلدهالوداسىألمطءالدفيوقالأ

ةويهايعط

هئهأهقيثاوماأحاديثوىشجماوحهقبرحلمأكإلللثمن
صحقمحنحجابروالسعنقالولةءعنوالثقرهفالعمكن

سوفيوابنناووكطكلنوهؤلغةىولسالاحالدوقؤشففرةآأماقالعى
ووادالتمابعينعمنالعدوىكاناشيممبنوامأصملىتابوأيع

اهـفيهـوبروأمااللهءحهارشثهـشهطالوهعاتووىلعدويهاؤوضآءماذ
ففاولألكاهوحاجمألموسى4محالباللهصاللهسولييماخنممعبدالله

وامابالوحعةيؤمكانالنهضعفوهواظوهوتابىكاعنعهجماالن
4عاثتهاأبىااابلعنراكبرعمتاكانلبتصواوحعمقفق

الرصالوالممالمضاألد8داخادمحولخكؤلمصائقرحللم2لص
اللههوثالداالأتمكلطءرمحهءلىالمحلمحدجثدهودلوالميلىفأا

أنعطللهالمجيومململهاحضفيأبوالدينوأخمأتفادثفمهـثه5دافوأعا
يدهؤعنجاؤهافأامدمهالئ

حفقهـالافةلمطءهقبهـماوادتأبالمحطاممبيماج
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4دئأةكأثخامضالفقكثثىتهطىا

بئيئس19سماقؤارتيتفواهماذواملخطألطضدلوازمهكريلىشئا
4ؤتاأبوجعؤالنرناطادضوانفيللدفيشهابةتىئىماحمنداالخطيهب

نهسبهطولمنبنثئلغسمخه4وظنكروذاطهبا
فيمقهاكاصينايابهانعمالىظادصمسظعنال
يغافسهعماطعهفاببعدعصهـادىأبااة

نالذهبهخدآلشيابتخدواللهاىنثرافبائةبنلدينالشغعجمالالطأوظ
تموكاواوالهنالخادميفيمواهتاصوالمحائمفاعا9خألللهابا

بصونهمقلشعوأسابافطلهتهركاةضمأنثاهالائيىهقكاونثرهمه
مثداثفشئالممأنيوأإوالثحراهالبيوفعذيلياخطمجعوتظمىلغرا

ههلدهكراالفاضلافافثااوقالباباممهمصشئتيمق4سكلهولنهأفطلمجزا

تزامانةوخيئشعيمشةتوواالتهةاوخمصيوعئصرفيصعاوصنة
ووفيفأاثدااللدئقوافىلمميوفاواالودارلهجمارووؤيماهءالملو
افعاللىتثرهوحقيثىفاسعواضمهءةاذاصدنهالناسىاالمحاتعالدين

لهافروحجمةفضلهارمندصناووفظحؤبهقفالبكلكلوئبأنهعرلةمو
احتولممالةعقفتوامنوهوماقى7ىؤناأبواباوفغوحاات
بابااعإصهأكىقوقدأصمابةبعفطالىشهـعالأبنالدفيامالهةالمرحموآا

لماالخدمةالضةفوتضبتاوتأفهأهتبةااش9انمقفالكاهاالالدهـفو

الدباودحثثلحمفرتافقالاباحاقهقرعلتوأطبتوتأدشوقة
ولهاعئاأبئحتككرطفاذودواشائدالمهركابلقداصلىئت

المحواجمهةطالطإكابهميراقالتءانرسوليكالمجثاباخجمأسبقىمى
أممعكأدتلراجمنيمايمءفىبهميابجئشانوقالتورحتمرابهحرا
حنينكنى

اوافوأئاللعباااللأذلمكمدطدأأوتاالعهاعماوأ
أوطاوأؤحمكقماوةهامىامحأوفكأفااوههىااراعىمحابهادوأ

لمجمظاقالاو3أجمقاافحااداوةفلوافطقاوماالفى
الداؤطا1وراةأةاردفىةفأاالةأألط4دءرواصثدتىنر
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كتصيمقأثاهاصتاثومناصفتفاضدإاوالقاضهـطقىرحظاو
هـآ12هعنكعباللسألميقلىمابروديممكعاباأياما
الثعبمالخرقهذأدثصرال8بهالهمحتووعقتاهـهان6صم

مالضكأشعفصهكهكامةيدهوثمكلميزرءلىكيم
الالصمعالطإتائدصيرتبملهواييواكلفيمقمةتعثردكب

لمسقااازأماايئامبرقديهاكانمبامانثول
حكلكمسالثفىوكك2كعاوالصافىطوضكعرظث

لماظابأفىابءنبدثمركاباالالنهاؤيطتكالثمكلممةقي
كلرميموالىماؤثفاالسدمجزةشفيهافالثستءداظ

مالتىصموءقأضحينفامحارحةودفمهكةافرب
المحرمهلىصاكرءشاؤأزفيماذالفرتامالىدصاالتهيم
مفلىصداآلدوهعدنجناتمنقدااقناقىمماأحداف
ضومبافاماهالمجريهالوردفريرهنكاوومقاقاح
يالشخميدالتغرفىعخهونثتعاكفةاوقمنبوأتطيهروا
المشيمهمزهتكارجزلدهفنىكرفيهايحنلماق
مافىلةصىدمتحاصهلوانهاصثصرعنهؤمامشالىهيود
بدمأفابافووزنهااايدىدعوىالسارمأضساضورعصآواايثلة

مآإلالايةتمنحثىعيهءقبمقكرتدكباأفان
لمنأوءلىهقأشهتواتمشوقةإلم5ايالابتافاوا

حاهمخينلررئوودتكلناابكعااووؤتطسثابالىه
لىأالبنلىالدممفقمإحبابئاسقااالدمىكلثيدأاوثطول
أوداممهعمامنلمتهو

جيمامحتهقلثمبماءعءحراعمثفيقاممثأ
يمادثمفهالراعهـشععلوادقياصمنهالمجدفنى

رفىلمتائصاومحاادمحمدينايخأأأقافىالوحوماناومرنارسهأءردو
حباماءةوسبولالرخمطداسنةلدهانءوأخبرنىماءكثمانفهواوا

أاأوحإلناوهثايدقهـبولمةااباةأخوثاءإااإلاف
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هـميلدالذالدماععفهلثسهـربابناسالماوممطحكؤابدرالديهقأكاضىا
ارضتسفهالممةكةمنوذالمهأحيللهاذأعجعائةأولهتيئضولإثالهصهفى
انهتضمصاءشمرث4افؤحدىافةئحوآاللهثشهـراهفمثوفى1أناسأ صا

صغصدالمجززأللىاتوالحالباانلبالىاأقعباتاوقدعهابئسط
ونللاوهترتمماوابرصدهـوواصسالبرداوقدالذاضلهاخصرسعدأكاطا

شؤفاأبيماتاالىولهيلىةالىبابلمملولمااوقرعالداالآلتالئاوبر

توسن1إباهناحبكرطأرذجريفأافقدحجموماشفتثالنرمذوقا
أؤالشأفانؤأنوجكأاالداالمسالوناالمالمئاأصقوىانءا

الاؤقيذهـنهؤقاللهااجمهعروئفىجلءلىاوقأواليثأةماوقيل
صابريعاوممنارىإجحوضتهاواأناهلهاخثانأاامنلىأامحوفاستلناظا

فقاتهفامنفقالدسلمضليهاللهصالنبئنتءكاشأفيقألعفاللهوفى
فيحاهففشكىالمجاائدينثيهىشمغوأنشدقثهكرهههصأناأنآفقالأنا
سؤءلىبئ

نصوواالعؤهأصسسدالتوالىاانا

اصشإللمجداوقليهابهدضاقنبىا

لمحابأاؤملخاممساباباأكل

احالحعنءالجالتاذاماجبهقحصلىنصقشيرىأادادتهاصلدسمخا
ارهاففثانحطفبةأورغهرهعامهطامتأنبوهشوثألثبحائألاطفاغ
دمءناالبهقآمؤأفتدآىبابوجلءلىمالخاووقفطانمعهلعهأوب
افيصهحباآثالوارقعهفىضافتاطبه

يالىجموباافضلىكلجمأبالهبأحمألطحماذا
فأحال

ألمحجأيأهاالالحسذوأأوادأإيال3يماصاناثفا
باباجماتزنودمحجباتاوكاوأجماب

أصابهمقبيفدالىالوداممأثأفيلدي51فالءد
واد9أاعطتاإهعاه13عا
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ببلىالقلىاكداايبوالههفأشط
الرمخهأيزآنوجمعائةمنخمبنةألؤفطيلورداالدئفىيزوظ
آأقوا

الياملقينفيته131وودصببممزوص
المجأبآخأهلنحمفماجموقمباجفىاسعيى

اممفانيتهموؤمنكئرهلناساالكجنالملوبرءلمعمقهالمحبعهقكىقاأ
النذاالمجلبهإالذنبهنرةوقال3رؤيةلهاالسدأكهـرهمعلىلناساابرأ
متجوحنجوعواثيهلولىءالمبذولليقطقوعالحقابامحا2المبئوه
فولهأصقماالمعؤفيدرا9دت

صللوااالعيوبئ8األتخاكطاكلىثذابايدلىالثثىباكايفاق
اوأفىهزآنحدوىطعحفثمتىففالكةوألئفوخلمجأبامتىاابعضألثو
ئلأفاافوألهق

مففلىدوئههقوبألهقثصثبأبطمحفيت
جمطواواسلباماواالداخدةنهكالطودااثلكوصوال
لىأانهالهثعنطموألكممأيصققلف

ليكالئىوألوابكمحرإلعشاث
بعغدئوهببابةوالوامحنهاصفالفألقررةفديتهلىبعضهموشلىأ

الهوىملأايرمونهندقاقسىمأيدغانهاوأيتقاعالتقالطوحمهيف
بعضيمل

ا12هيتوجبصهماقالاباؤوارتطدأة
إصالاالصمالعنأواسألءيكلفنصوالالخوانلهو

آالالادخهالجممىيغيفيطشغلىهـايالولفغا
مامأاصهؤثممل5أءصرائثهآهققافقال
آطعااآذاؤاندمصاوأسوأيط

مااالفوالدكأللىمحىقأآفالطعاأاحفا
انىثوؤاضهوالمحامؤاضممالاألما

4لىأأفااكطاأااالاأكا



اليئهوحيهغرفيماالويسوأصاللىبتنا
غاجمعهـاعنهبيانفقإألهااليلىاسنا

يرىادجمؤلةأ

وكافاوئ9ولةرأناو1قهلةءالدؤفيلمأباهذأبطجاوهـ
أصحوىايةئطاككاكلأكنىاخرضآكلطإحواللاافههـ
قوللغلمطدؤؤخغموقوستهاةيمتلؤفطفليهأابنلدكخاكألوقال

اصدأ1

اوعقاتأناىلعبةحبإهاىاذحبكليلطقات

بودداراحىتإدتأاألتانصجكافاصأإيبئا
بثأفةانجافيعثالدناوقال

نستأواليعماينااذنالاهـكمدوابفىماذا
أحسنإفهاهىباصيدالركالطهشمالمهرداوودنا

ثعنىكنرايةحأجمطفينلداابهـثالصيئ
ضئتوفرطهدمألىدتفرالدةؤادصلةأانإرب

إلثىدفعاوكاقصهفدثعادالهلىعىبعألوماضو8

يخأالصئماعسنةوفئلما4أهعىلىالمولدينكاأحلومعألششانىأدؤمث21
هميائةوسهوكثوعنخأرنهس5كرلدانفىواخثبعمائةول

تفنهطالهيصذاتبؤوالااءنصمأللى
صفأاحى8ىبائثىفعناهودؤهلمطةإغانووجععفا

وثاثماثةبنوسصفسنةوئا1وأئفااتالىمهصمأفىاأخك
افهاراخطأنجابإأانحافاإلثلةتابرألمجاحاأ
صافاهقأمج4الفتعودعوةبمفقاثأقىلقيو

جمأذأليمنةثهوأوستهافةاحالنهثىيدءواجمؤاوطماءابوااوقا
أفةومسميمكنولب

هقءكاالفعالقهفواثممووجامماهاءلىاموالف
خولدالثةالفثربجنهاحثأأأووهلىلدهـتو
ؤقاللىضأكأالىثثفإدالى9ذابمالم
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أوقيولدبتعيلىصكفىدصأباخسومتهاكوافا
ستومجهكانبعدالىمثلتربهءمافافىلستأذن

عولالدقبلدإالبفاعمخناكسضأفمربانحرجهدانعي

ارسعرلىمابغيلىمكشهلجخذعقو4هغ4ثالباس
خمألداعببناالالحهنمىمفيلرفيالرامرمثراأهنخمااتو

يثىهنبالبدمعأهنيلطىءالسفكإلهـالىعتهات
بأفىالتعخاءلىتوقباتدمحرلذاثلىبةنهأضوجتة

المعمىضوجطباعاوتأكطبعدالدنصلىكرجونن
بيمالتبنالدينؤجماماحبابابفىاحانهالمجؤاراييناهـأقىمحنأصأ
ورقهئحتبةبؤذنمولمللناسممنقأ
الباكاهلغاعدممطاخلوالعمهـمهـاشكاالصاالدفأضماأ

فااللادمحصىإلفونادباباالىوجا4قالقاصالواوبناقرأطتجال
وهفأعةاعيلفقالطءذادلىادإلخمىقوأللمحاببقيهأمابهءخ

راالهـلةوذءناش4ص

وعوحهيراهىوبغيهاذتلمفماهمنعلىألد
وأكطاكوسشعصهنىيحثىماب1ورآعنوآب

لىالدبصانقمنمههاجمابعهر9و01راإضاإحملىو
اللقالمهـاوبابوفاققطالميهافىحماالهفا

خاللعابابالدخولمغحفةءربصطالبطا
ئطااهرتهاثاهعرالداالهثراثعلو

ألظ

أصالمجامةأفايافقاآللسالوتهلطولى
خوثصمغرروهاثعفوقاوا
اناللاحعالطدالئباهنهأإددثالالطكال

أالطآفوهرالالو
أإلمالىالبااافاهاأسهأفأامطفهاو
أااصا8فااالالالطمأءأوفراأصهوثااالأاو
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إلمافىباافىاخالألم
مههكلفىلعارفوقاكنلهاظمعيدفثىنع

نعىتلىمطلىاهـعةأأحكداوتداقدكؤا

وفدالدلىازنيمأنمانلمحاتاؤسلثرحاينداتسعاابراصأ
ناباادهفيعواامنغفىلتمإلثابنثاعبمحروبنعلى
ابياتامخماأيهاحىجمالةلماطال5إصعراامنأخوداذنفىلضال

ياالروافىاهوفياواقمىرضاذدكأوأةهوائىئقدكنشأسى
اؤيأاكنتيرمازينىمدينفانحمكالماافافالوامع

آهوصمألمجاحارتططنرئأإبهءصلشصىمىفكلهطاذاطأوافى
خآاةخلكءكأء4لهممهإهوئايقمورألههقفىيد2اقمىأ

ءئئالؤهلىقاذفاهقاويسلهوقالتهآذنجبهصامحنفخىبحاالمحاقوأ
موذأةعىدتالشاذهلفقالواديواقيدمقهطتوائتمقاىاولو

كاأجماهنمفالأبتاصابياءلىشاوشبهايدقفوبنىدالكلكالالهال
نانوأفغالمساءيهلراطوىسنههرمحافانكدأحمعلديلثين
ىدإيبتنأوفأعرلبومايناأرفالابابفشلأكمجمتثلمطزاه

لةغأىابنفيلداوامثمهـاب
ءمىبأدباطأككىارااةاتبسامماسأصاالسيقلىا

حأالضاءلى9صأااجالبةاطءنافرمحابرؤوثضءةن
ضهوفاتهائةوخمموأدبعينةتولرهينأكتجمألدافةفث2قال
كافأىونكاال

بفادانافىثاصلبىونةالمعاثكةءاغفي
والبوابهلالحاجبصالنأاتءثنالوكاالدلى8وث

قالمدلىماخدفىلتهآاقولسلطأصابطكوامحدثى
صؤاوفادهفقلىففع4فتضالمحواجمهحأقفاااب

نعتاوجمالوبهأاالا4دكلاالؤامحالىلىالهاكقاحبيماي
عاجنواؤوسصرافاسبفلمفيالفاماشمقيهأءالىتةع
ثةدافالأءهـألحااال
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اربثس2اففادالهقرقفمهردثفثءهن

نكانىمهكنورالخط3يااقاالطصتندرل
حاجبلدميبئقفاخضارلهءسؤادصعهقسطالط

ثحاحرجحضوقدإمطعواااألقكعبابخءلىالطابففدتوقف
اؤألهفقاكمامعالظفمقالاجأالثالمطبوعايهالفغاباباعيهالىا

لوبراقأساجافثرلىلمحاجماذمأظوفوماآإلاياهياكاقوجمئخىفادخامط
صمابولمحوفاوالاحبلتألذخ
بيهبولنياوبم3وقدقاتفقد

ىلماأبممحومييفشعوضحاظورعت

كطوردابنزلو
كزاالفىقيهنهاب1الأوأمحابهالىيقمرل
الماويممحقاتلمشغلهبهامحاربمله

مضثةاقأاوامصرإجالىوقا

ءووهالمعئىكغاهغإثاوفادلىوقعلهاعف
وعثدالفوورمئىالىغملىماؤوتهفرورةاووال

جمأنجاتةاأالدجماحالىوقال
مأنبافىأقيمحنمخمعالءطعنوتافازددجمبتنى
جمفعداطشمنكانءثىطسأءدمءنوقاتأال

حسهئلووفاقهوتهائةوستهىئنيناهلصلدهأوءيفاأمحأدجمايكألوق
أةعاهفثهاولطثر

صبااوأاحماثالباالكثاأوابالهحطضضطوفو
ججصكأهأعينهاهاددلففحابهاحاورةزاطلمبتوا

حيثةممووفأته3اثماوخمسثثرةسولدهوةوامخأالتيا15هأبأثأوقالال
استهساء4وةعث

لمئهءكلبحالهوالافيلىدألوؤيراهميةووا
افقالاءنلثءلمممامحأقالمنممطأائابااف

ئماممأممراحمأاحلالبمااؤفقالأيمهةأالأأدبمأؤث
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لشرو4ورحمتفارأشهبعاواحالقالنثامبدظادفاأصدوهـا
بأكهءيهاعزهفغادافيصفالمطاتاقاهمفيادخاذتهومحمهدعايفا

تهاجعالصاقالوانافيثراءلىفالطخاابحببياآمفلعمبافولبأمو
فصومااله6اثاللالبركهعيحافماماثدةاجماهيمنعوانوسأحمعمى
والتمضغوأأالقمدواوأجكىالواوأبسطاعهاقماواواأفواهما
ىاعنلربميبهزرالمضواثئغابوءكووأاذلينالمتفالمفمباعالمهعالينمغ
وزىاأبنلدكيئاذينلولهعالىأللهااسءإط

كالابواجممصع3عنفيءبنقبرماذا
الصبهوزأمهلىيمماعقفازائراءتصابمى

نجاتةبنينأنداعالىلىوقا
محوزمثىددوإلناكهالالدهالمعامقولماث

بهوزآألامجوزووافىصقالخدقىلىهجمبمولىتبالى
فوأاوليتهىواأماطااقرأعالههذاامأاعمدبنلدفيعغالعثميئ1نحم
جمابائفإؤؤأحبفانىلولممطرأ4اثآالذأبابامن
هيمابوايرلىآكاليلعدالهطاقحماجاالىيهمانءاىطأصوالة

وهمىا

أنمعنهاصبماوبهساوااجماهبممدلىه

يدخاالإنهصمأصالوفهكلهمغعحودهـثأالبوءلىو

ألدهليزوادملىايطدمعصمااإمابا

سودتيأألمينتمحالماههيةاالجاوفلىآدانجأعايثةانلخمهثاانقالق
صاالمالوبعفىوءهـكاءالطبهماوأليحهماباتهمألإلينىث
صحأفااألىئنىيهمإوكانامممؤوللهـلفىالفواايصشهفمادمح
أألثأعالواأرإناهناالافةالثثنالهففيانمااأومحهسموت

ولوفيهمحماأبح

فاوأللاليانصا2هكممرصلمىوسا

يغاهبياإلمحدولىةأمفم
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تناثثالؤاجااليورلوزرءمهالعرالساعمق4ولط
عمونجاااهذلدكلماهثودخماوتيموكااذامشا

تاالثوبوئاغابهأتكثردأهولدهاآنهالالصابليقنأأكا
ةأوثلئأمخعا

مافى3نهكلبافظخطثعهىجمعصانلىجه
اإلءافى4بنقاءإتنفئ3ودورالىهعثىءف

الممرىجوبلفيوفي1

ثقلى11هـبهتهوعحاله54قابااهحفددموظ
محلىأجنانهوفىخالبرأهلمحطقخدالمجشماهوفيعم

جؤارئىعثافيقهعبداهدابوأهقالاالذكأبفطابرثرؤىاشلأوظ
إحاحائآدذحمكاواث4ورياأبمعالطبمقعامعحالثاوإنادابق
ضقهغالةراوسومبامىححلجصيكيةوأةايديينيووهـاانمت

نسيثأيهامادةخدمهمحاومنهحاذقمابفتعلىصثضهكألص
ثئأالؤفعاتتافدأيالختأزاللوظوغاوصقوتوكاؤكاثمىآلاا

عغمافىفىأعاضللةواقالاللةإلثغالىقولىاصايلشااي

مهدرعقالوادلىففلمجيغالغدجإجرماهوماآىدشاقت
ورأسلثأأللمحيفاحالوثاثلوافأئالمغمنماماعوابآمحدا
كاعاكاكأفىاكاكيالوأمأدقجووإلبعلىفعلثطحثاثكاءأماظالةة
ضرىآخادفىرالعط11جماهيمىأ

اقفأهثاابوىثفىالمعقوالتهءقدظجمطقاا
كالالاصاومهالطؤدحدواالبالظهازيوفحيلجيبهأفو
وقالى

ناقأجمهطماالتمهيهمحشسأؤلىيلوهىدآوظ

طأصالموكطاثألصمكوهمحمةههأوهوامحأمهه
قالىقمألنق

اىياامرلمحىهمأاءفىثطإساوآسسالهااتا

هامسإدأثالالافارألغكىإبماأوث



طاع1

ن3كادسنارأثمايىمحطظدلهعهشثكانثلولىأوالداصبهانثةدؤنا
ودأاداننىلقعطلذعهغنعندهوىااقةأتفقممايمونشأوص

نجلهظديخاركفلسخعرتنالناماللله1لمحاضينابعمقفاذله
حماكطءكالمأللةلففلمجدىالمتهاىيدهمآداماقيتابأإظرومن

وءفلقاودفىاوفاهاللالديناثهاقولمحدمهحاتببهالةصنأ
أقضاهااقضىناوهونادؤتجسهالنفسهلفطهمقفىدوانهئىفوالذأالدى

االسولهظتهاءناللهادامكهالمامحراشؤلرىشابحيصدبنمجيبحالثدين
ائ

الالههااايخهامحهصأمإمادمأعلض

شاههاالفامبيهأالحهنطرئتثنىالقلبىأ
فووبماصي3اققمخامحنالدجمقاجمالهيئأولل

برأنفاضدزدتثاقمدلىفاخادمفهقإل
افيافيانمحبمحاىةقاخماقدأدوتءفىو

لمعمادابمأبرا11

بةأاقطوافطاوثمقهلوضادم
بوطاأوومثاثةاماههفمادحلوناعمن

أيفأمحباتاوفألأ
طوالمممطعابإوونألأأازشوطءثجمرو
اوالثالطاأنفغملعهالهدافاثحاالممثصت

أوتا

اأقماجمواالمحةاصكتطاةكااجمهلوالىادكال
طوالىالااللوشالئخبيهبهفأة5فعسافى

ؤفال1االحأوقها
طاألصالةهثالأئالأاكامأقاإ

حفأالهفال4امحخثحأاإهفثأكوو

دالاأفيالوينالششئا
أتمدالاظاعهثاناألءرراءوالله1وطأخثا
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اىصقالوالمئصررحؤيلهفسعدىولميروليفقاك

حعابزالمالغيرهننجذقيرادبأسظعأمماذادحيثىناماورداتة9
بىايصحضيبئسنهأفيلتهاكللىوقدفيفيئمائتينوهممنأثوفي
رابواضعآصهبرااللمححااراالصطلةوقااليكالرلوطهعواولشده

ععهايخاواالدمعهولموءةاوحمهوؤلةهراممرحمداآااالج

افاقووحإبروقلةأسوحثوصاءاواسادهةالفوالمعالوطق
دالىنعوابالهائماشىوااولدن2انقطد4اوشدةوقأثرةو

الصكووواؤصاللتساهاخألفالنحولابغضىوالبغ41وترباثارم

كبرهمادكووفطاصاديسوسيعهشطىعبولمويهقااليسنأللىبه
البغلىبأخالقصئلقارليكوالضلنحلتحومقمائىواقوكمقكبان
وليهدساشبعمهانطهح4اجةوإنوعاشمنتهثانعورألالتان
عرفى5نحتونرقيرقلىوانحردكؤانصاضهخلمذاادامحلوالثمهة

تاطوانعرضىوانبكاغضانثاالخألجمسةإثفىإصادقمل
خازألفةقياانافئللألوفاالئربدنهعوىأةانسوانوىأنط
ثهاواتباسمتكهأكضبماوادكرمكاأههتهواناؤك4كؤألهان
انأمأوروارىطيرأوجووؤاجاممادأدقبنوصاموهقوص
أصتهققالةوابئوقفمتاطردقهانكأبكتا4بصىوانموتخصهأه

وففاءوصهمعثهدثفهوخهمعهيدلثوههالعوقكموطالىالمحهـممألمفي
يأفأالعووقالدىالموقإينزنالملهافىصددطاهمممثوخمااللمجاف

حااالةممسيوياتريىشاعثواكبالذوااالطووصاطأجماحميمطوشأ
محارالمصامحدإدثستاوأالومحهمكززوضآياالةتاءكالذكروم

قباصيراهـصأفاقمااإلئعصافاقإليقأيداكخسثاص9ا1
حممعثردمومىاذوءوحومالطىفقآىااالقألمثفمالطعامصؤعفال

ياقألأمقتاان8يأباهـإقاتاقأياودااءالالعيدمالماىثرألحح
أتشممجبادطصويحموقاورناعطعهوانذحمفطخانبإلقاذالاو
ههضنمأئمظءثىنأقافهفةالمعلىااالو4االاألا

ؤحاله141ثطافثرعلهاأطوااالأاهـاالا
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فكلواجمعهفالممهالداضوارهلمزمواعلةارهواعرفةحاثرهيال
بزمكلىوخىالدهلوكآواهتههمخوزهاهامقضهأمئاذاللهلطيدهوءا
صكاللفطايدصلعرواتهقلةقالدماويموعلهسهإقماوبامفؤيزا

فهؤكرمديئلثرفيهامقالبدضعمحلىوجمنفقهابهدهمعوجماعرات
ةلمالصيقطححأمالطدكطسوأتهيهواالنامعنسقرعورتاننثثثووء
ويهنفققيخانيأصصثرراتافىتهوت1الرمايعهالزكاةكنعثى
ثففاهـمنناصنبفابهاحظ1الووسجمءودعاؤوسعهفضيئيد
شههـونهتقواذاقطعفثاالصفقرلهعلىأفاضثامحبدااىمامق

تواتسغالتهتوحثمشعوتهبهرثواتهأشجصالنتقهلىمقثحو

دقثرلوفيصهذهب4ؤجمقرهكألأوعشهدوضووفيذخته

ينىوارإخعهنةودفاتهئةوثاءظثألث4سأفىمهـلدهالمتنبىاباأي
إءثائةو

خهىارالرؤسءةبأنا3ىالمحعقسبأحءتطوؤد
الخعىالهاقطناوجدتكلصلافىءهـلىتنفإط

قأانةخافىللهلساء14مىةيءحوالديننكشاثطقهلألءفيفيممااخعامقءأتو
يخهجمأقووضفوألدينحمااخوبسمعمافةوستيئاخنلعرةسافرت

اللهلدصرحهوواههاناالوعمامالؤلىعفسهالمحرشفدمالىثعاثتلله41حيو

وزيراجدهـ5اتحمقدعحربالدصج5دواداريىلهنموبهطفاهثاس
الدجمأالانتفقظثلدظافاثإنحرادويرااوكاناإابنالدينأميهط
احايلهوامىودالممهءكلهـلهإاولضعاريوماورحبونارهاحمامهـوكطااراين
صأساألوهوضماعرةالوزامجالىدرحضثعرانلىامالأوأدامأرهدالىمل

ودالىافرالىقلهقال8عيرتأسألمطنفمالاليهاطهاهفعال
ظإمفوااليرءصلىوئعافىتهاأعأفلمحقلىنألواوتأكأدثالطإاحاالل

ملشفمثامماافانعلبنهمثااإلمهلمحلىالمحدددهدوحدصثلهفي
ومحأيطةئرءحمصفاؤرحملىآلاكعفاوصاءفهأاهرحفاوائالرهااواجم

ادمولمحأادماعثاحسأقاهممهفيططويقيفيوكا
تصالنغالياوجبةمفلم8لهاللهؤفيأمممثهصاه
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الظلهمنقفظلموامسثخوجلوكلئينف
ضوأحادعملأ

لهأيسةاذنحسدهمءأبوأصكرمجامناصز
نعسلةهقذابألداا6مال3اطيمايبقىوه3كللوأنهم

وأصابمهأوفألط
نصرودوهوهيوطدآظخاسامخأفمهنالىهـتيطاق

برقحثفالزمامورانهمشسهفسآوالإطفابارمافأفنصه
اوحماثوكاقضأدمايمكعادينااليعقنلملوكاوألدابعفاانقهلنادرة

لىفقاكلدأيىفلسهانهبفقاللىثفاذعومررهعةابرانقكونماث
اقذؤثنادرهلهفاخديخارب4خرهقفاداناالموا9للهوامقممافثاايي

ونوجموبهآادافوقلعداوجديوخلؤوبدورومضالهدجمالرفرسضب
ألممويدآعلهمألعبدااهؤقالمحنءيندلهفصأنمدقائهضإفواى

أظوفومامجافهاووامنهبلكهواداموالنالهقالىراصغا
ء151ءثاقاق

لخخوبافطبالمكأتاضافءلى4شيواصحامافياالرهصالممتى
فوملى4االألومىفيةترابممنممهلونالشتأطثادثثااجاها
والمعمايمهـجمالىأظ2

نائمإبعدمالهماألرمهمييمدترعنامالمحاالقءق
محاشموحالابهيئثاهفالةقمتهعقنالظ

اؤبرمعثامحبلىنلمرالمودكلطألمجههدروانايناالمحالإمىلىأ
الطعاالمتباالعاهلءأالىءبطجمدالمحييسدا4تهط

نهتلالألاالأقؤلمطالأثصمحاالدالوااأيثؤنفاألفطوجمالالأيهاكتم

فىفهقحمهـغىالرمفيهالمحوممالاومردئاأصلأوءلطئمسالما
نجاقكطيخالياطخمااقورفحأأأوماوكامحلمهسبئيا

أيمماايسلضيهنااليثحافوهادن

إتعاأكرضةووةممهأفأثتحاال9قفأفا
جمامجمافىىوكأااللهاأبكهعلليفااوثالاملمالؤجمالىاأفاأغ1
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وأصماؤء4اهـهال

روماأأذةاتفعسوكلنةةبهينالترةاثمايزد7د
ارلدانهانهققىهمههتبرماوراغيلملداذاا
ومنزلىلدالىاوجالنهدهلميزقأنقانعانالونعبئخالدثينأجميىوقأل

حدىنوآالخدومهليالمعبوضعحيوقيؤفيحئىأصديقابهلممفلصا
ياللموأضعثألثةمشدارهفطنسان3الكلاذامعضوقاألأزنأ

4قواطحهااينالةبوهانواللثخؤهاللفااخهامنهاوذكرهنفاتها
رفآفهمنبعافاذامثطبدهدكزم13

وطاقهلمحمصألكلسعلىلزءولىاد

فيلىاايطإصيئ1وقالنثايةظففىمعدوالمثهمدسمقكالطؤإمط
نيهماامماوفجكينييةلةأبأ

مجبولطهلؤمحنعنهانبهارؤلؤرهاأينبرالديندار
لودخاليهميةايبدوأناهناؤهاحلىادهال

يبهالدوافكالوةواةع1أمابعاهاباباءأ
أبهلممهنعينفيموما

وهودصاأجممعالريماالئايمحىدىالماالجقافالمبلوضاهحاالوبهةأا
الىتهممعمإاصآإضهووثراالهجمئىىىاأههووحااهققمضالم
وكاابهةاركاابهوقالمهووجابالهيةنشكلادارصهومكظ
خرألىاديص9ا1صاقيم8المطبذالصاالقامهتثكهتقالكصاثولىداحوا
هادامعأدسممجىعناقالالممععااثاأجمطعيلألمشاذيايه
ضامهايهالفبىكأكابطمتانمومإعاباثهساخاأااببنهيممماأأقايمأكط
أقألمطايواففالاكوصطاداااذفهبماقلافهـ

ثرةو9فهـصغاكعئهاالفااص

موؤحأءلطعواوككاررالىىتفواطمثافال
أضبهومفحهيم9اإاقاوالإههاف8إممتهإلهي

اناوقاماالإقما



حم11اغونصاولى1صصساليكاصلئذهـبرجمه
ئهـوانالهالوان5جمأحؤةمحذلةحأصهامف

وءلرأهاهاهاثولاكلاالوطخطفاوقتوتبكل
دركحوثبهسيواتاالصتهربأنجصسال
حوامحتها6المافثاقعووسهبهتا4فأقو

بعمائينصنةوقصفىلىامملديناصغاإشش1لىقا
مأسمورؤىفيامطالقوماؤمجرصهاصبهومحرظءفوقيموالر
ركمسيهاحمعبحملمطدانجاجوابخجيبهعتؤد

سنةغاتهمائتمنهنفاصتسعنهوعرلدهولماطبافيبقثاأصاولتهدأ
اءوثاءوحينأرانول

امماؤهاكحاأرممقاتعربحألإىاهاأنجتساهـيلةم
ئهاارطوهطءيداؤلكساممالفاؤييسابئىؤصد

اصهاناالءفى9مفبمالديستاذاأصشابههاصكوأ
نجاتهحينتولكاةالعنىولهسكريىواجمثىناءترلؤأ
اأكاكاموياالأقصيةامهاهفاقافىوشلسبكالاة
حمهااعشطشفدوطابنهةيولصمأقطكبدروا

دوءةلصفإصقداههخدبنمبحابربارقولسكداكيسقوالمحزيد

أ1ءةوخسشرينوتألخنكحىلمالمذلؤئااقىكلبالماهسثردوا
سافئ4ؤثويرالمأتوكتةرلفيمسالنتءرضواك
راللاههـاأقواوأذاباإففمارجسمؤأغاغكطكا
شيراهنالى8دتوالنفمئمرلىهسوضاالالكاسدأ

ورىثاللأذنابمتءلىاطءكاؤاتمقهأوتذكرلف
لؤواالنواحثماصنهاواانا3صاتحلووخلشكلممىاصاوتخاهـ

رريراغىفعحدنبالنالوبتذاولاجدمراتكالي
يواقملىهـلهوههئففودطلمائهلنمسيانمهغكا8وع

ارعسعبولمجالىطعيشنحوهاأأكاتالعةبدث
اتآفإممافىبزينعميرألىوءءةيتروءح
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يهـرراعأنضاهامنقبضشجهن31فىكااأحنهصانحهـلمجقألقد

وثفواابنهضنسئغلانرهاكوؤتأئفطوكا
نحريراهيئاللالماهكسترصمقآدحا4كراقفصق
راصغباثياهتغردجعلتمدتألفانفصااغانءقوس

جمريررالهاأضقأردسال3ننةنككلنماو

حمىرافاصلؤصدالزجمرفوقلرهاقكوتأهنهرضافىلمثوقى
أحسنةووفاتةعمسنهنمصمعمائهإمولدالفهفضلبنالدينشيابإقاضىاوقال
شغانيهراصنةتهوتميمبنمحيرالدترجةوسبعمائةينبوأر
المجالثاأفابمحهاوؤهاسثطمفةأهضرةكاهمىءلىانهحوةتاو

ألؤدداللرهالظغاثمعتألابواتواربرهفاالؤيسعاتاوممموالغماوط
اثاإلهإالشهعامنصادأتأخوتناومشبمجالهناءيهكلت3

فقالأمثالهاتفاصأكوفياصاعبتوكمالهرزالثمىاشعاعمندينبس
الطيخاأناقناصثوعزسمثطبااحزالةاأحفءنطوأصا
االإؤصالنافدرنافلمءإيجلةاالرمقفىاثابماشباكف
صغألفأطافوابقعلطإمكاأرءالااثكأدهءسارحةازوذكر
خوصاسكأصمسةفنجوههبهئرة6أوردأحرمالعااأبربهةجالناءلىقال
كارورناباللفمحاكرقااتيامفى51واهالعؤسدالمانحغصهعائئي

رحهماالمؤيثنء1راىةأقااعمبرفىأةاتدااشبدبهاووالمذعإوقال
اهااحضأنبهفىةعهلوثألادبااقهكةاختغاالبهالىأنته
مابرتربرخالاايدتإيخاواطءأرهؤمانتؤكةارهحأشقاماتتآفااووالةط

انأواهدىيرههرءإيزوامهاغزانالتاليأضرين2امقب4قثرعاالساء
ضامحفوهكتأفعنطكلثرأطوقشبجههوذثتأقيامضاويراطرشيرهابهتها
ريصينأعبامىدأمفاالرنانئناهاماحررناأظيرتاثجه

الماقطصخقوفثعفيجفوهلماءينأيماا
اسأادصفماشصقاد9زههط3الهواأراؤهـبنا

اناهفلذكااولىقاال
اءأاطصاننبوآودضكأفططلنالةفيإيامثيناواش
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اولراوالدوطغطمحقولاإلربامانالمحطلىفح
بوعلمجعنإشرلمغءتميمااجمألدتامحلو

مئوطمفاالدرقتبهجممق3يثماربا4فىإهآلذىأؤد
عطوقتاقمرينائؤأرعسألهوضهوحيأبدت

قييهوأمألتالمحاصسفلطؤيوالهملىصأياتماكتوكلمنكصرىنادوتأ
قاذصانتإلركهماهااليهدسراكيرفاةفعفوفوقغزنالخوكطالهقال
ءتطاحفقألسوايانمونراركؤلعاكنهقفقةافلفعصنانسا
لىأقايمهأمفواوقالكوجلمةابحمقلالطاتما

ئمسهمااماماجءلناماكاوماطأفادناؤديركة
اكاخبرمفاكأشسؤداةحركبدوارولهن

أرفخهصممةجاوكلطإمولدهاطمناأجماديخاأطيطأ7جماداالو
ألثابعماءووبطواومشوةحسةسنيووفاةعسغو

عيوناالهكتالثا4اهـوةثمهراط4ثالوواا

جثىشناوادوءدتوارتعوفهءءنيوعافاجت
ناهضتميمالدفيبهيهاقال

الش1امهـراميهالشقوارةوخهااذابكنهطى

المأوقامارجمهاافضاسالكةاءنيومبأوأ
ناأهةوله

بأجماالالطأمواابالنهاجماناببتياعهفدفؤهـ
صاأجمألشيمافيىلىءوهـقاراءةكاولكانمصفيدفاإلمهانا
5هأو

دمدنمأطفيمأالكقههأبدابرذثبالرةؤحسنال
شسصمءنراؤققئمهاءفيبدقعماالوظاتطانها

المفاوواوقانما

برؤطهقةلسالاافسفمحةوارة
لمحهشاكلءوحأفمأهمعففيمممقيالمق

ءقأافىكجثياألؤ
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وارائلسامعائستوقفغدتقدحةوقمشها

الماهفوارهوصةألنيييتاقصةلةار
وثاغاثةثوتمعىحادائسنهكىجماجينأوأوقا

اصساكااالربئئآسنهرقوارةةدارددفىتت

طأائأرضلثتفاصوهاماثىهـ11نبهمطفاعق
جمىكهتجمعاذووانفيكبمابنلىقال
امتهراواأخشبهسافيمولبرضيقدنقضىلومرتا

اكمفتلفمامقمناسفى5يفهاوقبمىالماالتالعيوآ

وأمحاقاالدىبوهاقألششلوظ
وارتآالمقاالىثاننالشاذربمذهـ

الذهبيامشءلىينبهالماهالشنىنا
فيهوتال

ثتىإقلوباطشاذروانعاقلمحس

معاصقاقلباالهلماه11ذأجلىهثأ

عقثنصمخهـواوأفطحهبقابعلدقياهدىسهتآومقصالأل
امأأفافهـهمحطافاأصافاهرتهاطوجمطألاناكدرةضاماالوا
ئاعفى1صفهدهـفضالصكماأمحايهـافامقوؤدطاابندعقرفأو

أبهاطايهألاحأصهأصآمىنااأرتأث8دردأوءبفهـايةراتهاقرقا
ءالطافأوابعفحملوداآقله8وزابراملاانااةيادصىاءإ

واالمحاإيةطوهمةثمأعأوؤمثواابويأبياةانهاقاححط
اثأجملىأبنلدكلطافمايتوقاكبكوأابعفنص

مصأههااممجرإلتاالماهاووشهط
ارءحوأمحالطأولعاالطأهاللاماقا

ثأفىمطةامنهفمطأقهمفيأطشثافافيأوفائا
ازأيهطحتهاثكلماقملثشمافالسلىلمقى

الهفااللمجثركلطاالاالىهممئوبإالغهافىوفاؤاب
االهأعفاةئمأموفاهوواءمتاالالفهوفتوقدأإتا



04

أففاأللصغدىالدينصالعالفاضىاحممفحهئصرفا
مااليريهجمانمهنلرأيتةبمأيمائتطفالاناءات
ذابرىحمادمىركسلهأنالبيمفراةيومرعلت

الطفلىلموالديخهعفااشيخاوممنهم
ميطواباحاجملىلموممطقلسيمرب

تخسمبرشابمساجركالكليايسااذداله

ضااثلىوقا
ضاآثىلوردادكئخدهئبعذاراديث

والنيكأديثااكأجمغن3بممهوسممحوفيثىس4جافف
ثاطىإةالدشاانبرصإمثالىوقا

مشصوادالهإقانتببالخيخهجمهبلم
ماجيمحاةوكرليةهلىاشعدهاصاحلمحهق

وقال

ثحدراحثيالدخبمصهوئعدكابوت
وىهفامافأجبتولابةصثتبكبقالوا

إبعكصافىهالقهأأبقاهحجةبنويأيلدفياقاوأضىىينثدئوأأ
بهلمغارا

ماصىصييعهمصيماوىأاخاوأللاطءاوتحدلف
داهفدواأصاءاتتنوكاهكاهأظااءااؤكرقءنع

رئافىصائهايداحبدابهغعالفىأحافرافأبناإقاصهمالىاوعو
بأنالمحولىعاليألبئرافرأينانيطكوااووةاتينإلهسمااقبعلةءمثأيعفا
مطره1ناظوصمقاةأوإهبعممأقواداتجعرم5الكهـماأاوتدرإلنهعاذ

نامخؤوهـأدءانثةوشوأقاتمأهأئىايفناقوالمىأيالمفاألمانىأ
ؤنثرحدراقلثياهه1ؤبوجدهقدءإللآلعموااهـومقماقأأاموعث
واقأقدأدأصأأثاوفاأكاجيادفىهو3ثصقىالؤهعدهـعأيعى
صونهوعاواولهداخفعولإثالقاوامصوقكافن

أ1أنطأ35هلىءماحأاألهاص4اعورء031مههلىؤحيةا
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رقدبمواالعىفانأاذسمنيدحههأانئخاثرةادياكلجساث
ردمهالصوليللمحققدالئالعمىوؤعفواندرصهسعياهقلقل

الىويناالتذلنامابوتلابصارناومالايسحواذاالمهضععؤعلمناذلكظ
امحداأآيثدتاريألمحاااقمانبتثؤاحقأرشماكينينوالا

ورجعأفتالذلذاليجرعلجاالاغصاتاممناابانعاومحأاالماألكرا
هفثفايممحيهاتدينتنوقاللرجوعاباالدموعااوافافلنوحا

يدالدهوفرقنهافالتميمنااكصقبلنرومحقكالودوألب
عهدالصباتجرىإمأحلىعيونطهءةامقبارمحهـداد
ألثي

ضكؤيرالوإلصقإينودمعهماوالحهراذبرىتوالدوالباملى
ريدووذاكذامجرفيفأصغهمامقدضاعاوبابلشيمان6كا

ئةكطرستنثمماسمنةترلذهبئوافىبئيولمينأبدرالدوقال
شقدونأاالىدوالبهاءةوروعف

دحمداوالسهؤهرهانئسحينهن
نقالوألبطغرالدعانصفدىالدمهألالمعنىهذاتعملوا

هاذولىفعئموهاعذوديقتأض
دافبوأناكلدالوردصفاع

بوالىييمىااسباىصابنمجمأمحيقتبطباعوصبجمااإلاتحاوتاإل
اقاهاةصماقىمحعاثنها2المجسمقعبانة

تيهفاثوةطوخمسيوخمسينتلسنهوموليمحهـفيلدينأصعااللد
لهطافنإلوصغ

كلةلالقفهقللوودهعكاباواللقالاليشما
ماغججمافدافكمقله

طووال

أههإدصأنأثاوءدوالباقوالافاايد
4محلبكادوأنافاجمتوىهحبااقف
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لمحهناخمثئهكئن9فثهـاالالدبفموالبالدرى9الديفهأجمىحمكلأفاق
حرأوأحرإ

كمفآيدخلغماامرتصأهثحكاثوحدأزهارلته
الئاةكاأولدابلدكىدفأخارهاؤفيأزإ3لداومححألت
نجالبناوقماأل

لأاءنثعكادتاالعواهاقاوقدضلتقاوفاعور
جيثىتجرىءلىىففيك20وأمافعدقهءفائتيىفةعرأد
اخوالأث

صخهاثلمطماءدأتألهـهاشبووذاث
مثهأالروعقؤقكدموعافرتب

خوالص

دديتصاهمافروصهوهنفيوصياصسأكوادتأبهنماامهألث
دورطشاالبشبوواتنوحيهسابناصهسااصهتلةرءيا

خرأوال7أ
دءوءإلمقاخاكاوأبرتلؤاحمأبغواحياءصناعفتقلىوناحمربرة

ألموءدصأمفحءبمطاضعفاكمءنتكلىفصلىممائأقدضعمتو

قولنالممشهغالكإمالطالعةحاعةءناكأقوكطاالدنجملدشيئ1سأل
ينبعوارلعوفاتمسمفأللسكائةهشينكاقمنةمولدهأعهثألا

وجمعمائةأ

ؤجاممقأحوالمكألىالوصالىأحهاإل
إسمعأوهوضآتثسادايوةفماأبن

طءبائىاراكلهساقيهااذقالفملةطإنغلصفعهةامأاقالصفية
ازماؤيموتنلراثيئاائثهالئهاوقالدصأللشاتسأثأؤوبأااا

وقالزماثطاقهرخالإمثمامنفةاظايةشطومممي11اواوتظهـحئى
أاكليمجما

كثواكااؤأفربافثىقاسحثامناأصعاااللحهاقووةنا
ممطإقياإالةعهمماءنوينةولىيئيلصوثيلىفستااالووسى
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وله

سحب41عكافىادمعيارناءثىوةذاهالناايدت
وبالندبأنوحبأتضعة3وقلىقدىاءألمتفو
دايلىتافتدوهـثينأاكهثتجصيرتمس

لوردىابنالدينؤفيخأث1وقال
ائرهصىهالءينطوررعوؤهـرةناعا
دائرهوهـكاعايهاتئوؤوقاهالم

لهأ
فوهأحرفىافهبيأته2بالدومالة

خنىوثريمسئصهكنهماليتكان
قعهمايوالصكندايخرثمقرفمابهادءكأاتهحزنبنالوإفوقال

أتءارامغالمعسهـثىره

اختانطفأفيالمممابذافيصكماءناأسوةاالاءووشا
بهوإنعؤهأمنلتفاستبداالعننيدووالمحسإبت
أرأدالدفالىهـ9افيءخفامأفعدلؤاضيالرالمحقناحت

كيمبناؤوقال
روطيياكأالركأمحفههفنادثمثموها5ضلةوومسخهاهنأل

رويبهطصمآكثرةلموء4ضهتذوبدتطودوالبهذمم
أنبهانةبنكلداجمالوقاق

لصاخسفاوءوا3ءئهاست5قىوناءوره
اخأالىصئمرردثألتيى2ثشراوألفاعنحلىوؤ

اكفلة1ء9تآققرحط2رتجاالجع3مؤأفيوقانط
أسمراقطاالقثرأبلالفكلاهصهوواذيزإبإءلق

أقاألماألمصلايوقأجماءىإنائمطوجهىمرمماثم
فيرالدفيأغاضثأهـحيالهباكتثاآلطإفاألملىدرهفاقاتأ
بعيىوأقظسغةممصلدلمطاتارزلهجماثاتآنجيماأللدينأالىهمىكا
وو5ما4آنؤلساارفدوقدائةأموس



فىأ8

هواملالعمونأدهع7بخثمائلأايمموبتىلبدادوو
صربابلممومهعمليؤنكلاديىدؤإلمغللوفكلى

اطلىأالىالمحنأبهصودوأشلكبنىصعياءلىسئاق
إهساليسلىثامافىهإللذولهفالبيصنلؤربسدأاطناد

هلفويطلؤوبةوأتمهفاوحسقناسادقداط

أفاضلىاؤمانلورىاىاخشصرفألمافتلماهتأشكطاععديا
لهاحواامتدفيامخصنهاإللدوإللثستاضائوصمدلسث
لؤاسلعإلكإلثنااحها3صأهدتجلنبأتةهقلمتدخ
نازلاعوالالمأتاكخدئطالمنقادوسصوابن
ثلفضقاهرارهضأئجهىأدلمأللفتكأدا
حانصلنداوإلقيغؤذاكىمماووضئورنتوبووس

اخالشصلةهلمياتبوزهسراخعردفتهاثلشضتأة

بالبوافىليرالهاجبمنعخهاقعالبهااخمصوبئصم
صلفىااصيهياالمنكالحرفااكةثموينأةاممائتاة

الرلحهفكإلفىالرهايهىتولارعلىمسنتلولمانت
سد121كررالوجوداامنتدددوراقدمندىأجلىصهنت

الفل8دعهقييئاممالىىمقالوولثدفنفثابينمكألحا
أفلىالوذتسدوإهذاةإسبددالدالبدرققتأنت

لسائلئهىكدخصكنىيكلمانلشعواابشهإلخابتا
نواؤلضندابالىودإباهايخألوهـالمحببد3ثاأل
لا2انبيؤرىثىناهأحعراللمىجمبمغوىانأ
ذاكأصبمجمةفاتامماللصظواالدناأقالهالثرد9بنىمن

اوءاذامحىماتشاثقراهاونالغمهـاكامحيئ

ملىأحواابخذىعثأ3المماشىممفابممهـات9اانجاتقلىال
لداللإلوللدااللقاداليقتلدهعىوباطمام

أجدأعباطبشآجدفأفالبىثمهتثاأوهـلىالنالفى
هـاممأخماشضقهءنأتأالاالثأؤصكاوااأزأوأ
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قليطالعتلعنالبائطممهوميقننىاقالطصغتواش

اصفعاتأإلانيهقكأفاكخهثوحشهصالىكهط
فائلظلكاعلكوافيعبالبسملاقعيماكاامحتباثاطرح

شاملففيكخثوالزالسلىاالماصققإحاخد
لىاارفىكرةرأيخآكدففاناسطيةانتأمبحونأ

باضلاجمأينصىجودآومنالقوأصرفإلراراوثفيت

ءئيجهوتراباذهغافيئامنانباباا

ولاممدلءلىباذهغلظاهرئامبدبنلديئامحيىلعاضىاألظ
شوالمحارىانحتجحاتنعمىأفا

نوالسصدثإلشيمالبسووعق
وكائهاثمانعممهترالم8شافيالو

صاهطهوقلىضهالمالهعسالءحدياذ
أضفاالمبطثنهكاولنجهالشبمعيهألدام

ارىأااليميمهدامقأجمااوفال

بردالعبمهـأبرووبمىتنااولمحالذونهه
أفديماواووتاعلتواهحيضكلاقهأثرورامنأ
مميماواووقانأفورارؤفإوىهـافاوبر

أموباصاإمفؤولحاباااصانيفدعلىاننمحاو
علىكإممطربراوالهاوجدتتتحواثبألبءبمنالرجاذا

حادانىمجاقوماولعمقطيوبوبلءانمسيمابابتهكراف
لقيهاطتالدينبوهاقوالصش

تفهيهاوسحنالنةصهالىائهيرنيلمباذهبئنحسهالمنعبا
حمأةخنأملوضفه8فه3ااقاقجالىبمغركيهه

حأببنديناشهـاحوأ
انإونامندضاتوباذدهخ

4صهـااثشجبمأنه
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أوله
لسينخموءلىمنظرهفوفىهـالمجوءيئداهثحوبا

كأ93إلسدمناتاكاهأويمقواطمتنثبمفعتهيطمحبانىسفمدتنظا
برصحاابانلىصالىتاكابئكمعاإلباذولهأ

كاالوأسدنوفعترنائداقابديا
صكفهنأوله

ؤفوسابجنيسانىتبمافاكتالتأفكلؤلقصواتأثرود
وطفيراصهمئعلىيعفاعهازكراهاىص3باارى

ناأمولهأ
صكزوويهاإتمثابركرىهبأيبدىحرقلذىأماتىئبىاذهةل

يهطسبرسرضكبوىلىهـنفاهجممكرفثطنقاتناصعثرد
مفثفاوله

االدإلرءثىبلىءلىهثاليمركالجمرجتءنالباذوومعجا
اأمىىهـخهامهلمحاكهـعالمصحيمههمهسخوداغاجكبدارى

أوله

يترالنهلحطااشءندصمترغالندةكافأئحذوبا
هأولهءلمخزا

حمهـيئاعافىاضعأفبدطولجضاحىوص
فىياذ4وحيىومىاعلنوصفىماصار

رصقواالهصاحالمهبهيئونهىعلمنى
صبميمالىسادكتأغااأىقال

ألمحوقلوعةدصاعهـمنهبقنيطعاذهـلشا
وقألأاألدخنبمحاثبمءنطءهأشيماماص

أصائةبمويهقكاعفهيباللؤمقافيءبدأادينصلواكر

دثركلرضساهاكضئمدإياذا
فىلمحؤ5اأفيقىصاإحثشموااليأمن

جمالةأينءبئأبطسأوأ



أل

وىأشيهاقنضرمفي4رمجاذهصوة
إهـاىهدحىفوأحجيألرمدحشه

94مشثنارله

لعإبأبدا4سيمنناكعاباذجشعدأاا

يغوراطدءوااذاصحعههـهوؤدنجاصاذفعاال
تمائةأويرصالمأرسخةقىفىجملمااأصمنبلىاألدينبشهألىقال

روحواسفوقتوقارلزيمااعدكطاقىيلمصاداعوأهنج3ا

فىقالانهقولهمنأنىهرواو8وقااشهفىشتم5داىااااالةإناءإثرولوعانأثراوأك
اصلىأغرسمالةهـىلولثصرىخوحهوحاكهـتارادقدناكاوماقهـاربيسمالتسنقمدة

لىالهىإرأوحضووعياضهايئهادةاضعوامقتفأينسغريناثمضقدنشعرى

افاجمرداهؤةماوردحممامصهـعررفةةكسايلىروؤعييداشملىخذباليشهامشلدجما
بدخالمحايحنويعثاعئراعهاقثىلاانحوخمقعأفىعءنيإلمتصأفا
علدأوغانخوااكأضه3انالاكطزثجلولىؤلمىثزعاتدةا

ثهاةإفادضومايقواودأببعاونىتمماباثأوب1مايهنلممانلهءنم
فلموجتووكوهدرجيتامقلذىدااوفأرثاقولىلوتإضاعرالىا
وأللمحولىوءبلتالفافىعثوةماذخهرهنوسبهأ

4حىنحهاجمأ41صىاضاءمفى

يهفاعؤحطءإقيرالدفياادواألوألمفيخ
كأقفسهتدأصالختافهاءناأ

4أنوالىإاءلصهصهبئبأصشطفي
إفههرأىوممطوثلمجناحوذى
رفهعلنارفيى13لمداطحرلحهجنا

فئمثلةااهالآالشقطمىجمهئيبكب
مالعلوإنحصثمىرلالوال

صهنحههماهءطهققولالرصأظح

بادقسهفسقأقالىيمإلمحغصلهمحا
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وثوذاتهكلاطمفههص

صرفيقدلموىاحبارينالدق
شعطةأعطافالوىاهعولمحق
صوهلشاهحهمفةطثرتتهثاه

المشكمئفهةهآئىكاهةءممتع
الؤسدةملىساكة4وسهاحهقكمأزال

فهالنةواااهنلهبحءمحط
مؤتلفسهيذاتهذائهءلىاوفئى

حمثهجملىلخهـبثطاطمهـياكلس
مصينهصتقدأععسهءتىتفيه

فهأاافىهصيةاليدوذواودفد

تعرشهوبذلهمعءبيوهـدت
4رفاصشمالمنابلدأيموفيماو

ضلفهسمطاهطةصلث4رونصة
غهلعئاحديئهفمقجاتثيهب

موفهفدعسفلةصاالنهروك
محادسئامئاطغهمتأودكمأئناسه
ءطيثقاهذىكصنمقآوفت
مرققدهقفداكل5مهمالة

فهخصإبأإل4بعوفىوفهكص
أفهرركاليفىالىعقاالبهففى
ةدقآصالنفاملمحوها

محفهفمهنيغداأقللت

بآلمهطعخهسبص
هيأوالماهرفواااااوه9صد

سفهعهفامحممقامهفف
يالملمأئطمثفأهـخحيائرح
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قفسهيخافاسلمالمثلمحلصجوي
دفهفبتصادةدروماصيوبكسرآ
المؤفسكصساقاصدتوللوقابط

معرفهفيهموإتحرةةجماثاكل
هتضموساشممتءمعوخطى

ساقعلفهصالهؤهرلهلودانزهحهو

لرفهكطرفذالااطرفععخاأكشثا
هفالرمحدءئلاسدهاصدلقه

بهعالؤةويماحخااأباال

الريمونصيمأطيبةاالريمفمعيمواحلبااموافمقالنهلهيماكرتىالحاذ
أىساعةانسيمصببثاأهوشهانقبلباشتغبلىحهقطأ

ووحائسيبيملىأيمن3ضيمبقولطأحموماوأقباالؤالصايخا
إخأدةيوالمعارناحىبويهتالمحطهامحلطحكمماكتلابوؤعقا
دأأفكلطواابأآعصجوبلمحغالاأوبأجمامحنكتىىباأا
المذكووةىهىإثعمألااخويانبامغوهـوأجمييأوارقهؤؤتععاو
ذكوافيهجمهءوصموصثاووامالطوشمقجاااقاافا
إحاردتصكألوصفاوتقهـصبةاابهأالاوجمالهادفاضالر
عسلوسةأالوتهدثراكوهافحنحافطاالألئاالةايوفافدطأقا
يميهـاؤفىلمماهابمعالمحىهثبعوأوبالدالفالمجةاهالصأوثهانالا

لتطاستضثآاذايمينصوذلكاملاناحيةنالماأكحوالاشاءاأل
بسهالباودةوهىابهئثىبقابأهاىفعكأالعالهاماألتحعفههـبواحمرااي

مشاطنمحاهاليوالأمحصثأاواالءاثعالالالجاتت
صكره9اأنبإقافمالمحالىأف1اصاالىوبهـاإفافهـم

ابرهيهالىالفاأالثنىالاأووءائمصمتفنعىالدظ
صابهناندشهاأكابأازءوالثوالأيالصطحاأكهقإلىاألكالمحقق

أيفأتاةهلءتيمماكالفضالءأمالطناصاللهأمقا



أ

اهبتلمحكللحكالامالتيعثهمالدتالمعوكلوكانثسوىوةااق

مقرلأعفهالرضىالمحطاببنعريعوهمدلبأنصدقثها
ىاافىعبد

هاووداهايادرعهابوالفوةمخالللىاوههتيعهاأل

ياأبردبآاضامانفىولالىانجانهاهقأهبابردكطخسازال
ليمفهلؤئابوفاسقالفقتلىوأهباذالظبعلىمظمصوللىكرأةفقال
ترارألثأ4وةومائةوشعينكان

سبابدألقاباإلىءنتصعةثمامهرشماظته
بطأمئنمىطوفمولبيتاىأأدشرساالت

ئةئارينومحستهولديمةتعااللهعبادرحهبنبامااانأأ
قالاتىغبذكياذاسههذيئانؤلمكائةننوكاخممسرةووفاته

وكرمانتانصحدخلمقينىصلىيمىةاليىلفبنداالدفيصماشوفا
المقاصبةمنصوقدجعاتصاللىايموبىتدإيهمودوامارصاعيان
كزافصبالىوهىحفاولشتاءلدواماعمعشدتحرىيمالرهذهان

بودرروىكلنحمآومماتءهرةصلةالواوماتضووبمطوأدوم
اثناعشوجمهاودةلمنهابلدوااهذهانوذقيرلىيرالثملماالقمذلك

برإلقمعتبهيألكلفرةبلألدوالقحمابصواقالهـاالنقطاألفاوتنغطسع
وذالصازولإتمئغاقنافمىهـ8الرحااوالمقالوقاتهـلطوللىايمو

لرصاءىوربمطموداتهسرضكفعقمقاأحرققويةكانتاذااضه
وشهصيمماأمدالمنصباتأقىوالمفاهلذلالبماذاونمحتافيمنمأقفا
حما3نثألمىعطلؤشطهانطسوالدلةكلوهـاباهـقادالدكىوولأقا

طيم9اخالق8االقعادواالذهانتذةامههعاالربيعؤمان

افعلىوامالشواقلاالىهاقواملىفاصهاثحفعسةأزهارنايمووجستان
أمماعراشارا

الىأداففاابوجمهاوحهحاةفاسبوقنانشعبأو
االذثإلإصلألكايكمرأنتىشيهنإفيرهـسطحا
يأحمأوفيفافسنةموقإئموسخئنينانحهومولالشأأينأوقالدسيفأ
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كاللىلماقحدثنهاتمدالصباماياةهمستهائةأهع
يالمنرلجنمنومثويسوكلنكوفهاانلمطجننت

اربحسنةدوكرةداخسيوأوصنةأومهلدهماطاكإجموالدينلوظأ
ثةأهطوصنموعشوين

دبتلومرانثحبذابوجدالغالوالمابايمإلن
جدلطتكسدهمثىلهاشمذادهقدالبنىو

ئةأبعطواووعنثرفيكاقلؤفايسنةؤلمطفيلىلد1يارالمقالأ
وكامايطشكملىاقبلىوكمصبأاويمصلوا

تخاهااقرفثهـنىنغ3اانوليم5طالدافىهإوا
لقرمادىداتاوءنلهابأخضوصكتجنوناانهبأسنادالمرزالنيورأ

أكطةتنزاالقالليلىدكاقتوةجبألنعمانينذهانفقاالانهـترءكرب
أبرحالقهثاالفصباالوافقنالميهذاالىهاأهـفنكثمنوىيمر

هـبمبالؤئموممتارواواظومبلامنيةنافيفأقاامماهاتهبتى
قولتذالثوهعاماوحداصأتازاكأ
نسيهياالىعناصبااايمنىيخابالةنصمانإجبدأ
االمثيمهـابقلمكبالعلىحمارةمنىثشفارربرددماا

اهموهبهالتمومنفممءلثتألصمامتىيمامحعسجاوافان
فغالنعياناسثهماجالىالدينششل11االولتأبهانأوف

ادممهـااناومحطربنلةئعماؤأءتوودعاأؤكل

يهشهاسمهأمالمهحوووحوهوممطصساهثااهاوؤررأوسه
نسيهاكتجانحلعىاسيمخعالعاداللهماق5ةلىأدإص

دفيصأبددااكرهقاذملافاعنهكأيةوأذكرخمان3ءفىآأقول
ثأقوىنياوثؤهةاااللاةوومضكأبةط5وألبطوالمتطزبنحسن

ثأيقثىساعنوأاليماحاتكةلىقاابا9اأمقإولبرنىأخقألط6يؤسااطام
هماالىهـوفيهثشثصقفيهالهقةدنادهـبغيهقبجمهاذلنجالمو
ووابء
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حانئلمخمانلىجبعلىشاقميمبماأميداسيغتظ
ثسيأسأللئادافالقااللثهءلهـكفعلقملهيهؤلهوالعيتهذاسعهندذفأت
تبقلىكصآاذهتصأحبهوقتالهذكلحثأتةليىلىقائ45وإلثخة
تاثاهىقالتأينعددالشاومنوافةأىالدارفغالوالتأتهامغ

خنناسامقلظرفاعفدايهعنعمانلىوآحمانبهمد4ؤثاذكزكألء

صهىا11ءضالذكطذاهنادركتماوالقهوانالفقالىالماصةحاكأكفلى
واطيانمراعسباألكبانالمجاهاليةفيلىىآأحاصابعةلبيدكنروعمانأ
جعلىسانعغمالنضكاياصالمااقذسنةوآلزمصماكنلمصتىالفاس
معايفربافغالثومبهااناعاامعبةبنيالووخطبلماكوفةبابىادجمان

نثىمالنامأاالبااالحهببهاهيةافىفىالادبرثآاظاناناسا
أولءتاوأناقأمحينوهاإلمهمنايوماآوهذاسال9افطااذصهفوؤدألزم
يقوألهايعمائةجموةكلهحاعثوكفلنه

لكأدوالحهيتأذا4ثشفرةشحذفىاواتجأرى
لضااسيفباعضايطو3ممىكضاررثأصهااما

ئقملالأطهوالغسالتاعدصهعاثبمطجمعموىاووفى

هأىبيهأصآلإلبأثالبنتهلإشعرماتا11فال
داالوليهبحهاحلىةمحنادع3يلىعايوباحذاصثا

صدامووتهعلىناطاجمحبثأمسأإلنفأشم
قعوداصامبنىناعامموضلطنتيظأاألمثال

امريداأةهوأطكلطاصناحميثواانقهجماكماأبا
داانأروكلبنأفانطمعادلهيمءاانصلىف

كطأاءفىدأصعاهامأتيىلعىابطاوالسنعاأيوهاأفغالى
لىاإقاأحلىاحبووبألكاثىرجعالئىههقهعفىسعاتاللها
أاأوأئالمالتالمعكل
أالاعهانوابأفأكطوااورقاهصامحادإهـلداتء

ةالصيااإلماألساليةبعهـموقاأفلىيشعرليالذكا
االلهكلالألوال535تآليمءههأمحألماقهفى12
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ديتالم9ااقالهالذىبااولوقيلوهوأصسرهـلحبيضاهذاوقيل
لأكاعقىماعنهانتهعررضىلهلقصا2ايناةاثرالىءيصالهسكؤه

ألبقرهالقهمحينىلعياقموألقولثلةممافغالعوكمنشسيأنمشدئ
االئهءضفيثئطلتوقاينةأنوكمانةسعطائهمئىدففاهرانثصثر
قاقمصاؤءامارأاتاوطتأفعشوأاثنىشالهـلبيدمن8تو

بحالدالكلخالالقتومكافأالعاسقنياذهب
اايهثؤوجهتعالىاللهحهزصهـانجأالجمأنوعؤمأننألوآدركحممففاثأ

آأمداعلىبهأثوفيآوهيائدماثبعدزهعالمقهـاصفصدانفقإصباناصيمثه
أتاناسءانهقةفاار7هاعرفينطآمحلثاوعظهااليابعمقفىضرت
خامبالثهنعمانأالءبلىالىانثدفاخاهاعههثاماههوجاصتا

4وعظهمىمحاهغدقنمثأانهوحنها4نةوهمالمهتطأةفهامنذوهـ
لؤلمثىوهمدايفىالركالىطيمرننيمرامنلطفأصبت
نءطرفيكاقةناطوكلقدحاءشافطهئءقصء

ثقةااطاللهاقولالمحارادقهااممقفانلوظنعاناثافقام
دممطأاينلداصالالحقأأل

شألومايممحونردقصاوفإصبااماتلىفصذق

كآوالقالنطةتحكمبمططبرءخأضالقال
نبافهأممنهفيلداحالقال

قبثصلعلهأفعىباجممنرفوأوسمنأمعفاقااسايداوكأ
لىءإثثناحماأااولىألدابكممحطاسوافلمسيماذالىمنبرو
سبعأثةسبسفبخأمالطرقدؤاجبىأالشهـابالوقا

مثرأهادإثفاسكلصمأطاتولقيتبحصباالصارمرافألتج
أذمأءاللهعوافءتضوطوالميثاصاطكص

حمبأاةالالددفالإلواالهـ
احأبعانابأأدهطالثىاثسئىحباباأايمواصتم
اجفاطبهنهحاطءلىاعومحأءاعمافاقوهامفإله

لمعئووفاقهميافةةوسهلمئةأومثىئدهفيسانمصبددإلدينأئو
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للممعمائةبئسرنجم
لعهرظالممارعمنهابقداأبا4اةةلى12يداندةموشمن
حهامئتأبهانماسأبوءنيالشداالمجيبجماللةومرق

أهولداجلهللهاص8دى4الابنوللدرالىإقاضىمعداأ1شدئهمااثاو
ىولةمضحمحتادةلدينلششأبدداالوقالقالبعمائةونستوثمانسنة
طفأومالهجماظةصدقواميوحيوىترإفمنأحسىنلعةظا
قولهفيعطاالشهنعثهالديهأءينأقاءىا

قيصهابهبمفىوففننقاوهوالهاناهوعنهانا
لؤذوالبهوتاطفعامهترفقالصبمامإلنى
4ثارثضىإهافىءينصكاأيثدأالرلهالةلوعه
يثةكنفقااكوغصقيمأهمثرلىرنيا3أذالم

محههفئمنيةالرالمصولشعواءالدإخوىمنءسواالدينالثكلسأنو

الرواحالنيساالغاناكركاتجآيةبدشثىها3حاواالئمممائم
4ءداحاخثةوالمرلمحاهياخحلموىءفيمب

ضاأسايههـحضلضايهاأهاهـلؤلى
راحألمثألغداررانثان2شبممدواحاالاهغاارحةظص

بهالقهصفإكأبارلمغاف
أواحأمن4لشباحالاستفانزمومناالرواصآاهجتإن
االرواصأشباحناكواوالوىامتبوناال

المفرلمملبصيااسعدبنءلىأاقا3األمبغبهاالهدإباخىإلواوأرأىلم
مهاوقيرنلناافهأوعؤرطاللإهـاثكلهكانولهة

04اأوفيوقعأوسندما8هصا118ووكان

عهجمطمؤمحلمطاصىلموةاأحبالمغرجمييبنءلىالريندؤخثانأ

تحتناحئمبماجيطروروواالمجاصينفىأبوومهماصريينابااالدهن
مامثوارزةبرنراااجمالمحيصينإلفمحفشابهحهشف9ثمكااددمبوةفئء

لدجمةوراقالانمورطأقااثهلىخدمشاواص
عنالوىوفاخباالتبحىالصهطحألوددجمأةجإلى
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زرلىانااوجهلمبحنىدهموبهاانءةكيبالوشلى
وطالظواالالمحاالجبابرسيألنهيايتخذالعشاقلكوك

لنوراقالبناواهـصفأيسكلهخلاحدممايأتىمابئلمحممينأجماأفقالأ
وستهىاثةأتحوخعسينلسنهوفاتأاللسعردى

مخارابهالمثصاوأتماممعااهأانغعتاالهيملرايلى
لخارإأكصثىناواوالقلعسدلىنليئهاهخطس
أيغاردقابصرتفهلامألاعندكيرةقةومح

فيثكيرمانحكفيوانكاقدرلهةمنحماوماا
امنىوأعلىجمثىحفوفهآسقااهدى

اذايصرىبمالنميمشلةزلاعحاتفى

إثيخابناالخيرمحأيلدينكامهاصلالشغفظلهفسفاهننىأأمثوأ
لرحمةألتهقغيدهدالمولمحسينالدفيابهاه

ممطرتحدوسحاصوقدبمنب
أجرىتخيرناتلعلةدالهاذ

وكطلمحياجمةفيصأفيالدثئوأخىلهشيئادىتيهآءفغامنفنوأ
صاوأيةنجوقصيدةمناتجاللهسؤ

وزمحؤهالمعامطابوقففخنواضاكىغنطشاقاجمملثهدت
ايماينأنالمحادللنحووطمنىبهاشزاكمصو

مزرمثىاحاهى12ءىلأالاخبازشؤفوجماولماوو

ظاهواميلىبنلدفيلمجيرافحاظ1وقال
4صحءعنىتبلةبمجممأرضانسكلهكل
يهالزااثاربأطالإتاطاؤدع
لدجمهيهاكههـومحقلماثدأحاتطةروان2يأل

كالضفدقوهوهـلهؤدىةإمىالديااألحانهناومنأ
مماوصهكهلوهنفاوصفاويمنهطنباتل
انشودالفلىآاذضوروبييمإطوأشهكيتكمدلمحأا
الدتماالحاااةنحاعلةأببنلدفيايمهابوقال
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وفيمةقبهلجمئرقاثهلتؤللمارركابغأق
وضامهىحمالجهـالوراضنغسهسبمأالىنىعااأ

ممهاثامكليكبفىثعطقهارحمهأظاهرجمدايقنالدمحىئقاضىانأك
مفةجمافيلديناشعيابشيئابعضهاكذوقدعمقآعدةفيهوذسيما

كانوفقالآاإلهوامثهلةللهافضلينلدينااللقاخهافىايها3وتع
انفعألىاطهالنمفىماطويرممحونصفهأحمروففىبفعاههامنقدم
هىأئانعاههاوصاللىيمقلعراموالناالممطوهقأماهـمحقاذوىالسكلى

بتاأئاالمنزلةهثمهبيتهونصضلبعمقاثالدألهمكاتدنانث
بيةاالءطانعقبهايمعودوكانئاواوخباهأفدفاتدغدعداالةكات

اهلىاالدعيهبماعنهسطسوىجايالزكءنمهـرلمالىإيايثاودهاكر
يومرجمءيننجهطالىلثوأبوايياشيامةااحثىيضوبكافسوم

وقأنافههـرىثسيهههنتقوالانامامحىهـمامفاهولهشعقنيمطأ
كطاوفدا

مالبياصلىحيضففهمهوىبمالمحهفهيناناءلمجتذوفاهـ

عةقلىالىتتةاهرراأإاىمحهجمةالمحغافثهاعلىيهفلو
ءثاوايألحسىاهب6أالهـصبنفلههثااليفمعالاالههع
فيهبعانالقذ

والوبىالبطلىاأفيماجعأقهـمواايثمنشأقالعفتانكا
لمالسالوالريساإمشزلفتطهيقنهألأتلوالسمدافأنا

هلمحأافطقامفأ

أثهثاجمنأغصأهالثىئرجهقطلمجمانأصيمعمتان
امفامسحهيالبففسالمبانهـوكألالدمحرثهالطأفالفافا

يمفكهانوفيمأفالاعبأبهافيالاأقاضكامحيىالو
االهمالرسفاالاهلاألءن

النرقلىأكيوالىطبثىقيا
والهافى

بوأاثالمناوتاأنججائنقألمحالثاق
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اوله9وذولمأاوخوىلهـامنلشئتحيثكفؤألت
ايسالالمذكورةلدهرشاجلةاىينلداايثلمثميئكراذوعلىأقلت
بندمحهـالذينفخلرخلةاالمحدثنشيئاماقألهفيتذيقافدذاتىجطمن

يمانفيالدينلقاضيعناكانلظيالىاللهعهرفأسيدابنعولصدش
تكلصصسهائةيئءسلسنهلداتاجدؤأثيرالاأحالنلديناتاجاكأضىوا
لموكةدانفدممطقنبافانةدااستههوأنضرالدينعلودجوذاتلعطانأصدا

يأتهولمنموهالىءوللهدرفكررطابهيأتهولمنملهقالةبالطنباالمذكور
أرلىهولمنبمثقوللىوقالخيهةامنوألسهنلدثكدمماطيرقفاخومظالةأيلهنتوص

الديناتاجفقال

الطغباارمأكاصوالالياندلةءذاتجمأدىمنبيلة
لعمثاقابعمقوفال

طيبامنازادنثموكنتتداكاطلكلريمائسيمأألل
باتحمامحبفاععلتئرابعاخبريئدلميهئىأظن

9ءةوآآثاسصسناتمنلدمشكتادأفىمكىأالوافرجأجمأدتمي
كانندافيقالقالبدمشقنمالطبدأممادأهصوكانم3ال

اثلةأباحبديامرةفقالاميرهنالخاعومحلىيطلعنىولىأتسضاقانبنحأا
اكأبآجوارىنحاريةكها5افزفىهألىلمادخاللبارحة

اءصاذكاهماف4كررؤلورؤدالمحخاهلشةبينفوجدتقبالتهاأندون
الأاواواءذللححفىخاقانبنغامقفويهتظرح
محنساقامباحاختى4حيمابؤأطرفهاذزادالطابثقهاسئ

افاقامهثألمحورفلورقدزرىحمماشهيستجالبفيمبطيب
إيتودانلدابلمطفبهوتاالدينمالأوقال

الوتووتوادجندلمحناوقمرابضؤيهنالتهء
معوايمنماجاأيردماهـاسيمةيننانىقدفرق

ياةهءبفهنحالىهالله5ابقاعهبننالدثقههدمحاماقاللأاوماأ
الديننهاءالهالىاىهطاقياىقاةكناةالعالءة1األمأرالناسيدناوهبهط
لهءضثناةعلللةامحماهالالمحوثىسةحماهةديغآإلماقصالشهـهراإ
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الخومحشيلئعناللحظاهـسشغرءالأومفيابرفماتبلدده
واثغرالمعذتهسهـعذبضاذاكرنىذثاباتهنياتقف

ومخنهاالىثفمافاعسشعاالءئسصيمالميللاوسى
هالىبااالحمارراحتفييمغلالمعتلانهآمملوأل

ضلىلفااوللعاضى

روحماسكدهنالةببهسثىروىيمالرصةياهبلىالبرقإلدعه
ىاوتمننجاهـواوقميهاءاعنبرإعدمثىهنملخثى

ؤشبحىكوىذبأخهمصكنىمحنرةاالكنتدتداللهثنأ

سنادؤأإكيرهأملهأدرهىولماالبياتهسذمهأوالصنافىلوهراودمماإ
ئةطوخمسوعبعينس

سالممقأمسرفاسكايهائمةثاكاهدتنمحةةأل
ناعمالمعاطضشوأقكللهقنبهتثزينواهـأناافيمهفمت

ئمالمحانثابواكوائءاجمولوعنىبدمىاحكلانماأال
صبماقلىلهاهددصتأقىهربامنهراةانقاكاقالنه1ىاالمحمنح
رهئثدداققسيماعؤفأثاخذبنىدأىقودهناوتدطتءف9
قصيدمنلهللةالطفبلظالملمثافمابأنفاالئقا

برمجىكثأيولرضامسهالأال
روصأةيثهثوانقلعنلكاشاقنى

ءالمساندداألءوءكقفرالعاشرالمجاإإأ

بهممبيرلزابنيداهـلثاأقاضثاابنأحدممهمسينلرشميدأجمااضىقااذ
فالمعزأممامحذاكمحدامملاالماعؤمانهكفالالحاوافهطثوالمجاا

لهفاطيوأق3ابعاطاأفماكطافأخافيسىياانلمالذالهبتالقأنظابن
ملنامامكىاالفيديىجفلمذواطخسيهوعثرضهفواعهائةلولهناوخومحرضه

وكأنومحوصنهاليواناولىطعلىثالثعيدابئهشامامتعهوجدفانهفاينى
نهاأقوكلفيارمقؤوزهبطنمذخةابريمهدمملهيوالالمااي

ونصباأوديغالفآةهبيإتقوامطاوفطؤوإمحدأنيوانالئبعمطه
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عهسزهبالفاس7ثريعةيديهومدبينمويرانمحمدرااليمليفة
وإماممموداءلعدولفالثائمميااكواامنبرالغسابابهوهرفيها

اوقعدودأيدساعاهبوجوهووجعاتاعاههلمجودمزفوداباحر

ررماهواكثىالموادافرتوريرهلىوهيلناسجلىسواموص
طوللمطلمحانجيهقامنهمأيدووعنعتابيناتبههمساتبوجالسوأءلىالىأمحماب
ئوحبنصفيندراهميرممإلناأدمغشإتبزملفيشهأفراصاءافرجه
ينتلوانشربباوأمرالنامنهأداكيثاناوقامتارهحثىهالفوتلث
يداهاترماصداجمدناتإلمألثملدواانيرلذنااتكمنييئربمئكل

كالمجالمىامخياقووقفمحالهـدالمحتىارملمنهصب3ثافرخ
المالالىأيديهمغذواماشاهشماهأمرانىأخيئعنجمالمفمهيناانحعىاا9

وخلحجمالهفىلعوداثمغيانفىاولهناكهالماحدمالازاذانحمولخزوه
ممراسلتانلىااوأقابمهراعلىحانخالححفزإلثنل

المعتزصكناووصقواءوالمهارىافىفلملىمؤنمواوحملواعنالبالمثص
اولداحصنوكانافابةهالغؤمدرةبمسامخحدواوأموايصدفأ

فعهاكههألديهيعلينونثماب31ؤاعالعها4بمائهبعهأرااللوانيدكطين
توالمحاشهالدأرخدامواءلىنئرانبابالاخبالىوتقدآهكأفاالأ
فمغفأخذالفتقاطعاللىلغدوأفلمدرهمافاافهوامأأصكلىكانما

قدئقبالتهلمعترأمةؤموكأنتفنهبوهالماللمجاعةءلىابرهمافاع
الفألفففوالةعبالعذارابوااللهبوكةءنعلعهاماكتوبدراهمبضوب

امماصهأمممدرثاداارماناتوة2شاوانأكالط1هوعلىنثرتوهد
وصسللمؤنىكماصملةوفىاىبامأاجماوسألدوداناانأصإامذ

دينارأفانينؤعفآةأطعااواناهـالىفغالذااللمعراعنليكا

دىوأبوامو5أمحاسوابوحفلمجراهرواوالخوانجتالمصاظمعوى
جمأوموسىمالمعتاابمعاسوأجمارروأصدثاولفاانطىسالمكرأ

الضماديخأفيواطروبادبنوأيملىأفاوأباحدوننالمأم
النةمحروبنيينالمىومنأحمدعوهوأالمنبمكىوعدبناجمهـمبنوءلى
وممساألنكرهلىاؤكالاودعلكالمكبنيرآلمحفصكصال15افيأفيهسلىأ



ارأحووئرنامالدفافهأعوإفضلافيةصوابودددالمهامالا
وجواوسهاؤترابيحهاصارهوبديبهـةالمغفياثومنالىاحمووتفاح
مواظقالوفانولمثوداوقديرةيهوثر3لةوفونننموئدمان
بنهمابرالىؤقالمعفركطاقصرهافىمدثماإلممزإلةبالهاقوكل

وففلديناوىأفأيئوثمانلستةفاشقلءلىققاماحسابلعملمبماسا
الىازفعرىصماطكالمدااماصالىكاجاضاسامحغقيميحا
منهساقطسهكابفأاسأاكينفصههضهاللهرضىامصينالهوبن
لقطفطاطتالفربركانتاقطحيأجوداوهاكانتدينارألفمرينلعثم

وممفصهوفهوركاطرقصثيرثدمءهـمحقطذرمتهيئلطولهوكات
لنباتالمقعلةرعهلمذاكاألرهفئتهفاحاوفريزالاذالقوخأللكاو
رأشإمذلكهرلمجوودؤأرفيفضهاهبالىمانقضىفىشيهإلىأوان
اايشعالدنوونهفاوهبوسمبهوؤوزسباجمالوألكلهعىوثء4
افضىنوعرآلمقضهمؤجمولعايماسوباوادأرانلرالحاثذه
لىووصديخارفتأفاين4وثألتةهيهشنتوةثإلتمادسهبامال
دثنادفأكنرفباواخلدافقومنءاكانتودواثالثثزبالتهداالم
هنجتهعاجملودفاذااوتوىالوبرهقعايهطماضالقؤووساداجالالىوو

نةضااايئىقجعلهنردالمسكامنفتتعنثرفيسهالدواجاماجمنىال
فاصلىاماضكا1وقالىالقعانأعوضاءنارةظ1

اومقبلقبلةكاهواالالكهوىغانقيحبمايرىبساط
ولىألصاصدامنكغهفوقهبداروضهلكهنقهقنمئوتذاا
افضلسطكاخاوأرحاهامهارؤللمجسوم81أفضلوأ

ءتجثلهدطثميحهاياهرهلفياملةذاتونلمأاعلىسكرانمحدكنلدض
انءلىلهفمالمحاسكحمكأفيالماجهنتصينمتأأءجماداتاقهكئىأكاثلطقي
أوقالىابكلضاخهـأتشابدنكعقرانءفأردناؤونةلالوئبدنلطمنك9

4كلبررفيؤاماراإظعدابنينلدامحيى
وأادأجمعقلثأغوقففولئهاذااكاوافهوطؤوضدث

صدوأااوارهاطأنءنصووانةىشاأعطافةمقلقتعط
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المحفمبرئؤىألوهـكة9مماقوتكفيسااذهااهذذابوام
دينفيالديثالةوينتأاةثبةلفاضلاقثعيئالمضهظهاففامنوانممشد

سبكائةأوثاللهينلممنصممىأمهلدهتعالىللهاعالصرائحىاصبهة
زندإقالتبيياوسدئدحغأاضالمئمحهلييق
الكفثىمحرالوئكأذولىهلالومندطيبدتم9
ظكسعاثلدفينهشوأأ

موبئبافعاتقاطرؤتبانه

زلمطرواقدرىافدسلوبرالى

لعفيفابندينظريلهئماعر1وقالإ
صرورايلةلموبثفويهدىلؤالراالبصطالاط

ورألصدأرضىأمماصطأوخيرركلبرينوررسح
ىوعايهتءذكردادااظاؤهـوقالإ

كصاخوحهـتثشإل3ولمجهببدائىبنحرفيكاناكهك
حبلصااصابعااعايلىميشبكتمحبخماكعاف

جمأففسلاقالأطرفةوا5ثالعاازيرئماكأبهيندشةاإضىكواو
أحصىانرفىاومائةعينوئثالشةفةلخالاالهيينعدالىلماحبلراا
فاكأاكفاجتهعتكأبلةواالةثال3ثاأفريقواوةىاملطافناكاما

فالخخماأنمألؤمالممحسفتفأمةونعشرةاراوأقام
بعسهاركسوةااكنننفلةنفكليعيلوآانأهوهمكدءتحو
آألفوعثرةوغاللةضورالفاحهـةوعثبلذههدوجهنجةحىالفا

سهامعآالفحةو1ثابانافاثيرءنوالفطألخف
مائةوخحىأنساديلاأمسنافمنللىمندفاصةخممالسانطإفوا
يسافىهـوتفهوألمؤحماامحاإإفأضؤدةوتلملعادةفأوماهبئحزمصفة9

أفايباجةولساثإفوأتادسطبهاعالفوأميصاقوسادةأؤا
ئهطوضىلقربرقوعئةطؤلماذجميورصهلموارقوأصزوسسادة
ناالفىمنطرجمطمخالةفواهسلفواطبرىسادةوالفطرىاط

أفأابالمففضهلقنجلئةطؤلمبؤهـقىابرفواذهباتطإفا
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همطققؤوالغطعماثراالصنافهننحاسقطعةوالكصلمحع
بهباذكوثهوؤرووأصنافمسالحةألكرا

دلكإكلومالثماوالمووءةةادااعثثالمحادىب1

آفئاوسلميهطاللهصلىلنبىامعلىلدكنهاوفىمللكبنانسل
ففالىفاشيقظالعرقىفيهامتلمجخلتيقارووهاىتوطندنافعرق

بطاابثعانوليلعاوفيخعلهعرقكلتقافعالهينالذىماهناميمآأا
فىالمثىأعؤالدفيفيئاوهواالقاءلبقولبدااولقاكما

ابرببنهمرقهبافهداحألالءعااكطشق
ناتنىالمسكخترتمجمااماتاجرالوكسمحنهللهارضىلمحطالراصهرفيال

فألةصهمااقارووةءنيةجعمرلمثىبنللهاعبدأأهدىمجهرئيةلمصكهر

ؤولأححقومابذالثفثيتةضماههفىفقالاعيهالككرمافذمحلعهاقأقيا ولمجائةنهـيئوثمطثالثسنهرفيىفوابرا
بالبابأنفاساسابجالعوطيب
صهاوسسهصافطةالانكاةقابحناثئثيهمتى

فهفياخذتايزلمحممسلثنتهاوفىمزيزداعهكوبنيدىبينيربزننوصأ
حاأفاءاساليهانجعفربناطرقاالبرمجهاصيخضوهلويقولكةواايبإليأ
حؤعبدايهوبندخلولماولممنةمةومفةوهرقةلذةلطأرأطيبافى

4تاالةالثأاهـاتالصالودئأوفىهءبادانينلمالظادبنتةهاطه
هؤيدسكشدههـاامقةولحرةنارندإفأجمأسعثالذالصادكنمق
هبأطماؤقالإعزيهـمانهـوىيدآنواراةةخفهعةرو4هـطشمففة

األفةبثصطاصرءنءخاوإتصاسئلعالوةاةاالتجفعالئةااعذه
ووالىالفئ4عفوريوأقوكطألدماخبهثأصالغايقوىالمسك
الدنهواالاللصماقاالمضفث5واممماكلمدةإثظواالمعدةوى

ألهالمصإئالئاوكلأ

وؤينصبابامعلىولبحماطانةاصلماا
فهانهصانءكلمهعينءعطاأقأل
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العودأصله
ولخرولسمقياويمالمنللى

4جنسبةللهـندنويناارادلما
يهابنفةبهود3رماقاااعددت

ىشالفيافيلىالثبغوينالو
آلىربرالنطافاأالخسالفامأذهـلز1أمانساتجاد

لالفالوفامحاوقدحصلممألمحناالمجدلاذلكوعقبى
ضؤوابعضهم

جاإياكسقداااعوصاثبء4بأىمجءدالوت

ابخادىوانحوهاحغايهندسظرسيمااعشلواذا
فيهاحلةاببنينلداشهابوالمثهغ
بالعاثدةمنلمغاهبماتحوححرىاقيمصكأوةفى

لمجانارداقاهامااغأبكورهأبعوفكتقدقثرل
كيرمقصودناوانكاناللهلطولمؤلغه

اعطافهباشعنباالمهالعحباال

نجالفعالهـسممعيعهةعنوا
إوله

4خاقوفىفتممصمشعاحايساهلموحت

4خمالتفارمنهافاجصهابرتجدلمان
يدارنجخعابنلديقاجألليمثيئاوقال
قامكاهوجعنجمهـتاعظهـعلىضهوتاغطفاكلت

حمأأففطصإباةاطاامقءماهـنحعرذىاليمائانصادث
وهألأفيبىهـوعنبرحقالشجسمسوخلتذيذةاثءةغاليةفة
وويرفحنلأبدهنيجدناعاحأقؤايبلالطفهشجؤان

دعنبوجؤخغربإللمغوفعلبأموجماقالباتفويمأنذةهصى
يؤذلمحردومارمقيشئملعهلصبونارعدمخاسمقطاناءئرضف

امموعودوؤنهنصفومثلطلىقىموزنهبههالقوثكيدعوليهااناتا
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جميجفويقماهايقطعومةظعلىسطعجيداويلثقي
ععفرللىمفسوأذريرةصقئفراحداثواوالقوةالقاولتغو

ئضلىثىقمذلطانحةءولواةثاوهكفرساماتأربهافيالتهمبرالتعوخأبرصا
كودمقآعوىندلوووقعألطيبالوسألهؤصدوأمنفيوفاصنهوة

نأحاستجهالدقفيدخدان2زعةبنصدنصواصمنقاقلةبةو
سماءاآفالرالقربئاومأالوودجماويئغقاناءحوهو
وفمهاضافتناعاصقيوكفانالىيترثثمإلمانةثالهدةيومكل
أليم2افإتتأفممىاهمرحبفيةءقفإلئاتزةبهتنجروثسلمثو
أديقامممعففاضعلىوهيرااألغفىاهلبلط4ضهـهظبنمظفرلدينوابدضعلىلفاا

الوحمةاللهالممئمدتغيدهقزلجكرابن
وحروحهاالديمحةوعوافيعثلىروحهفاعاةاإلثوهىرحةاثرفيلق1
لةمحغقولفيهاحمايمكلحافومخوعا

إلمحمائضااكافالغريلوهاولىلدمحنسلءنلمالقيمقفاحيولة
صانبكلقالممدودوىبااتتلثسقاءطهرهيمالمقالفوىاشاما

أقكمبنالأوظ
ريكها8اأالهدبيكمقءةالدىروحهاملنغاالىدتهـاوهروحة

صيمهـانيسعوصامحعفهمأللىحديثاالهمالالضاالرعنيخار
دلرهودتهيتحهاحببنءلىلؤاللدينوقال

وظوقىحابترجبسرودتأهـروحةماىشيمعفالساءلى
صأالىجمهنىيلىعتسهأودماوحهممامنىأهدوعهاأقاتوى

طعاقيهالدفيابرهانليئاماقالهسفاااللماذمقلتأ
انوقاء

إسكىالفاءصافحفادىءولالحهاةطمهآليايذىهاح
خومممالنتماىالمونثففاالاللاسكيلوتبدت

إللمهةالهـثاءولأمولدافيشقماالدمتيوأاينيسثىارومأفواىاأأقا
الوببنبسفجمفيلداألحمنتكائهأمةوسكرسمعينغقمعةووفاقهمخائو

حلىوالمأواأصألةأاففاالالساكنهاالمدينةءصارسهـرلى5ففوا
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محهوالىيئاممهبهفهمىسكاجماسالرأنيضاوثسعغكهانوئىاالقودوه
ئقمادثىااسهلموو51االخذهحذفىاللطانآيخالالشريفل2راالالمحعف
كاثمطاومخضالديناالحلماالللىاافاستشاماناعددءوالايوكوالأيثخطوأيت

هاالقاءوكىاكهحاالدينءاالحنحأتأءلبةبغبألالخارحمولقالة
وبفعهاميمفاذأ

لرالناسفيمسافاكمادمقوهـقبرأبهاشلةانامن
آاقسرقولهأفوأأيوبابنراحةصوتبيالقبرحنىلممعأدهالتنىش
هثذاوجلىلمياةفةلموعالحهاندهلىاللهدرلممولبمالذىأكلاخوصمواذاهى
الاالفيهاإهضهـموقالوجههاءلىووممعالدينألح

انحلولمجيذهبحالرداجالبااخما
لللعثالىامىثنىجسبالمحهاذابوب

لنصابااالهثضعةكلبراحدهيأهـلوجميننهاءظديمأاألروصهوأما
قولوقعهـاثالوجهلىئادافىكارإغيثطثمعستمثيرةسوداإليرال

سووفاكب
ومروصةقولهدافىابايدنلشىاذاماتأمامهاءلمسوصة

ماكئىالاغإددهداقنؤعةشعهفةسنهاوتنثوءتيوثط

يناماهفيئيتمعواوعاقالحيثلمغاماتالمحريوكطاكوهافقدذالمحيلمقهروحةواما
هاسأامناالمحنيثهاروحةملغزافىدأوانهفمهاومليتمهثلا

آحهاففوقفولأئواثنءلىوعهثهعلةسهرهطحارية

امئالثالرييااالانهسلىاءابثخانالقءنااسأ
ئحولهسافالمولطاذوادوجمىنداألتنطقفيضأدانفيتوى
ايذنثاع41ثبماثكوشألءلمووهذهلمقامأتاثرحالثمويهىقال
ووداابموكىش8بالماوتلامشيمبهيرشحبهاحمذممهوثليهقفؤلعات

قأوبالتاولبطهـذفئباصباهاجفينامانلةقااوجلىدااأافا

بتموالمحؤأذفيذهماكهيماوباردطبيممهااوجلنهـبدءلى
ذهاباةصمريعلةومنمإحاويهالمهائذدالومائيهصةذاههعافحرقهو

ايكايتتيبهجئألبتاذالوقهأللذكطاموطالمأئقوااوجؤوقغو
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جبزثلكلايةالبزامهربلاأكاابرصعطأضاهمرهذكاىهـاممط
لتشاايلمهايأوقتقطرطفةسيفااوقتهقهـاقياانأهعما

نجيهفياذمفىمحدثةحةالمبروهذهجلةجمطابنالديغاالصيئاقالىشكهلفرثا
بأتكلةولأضةعيوعلضصيدلولقاهرءبئأنادرحدبلكانلعبأسا

ونشوتجاليهـوصفيابامرعفهـانغتهاؤهـظفأيدشدهعىالمهلى

كرءلهضالرعالتثووالمفأئهابائامنرهروناممهىالابرءلى
فأهرإدةماصتوالرانحقالسانافوجكألبناسةعتملىءخهارمجاباليلةاباضا

فاشتهربئريثىامكلفيالمشروحارجهمئلهءلىمجالمههحميان
اممبرضباساليأللىدفيهاقثالهعببنهاءبأكاؤائونأصىاامالمىا
وسعيثهاثيغقابألاداد4عةفاليفهـمقابهشضاايقولؤثمقيومئ

5لرفاطوكطااوقال

الدكواءبيهاكتألدلةمصشألئلانجرلذيولخيثى
بالمحماصانيمايمافىمقبلةوافثألتفطءللمحيهاتوقدأطا

مايوالثحعهأأإفطءثصرهـاباب1

فثاهءاللىلهمأااالقبالقطادمثهندعوحبثىبناكلوهإببغااأقولءلمط1
يامغفلقحسااتممءناؤلملوالادتخذهقينأظانالقىتالصوايهأح

جماافرواثاالحموسوواواالخعوغرالونهاروفىاالخ

اوالرلمنغارااسودرزابيضاؤيهايهناسةهدثعؤالدولةثأهدوق
خطوفعفوهاصعالمعدوعهاإلوانهؤوكلفتقيهراسهاذؤابهوعلى
1ممىولهدهبشئاصانفىألااولىعبرصءطلهفاولطائانااهلى

قادحوصاعالففىوصأيثزامايعسذقحبالبيئابامابةوبهمعغتى
ثووالبفحوهالجسوعةجمكهويهومثم4مأئمعفةولهنثاهاكرافىالذ

ىاهمهـ9ئهاينيالجمهثمطنءالطناممأمجئاآأفلريفااناإلفجمفاية
اهالمإلهضأنهفهتومدأوراغالةاالفميكلهفيهاوءةالهجمهعضععشط
الحمفاواننممالومقمايسمعهثةصكهنغفعأخيهكلماكو

إببغااتالؤفيروخها5ببغاافهإتاابصاماجلفثاأيالاانصابةاجماميني
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ونلمانةصعهيئونكطصفة
أقعكامندلىةصتوطنضابعيلاهابالدنزأذك
ئيعابعاتضافييىوالضيواالرزقوأمالمجوراج
إلنعقيقنقماصلؤيوفىىاسأرةئءترا

ينبصاإطالةارلنمىاأفصينكاعينينمنيطر
العنداالغادةفثاةأصلءوأا4حةفيحما
شصألميابهااهنسىصمط9اإلرهاحذضولدة

ياتمئهابابةحافأ
انالمرمنءخنما6ثاقانمهغارألثمجمسن
حمااألفصامنبثطغهاحمافيااؤلىادهاكارها
ولعبغييرييرقيأمنكذتألكلعهالذىتحئ
ألرؤقؤالغواضىقى3وتا9دا4تحصمخشاذات

عقارهاوءلىثطةحبابةمنقارهافىصهالمحهاءمم
حديدقغمىأوقعيادددشاببأساأقدا

اصيئاقوفهامامثعتهظريضؤنلدرةهألداافهفط5ىثىرةاوركاوهفه
ييربافيانفواوحةاالممافوأبطمحوبنلدفيازقلمفالخوىالااالماما

ماقهءماهوعجهدالالىعطاوس1فيفبتطافىاللهرالوردى
الويىأفاروألوعذدادرةلىةمثاءواذابدوةصكطةاعالذتءلى

عوشغالئافالمريدابهواأأطريداالولمىاواءأيهاالمطاوصاإماثومقا
لوبادالىبقوأابأااللعظراليالمحهانبممثىانيإطالهءنثا

محابوسكعقفنياإلولملثوغيابسآتينكشضسلثراآواتكلداهالشغلت
ابهغسةهنوجأممإملثهاركتبكذمنماتقدماللةرالإيخكومحب
منضوجانآدملىمهاحودةوااللهتخفاروالهوبةافمثماوكةعليهافاال

فأفأاومىلأاصأتاوأماأالصوىصسدهمااالولىفازرعما8ؤةيرةا
وخلقالربمسمصؤمآلنفوسفألهصرالنفوسرأيت

صقاالتاعاماونددمتيمونااورنهـقائطؤهاركتهمصيأهـجوداثاا
تحاانلياأجمباهلهووكمابثووااين5رالمؤأفيهمقننمسج
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لخكلاالبثصرفااليكلىاوالالنحطافهـضعيفأفعافىعود
عابررباصعيمبىقابهخاضرئعغفماخم

طائرأبوااقحولعاهونحمناال
ريغحأإلمئشصظيمبالمحبوباانا

هوعوفتمبايرابهيثاشيىجمزهأناهن
تاموادبهفتقيهتىفأسكسرفهالدزهاناها

يمعكئايمحوهوصوتيهوحبيافعهبذلكامثىلقيراأقولكلى11
ئعغففىخثءفانةودثهاماةلرواانفيسدلدالمهدهأبعهومنمانا

قرالماعتزلوال9بماكليعاحبنجنمصهنجاثلىاعمفعممهالمجرةافنان
وصغيرأوولدامهادنثااصكنلعفولدهيربفان4ءواماركرأبا

كتوجائهءىةالمرثىوفيماهنعايهاولهوضهلظ9طامحهوالعاهيطاعم
طرفاهشههيطنهاتهد4نلمحمبهالمجابوابنفسهاهتنابدالونئاهلأليلتنى

ىالماثالمحيوأناليكعنىلامألهفوخلىئراؤازازا8اداكننف

فمهأظاهرماكزأاخمدعنلدشاكبىأقاضىاقالوصفاالهاايقم
بهرممفىلهعمترجمنألءيم3لمعاكرادمحكدامبررأيقهما
هموأالتهاحالتفيلهحمافكمتدبرياظهـرت3بةهنكالهبم

توىلهبععقلىناواندمبمسمع
فى41خمنأخةولنضهأفندهمننئدنيهأمافالهخوأعرقولهذكرلث

ىنصالالادكأصيهيالىامينلقاضىحيواوصكهفاعرلدأوحداالمرحرمألشوفا
باثفالعالىبهامتدحقصيدظمنالمحووسلشاملاالنشاأنكبا

امويةوااللدالمهريةهاولةلدنانفهـائمىمبننعمداللدىثفدالموحومأ
اذاواشقهالعامحسه

آوالداميعقءمداهعهـااىأدتار9فىءنجف
حرهافيلقثالى

ه9إظاآلأجغخمىخوافحكهولسقخمىثوادمهاث

أمراطعاةافيداهانجمأششالو
ىتصهىإممعاالدمحهكلغيكهـولإمالفضآخماأاال3
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عوديهوبطألاثيشيهأمودخرائواطربث

لفظههنأدتقممجمرينالدينشهاسالفاضىاىهدسنشدقواأ
هؤقابادةوكمانماثنيناآور4مناألولبيعرلكئراليمئادلنف
لديئ81بيعالمجكاهـمبهالثهعيماجمرلهةصوسها

امااسةالىسلتالليماخفاهمفدعوناتحهـىلسألثمشك
قوادآهساحاثوشعوائطتالمةيمعمئهطادافدمض

سيتنوصصةنيهاتصاةافئمجتاليمصتيةموايىعتفااأوامأ
ثممثىوئعإثاساثأنمميوفممبعةلمضللةصوتمهيثازإلتاوسوحهأ
ثوماسنةعرولكساوعثشمماطرهنهدظلعمروةعوأناوهزاريالدفى
ارهالنفسهلقظهـمنانشحنىصر1اوسطوهماحيمسفةءلىثندآر

كةالهينأماقاختاالمرجومدهرلداقرالمفقالعالمالمئكلمنأوءت
صوفافيفيماكؤالمحرواامثباإشواضأزاجمانصاخبوفصطالا

يغردافناسهاوإمثىصوطدنزمقارلكوماطائوبهحرى
يأماضمفودانصف5سافىهاتعفحووفخمهها8ا

دييخاويمفافىلهجماناشدق41بافمعثفىلعدهما
ماقدعنيشموشلثدعتدلعشهفأعنهتهتنأخوقه

اللفاقيةهـإهالمهاكلششبتياثاضرينىالكاافاىتثأت1قات
مليهاومسةبمهنؤإثكىاينبامشهـييىانجاضانحوألديناؤينطعأ

ويمبكافهينثاوشنةاداءررساكااودمحنهقصرفيانارعإث
ياتال51فأصالمجبهذ
وفرقدلمكاللىءعرمأهندغحافددوليلىألىكاأقإمن

اجودإكيامةيمنهمامقويسثاه4ءجممنىالمةكوينياليمماو
ودهفثوعقلياعودهاضلىكلبمشلولموبطهـانثىنلسؤاأل
اففقأصاثألإتصاىاوأخادثيناوقبابهذفيو

شأوكقهافنباخىاجناكأحكثايعاثوبهأ
صمهنصهـاجةورهامنأاواتصوولمخااةبطقو
وئساذاحاوفآآهانىأهاثدرمميهـئمذ
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دثاكبئالردىنحتافاسللفمسثفالعاهنهانبانو
يئهديىلىضافيدفعلهنهءيرظاإلخئائصذفتوأن
يقصدعثهالذانافاحبالمعسثهاعلرفهـاإصهماماخوأوأ

يبهدذاالللطيكثامغلمنواففاعاقفودحرثاسوصفمانءغ

يتمسبهنيخشاههـثثمثالصاثاافقدحهيئفاهاوتغغ
عقصدأهلحسمانالنلثئايماعقجاصيمانامؤه
مقلىنجالواءكاجميثمغرقتداذخهرءفىكالهعبت
لخاداشصيممحاإلخوىوحعاكاكتيدممعأالدنهئتطوآل

الرباوثأيزتمعاود4وأمايولطاهمميىلذىوهيهألثاوأمااوزلكلم
وهاحنتصضراتهاشعألمعائهاوهحااتارصوتامحؤوناصلىأالفىلهؤفىاالكةب

نهابعماووحدهنهنهؤصفلمضاءاخصقهسقالفارفاليانوامامفزهدفس
افااالنثهماصذالصارتحئهطعلىثامضفىوصأعزبايينللماهالىوةءئافىيا

فهـولذثثاصؤاداهفاخواءةلعثهوسقعااذأءكلنانهثركيإكووؤطالذتكأ9
لمنلمىبائهااعدعنعهرسىانهتماأوؤبرادصاكانوهوطائربصخمبالث
فصيألالحلممأتهقاثعرأوصتاماالأولخذكوافو11وكرههذيض
أسقائةوثشالضيئثاةسهءقءلؤاكياجرىلمحعاملقاثزن

مثاقاملىةكذالثدىطلمحعثأعةحمالالالاأحمذادالنىا

افاماااءناهفيسفكأبيطبأسوالمجابوكلهإخراماحم
لفااأفأضىاأقال

ئكالردأذاعالولثعقالكانائمهطابفوصاسنعاثو
ادحاأمدطصطكوداتواهبمثحرففادادعسسوطافأ

رططهنالثطلهىاميامونحداوىاافافمييسةاىأفطءنالص
أشىالمتوقال

صاطحيأالهاصئىاذايالحمأنابصعآالىاقلصكوصق
فقعدنابىاضياربوحلءخاقاللىلنععاقاب

فمهكننءعبملكرهاوانبذأسؤإلأبياقالمهزيئبوقاتهـ
أحاا18بىاتهلىنلاافيمأحشاءقألثثوك
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صساماففادوانااقوحهيجمائغاوانأصهرعفكاصنعيف
اصاربئهـااقفىصاةءكاحرىكيىأوابضكئالىهـ

ولدرىالعمثفعاالمحاخطنقلئهاهنغؤجمةيةيادالبيافوالذهأقات
كاذلمنارىثانأبادووأقوليمقاثةوسعنثنيناولؤعهـنهأئةنق
مقةجمائشماما2هوفيعؤكطلم81طاايئدخلءلىفىدينأ4ءوا

وصفاأبياتاارياانشدأسوحتىمالشعرحدءنافثليأاالثإلء
كاواد

إلهيمالغيثسعقامعضاعفبموادالرجمضاءفحةوقاألا

النطيممكلىخوالموضعاتناعالحناانادوحه
لفساليماورامةامنأدقزآلالماهظناءلىوأرشم

الشيمأذن3بهااعهتهواأنأدالثهسي
العقداننظيمصانبطسكطءاذالاليهحعامقىو

المناركلكايهادفدخلدباثهرحلامالالثمعؤنأنتأمالءإابواؤقألل
احلىفيررفأنضداأصثملعرال4ألاالدياءواجماأهالهـاءننقجمافى
قدولالمتالبات1مصانثدهـنفالؤكالمناوكطت8حاصتىهـهشمنحغرهها

خلانآرمحسنةاوأمثامباهنقاللىاارةايثقاالنعدومن5هألاأفقال
فىالىالدينصئئامثمشاقالةيثطوأرتهينوثي
ضأسعقغهنهويراضهافكاورصساللاىفاةبعوتو
ذبرشاءهـلى1اؤماكاءنةناصسالهءلقأحاودةمخ

ااسحدبنلذينامحلىوقال
تاكذالشةئرن2ااوارأحزفاةحمامىالممطلنطآفصب

الثفيفىاوماصدوغمتالمجىوطوقضكفهاخض
تةاةمحدبنينالداعالوقال

ثامطوهجمممضبئإملهتاإج8ووقاولتديمهالى
كطقعلىخناىدمعأحوأنحاقلرإرلااداواذا
أأعله

اطقأثباؤفمدفئمادمشقمغنىفيقكفا
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فهابدنكياومجليهخفشباللفهديملنااشاراالعدا
امماالىالءالدينلهوظأ

هغلعنصيروكطلىللصافعااالرالىاسمانيدولى
صيماعضئدمعهديثووىحامهبهناحتاالو

مبملزكافابنيوسديئابددلىوقا
تراأثتفنبمبالوادينهرةسحناحأجذاتوتنيهت
ااسنكآاللمحاتقوبيعنفىنلىافمونقدأخذتوركا
قىورنعمجثبامهعةدوقمنجهالةآالغوا7طارحئىقاهث

قىماواحماوفيمقوكابةومسبافيىجثنىاناءار
الوواقمنلىغااهـىدىضاطدمحثن115الذىأءلىأوأ

بعيناوفيعدةتاببموأرأولدصنهقستينحاقااللدينافاصحوفال
خمميمامةأ

اروصهدئيباعكمحمنمواألتمابلهالاجماممأخطبكلمن
روأيداراصهبطدادفهساافثىوقدخطي

تعالمللهارحمهالمولدينكاميخاعهظهوأثونءقتات
ههقوعايهسأاعلآاهيسدااووقءلىمذكنقط
قؤحىأعناقهاقووطوقتباوضافشهثصعغاللرع

فالهوععدابندينالفاكمكىاوفال
درىحماإلوجدمنفجمفلقروذاتاموقذاث

اقفوباوزيتىاؤرقالفقلفاشمتأثمزيقت

ىمجوهامئهصاؤدجوىرغطراظتصددمألمماهاة
ةبهأحبأبجولديناوالمحىليدىنفسهلفظهمقمفىوانمث

4حبأهسدفرقهؤلموندوقدوأثقالرلوقةطئاحهق
كاعلاهطوقةفغدتأالطتباالدموجميثق

صاحمطافيلدادبدغ1وفا
81ةأكاثنافىمأدلممىنقامفأايبانحمافا

اعىق9صقىالمحطالضيفبوهقحمااللهـثألا



ضااأذوقا
لمعضنغكىفنكآحمقهاتذكرفيالمخصاناعكلىاوقاتلى

كءف8رقاللسوادقاليىلهءففاتحاهحثىتموفىقدل
عمبنلذينالميرمجيها1أوقال
منغصاقدأقاممنطالمقاإسهحهىدىالورقتولأنثهلم

فصامذالىيهـمئهسابفالبهفنأكمناخضراألعهمقدكنم
صؤةفيلمضدالدينافسعميرالألرقال

ماجكأصسلىاؤسنللطائرأنا
ولصصسااالثكاموفهضلومماأباناقضب

الفىأاسانلهء

سكنهااإلحياببااماثانلارنإلكص
لمباحزقةاهم3مافهحمطولطاهمماش
وإفنأللمصنىاريأكنءحألس

اغنىاراحيثمعرباكهرائكغتاء
دهصبمنلهللهاطفولمؤأفه

شيوتحاففانىأسعدئاالينخائم
ىأوقبأافأحيعقوبحزنحرنى

كطدصفاكداناوالقالقهامحبئةاانفيهوودماكتالوأهاأ
أهلوزسكممعههيتلتوكادورحولهمحىواحبهأودمجرساللهمموعدوءرر

صلهأحىأيزذيضيماالفوقمقب4االدينثاضااذارصاالداأتجوالقاا
أارتافىليمموقيوهلصفوقنهذاواصقبياامنيخلقخثايفلأؤملوما

حادةانخحاجلى51فواامنبةاتنؤعكالدثانحثىروأهلىأصؤلءن

هرألنناصأأصيواضحصههوصئىفالالقيقفكلثوكماهنوكاهالقخالف
نجأهقطيمافاامفأابهأومادهساوهسحانااأبخلهقمهحفأاكطا

لومحبلقامأوأفأبهحهـميملىييتهطاللاق4وصمقنهفاحاائعبا
أضولهحثىلمجاحمااوطالىديمقاثفنافأاءةاالوألمابعجقمحندهنت

كيهأإهفيضسفدهوآلكلمحلمحيهاقفيهافةتبمفأقى5ابدطلمجوا



أل

لديفئااراسوفقدثرقاحسابهاجمهخبزمحهنةقعلفأخذضرسوأليؤفىفعه
قالبهترقتالاسالآلهالفةآلغالالىارأسهوصثممممماءةمعاسظق9
14برصممأيرىتألمهنىاثالتهاثذظننولمالانأنالتأصأقالولم

وفيهكلذايصيمومنمسااسى412ريئثاووالواسهرأحكنلف
خبهبدوصكهماردالديكعينمثلىىفيقالفراالمحلىجااليضربئاسناه

قالهوهـأينفاتعاكلهيأفعطدناهنهيأياانالعجمنلهـفانكانةلىفيا
نومممثهاةرميبهأينأدوأنادممنقعالبهترعأينأدرىالوالله

فعيلممهفأأرأفالثمزعلهحهغالاريسلحاعفاذابهوعحشاالحمكلاليأيظا
الرأممنمفقاذارذالثصشلممصتاء9واحميىارسىفالىاالكلتأفاكله

ددىةةلخألم41آيطبئلىوليهـى4فبوكاانلغألماحفاليتسعرهأعوف
ألوافاحنهآكلالصاتءلىوقيررأذناأثىأخىاةمثاءهانمئهيأكلاق

ؤقهرايهلىتجلىاولوناؤباواسانهودماغهسقؤباثوأذلؤألعمنهثىآ
تجاعهمجضوهأبهفدخاتادبفقدمتصثىالاابوحاتملىقاتادوة
الثنيهأظقالققاتحملىلنواقولىماعمأنةقواثعالىقولهبعمفهكنئفسأ
4تنافيقوااققالتشالثهاحمفابمقالقوايتفااصماعةاقالةقلت
سرونةتةهناقبرهازنادانفقاوالشوطةاصاخىالىكضوا5اجألاس

4فأعلضفأحفووناونجايديهاالباءوالتلشعرنافطالديكسياحعدن3رقا

مهـؤهرلناءسهوماابءشئءضئامعرباهربضكأؤ4ءإمطما
إلءأيؤألفشعرإعاطصاقدقا

لمثغيردلىوإيمهكيتا
هحهتيفطملمحنةووفاتهخنحىماميئواديكلخبميضهالدهثأالمعفؤفيبن1وقا

ماءتيخا

قوفااومأخالاهقرؤتفاثفائوضهأكااليتولم
وؤمأجمقطءهحاؤهانحاأحصموصآقياباهن
ظسهأجمهالاوأماءذسحإصائاحةاؤياهااقةه

أاعقطكلمميمثشههمارأثصيثملسمثاللفنقىجماولثميالأأابومحلىولته



أل

قالفالأفاضحازكطافيالذمشيطهنوثرصهـادحا
دفيينقاتصصشالعاوالدينعصلىبألقام
حالينثومالمحرجامعنلالحبماافنبه

فيخاميحيةحذكرتاهـحوكطاهوقثتبلموخة
لسيهاالقهأمحضهةالقهءكتاأصى

أناهاكالدوفصياحطاءنمدقنارلساالوردىبئالدينزينغئاإوقال
لييماهاووامقدالصفطاأوانذاأنتالةافأقمنتهأذفىاناأناديثث
ثهفقفأأعلكتالوظعضاءارباأرقطثكماللهالىدممنقوأحسنوهغ
وأعرفاساببالهاالوفااقأقممبهناحماعايثوأرفوفحىابمىتكعات
فالتعصوهالوقتانجروجقهايةمحآعناااأالمطوالبإخيهؤيتالموا
قليفئسبهااحناادحمورقكصوهنانعلمركدرألقدراالتهـوالله

والئتممكووأثالناراضافطلىأآمتمبهه4رفاؤمنصوالارىح
افىئىويسقهءنإخاآيةبكثىنرتموه

أعهوصيقمحماافحهمامقومنردواشطرنجاعشثثااجماب1

دونهيراهكثرأةتلخاقانحهتأرفيخدكانبنيئالدمكلهمىالتيخألأة
بصادثامهـمالتهن4صفعهنهاواوآىكالعاوهشعاسضاحواهإصولىااق
جمةروآدزلشوهاءساكنةالوةوةمةاخسلثإيخفةامابهسووقثصاسهأ

ثونردشهداةتولذلكنردافىضعهوالذىثوهالخافرساأولملوكقإبك
قهيئفأزدلعبطو9يئدأحرببأبفهرهلمجهىفغاههرواؤدليهامبوهن

يخاآلثاياءوضإلرالىالهوإللزالوؤتالوةدقيقلىوبوطيرحماث

دبعدقمامحةأيخائاللميآرلى8واةضدلثيثىراأحلىبيتاوعكأاةوابففئاوأهال

خقعاأثاودفىراغأمتقاشوومهاء2إاالفالمشلىوانفصومقشهوالأإلم
لأثالهيقاومشكامةفيءئهالموجاليارةااحبهثددابهـا

منعبىاالإكقإماثهـوطأاوءقادلهوابركارابهولهويقاوالبغ
دالمهـارموفرلمحوتاؤتحاثلهرةتاابههـاورظاءواإقفقوشىكاةا

أفافعوف3بئقاذاكاقءنثواحنملدققاقهتماحاهمحلى



ال6

ومىإفامحنماحكهـبهالوقوفخوقهـرخمههمالبالىفىيتفهو
مصنديؤصذبااوكانءلكالغرمىبهاشقرشاطرتلمومثعهاتمولم

مضهايكلىالععرذالظهفقصارزكورالفوتجهماءضح
ضعمف4ءددمحأيىنىيانألهأحرهلهواوفالثعدالمولماعرضهأنرا

قايطإنزراامنماقالجهأكرمحيههممتهمنذناقلمالىماشصغوأاتمعوف

الدلواقأرالبفالساحببذالظلهؤأاأريدشهوذالمالهفقالذل
برهانبالهفاوحوهلكفيفأمنهلقليلاطشدنامايقاربلكالواثذ

ناجبئلدجمطحماشأقماضىاقالاياولاكئرمقصأنىإهألهرااهفاع
ابصكهقبصاصصثىالمبالغةذههـمنحمازةمحطرركانواف

ذالثةكبةورؤوأحضولىكروهعاثفىينيقطما2لىوذيةولىيسثةا
أفأيخاؤثلاثنينفاثإتأسادسءضثهنخاأااالءررإدالىضاعفانهو

هاوقدعبردحرأدةلةاجمىهذهجعلوقالنجاصمةمتونعةعوفيئةطولمببم
سعثإسارخااءفئملناذااصدةعهواكروهذاالهونص4

ينلولماألودبطلىاياتاوعنلنتاثميبةوفمهنشيمشويناتاانجهاافى
ميخهوسبصهوأاؤبتاماثةلىوإميخآبيتاتغاحتىعفيالض
المقدادابئهـالوأردبوثلثىباأروستياثنينوسبعمائةاردباآلف
آللىءمثوجمابهفاوأواابرلةفكانتينبياإلىوناعفظثميشونجة
مماوهوأمىواشواايتاالىضاعفنهخماصالممداومدئهقاألهذأشوية
نيخهبعاوكطوادئةطثلةمدإفمحوإفهلمجلةانتفىخاياباتأ3

قاألكطدانغفى115هذاأصهثرمنالديخاءدنألمثاالةإيوقاليهلى
يهاثعهاولهكاناحألدهرمادصأصهذاخاذافىاكة9ااسنمحيللهأبوجمدا

إفاذالع3بعهوأوالذىبالمعلذلكاعهوارك4كعرطمد
لذدتهفعمساموالمصباالثرانءلىباومعتدلةأثيالثههوالذكلأحمليأ
صيددبعحىقدمحةووالهائةرعلووطألوأوبعهـىنهانالنوزنهععةه

ألقهءخهطليضالخطابدينأمعقالغهاألهغحوتوصةالأووىا
ثمءمألإمصيلدممصحماذراعذوالطأفاإلهثمااهـهـمحفجمكق

لؤاوومةأورقفوناأسماأوكفعمسقضأيهفأةقيشالبفعهت



أأليا

أيهخاااعففمأأشملوباتألعباثةاوهطفىكورةضازعوافاذاالاوا
ماعواانومموأندثعرابءقيكأفلصولىلماذاذقتالكيمهن
اابدصهااعفغالئدقملمجلاينلمحياعابهاسئجطالمعذقاثماكان

وكلربهويعممطصهةأويشحملمالعمذزبطإوكاذعاضااللثهبيمومميثغول
ففثادمحاالهـؤثاءةكاسالدمصاحبهاثفانضيرمافياثرةمحوزالمعةنا

آكايهنواةيقورحتىبىااذاعزلىأملى91حاعذااائماوهوأهتج
سىوالفييفوبهبوياللهففالغألمهعنيسألالرجلىاقبخثباثمخعف
وأصذقهمامىلظافولوانمحبوهالىنامحئىقميغولان
ناءتكقلكايقي4العهمقاترنجعأاسشاعفرفا3واأفوليىافبورماا
آعظأاسعتظقاذالمجاصاحهانارهانءحماساقياعنرةباا
مبيثاااعلدبالكثبالءوالدباعنمحؤاغنياندصطالشىولي

طوصماذااويمسمافدألنحاضنويانطرصباوومطداب
فعاهـاهباذادنفسهـمكاانحكلانادرهأوتللوامعأبو5فقال

فابيةصصلىوجمابخمعهالاإشآأانافقالظرفاابعمقفقوععكلهضارب
قزالناوالقهماصقارلسايشابلى01أئنالهقالاوبهاففالممابة

رلمضشؤوماايؤوهـاسقاتقالالثقالالذىماىألفقألأنتدغواواأنقا
ىلىواابهعىوإكاوهسهطاؤبهماوادللفهتوأبرلالمجلىاإل

هنمأوأيتألمحىفداالأليقيىداالذقرنمانداالقرنانمفىواكألكا
فغالانأنىبراكالامقالسألنادرةاؤصاالراوتةممفصيضاوب
وهوولأللكاعايهأخلىنهوالناوألقهإلثافقالهـئجطثياالتف

4خكؤجماوببنهقدحصلتيميسنعئكبروأإمهقينخهبزئاالىألمحى
نمدلهصاثهيالوقومدينةوكأنأعاالمهءشرةصفسافرشتهضكاظ
ماوإمئمابهأضامايعرمنطوهوأبمنهصكالممماوودءلمطنافااءعال

أءوأأمإخايناممىقفآللىاللمجاءسهـولثابخىابريادقهلب1ومش
أخثثاؤقاالكفناذالهالقاصاااهلىحثصفرؤلقيدالىيأ

لثامحاقماعوثأقومىاويرءيكءقاثسيةاكءدتطالالرحذالصامقمحايلث
نالمحعاناأحثيفىاخاالثذولهثوبيثمهصفهاثاتةحووكانمةؤقا



أل8

معلشطوئجايلعبدكادبهضجراجساألافثوةنالمذكزراالشحامجب
ليمقالهطعرطاللهاالميرفرساوقالاهخليعافأالمجندىوكأنمخدوم

سصدىلقالهـسإةاأكمهويالققالاجمرفلموألرالقاهالئالعذو

يصفضلاأاأثماضىاؤوأطنأصومامياافردالهـؤتماتشاهلمثثافيضر
المغنيقاقتدمالمحايخاصهالمهحبواصاناأعصنيقنهاا5وارقاحمة
طحفىأصتاشاقطعقلوجىافرأالمصنيقوجههيعوعقاالسال

يدعإفاوجبرظخوابهنابدقحكامممااجنبطرصسىمفا

رفاوظنباتةابئالدينجالثيئاتقألأمحاخقاتوالمغنأوماروله9
ئرتجءواالمحبقأافقاحرأئوضلىوفثيقامأأأجمصذااغ

لشطرعخإفيائمخنطغ6كاعنامجنطعوالعظمصاننفىناهدماوج
ورؤثمالغناولهأقاةؤلطالال

دهلمحافىالوىالهأوزقضىءلىحائاخويرصءىوماصامتانحروو
دواجمصاهعاموافسأتااالزمهفةاإلصهثلىاىاالسنكا

كأضدواألمحروفسآخطيةثالطوشانلىخسوأصفه
اضمابإثنؤوله

باأفداالمتهكاذحرنجهلثربوالءب

بآشماحامفىاذإلحبآصازهنهيهنبث
وله

قمحمداثتمنهاوحفينمابانالءةأطوفأالته
قهناطفكطوامتةكهازتقنماسأوةالانفستهج

أصاحبابنينالابددلشتاوقال
انعأاإوبدودهصهاالهـدشئةكالشمشعاونجأنرتأمل
أعخمابعمثيفناخصبعداوايعكأهـوتباقء
موأتاأالمثاداناصاأالهاخردوافاحلاافكااىلقهمثوكاذاتقات
لهالؤةلىاحفصأفيأهقيفوتجهإثلىظالىعماانىيإقمومقامنفيالديهح
إلىانقعتهلبهفححدينانحفرهورحوامماانكانلديئط

انإصااهلىقاذالئهفثطاهفالخوالىأدفق4روءإثيمأكانهاوونهلهلىا



ألا9

وألدنتماءمافبىدوالتراثةعظوعنطةففالىشذناشاممفاواث
بهيلىاهذافأنوواحدلمحودباذااكأبامبلاالؤالرقىطوواقأت
الصامثناإبدرالدوالشيئؤلاهذا

البسااقلنان5سلىوالهسااهلصرمثاميل

الناظاطباعءاأبومابهاصعطبتهلىويم
الق

حدهاوصافاءن9اكمثاغايةئطوصمثمبت
جادهافهالمسطمهكوت3رقالىاالقرانفىصاحان

هازطولىلدولهبااغالمعبمثقظأتوقال
ضهحاالدمانقنآةوللئالعسالرئجفىفى
قطهتفطثفآالهخمطءبءخهطاحىأ

صهوفبباعمصدلرولسه51حمامنلمهـاكالديئمةااادلثعيمنب
هفهناقولهاتددالمت

صسهقباالسفقاماتقويخادىرئجلئعالطصا
نةفلاهـاةماثقأفئ5دأاالءلةفاة

نجاقةبنايئفالفيالأ
أشئاسمماائنهشهكلقداجتهعتادشطريالعبافديه
مالثمإخفعساضأةيهدوالىأمىضماناقالببةمنىعينا
دكعةأاينلداالحوقال

الثثممةطكاءلىتزنهكا3بدومألحقأرجشلباأالعب
ىنفىنهءلىففهإمماقعايرومهءفالسارأثكلىضناجهسمرت

وودىابئلدبناؤين2فا
4أأفىحمكلثامئاهنءإضعاسباتزال

صاطهاثئبثحصيمامأققط4وهعكف

طعهـالععفيعلىدشالراأش61أسىاهافهاالطاتا1يايسقثاومفآ
موثإةومثسثابمالثصأسواووغيوهبوالمطاثوقمطبعحأ

فقألهاالكفأقفحأقهةال
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وجلوداأاعظهاهـأومأتراايدلىخاقنكطوثفابين

وأقداحادنوفيأوصفلبياضىابفرأدةقلأحيتاوهذااقاتأ
أقاهرةاافىلةكاثماسناكألدينبىاجادوعددءفاللةرححهاللدين

احمدبنآلدينلشهابلمفننادثلىارخالفماضملاوموالنانابىسةسولىا
مبعمائهآيخاوسبثسنألمولدهحريئرباثاصكلىؤرآلديناضىاا

منجدداتهخمقمنودللثاجلهفىللهاذخ
الووكلدتبقىبسعادةناأابلثؤهـالدينوالى

لورعاعمكأفانكيمنلمانامحرفأنامظىكتجبكال
أصدمألجفاابرأهيمفيمحلىالمحأسنابراندقبدلشيئاخعالممنروإتو

صاشؤناءاافىسافى3اثهسلهأضوصهاوبقمةيةممالاللىلدفظءا

اجهالءداد51ذهتإضابطاأءلمولمالممشهـثروةبئيالمحقاعدةعأمشطونجا
ألهأءانأنمميتلغيرهاالم

تاالقاءافتالىيهفشوألمحق3ؤممفزىموتءدوى
إئامن81قا1تاضكاخفشمنعذوتبتلعافتنهوثا

حا8ما1كوابهبععافاصنىزملأينسئيأعزشو
أإسادسقاءا1هئظلموآرقوهنمينهثاشهالملغ
أاءاالعس11اأحعسادفقأخاانادولقتدففىلىصانعمان

تراواأها1درقاثوفوءباتئاسبهفىكلتن
قيشهالمجفاطبركلفحرفيهسفتنةهمنوفا

احبنافحهاتإفعلههنئشلى41خمحنلىالمالقثقألحالهاكرفف11اللا
ثاثااأقاهافالىطتالدهالعلمبداوالفأكأداجيأللى

لىثؤإمححواالاؤصأايطصصننإخسيركة
الكاسشاععدالاأقاوفاأل
الرقصأنغالثأثالماففوهترنجقلىرلممو

هىإةبالثفطإجمأوأفقءلأصجمردمأءصكفهالىوفعه
نهولؤفيمائةثوويممةولأطايهطفيافااالواأل

ثاوفيهال
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فعركاللفصءاردقيانالعبأدياربدلملنهدا
رلى3أعايالتهنآدلهتاعبه9المحسنثاق

الوهـدكالجمأفيالدإؤبنوقال9
وذكرائىكهدإنمودلصحاانمهف
ووهـفلمحاعاسكثاأناقريةتأاقا

أكىدباعداداثأيوركطلجعضههأو
وافىخسابمهامدفمادقركطططعدمدما

والمجاواحماهذاايكههغكقياتأئور
فدكلطهاالحينحصلفعغانظممودمناقطسالخاحماءنقاا

حوفانأام3الاتهمأبالتلط1فىسرشبهـانالتبك
بعمسااأقامحاوله

خبرالضذافىرءتلثيخجمردشسافىقف

لسوإجوألفالؤسوامعهثلاعثصربعزاالعابم

أيراالبابناثعروتبركصركالالثهنصهردبنالمدفياهثضمامالصرسالةءن
نوومهتهاثهآينفىؤلالحسبورةلياتهوووخحائةوضينكانلسنةمولده

وصعافالمجالساهاعنكنربوجودولغإكاةعلاخماممهشعىلديئ
وال4فطوارعندهابملقالأوالالفاسهمجامنقهةعااانههااأحاانف

سعجيابهشوصافءبهابابطلمالريموكانمطظهلديهامحفقطاتا
ضهذرئىتحوؤوتارةصيولسللهؤوداتملهوطفتصيرأنملههىراتقؤ

نالفهواونةااللىومضفقسهوآونهءلهثيسولسفهفيهثلىذائىرقاتتجعلهوتاوة
لىساالفمالىتجقهافوجدتادتأمالتقيويمالراسهاؤلمستديوا

ابهالسانااأصائهانمخيهيمحىاالمثلببهايوإمحصالطوقدهاقدا
نهمالاعالشقحهقيلشوهىإخادصابااقافطدالابومذهبهاهذ

اعيمافثاقبعادذافوكاطهقواواولثعبةواسسمتهواواواالدخ
وعاافالبسالةألمنزحذاوقدنؤاولةواالالخاقكاداهـهساوالمولف

كالى5فراواكولهجهافيمهشقواماأاقداوذيئاقلطأفه



خهادسطوله

نرمعنساهل

4ؤتموسلقاا

بمالمجىبابفى
ثكباجثسا

هوجعسد

نههمقفمامله

1والطإ

أ13

بجموملىآكااميهماحابعهرأقطااعاخياقشماالقمويهانما
وقدآالجاحبافثكوقواحوالالجحهااهبفةثحىروحهاانألأنها

للثاهممااناالخوانحفوقدةلمحوططكرلهاخلغادانفهافهم
وهحذامكأنسههثمأتثغبطنعنحمعالذصخيحهااألثفارقة

تومأجمابهاايثاالحبابجمافيوهصافهاافىلطضامقغاو
أللمألفتمسلعافادمادىهايابتايمالرنتافىثالفهاؤمحثوقاالصالفا

تفماعفجمالغارةحسعلطوراووبمطهالبرذهوتارةنجمابرؤشاره
حاليهفتاتانعةراقناوافترأقهـاطاءانفخاواعاثاووافها
لكبعثسذقالثمأخدابذوتكلدتزاعنهلحتىقرفعهئمفناعوايعياع
لىاسالهامنءفقةشعةتاحببالريماتكاةفكا4إلاثمىكماكل

ق1رصعاودذاصالافىحاللهءتفهنأمبدإبيلإضوقاشالكفلك

فصانهاطظلةمسدوراالفطئطوارالمهااوثداالبدأععانقةمدبامه
هعنوازماقاصيدهفىيهماهناموفعبنمأخودملطالاللياع

دعباباصهءصذااوئكثفانهءذالخالابافيدعبدالقهادصيمضال
خافةئوادةأماقصنواجلوأذ

افيمعقماسىالقأبهامفلوامفبهاذأهـباحماركت
قىاقيهانارمقاالجمرقعىولوكشومحناممقلبمااللم
ماديهامحالهافوبكنىلمحىافىيالهـنطالايرذطوللمصفيهه

تلظهامنمدوامانفاصمسهااوهعاتحرفلمحدموعقمغر

الوجديبهيهافباتاالخاثمهـددكرتؤاالوالمحمابئتئثعى
كيهـاواااوضسيمبهطالماههـةالردىكثثاعاليما
مهامنهالؤاهالتكايثاالرصقفطبيأئوسثقوبةئههىمبدتكن
ايهاأصاوعىفأطعلانءايجواناوثالركاانجهرأى
أيفايهفىدهماوجهلعمادخيافدسالضهاغوة

يهاكطضخمقاتاي9سدأمماالثمقههخاةوضا
بواديهأحأهقاناكواألهعهاؤمهءبماىءهولو5وجعد
داجيهأاوالصثوأاالعنيهةاوكطفيقهاطفبه



ول

معانعهاكىمافىيتتاذاكأسنهامحاتبدوامنباالممكرا

نخهيهااالنالفالعامألاتاواالاوردفالوجشة

نيهااهوبشفلقاكفتبنىءلماهاراوردهخقدافىت
يوقعهاكشثكصئهازماعاذاقطورهاالبدىوودتهشاك
ايهأأباممغبهااذلعموداكصرعطضألئهـافو
اعمالهاوالأأيمافاتسئاطاهطاعنةحثمائكصعدة

اتاتعاصكايهماتكلمأفياقوملراأثهاألصضماهسيو
تمشبيهااتممتاناالجملىلا3نعتتانالوئ4دصصفرا

يهارثيصيصداومابهاعلةالهثهاالهلىثميتقىالىاقما
محبزيهالقهأسمرا8لمجزااشلمهاحاتةوؤرالىالباكطف

اغارنمنبصفولميومآولصهـاالواوبطببدلماووه
وبكاساالهاثقدرعالهاولمنهاءلثطقدلؤبعلقدت
ؤالعليهاعلودماتياقص4اهىقأفكماتفرمحاءمرا
قبايهطاألحهئبةالونسىءدائرهاال8شعثا8با
آوبشمظيهاقعالاولىأناشاالاثاصكةماظالساةتماة

يهاثاإلهطوافناونماسهواالتفنىمسعيىاهفهوصة
شافهااكطسبمضبهاشهيشفلمولمحقأطوإفهـاننالصاور

ضلىظاقاضىاوقالإ
اخهناالثهكلع4الذصاندآوجهـهضظوالدلأرأدوثما

هارناحودااواتساندحآهـوخمهأوتجةيخآأءاالماهـحا
اغصنخالثأزأهرنجارتركبيموقودهاعشفتندوإلمق
تحنىينباصهوااللزهرصرشدهىبالنط4منيقلروجممت

لقأقناوعواللىؤخادا3ادماقنيرفعاالدينف
هاوفال

جمهمدضثهواأصثاكأتةولموعهـادوفاضأبمامحهدبئ
حروحولونهأموركروقفةقظوعبوهمظلوآوةأدشط
درواالبلحطتلقف3نةاآسالاكرافىتااإ
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أيضاثال
اثاثرافذأطعلمجمههنافبإبخرضفيفوالمئكلع

اهانالمسيماخفقفاالهاثىاغسنةعاثكلثواددع6لمااث
شعطانابوحاالوؤعلمكلمبئوقمال

عقدهعهبنانهاسشماهدنهأالرعصوطفلة
أذإماقطعصيىهماورالثرهائنهلساءدء

دخروأحااوقال

ايداأياومرالمداوىنأاهاطالءاذامرمحنت

ردااسياالاخموقهرالفأاارالىقطعءذفى
يخالمألشثهشةووفاتهئةواربعماينخيشةرلدةخفافياوقال

أصائةوخم
والوفالدمعلىعىمنغبإممثتهويموفىالإبسطعحةو

ثفقادم4مفلمألبداساثىايهدملادرمقلطمانال
اضرؤاءهـوقال

تئيهليئوهاحمثعاابياتذوببمألدمعحزقئحجومنيايهه
لمغاداودهعاشكسالرهولبهاثايمااذاردتدموعا

دلمفالدينافأسوقال
حمممابينالدسشبهاتتاعوولساشأرمثطول
طاحأوقضبةنالكلسلصاأدمعهاعاليمعقهدكأن

خحمفةيتهاويائةوخسينوخيفيناسسمةمولدهإمثمواأااصأثرفال
ئهآتهاإلكأوه

أموعادوغتوانميولثهمقمأابكأكأوقدأودىح
عاوأصقاقاوإكاوصبهفرةوثافوالكااداالضناوسه

مدعيفاينديناؤقا
هاقعامناهااذاألعىاقؤمحمهمكاواؤدنثهإنمومحاحما

اافأؤغضأأفطشددبمحمثاآجمهمحآظىاكىتةإطا
ءحمالملصأبهمااالدجمزينإثجإ



أ

الرىاكوكببئظيرالقدلؤجثةمحارالوعددىممموفقمثل
ناوحمواةجنيفومافرعاصحالثاذاضتبكل
ماثةوخصوكتممنلوفةظااوأجادلىابرفي1وقال

ابداإخاظرينانىصماؤالدتبىءفيتطلديافىوميهيم
نائهأفأواألاؤودعفداأواشثسبابهابهاذواتشما
ارفمسيااياضأدهاوثاولدمهحكهـاطفاتهائأحيناص
صضبطفيهامايموممقىابمبالثوقدمالتفيعةكيمنماالدمحقجما
أابموبتموىاهـوقطزارمقأءصلهجخأوقدكاكأةطوت

عىثالثماميوقداانسعهؤن4هوحايئتأءشاذااءأصافاتهـ

لمعماراهبمجماايفال
صاجسهغرنهـخمقماىلرالتنو

جهالصظحصههوكلربداهقفكغاناطا

قاتللملىقالممأانالدتهـابميرثثهمااللهأنمفلمطال
صاصهبالدثمالمطعناأثعيعءواذاأط

ماالوداممأاالدإنأ6عالفمافهاوةضكافطاوهذمغاىأودلاجماهيمفقالأ
4سثالثكلداالص9

عسلىإقوإلأنبمفعلىواال7نبرالدهرالىاسامدببعاتإم
دينةفامتئافلذامالراقاالثقدأظات

شثعابقطماضفالذهبىفبنفلامدوا
نممهطماقدالفداجماثاقواموذى

قعاالظبىتألةممخعهيقطآقا
هطغزاالشدانلرثاهف

أفدنحألسىكلمالافاالمكماصة

أثوهوموصهسافابممايهطياشيط

نهنحاهولطبوأدثفةهولدهفهـاوشمافحنمابنلدتناصثاوقا
لفوءوألثىاالنثارومقنبتهاغقداأوينوسمعماجمينثالسنةلؤ
ودللوأيشاةار11صاهـقالىمبالهـاأومأبان3لهأذكأةلمفاماجةد

اواولهؤ

لى9اافماانىه
هفالهف
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يغئهامثحبهاتمكأحمفارصهفدراملمالوهئلئبفوكيضعدغجم
ىوامابندتطاقكرماهاصىاذاشماناآصعدأذهب

أهغوودمعهلبماامسوليأمثداجلالهاصماايسهمودبامهنامحهاءلى
فاآبدرهامخاوهاقررأواصعاحاافمثاحتهامفلولصفثصمن

نمونكليننقيضيينتجدهونارقمهادماتتحعنقليرهاأبرائل
لظاهرعبداآينتديثامحىوقالأورجمأ1ثوالاينتجمرهاتاثرهاوعين

تعلشوقدظمائرإطالموتثواجيبثعهشاعدمالدصدكرماثمئينفا
وأمخفيلص1دالورقلىحنويفيغةوهرراوآدإخحامن4رأ
جفنىرمننمعمصفواححه11وسعترلتبئليماجعف3سواالدحىمن
شفمليهااافافلااالديبكتبججلوحهفرةأضاالوالينهث

القهقأهأهـالمصريةالبالدمع51أحدشعرا4إتمااحاجابنسىفءالمدت
قبلىيبالىحيهاللهخمذاممابنءممحنرالدينالمةلوزيوااألىلىط

يتنىكنتلالمسكلى2قاأدالمجااللهنخوامحأكثالمواقىابهاكأشاقهاالرصقا
واسؤدىثعاكشرأءالامنباوامةاالمعاأقبدءلىانهىويئترابا

اعوانامنمصىواسالشثثأهوفلشكلعةعاظحينوآفواثدهابن
ولماانهلطدى4عإفتالبمامحالةمنشنهثاعنهازاتر11

دصاثثصاهـفصاوليةايأساضثكعةأياكأباوجسهأكنىء
حرقاءلىوقاياكايفطاصاشكدهنخهاماهأخدهلمولىالمهبفانيراغ

مسلرااقهـعاحاهشايقا

الضهجرفطإيالىططهوقودةءصهضالجانى
يمهالرتهـتمصكانارهطأوائشايثىفتناولت

وحالإحااطبصوتأكةافيزرعامعاللتاشصثاقبدحرقءن
سؤيدوءددلقوو4المظوآوالمةعبابونةسالهآلمالرمهذهوقودؤبات

تةااقيأووقيدوادالمهبيخالىخصبهانوأوجوصوواسايشامطالىلىا
ءكروقاذودوكلممالرونصوث2وجودكهونالديناءثواللى

وؤدهاؤأطفئعطدوفثومعىمابهأقبداربعوقدقىضيمبئادينا
وهانمار5



ألم

لمجهبباإجسعنثحدثتهطىهاتنشهعئىتكأؤثا
بتساععنذهبكوممطفاعادهاارثفقبلوةسئاوا
فثمربهالمجندأوالدنماظورقشقكاقالدمشئاصاثيالمجيرالدينقأحكل

فرإنحااليلكبارهوعهآعأخألطرايقطافوقحوءالليالىلعفى

الشثعةمققعاف4وجةيمسهقأقعلىلرتإللشثعةعلبهقوؤفامطرو
وأنشدعتهعقستيقظظ4رأسالمءلىافرأىعيذؤغخلىطقكللى

يهلس

ثطضهعداهىفالمهعبهوجهبالنارإلمحرقا

فعيهةافلثقايكلىحذوطجهارسوكلسدكطبهاجاصق
كيمبنرالدينمجقول4ؤثأحسمامثهورناأفالؤمىاالصاماأ

دموعهثالمحهفقفتءلىذرضيهاتاقلؤحىفطاانظرالى

عهفلىيصقانحتوئمعدمنولنىقابهبتاودث

جوهاعلهواهنائهةبداءكنألؤساناااذاءب1اللدأوقا
شحهـأصثوبلباارصفغدبرناواأضاحهينماومحمفومااوأكط
المناوىوجيهاأوقال

لظذللثاصبهلوثوفالؤدمعنالااكما6ع
لشكااءكوةؤثششجهطمامودةصكبهة

نامفلةحبأبطفيينأراابيشوقال

هالموتجوآالمنانعاالمضبوءبهمدؤيمفطاطأوص
محهلمفحوتهلىىنأرصهنكرةدءوعاأبرىلشنىاوط

ضطأمفهفاوله

هثدلففاابهايذوبحرقوبههـإىوىناأئقىياناكطال
دءوعهفحىشعماعاماواكغهامدفلاالهثنئى6ؤص

امفهنافيهو
نهلمعفاهمأققإنابعءنالؤأاأةلمحكل

أجفانهممعتابهالعه8والمطيومحهاشتهاتءإمهارهالةقا
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وله

فاجمثمابعبوبطالىكوأشكلالاكأنعرا11امامأال
ابذكتنادوامتجلدوألئثهوياصبرجمئبمفاصكل

يخاتضيتميماجماشألدمحيا
صعرقسءظالمنناقلبمةوعيالهلممابدتافالؤكاالهـاولىي

ثبرأثاحألننىكجسدنأضىرىئظفولتافيكثادىثميخذى
الصاكااببناقإنهرويهقحلوماثااااما
هياههواريملعزمشازلوالمعانوموااتعافافىالةبداعوذهاالء
كسيراأوسلدمسسغاناوعاوراالمجاجموالةسكصولهميإحماجال
ماء4يب6أأيرةيمهويذوانهرثثتوأصجفابهىيماواؤنةانائم
علىشنطوكواتذاتاةقةبطوتقويسهمحقوبصةأوبذمموة
نوحيوثسلىعرصدهوافيونحافهدهخاثعنلهمؤثلهمي
دقأبوادمىدثااذن4مألنبمساورصألىادهتوثذباله
اعالفعلىولفتلهدثناهسةوودقاصىوقخأعافقةومث
الدفيعهرفةأقالىررفياطوصرالتاثرألهدالهفيالعينحعاءففلهمند

تحموالمإلمحواجفاغعاتحلىلء3قاالمائمايركؤتوأتيفاشكا11
األوممابئاقوثحتها

صهرالمدابكرففىقسبم3درسهاوأحي
دىآاقطبانبهالموانافوءحهىفاالؤاتا
قوكدتهفاالمهـومحجهسثااإهئافيناصأوذإللهاهؤالىفقال

ويركطثلا

قاجمماهـؤأكاحهاالللؤوهوإطاشم
أكالىجوشمرمأهـفتهىدالهاضنافبةالى

أواالعمؤقاوجةلمحكراطجإمهأفاألمكمحأناوااافهأهـفقال
نشنقففاااالماصكمغافلهتهمثغ

باصآمجوفةفةذبالهاضفوقميطوصتة
صاقفصالعكفىصهطساذكيوجةهماعآن
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التشبيمفىوهنخلةايالديئبنشمسهابقالأحغظهـماتتالشوأنافا
غصقشئاثمبهاملهمىقضالصوجخهممفانلعربسارعاجدرجةل
الزخإلبوجودةممنأميئلبيتاهذيخهماالنحثاققتتفأحا

هتئثفاوقرجضهالمميفىطانماثمهرمبةوفجيقااقو
قزمانافياقحكلآسااونريوئافيقولاثييهاوفالهماامافاحغصن

لحماصاكلىخالانمىامىآمنقاشهورهااالزصاحالصؤزيراىا
لمحالاالففاط

اواحجمامالتهننهطاماماتصثادقهصاىاالمجاصذاأهسلال
هاحيصفبفكمحلمنفكلبديمءمطفئاهصصاحكنأنثا

لىخممئمانةمولدممشأللمشوتمانيخاحوبابنينلداللقاضثه1لأظ
بئدشينياثميلقاضىااصانيختارمقانةووكسيئحنةعدفمات
وجمآيخةكىحامفةظتهوشافويماحمنةمولدهبلىر9ااقخل
ماخؤالفعسهثىأئهثسحنىالشافبىميقهبوتفقهحاباقدمتهائةو
مويخمحا

رمحماطصجاعالىلنىالمطاأيهسا
صعهـاجتايهبيصاتهموضوالذى

قابسطمنهجعممالمورىقرىفئأ
فساكانكاماثثصفهفلمعوبائاق

ممانطخلالتيثىهكاضثم
رعماظهتئظونلثاثامفهواحذفق

ارساالإللىفيياقبمكسا4ههن

هاممابهصقبفىبكفيهلعشفرحلناغفامنلالقأفكاأقولمممناأوما
تنمخاطراالدواقثركلضسامانحاجهقكليئوقدمميلألالمأللىتهعيا

تياهذالمحفايمصدفاءلىذادرالوذئاقوأقدماسانمنحوس
نحبانبااامنهلواليافمقماذمجاناويالمجمتانبفليقف

حماجيوؤدءنألحغلضكيمالئاأللىوظ إلثحألسق51ءكاوفااحفمصأقؤ
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بهموهثاممالىجدمنىةهمامعورامهالهموهايأئ
افهايلسراجاناولهالخألءتذاآهرهلمجزاكقااينلمحااباانتفقاآنادلم
اظرفأأومآابمممالىاالعلىالشغلاقفكتوماطابئفغاثه
اىالووافيالدينزفيقولى

اوقلمحشهماقزحاجايهكلاصبلمحم

كنادالمرالهحانانلفلبىمحرقاسمانه
فىهـاقصهثاالدكهدمواجااضدأفطابداأمثاجتعاثرهكانوم
قولهذلكفنشطراللقمئراحلهقعلىانهحتى

هنىذثعبواحيمأعدفئحهبالالبخلحبشمعاشوافسلحشلافا
دهنبلمحساناوطسنهلصثاراىمنعماناوطبيرلدوننى
زنجببنقاضىأوفولىأ

ئاجهادماثأضشمنالدينبدرىمو
اسجاوممبيلثنصسسكلةبفدءلطو

اقوحماجهاقدإفضاافاواهوروجك

جياعؤاكانتوكأئهلىعمووةفسيماتا
لمفولة

النيالمأخافعمهمنبهثوآشصتاءأقط
لتلىقضداللهنجصثدتيهواحاوؤدءبيئىنلمحوجه

وقثرله

تقحعمثمقكلعلثامحداالىموإجالالمعبق

أجمهبابةأوابكباةوءوسنا
ففيماضلقيقسثض

قولهأ
وؤالعافأثظمهفلدأصسأنومقاقطمم

ؤرا6اؤدصاىقسفاأجاناشاعولوهصا
الىفو

ىايمايموأ3فوا7لعؤاتضالهـاةاكا



19

عواصااباولىكوونىليشدمذأفقاللطط

ولوهمجائكلقاأهلمائاالنامهدثثىاوقوأ

قطمحاللذلدفيلمانسثاجفيرالخسففات
فولهلمأ

سهدوتذكاأبدافلىمحنىبدهماوطرمحطاللديلثفاي
الفارقيافيفيمنحلمااكاثقواللحاماصمو
أوقوله

حىرااجممحاحاكيوأوقصوأهدلىراحبك
صماجقدداالورىوالعرفمنمارىءقىؤصلمانتولوأل

صنقرالديخسولكتالدرربوقدأقولهأ
يالدلدوكطصبهلتقدامعاايذروألثتهمرايالمط

اسواخاماداهوصنعوقاصارباضيماكرىقههحقرت
عنياءالدجمدحهقو

فاموألنابقطفبقأهوممفىلىدمالديناثاهوالناف
إلجماهاجأسايغنىوهلىأثستأكنممااتفلوال

أوقوله
وكاشعألؤلساعنهاشعكثنسحمنومدنمعيرقما

فالؤساكشعنواحافموتثوفاؤادئلتهفالمح

وؤولهأ
يهتةالجمىكأ21فعماحةوؤشهـسبعينصادفا

المعمروأيمأهاوكؤالكذايدقيصفثرددشبممألمآلائوعرت
منوواسواجاانفأ8إوماولودعوثثاالرأفروالعفمعبومحم

هوقو

الزالرهطوأكمحابمحمثأتمرأتاادالرهـاكتصا

اوهكالمحالبةىماثعالهقزكااطانننتأثم
4ـحاربعلىمنارئعسحألوهوبأتف8و



مئأوهوأل5إجحسئاالمعائألسئفول

ئمسمنأركاولولموقددلتالمنارلىمحوطلسراواعرأكعصرهلفبععقفيهلو

للضاحلىوقلبهافأحضرهأبهكلبتاطميبايأؤلهلعبتأعجفؤغألماافهح
محلىتغعللموقالالهيماسوهأءاثنهآوأالغألحوعلىفأةاصاالةفوجدمز

حماجلشزيتالمحامحقانةاالمالمحؤنإسإىواللهفالهذإبا

صاثثثهاصمانأيتهاصبالهفقازفةالىدمماانهأيضاعهبمأوح

هحماومثالهـاعلثماأبينسوأجصالايمئىفقالياوحةالدكنايمهواجل
انهقمرمحىاالدينمصراجاحمبعنفثاميبنمحوألديئمالموحالوزفى

صفمهحماجأكاحالقال9لمؤينايهفتردداصدهفيطيحلهلنحمم
الالاىكنموكانرالمذكعبيداأئنصهوأنشدئهـفنا

وجبامرالذى3الوفالاوفىفأنشاواكالفمفىهراإلذا
نتصاوامالمناراذاماظمهلوذارإجاتإوتدنهدوىمع

احمااللةمماخطبأظلموهبعقولأحسنهمما
العفامحدفيلدفيافكثاقالنديل3أائفصملأ

ساأعيممثوبافتعأنامنوناجمتفالهرىرقمحوفاسفاباطنى
جلالياالوبمعاأمسيتكراجاواناذاهماوفيقكنتذاضهضواا

ضو

اذاتبهالالمحبلسناوجهكلضهحرءاكاننديلو
لملىهيبالهفمنثرافثابالسانحىااشاوالى

خرأأوال
حمملىالليىآوظلممحابلنفكدهـلقنهـواحؤالىشادق

لقموالمحاملثاالهلمىزتناواعكال4ؤث5والمطاإثنهممه
وله

علفلمأتادجمأوائالالوفقاءتفثقيلىقتمتا
اللىهوءملمياااألعأمهءوطإفاهقواجمصط
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حينوالرلالخفماواتنوئالمحامثاعأباباأ

منافكلحينلراملوروامهسالطيناانأهلكظثلمتوكلاعمانالور
خإلثوقالمروايعدبهاألشارددعلىقلونكرصأحبلردبس

الموردهابايالوددأليفمااللافىومجلسهالداالويرنامآلفال
يهعطآناألميانمطوئماأأالتالموردقويرؤجمهاثقريقاويفرش
دوغثكلهزاظيعالوودطوىظتجعىولىثمطلىأالتممأ4ألصيعمق
لبمهونحط

ألؤادأزهاررردالمادامالوودفاسعلبووجاالزماناما
شندمائهصماشربطافىن

ادبعدهاولخاوعثمرألشهرافعةعاحمواهمنالوردمحلىوبا

وغردعدهدالىالوردطنقضىااوردهمابقييوكبوقصعوحرئواليؤا
ل4وت

2نبععاكةطسكعدقماندهنطأالوردافىرييقئىفان
هذهنعينمطانفهنجنىصايلةيئاوؤنظرالىدلفلمأمون01فقالأ
الخاالصهيمابواأوقاالدرهالفوهتمعسنةكلصمالهيدفأهرانلمووا

ووحجاحهفيههالىاللهلهعصىمقفيةعلىضنىاوؤاكآأدإتافاحاء
الخاثفدخلىجعراريههنريهقي4ملهيطرةىماةفويفأميهاصاتم

الخادآءنلوعهفاشظفئاوودثوأوانغمحقأترداجمرهنقادوس
لهتفقاصمادمادوسايمألملهفأموانةهدث4اتحدرجالانهفأخبأحره

يخاطفأحرأنلهفألنهاحمروابيمقزينائلتقامذقا4انصصماألمجاوية
فطعروودقهعهاقعلألوىأنكسويقالالسهودصصفامادناكرؤراهم

والهحالالولىاوحةالدهتإلبعىبار4خوامحلىأظمناهااأ
اصداممعثنقهتوقحيبهمقإصؤااثوقااحبهحعاذثاوجةال

وسباهلدماغهؤئجألسهموداباصافىاحهصاضاودمخهاالمنو
اعلمافىاوءنناصاوالمصعدمحنعباردومحاؤهلمغمااهقحسلءوامثىال
اندماإلهنىهشيوابرفانقاتهامقالمجاوةاهاالوومنةالمحاالحماخا
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لغافلىاهعمذلىاحيوألجمأأهنباللمعروفااالديبالغاضلااكيمايغطانأ
اخباالثنطءادعهثنىوأالطباايختارفيعبعهأأىبئنلداوققالمؤبر
فيصلكلضهالمحصولطعلى4هـتدبالظوهذاقلتورالمذمصنفهوءلى

ضكيراسثخرأجهأقمرلابياالوجودلهرقاهلاباباعديينادثعلىلصث
يؤخثمبوإلوودحثىأصولؤلسداباعرقأالمماهحءقصاحبظيىأوا
جهالوردةهـهردثثيمفىىالسنةاماشعقوؤثأكطافعرالياالحواقاثىجه

الأوبخاتجابوخأطأحرق5الرماداخجهـتىاضكضاوودامأدتوو2
متصوسلوقتالماءفىاتثثهالممارمادطهـاأصوادالسااحرقتشافبرةا

عكلهاصنةالوؤايبئانيلةاضاأت5مادكوناكانةأماالى5االذد

يدةجثىىيرممقافتهالءلهدبثفغلملمذىوردالوفإفىخاروميةحهالإةائ
نهاتكوجفانكركاالدفناالاالالءعمحمابهدرأسهـاطوأ
ترلىوما4عأثفحهافوشأدخنهحين4ةثكةصةاالةآءخاتمردمنىا

اكثأصكأبفالمجوهأهنيقطفكألذىاطربورديفانه5ها8اف
أبيمقاصاؤهةلوودةانجونصفواذاابيمقلمحثبريتالوأفياالحماذودرداان
إصثاءافىبواذافىاالمطفيةلهوبىةبااذأصخرهـأالردوارااأصم2
كاءباندطارالوؤلفعااةعداةكلوءندجموالوردمماءطولا

هـباتيواصهفراوردارأىانهلمحاضوةانشثىاياصطإنباتاهذامن

وهـقهفأنتاوردهعدووقاءتازجمونهانةاالثرارفدرايخاهكثذالث
أحوانصةردةايمشقاودهاكطذجمهوامكةلهللوناالشاودطعهاورداودىاى
انمفيهااكطقدوشائاواوذةإصقثإحخرنااالكلونصفهـارةمحافافى

ابدمشقوودراإدانهاصضةفىيوهنياااسقاللم4قسومدء
الالضاخمأمندهأصشوبالمحقثواالضأهـأحييندالوحابهـانله
برقانالوودااوأمانرأصفرالهودااورؤاخههـوأاورثكابطانتبهوأ
وردالثيرةفىامجرىراارأكالفاهأضثرجالاناماىمقإلىدحفة
للعهااذبمأووقونوودبماانلىاقياليعننتهفمسأقالللضايامخلوطهاه
بثوادةباانسةفبهق1هـدرذ3الثلميعمحاتمتنليانهااليسودانفىأظلوا

باالمغدحقلماطهنعئنانأأوخدالةاالالهفثهـاألبصرداعاكأوج
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نوردقكلمواحمكاورداانيئالدوالكاصألحرلتررلؤجمانكم
دقومبعقاليهلتشأوافالوورقهالماثةآلىورقةفائينا

الشلهدرؤكللموردمحضحثط

للميااالونجلىإلحينأركل

71صووفئرفال
ردالخدثسقواطفىعحاالكباورد

دىووتودنافدقوفاو8الانجاقا
ددورهإضمولبعض

أفاسهاأكاهـكعيوردكألسيلالثغنثو
راسهامهـابأاتفةسهاهبموإهآالتذص

صيابتهفيالمجهـمعدشأل
وطائااوتوالرالمقفأجمبهءحىصينألالوودايفص

دناحب12بآءدجمصذلهياالمقاللةالعنب
لمجطلهآوفيه

أجالافاءالىتىأوانساقعاكدثعدبانمؤث
افآلمعثضمطلىلموقال

مهناإمحقالرينةالدهرماوبحيقأمت
يابراوردصؤوومرضةإتبأجمعساوأتت

وويهشهوحمهالوودنهافكعموتاعخإ

هصبارمقولهلوردىابناالمليئنركنمثمغ1لزثطىأ
اردمنضحاوالتقالنانثنىداذاماافمهفه

فقاقدلمحاانإلءمتو3اللوىبءلىاؤتما
وىالأنالربتؤينلةتتقهديهعمنلونلت

تهثمقنأحإقامتآأللاكهنةخهشالىقااولبحقهأما
نثطمبنلدفيفثاومالمرخطنونمتاتهسهةيلهافهنأنشدماإثائا

أبحامالئأ

فوألوانهفأستقماقالبانااالشبئوأنا
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ثافاميآمثىولمحالىالوافايالفهممالددصنهيكأ
ؤلمودكااشافا4فاليه

انةعثئروحمميمهدمهـشهلهثهاطيمادلمحنأاوليدكأاألوظخأ
ئةممتيوبعشوهـسعقغممنرلمات

ثتنموجمهدالمحىمندعالوودخعدقفال
مجففاماخسألبعدتافعالمثكلسبردا

لفيهاطحاالديناانبرالو
ـودبرانامعىوذذاقراولمأودممشقىالهـوحان
ووهةبآبأزرأدهالىردجمنبساصناكابرى

ابىوالعضهـموقالأ
حنلىمنثشومضهةإثااوودبيفكيىوردة

لسدءقأقاثقمفبرقرعياالعصنكهـاق
دعفواآألفىماحااألهنهااءوهـدااوععاففعملىامأأحسنومنا
منهفاثؤفوخمممانهتيئوغطائنينمهشةأمولداالريلىلشافىاالدفيمجد
ألثمعرئةمتهطوت

بغيرمالجممقفهمأءمببهمالئىولاماناقولالىأصئه
العذالىمالمةفيهـشبينمقحديشوردوأتتلمطؤ

لأيمقوردالصغاوفاوىأا

9وكالؤوصكجممىداخايثكلبمعملمجنىكأظالىودامق11د
ركطيالىتبوثحمحاهنبرادةاهبيامقتعاوأصهاكأن

دألالوودافمضهـمل

إجمعافيهااالابأالرالمقمقفللىووداسهودته
رالنصافإلدناناآلماففيندوجناشاوضكأكا

قههفجل

ماننفمومانتىقفأاهضالوداووود

ماقعةائإلكلقأ8فيهاهثاهفامد
مضييهأفيي
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ئتسعروهانساوألستقواجميمهالوردحيئقولأنسلم
ابوواروقبمقالفيلىائوانماخفوهنفمىيمناشسد

عبداوحمنامحوألدينالموجوممبناالقهففللمجدىاجمناباثبهاأعالةرمن
عوبأجماحمدبدرالدينالقضاهاقضىوموألناناسمعدالىنسماين

وردظألألهلغؤاللمكلعهاخأسمالدمامعنىإبناتشمهرالماالمحزوى
نالياوصتبلهقلىحتهااياحالبقنامدرالدكقسيدوكان

هـمموتحهابرإفىءكهيوعىاابللىخطلمرماطوهـ4ثعانفي4كغزرا
وانتاحاتوآملبتهانقوباذأبفىثاوهاوتجمثربالمنىجفاقه
تبدلمانوبرتالمجافىيعذسبالناروغيرهماابازادكحالهعلىتركه
ليبرحالهانارقلبمنمعهولوىاخلييتضجمثجمىداالمافىأوله

جدثهباقيتوصوةأوحففتاننقملهاضهمالهخمحغبملهءالصبهدفيه
ابهاالبالينةيؤكادديمابئتيخموأنافللئفىفعلطوأنإبباااص
لسضوجهثعكملىحموةماوغصورااخيرجنتادحذةوور
فااآللغاوشوووعارفانظرالخعدوهللمحصلوؤلمسطرهاد

فانفلوالنإلناهاالعفوئوبهسعانانواالضفحاصأل9دوالمم
محوابيهدوله2العاركطباجمايهاهذههقدأبعدوالطرقفيااماقيأهـ

واقهجاهءلىكط4اموؤصاهفقاهذاقبضاعتهفانالعفاب
ماموالنأوناوواضتهديخاهقهمتطكسلطوبرخهيالطانالمسؤل
ىوآوالثراربالبئيهتدىحتىأفضلى1لمثطفيهو4ويطالاوارىئهه

كالابطبيدساولىودائنفىلدفيابددناممعدلمجاالب1ببؤجمنهكرمه
ووففوجدهامماوؤرودهبوودمباننسىاخزالذواورودصالورامنى

المحدوآأفاملىمنأمطزلهحمثزهرهوترعرعائبلواالعادثآدالمخة
وجادؤصكيطاأكطتكفأاسهالووايةةاإلأذجمتومخاءئةحمه
ثىخىىردهأالحيافيأصدهفلوشاإصيباحاومقيأسههـثطءناموال
فراخدكشفاللغؤصثأهاالثملمالجىنصلابطاالثرههـبهاأو
احالوإللااذمنصاجمربذوقهدافهواعؤقطوصالكلا

4فأمحادماقدولينهشايناسابثفا14األدبلمحمقاناوسهعهوإلناانفقف
أهـاهس
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لكقجمطدث2اللعزاالىالمملبررنبىواجمماساالصةإفاظمدبأ

رراأسأجمابههوجىبرفصلهإمنمجدالدفيىلم
أوقطرالنداأالفعامنلئمبدلصليتهماطلىاسيمالغؤت
أصاودهالشلطلمثمانممممحاقهأتفطلضاد2وان

رفاألو

افغامىدهبلراالكثاشمغقدعوللهفضساالمولىيغؤلفئه
إلحماصينمالوأبهنىبمقدصلىمحهافىدائ
كالثااوولذافي5داأاووحمالمحبماؤبلحهيئوىصحكىاموقلى

فودهوردهزوصااخلقالفورذلواردهفأحرثبادءالممصتبهلىظ

يناربئ8فىةفيسقالاينلوأنشدهمحفبهىمحقرالقوبرطافل
أثثيمبافاؤخكماجناهاباالمعاثدحادكخعتكاذا

اكاسدوضلمفأةمرلمءلىلنوأؤدكاااوأهحايوج4ممكاثفراج
الاورالنحبركهالفافههدانوهفاعراثمنسنالوودألمجهناان

مقفينعاهـائمقومشنفبرهبهجةالخدوميةحهاالىىلهابنلىأقلالمأكصأن
تالوجناحبدثرلمكلورأمعنهالمحضقهالهؤيرءينإصااالخؤصؤا

يرمظأنءواافىثهـسهءمخارجمإمحويفضآلثمقيغهاةورالمحرفخرأهـى
فرسهنمحةنط

منثورادبردفطنعامفافمبدهحمافئعمتكضان
ةدلهاحوادثالفهالتبدهـعنوعوذتهاحنبصاوردلفغنشفدفالقدط

بانااحربهافىهقدوابرداالمافطنتةينىؤأملمهابفتهـررقو
إطثحديدااالأبراهذاإفهـمئةالثالهفتثوةىأمطاتالثونخات

حوفياانوخاضزهـوكةدالافرامرإلحمةصأاهذهفءثدتاأو

منعفغىءهالذىاااوانالريهييىففاوامق4ديهتملالمجاوى
هنالذاهتطويهقحيلثمحصصتهنباكغاأثألسااللطاليقثاالدباأاو
إتمامبا5جمعنافشعوااحألونفميرؤفغاااايافوقغ4فعةو

وهلىالىسأبصررءتصأدتقذصئمومالمضالصاوداولىدوكةءشامئ
إصصقطالئذنالةمقاأعفأنصاةةالتاوالنااقطشكطدصىلايخماماتاةاضىكأك

7ثهوقى



أ99

أوالمحمأصألهأللىهـالماجابةافضلىاولهتععأاالضومموهحرجمهذا
هطكعثىضثىدؤدالتالوالداثخوىالمواابدسءنجمماقألتحافااهن

ابطلقالىردافىوأبعضهـعهومههجمروحهالرحمةادب
عئقاهاحئموخدخدصحبيبلمتهماىجعلونينوووثة
واصسفوذافوقااحالفاحمربيفعاعهـماداواشىفتعانقا

داانظرالمحهبدينسارمقلاططوقديبالمحوجنةكأنةقالعقوظرف
موعمثربنحامسنةدموالروىاينقولامنذيئنارواودوحببنةو

مبعمائةووكانينصاوسنهجماووفاتهوماء
وسطهروثاقىزوباجمابعدلسثرجهينصكلةرمنهكا

داوحمنربابنالهدلمجيحبئبنمحدالداشيخاشكلىخطهقات4و
نضهالذهبى
اناسامااالالثاوفؤفارهازجالشتحبىلى11ذا

ىلمتآضشاشحاةقضأفااباالدثالمشيغارتحاالننحظهتءندفىأوا
مدتهللهاسحلجسلىاإكةمحينيئدا

نفولىهواحدبلطوردمنضولورداشاب

لكللىءألوودئئواهـوااتبماسالنلهف
وقالىظاوكدحماثأثوصاصممادويغىهئكلقهـاطاقالالنرجمى

ماخااللىواعفانمةحأانوجىشافصفهدفاليبوععةلهانصنويومنحا

رحساثشهيوألظار4وجههكللقهكرعلىعنويوومقلاوادماخر
منلسهـللمحسناوقالنرحسااالشمبوئهالتأحدقلمافانهرأيوماولو

وانأدؤشق3صعوىويفالبرسامامقسئاءاهنانرجيافىامادءن
فرأؤهولىوأبيمقجماتايحفهثرإلقوتقولوتممانررماالء

همونيالئئولمىانهصهمإنمرافعهمحاحمأباضسأنالسقيمقهاوقاذأ
االقاعفمالطأاهضوءقأنطرةأةأ

ىمئهمنفوؤنجغلوةأثطأثئموجثااودالءهؤنثجهـغض

اقعرمىيلواحعا4ومفااألخملثاكادايرتحدؤإة
فألمجلثأأهاحبسقماالاينةلدحاالشىأننجثأكأحى
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عصبىلهإمتأفعاجثزاواهرأهتخطىانفاطبةمحضوجلدعرةنا
اليظازفثاليمافتزوجهاالرجلمسنهفتافامةكأئهاطادعزجساس
صغراقينطالثمعردقعفه81بيفااوجههلمجفرأيهمئلقىخلمشا5

الققالاطبةأممعدبايومقوبياوطأيثعرفلمالإساقنامخصرةللىيه
جاهلأنرجلوفاوألغووئكذدتكممالهتفقألحنىوغردكنبتينى

لؤجممىاأقةصاومماهىفرغتافهانوجعىقةاكأنهامامرأةاعضدىااللمتة

بوبركفلكن4بيأسافىأيجاعمنصارالبمياينفحهأخوااالهثذا
يهةأياسافعلىنأقدوفعلهماالمحارةانرؤسنرتجثااحدعويقينحوا

دلامقويخفعددالدماخمويفبردمءىاالوطوءتمقنفعانكر
اينم3قأكانغاالمفاصلأوجاعهنحت4ودهنىاومحأاصالوابالرإثارا

إباهـدهاوحاعاهقلك4ضاصلمياهخاحبصاأوقالالنمروإفياذلى
واذاءكلئالمفاصاوجاعمقصمحضوقروحايدملهأوحماإنةيا

طروأذالككلدبهاقووحوالبدناخأوسصوبهواضتسليقبدوخلطامعله
الدماخيةمقمىكمهوبانوهوهأصلهموجودفىفعاوهذاألدءالتآاإلووا

اعصداءنزصشثهأديمواذااالرالحمنعلمونهدطاودءتسافاسةثم
وانماخالديةاعمثينفيهالمحاثتينةاطوبةلاءنابانمرطفيمنكاكناا

ماءالوكأدعاحمهاثىممنووشالركالنةلفجمرريوةصاههشاثخئعتعه
الركحراإثافعانواكدعطدارإمحأوامحفبالدباينىتكوكالممس
دوقثمرمانادأوفىالمصىشوىواناعففيهاةةبذالثوحاأبأكس

وضثدب4محانيىبالىوايالمحبهندمنثثئمحأيهبسأونةافيحقفى
وثاولمجوهالمأالساةإصاهألىوالدمالمجاصته1أفبمأصاقاوالمجعاوناؤصاعلى
مماءإمدفصلمئئهااتفوبرساقاقعهطلراافههومحألكاالمىأأتبا3
طلىثمفالويدةأوواقايطفأمده9نفثكلإمقما

قأعالماأكاالوطصأااإكوالحمماقأوإنةأتنعاهاإلحةأاا
محأمنأفمهاقوعوجاالأهأكومافكأوآالهئثا

لأالطمحالىئأاكشاقأحةةامغفطفححممىءء11

عنطخماثفاافآابسأجمىطأااوكهح5طابهداإإثححمم
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اراثهأومنودهحمئىجمملىألويشاهدكذلكعمغيهخفيةشئيسعرفحمي
نفيهايغوسوسطهاشقفحميمةخذبصلةمضاعفافهأحنهانعمجعلان
صانولتحانمبأقرابصلوطصراولمصلهاويخوقهـافيضيومقثوةؤ

ابئرجمىباملأنفعنمنالماهجهأهاحت7ذمخريةمضاءنما
ءلمىبارقىالمميراسلأبمحثرزكجعآنمىذههنااللمحلةشمخدوأكمير

يةاحاناثهفوصىيانيريدلفىاحأكرايدودالمأهـسألثمىهمثلةا
اععسةلاآلحررةمقالعكويسهـائثثمحكأثىضامكوهمصباتدىخم
فةوصجداالريمطيبهقشامظميرأجاشكدللةءا2تافان

ابرراثرقؤواوانهرصءلمااأنجمونألرادفاوكرهلفهكريسهكاهـ

فالوورقهواجامعرعثكافانهأتامفيءلىقمثوراتبثفاشئخ
الووعىأينوقال

شاهدعايهودلأليوخلهثفضووبرمنلتخدودأفي
ندطلةإفصاطإالونالونهالمورداوردلىيكلم

نفططويفهاوحادمله3بولاببواناضلىالةللنريعمم
آرثهذاوانخوؤههـاهذاقائدانةثقادل9

هذاواعدالدنياهرآهـعدامصاثنينبينلشقان
ضالدحمطأدطلبهطباحبافاصعبهفلتةاصفاذا
عساعدأعلعموائمةالمدلىو3بسلظهصناقصنداقاياهـ

دواجىمحسالةدفانلطأبداسيههالمالصميمشاألةاطالبط
واحسدممعطلهأكألضآأماتثفردافطفتثواوردان

االلدهـيصبمحالاثبساكأدزتهاهـىصبثىمازممطهـ
رلماص31ىلفالمدهااحمثادناهماعناالخاىثعافا

لهسغامحياصيا1لعمةرال3مةنعاودالخلىننأباأكت
هعابطأعحيافثاوأححدجمأهةنأ

القلثهـاءفدالموأضلوجسماالهثمقال

متجاعبعنهومموناين3مهقمامثولمقمأسادنا
دقأحمالهلىيهءئفءدفىهضاكلآزأآ
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الدهحعسأأدثةواللدهأهلفصحيرحرههلما
صلىواشيىلهحعاهـماهءااثوثردفربرانأثاقا

برليمحطامهافىثثويرسثالبزىءاوالمعاثالممردتسنهفا

الوالدكايرياابكياوبتاكااجاأوفالت
لوايثابثنيالزأكطكالدوكطائ4أبمجااحقهقالنا
وسكوائدبسمؤااهناخوأهاإضياتروقاأئيآؤهرا
وفاالئةسىنحيفضائلولهوقناءقتالورداللثحمهلى

هالمقيمابداصضعينحةبضابكاباقصهةخإث

والثهفلد4وصتءأهكرنابصدماعصافي8ةادبهنض
لمهالمحاسإصعرأافطنراوناعنهياالمصفرفىاوفأنظ

انوعيخانحل3لخالدىامكساثابنروثسوقال
طاقهالوبيدنابالجومالىكطوثلىلبالىجمراافيااعب

اؤهامحياخملثفهالارىواخاوقمثخوينءاأل3صأل
سافوذالىءيسير3مقدهـاذهـاالوهارعسمما

كرجمموالميمسوىثالمعوى81إلأبواصقمال
قهاطهكثثإاصتصلىنوجممىفظرألىا

4ااوشدفىينبا4حمصاصاىبةوبم
4وقاؤلىعىكشصفئئعلحهابتىئقوقىا3

ؤيهماادىبغدالىإمثءاأبنأوقال
الضاءتأودرغألاسمحقادلثهونو

تياهـذا4بمفىيرفوطامفامننحفىذضؤد
سمةاخفىووالءوقال

بأعصالةحىفاجاءتمجعماالبضالىاوعالةقرتا
إباألحهأءيقأحهاافظرقطمالطوموتماقاعهثصهدو

دثأنيألىاححلىجماءكطثؤوالدكاوطالؤرخاثاضأةادالأدخمألؤ
ووكةعاااأفوبةأبتوانتاتهـازءحمفاةؤماماالأحمالهمةهـفيا

لطحابوهمنجواطهصللىحمفاأبهكألهأبواحلومممسفر
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فمبلةاينانصوالإلينظ
لالالدجيءيخاامامحأانماثتمثااثرتجثطاوأفىل

بأيااجمطكااالديئزفقالجازفهاوراءثاااللضاتوابهإلفقهاف
حمالىشاءااظءلىحمكنقأرلممحكنهطاقفقا

فقالسعيدبنأعنىيخرهعبهؤهأنأجمماكم
فلالسبارحم9ا1ليئتبماوالوصمرنابلقا

هطمدبهتإلوربروقدقاءتمطسوعالىثةالىجمجاسلىاقسابناهايستدطئم
كنذالققالنرجثه

ىأذهـأالوردبمجمىيوطىءواحافهرسافضلمن
مماأنرصا4لىءحوقامالدااقاالوودغهـاماقىكط

كدىفيجسياأوؤدبتنيراخطحبعنمهـبئبئالدجمأاجدلأوظ
وبئإلككأمتشكظءتلعدولمفاثضمحالوعتخبتلمط

هراليداقءنإلالىدأا3حامحطوأهنمثمجلمشكلاول
الىتللهاوحمةفىلىالديئاوقال
آأأاحولىطنماخألىلثماخمكفيطاانبرجاوطرفاقول

نماهينارلوحتىايناعمأعينقاممامتىأالريط

تعالىاللةرحهلمجخوىيرابدقولآحقما
مرالةطأضالماائمقظكفطلمضا41شهـنو

قالمقوأظوف

افوجثاامنخكاقاماكيهطرطايفرطمنلخمق

صهإنةنثامهـيبئالديناصكهالمرحومخماقلشمهـنو
ققهفاأطدصزااءثبمءنوجماالمانالدثثمكلثابعدك

ذدطراقأمحنهلىضشالفغداشعاخصأءالغخالؤجمى

واجاافنقدميهأيهالميمالمحادءلى
ايىكسجىلةآفاكملمجأحابراوولعثاح

يثاكوص41فوأعفعىالمحثلىصعاينهسوابااوودصاا
تهائةولتيهتوسهثثألنةلىيلجموقانالقلدثاأميهأكأولط



آفى

ذهوالىفاصبمأاعفداوماماذنابهالصانخعقيةلمث
قدودالمالحاثطنهمنىتعؤىالىوفمئدوثدهلىلم

مزلأمذاقلتحقطوقالفىولهيهنمرجسامدق
قباحااوىعمااللدمقصوفطءقتانلطثهـلباأنضبل
حومحيوتأيةذهمأهىتيهههنفةطالمنلىفد

وقدالفةبحبزنزهتورصوئحنكضالاوتجلنغسهففهمنأئشدفأو2
اللهقاهاحاابهنمالقهففلىأكاجمددايدنأسنسالقمىئرعووناةعملعة

المقلفاحرصافىاالذىنوحسهبينصبهرأءاولعدو

تميمعزجقابنألصاماللثلهكأئاللهفضلىفياالدينابشلقأضاعقال
فعميهونبهمطوالمجلمىومدنحفقوالكاابعفىجمامحخوأنوصكل

شعربةاذأمواكنفبهماىواهاثنثورإخإأوكعشنهابزبهطا
ؤهضاقكلمىدثرأبقثولمالمجفونكضتحنىكؤسعأذالاوطالالمنهفموو

إفافثههمعوجأوخالخدهمحا3مالئاقدتركهغمابنيخةاوأنفيا
دالمماؤجوعوجفقعدبعداالجأملهؤأءينافئمجلهضيوحرقلة

فاذالرجاصآاعايهبهلى8لمحاوا
ىالمحرمحيوننامصوةأهمرىخدمنقلىاألنسللىكهفا
جمالناوئغمؤناعيونصمطعمنحونالؤىاثنثوعوآصا

سورويضوآفىاشصهحآالورااجهااللىسةوهحراؤثرطبباربمأئف11
مرهوفهميلماآلدوافواأمالمرةامنلومقاتعط3لىأعبافيمعتدالمحا
تهذامفمحةتهمروكذالثواوئةوفىلليخوصاهكاسأةلمثايسهـالوشث

عدرمناجماةاعباءجاحبوقادخورأفىلىألىبنامعاكلشابهنبا
داناالامنأفيةثظاصفامماوءندفةاإلصلامنجفلتأسبهاا

بستافأاابساخذمقأنأمومحةفياألحةأامخبرصليلىلبالكلىانثث
بهدلماأصلىابويهونزهيهقداراوالىائهولمحمعدأكيما

دسكنض4إكوولمهعأكطابأثوالؤوالحثىومجفتةمفامقتطةبىبتةاهـلماا
لمااأإوىفاالؤألىابمويعملىهأققمطبنغفهؤفىثثما

المجمفةنأكفأخمفمباسنهصاذمالوءفابااعدفحفففساللافىا



عثىفانيهلنارااالبطغاليسثبئيهمنمقررةابهإلخءمهجرقئ
وهنلمججبالفعيااهذامامنينبعدعثمرفىحملاهاجهلإلنيفلكفعل
منهضرجأنصهئالثيلردإيعماتالمطافطجاوىاذاثغوعااذألناأنها

دجمذبءنيمسدوالثهفادؤويدهاابئناقاجتهوزشعتهديم
المقاومتىصعكأكوهاوجمىماسكايهضبااداهذااأوافيفبهقيىلاالماه

فانيمبالةالمضادقهااللثيومنوإضكتهوثغهوتهقر2رغمونفصؤهرقه
قبوعةلمثمولوالمصعغةوواصالم4داومواليؤقودءيغح9ا

يلشافانأوأفلشهذراعمماياعلىاعثةصانألصةالىدللناثبرإت
هابعالىلشديالرعداكذلكصالعمعهدافسا5لمرديفعهمدواكعريعا
محيهوالمطراالحاردةطلأثياوالريملمغايضالسثائماودوهنهضعفه
اثذوصأيههأاورإضفهلخةواالبااوماماقهثإضعلهمحذهب

مقضووالومايقربترابءنفيهفبقهصمهكطأنوالينمنىآعابنأذادالدظا
الءااليالةمرسلوصفااهالكلأعابهوان4يافاشذفبوا

واصنعئرأسسهاتفاسايماةصالمحعاسمثاويأللصفهثعقوبمطاه
بنانلنقماتإووكبافإلهمحلىطثىىةورميكعاشمقكبهآسكلى
المحألحفامطالثلىأوساتباحامحافىأوالنظاكامحب11
قيتواإثاعلىفافشبؤرقهاةالؤوودثالتبالقطاتكطاقاتطال

قولهالعسيىاواجادابوهاللافاهـاتكبريهفلفساركأاوائلكاه
يعالىلفهاهـحمه

نهعالهالمننتغهكنصفهديهاالقالوبنر

سانهفمامنافسلىصنارهأنهصهعذاقجاةازمم
اصيئأكليهالتلرخةنووهعالموتاآل

ينثوحولمرجملههـتاخاوحأممدالذنجعسصاال
االهووينفمعيىصىبأنفهكطإضعرئ

تعالىاللهوحهلعفسلىالموندثعموافشدئ

للبوفههوفالطببىنامكلمااووعق5شصنج

س2اظهـءنواوأالاحتفيبالطالفأقبلما
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يمدالمحسيينقالىانهسمملعلىاللهصلىافيمنروىالدنماوجمان
ممالمرلتمرناتوهولس7اي1حماكأالمجأهلدرإلحيهاثصؤاانثردةيدي

الوصفط

ادمثاكااوياففاساهباذاهنشحبقثمىللثمالهخالب
فاؤدضسلىذانورته7وولمعنرربمداغامحالونه

قولةاأابنالدينسثأهششابهلأأماألطفوما
األواملمسفاهةعرممنىمانحدنارااعط
ألمأوباىمبأالدجبرءطمحغلبعدىحهسرةنا

فاكربواوقال

المجاباىمنهبببقممجمىبااعب
نشابائمسلمابدنناالالقهأعثتقط6نمطممما

يمثنوئائالفرمحقاابأوايمةجمعاتحمموهالولاابيتاقالت
قىرآنوألدفىجماصارالعثينا1قفاخضوإتهىأجبثىليقثن
وءنافانقاردانتهومقئايخالمعصبليمالرطودقوامنسنائانةا
رث4يغكئرةءالبابمعفوالسودالموهـالئنمالعارمقءنمسدلا
دفيطابمصارامقأمنينفعنهودهـأفاجالمحارااطذيفعلىارصةا

هسطالمباوقالالمدابنافتهثهممألمءفيومىءتادهنهوالخا
ويكرضيناليإثاقصبشقتفانهثونراأاليبهيمءاأردتاذاةيهةائ

ويغرسماقعيهويلفطينعايويوضحممعصوقاباتاثئهموصكشمافيه
الصفرباورواممسسباالفررقوااحمرضاةلهويؤهفانهتسسسباإهفى

فالوأصب

أكمقااكمسرمنؤموأنجمالساؤيرجلىهممكلساخلنسأهاو
االركامنالسكالءبهنهأناأولمعحاظايارضالمجائءناهاو

4ةقرماموفىا

بول11نبجوامنوفيثلهبداحيقمامهييئااكا
مهلذان5اضاهوكلابادلروآناؤلكراءسا

األوللالأأحمماظاعبدنجهلدفىامحيئوقال
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لصضلمنفدبدلثماؤهارهكلوالم

مناقدنلىفعانمحايهاخفولوبكشلى
اسالاهنوينفحيفوفيهعالنهةلثاابهسمارلوهوالمنئورالمحرى

وصكتدبوعسرلبنهلماطالوخامتورامكلوئقوهوثواهلمجنمامنوأمىا
ألرح9فموالمغابئادياخالوتدلكدطهيثميأنلوفىانهالواالممثيهيز
علوأاهعخعوتوخمرىوهوأرفعهـأينوذهـأمحهافةألواقرىوالمح
يواإلصفرالذهواردأهايضواالااللواتاناضرذالوعقبيوعو
يثممساناالبيفىاواوأمأسائوأقاعدءصالونهالراييماوائحةذص

جميهكةرأاللوانارالذهابتمنافاذامةااهثااادامتميكهالناالربا

تزألوالدواحدجماءالمصلقرقلاماأوروايماقرنغلارواجمشاكاةععلوة
إخهاراباكةألكاتيالعمالمحرةلتزثمثاالمحطلوعادعيمارواصكهاتئد

ماناوهالىأقاهـهارواللأةسمحال9برفالتبهقاأما2الميوقتفىا
ىالمحوئفرءاالمنذديوةررههاواة4ءةئاآصواأوأرد

ةإررلصاثالماالؤهاوفعنهصاهانأدقىلىميرلمجبالدهنبنفسبىوا
هأالقثمقفعيةمثهدمانواانعارضقأطالمحصابواقابامقدواومحا

يخانةاعاوزشسمجلىاالصبهفاخذمناذاردهباالعزجةاىوذاتفابم
مسدمنحبأيياوزناوأفيلزكراقزقلاؤينزهؤىقث

ةالصالولةتءلىحالمجومعقبأرأثحةأمنلاقوةاووزقاذفوحالم

لةثمنيافوزحهالمراةمأتكولمحرؤصآتكذمنهوابحومربالمسلث11باقبا
نوبىبهوحاواالواقصةاتلكمناللهإلذنكملفانهاقعابعياهـهاوداط
امةا2والمواة4صهألوأؤقهدهدودهندممعذالهعقابزالكهرىان

لىفسدوذتضطهراةاوزهلقذاالذماالنباتوهدرزوتجهـاحملص
نتكافحاةألبتأكياامحألهممهـاصملإأنواليأمنىفيهيةااشاو
ويملومحبؤوهياقصاأسنانؤومنانيمأانذينالازهـليمقغيرصاأ
أمحالمهتوياخساأساهـدجمالالرابعففىإهـاوهو4يعاسلذىا
كالفانحيدالمحودأمتصألالوانكاناضوائداقمرزاوا

ههتفانهسقىوبعدابعوألمعدكامقمئلهايذوفيانفتههصاجماوعودأبى



يلئووالمياضعفهارهاهمثهالئا9ذائحنتابخوليمامىهةإدذالرافيزدد
فالوالمباهحصاحبمتهىعلايفوهاعهثادآمفوطاكانهالماصكلسه
كيمبنكتوالدمحقال

ورمكىالدييقالىيدمحثىفانةظلضامححمحأذرآمها
المنفثصاصالمجالدعاءاالرزضاصراجمىففاأمافاورد

الوودضعثعيالىثر

جمافهـوبالمنثودصدهمعاهـالىزكنحىاوودالالقإأولم
إئؤجيسعدمتعصبالهأوقال

تاليدىلهوقالىمؤوواالنرجممى4تصدطوفالىإلخظمهلى

اصحعيئكلفيامندىالتسواىفىفكعهغة
وقال

هالشنهلالوردابهلمنكءلىلمدضىانىورالمةلىةذى

4وجىلىاواوى4صورصسنهانىاداؤولىعنوبم

ةبئا7قال

بينولغاليرابينماأدرولمعةوقامشربالمعئثىحمترأت
وحموجمفحدا4اكاوجوأمابعانهصدمنهرنتا

وقالأ
بروأألزهارواءثواممووداانورالمثقيلذ
ورائلمؤندوعامعرةعوانتوراالبت

أأوقأل

جمصيابناولىتوانيأقىالوردالانجروألمةدممالمط
وااابحآأتءمضصأوأنهااناإلئوورتءك

فىلهؤيااللدىابااولثيياماموفةانأ7
طركطصووضاوأعودايوممعتادىماسملىوإتثدنثوت

ووافىإءطؤنأنإلنذخولأدمىاقينةباالححإلت
يحألفه51دايهالىويالفىدمعقانإؤمهبمموالأطألدرثوناالم
انالمبأهجبمطقالثالنذواللسيهاومالسإفالههحيهوكرةأصإ
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جموطابلغمايدديسهامهـلاأوءعلهعهمقدراخممأصلهمنرئ
حاوبيتويهليخءضطىثندنجنىوإكرقانأاأمويثولهببائيا

منهلثمرلهوالصفرااالمرةلونوبئعرقعنيسيلظيرةإبكثبيمايطىور
لطالممنبةثوبهصوتمصلصاءاوحلوىرأبينصفثلمثاإلث

أملاهرأةعلمتدانأنهههخوالمجازبومقواماهـأولدخإقآتلامالأها
صاععهابعلهـاحيالتثافوةحراابهكياثن1السقعاتذريونابيتافيه
عطمهذاوبلىاإدأقكلاعاقءلىاذاريمىرخلأىقثريدديهوفال
بمائولضهاممفالقوحافةىنهاوذاواذاتأسقطامل51المرا
عئوهـوطلنئراوكطبلمجاليهلهفاانهلثأنعبلمنتروعسلفا
حيضهالأسكىآةامحنهبتثووازآلخااممنلويخرعافيالماليمءن
نهاممثمربوتهاالولداتترلوهىضهاأسصوفةصهحثأوان
تطيموومآلؤوىمقئأولدء4ائولمىثالولدوهـولأر

لمالوعلمألمنهارطديسئهأاتلىعنوهـكاهنامنهأنافعةالمأهونة
حاالاتخرجئقداانواناأسواننأفعقوهىوعسلىطءفاسوبم

لىعدابؤاااللثمياهينءناواالذرعالعيمللىصممنهاحوهممهـيعلكلثا
رةىموايمعرلثيرةكلبرهفااونجاضهماسىغرةووهعاكبيوةإهعلمؤها
لمةاهاحأحالةقيطالىبضصأءاااملاانسالغطالالعوؤوزعبمنا
أصقضفمهطوأشمغصآكهاةاداءتقديدظرلثجمأيمالهءساانضرا

الولديمريعاقىمىنافانهاةوصهادهمحهفابخلمحىاملالوالدهءفىاوبئعوان

قصعامهو4نجوفيىلذىاعاوامنواوفيغلفاراهرببهواذابكو
ىصفواقالفالوختصعرناهاا

همإةااوقءالذويوضهـاءنصكاءن

بذهمقؤوفهامثادقأكمهمخيام

وأصادالمعغزفياوقال
صهـاهإلخماقامهـابذداهقءنولكافيهأعئهدماهااذرليىنكا
نلالذواكثحةافيقال

للىيلىنخخبرقمقببوجاأبقالرهوطنمرأكاكل
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خولمكر3وهروزنثالبعإلفغكالمحنالمسينبفبمنلسوجم11
دالمزأجبامنكابهخةيهلثااالدرجةأوللمئرلوهوطفيجابميا
العصبخومنسودهشهالجنماشآصبأضهااألوهاعاى
ثاجموىاألوأصلأقالوارهكالكأمرهالثراالوحمخووابلنمالدمنان

وعفا1بىيالاهألبمانضقالفوالنهريقعناناماالسيل
تعاذلقهاعهرىفاأقال

قيثاثااكباالقرعموانجهنىاذاماتسغياألوض
يمىطوافىاذناباديناالمءلىشطبرفةكلسوفئهنكاه

أصولسناحجمفياقآل
مبيمقفعلوطولهوأصفرأذوقاءالمديمالروفعمموسنيدا
بعمقاقصؤنفوآابمصبغةإلهولءخذلوليأرختالرباقأع

صهباودقرطهسنافهأوجميعمقوأحمرواغروآثىهوأنررقاللهنوفى
لضدبراويخةعيتبريدداتنويمافيفعغعضامنفعافومىدماخنحذومنؤآ
الماالحتلىتزتكهحنرةالصداعيلوينارةاإمقساوئةوأ
جماالصهفهيةلمحابهمدالمئىفانههبانءسالصهااباهاوهيئمطيةو

افيآطممألانمحماوةالرأمىءنالسامقدهنهـنافعاثوخمابهويوهلهأ
ابوممقالفالعهأفىلمحا

جىفنمنيهـعهلىفوصلوفكركةالحبفا

لمحعيفالىهينتةكقريمقأأحررقآز
ونحيالمضبمهائفانظرالفصىكدأنهبعقكا
بثصناهاينسباذأظحثىداألفةتحاتأدا

وؤيباوأكطصايةوالتطرقهعمياصاإيهطيدلؤا

حبيبفىنحصمحبقعلىوجهـهاوجهاصثاالاليبتنى
حمإحمابنباالوتاأ

مماهخضرأقالارةصلوفوبخبرعدوبا
ااوءنمانطافتالأطوأزماوماكاكط

دواكيمبهاإوم
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وبهنجوبمأكلىؤالفنماهعهمأؤتاكألمانوفيا

لؤبهاثلىامنونمامحنجال4وأحهمفغاخأءه4نطب
ضاالكص

ثهلرهاغطفلومأشاعهـةوفوالماالءدا

فيهاوعىنتأفنالمارولنىاازآنسليفيهشاتغوص
أوقال

تراحظافيهامحاسمنهظراووكهرشتنوهرمء
طاختاليلىفمااوهبمابثيصاديغأفرقاايهنبهوآوص

قىحبناوفال
مفألممايمييناوأحروأزرقاقىنهلءذأبدكطإلتيحوفعا
ذكاوفيهـدريدأتأىييهوبهدواصدونذادقالناله

صاتيئإواروضاتأشمركأمممادسمابلبطاء

وشعىلىهـدسةلعةأوأنءثزهاتهارعقءلىاقطادالوابواصخاجي
اممهـاررأيغ9واوزىأبوحراقالدمشق4مرءومابلةأونيوان

المجنهحهاكأنغمرلىىيالراضللثألث53اإخوعلهءلىافعسلىفكان

اوقووبساثينقصثىربهوشهرضكففدسةاافاهاأالرعقلمحجهصمؤرتءلى
قصزفهلوأنشوأصاضافطءئالهـامشونئامحدالةماهصمائىابهةمحمف

االثحاشظألأالالمحقهاقريهنفارهادمونسابوووو9حمافاءن
وفهاأفريدونأبرصأبنبؤانبثاومذاوئهاشهارفااسو
ثقنبىاقولث

الؤمانهناوبنزلةجمامانىءااباشعبالافم
السانرارركاالوجهيبخكرصافيمىتعواىةانوايم

ريتربعانطالاليهاصفحهأءميعهسألةحتءالءب
لطابرعصث4أسأعراغلطى4االغصحأنأؤتفيانصدونا

كفافإءبمطتلامنوحنثامحئهااثابنوقدحفوبئ
نبنطاضءنرادنانثيأبلىمنهساثرقأكرأ
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اوانبالفنوةلةست1هةكءنىلمأبايراكرءث
دانوااأيدىفيلىألىلا3عصشاهاابلىث5واهوا

اكتلفدااالشمائتهطأجاسافيمالورقآامميسااذامحئى
البمانالىوناحاالممكمقوأإضعدإومن
دانهـهماهعبطوءوعموفاصدااوصفانهقاربوقد
لعاناتسيافىزاهـاعنحصافىقانعىثبنفولى

ناجمنطغومفطوعلىآاءهعآفدطهنآمابو
نإلوءلىفرايمغصأوثاووابصرةامالأومنولجهآالوثعانال
يومئغوسلهئن4وكامتفيمطخطءفىواحانصنهاةكالساتين
الاثألثهنطوبئآلثكفاضيايابعثقحهزكهءناوالغوطهاوأثمافاحد

حقشيقعدانالفسباعرأرىاةحكلثوميالمشقبوعرضهاخ
عهـاءاوأزحارهااكتثاتفارهاأإفزلشعاعأرضهالى

اذممهانحارمحخهاطفاململاترددالمهاذأضرءاحنكئهرقصائدوصفه

فاوقدروىبتاناطماألؤيهاصسطرهامهقلمحفمتلوبهعتحهان
أرضهفىالقهبئانقممداةقالخونهااوحاقكعتالخعأراممدإ

ودخقثطقدندرالروعقومةكمابهاخبنباقةبنالديئجمثالوقال
أهعاأوساتقدالمنععلفةونفواقدداقألوفاتيرقاووصهثلةثا

والوردكطباالطبالقذلقدالمهوخهوحماكهاباالورإقالغألب
لفسيماانامللقضباجيمادامنآهراراؤكلتىفالوكيمدهركدا
لمجهروفالتقديهاالزهارإلبيعةءلىيأخذامهأمنكعهأوجتو
كيمينيئالد

هعرلىافيمأفىهرروصةفه4خمبماامقبممجمللاكيف
يدرلىءالوصفهئحواناخجثارنافالىوحىصمابيخه
وخوهايفصكالىتوفاوعيوشذاخأصلشيرمذا

قواستعااللناإمساطاحهممقؤهوهكنافأفزشنامفىصوصالفااضالىقال

ألطءوفاومثىروجميدأكافامقولالعافثاةمعفاوطقىاوبأوفىرث
فيهقىإماالوئطاإمحدبهميئإالبصحرفيأناالاكوو

أممألح



دفترخثانافيفءلىمثر1وقالساهأفاا
اشاالتامعاتصاينااأمخصاسهابتحهؤو
جماناتههنسهأوراقهفغوقيافىإفثاءةقغقطستما

فيهاتلتموانينلمامنآشصمسةجمأهالائفهن
نغووأزهارهوابمثودأنجاؤقدنقلفتقدانزلايخاظافرئعلىالو

أنامدفصزبهجملنارساناالبيصدتاشنهعملفورمائهمموفاب
قؤبهوومغتالماءفاخلإقوداوماكسقطدخفأواعتلوالفيم
شلىههـااطبرالؤاج4ناحشكالتئىمرضهواسضءدلمسيراضعفسكلنحئى
لمجموىااندم

دققدمخضاوةبيممضلوقهةالشبهعنبلالروكا
وممفعاقهتوجفالزهزضهعقدلىالصهأمدىرا

شفتقلؤبرهماكتفىفخاعراليموارناعءن
هثوقوسسنالضيهنهعنااءفا4نهسالسرعهـشعاعود
بقولنعيميةصجنمثواننهممئأقاالاسميطكصنفا
قذادءالمنعنهمةدثفىيموهءلثحقمععىالرسنطقاوا

ثثمقتىهنهالطلىيوباديانثنىفصونلنلغنهافودا

قيمةظلالرقعطيحاليتلوهمرءداحخمرتاطا
يتفشقالذىمنالومجانةفاضهامحاوبهآااللف
الكاالكبقحرعسلىمهاةسهلهحىدءسقباماىاالديننيوهط
منعايهغنتعودهاحمنكردومثاكبنرممررهافيهقكأءبلتوأة

عدنايأوكاأباسفانجمايعبوهذيدهافقلتفىوماخالقيمانايرق
الدهاتعنىيربابنشاكالاالاالخزوىكلالدينبفقضاهااقضىالالء
صهالمعمامرهضاقئامنفىليهااهاعنددخولهةيصلهعاهعااللهسعا

ومعيهةوقراويوةذاتةةهىأفاذميواأافتأمأ4خطقاخهامنثضكائةكط
فارقايالمجاخلنصوهيخاماوأالوصنصيرءلاعئهامحاليعثةحةاالو

ثءثهواذاصعاجماهالحاالمحلىلاذاذيقتكأواالضهاالهالسواينهاوبييئ
مذاتاوهلمحالشقانروطماتزاالصأؤكىلماااأولهـاصبا
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عودالدهربا51صعدأيسسسامغاحترقالىأاأنولإجموا
اتألمهعصااوالنالهفاروأناالدهاصنياخلالاحمؤاأفافوالارؤكلظالى

هرسالاغبمحايشقارأىفيوأزهاوهاسئفىاالوصولحثنباألنغعالع
ولوثوقهالممماشصوساالكأبةاثهوظهـحررجالوش4ثثصمع

آالقدأامفءنهوألةبخلغهـاءإلىآشوتصوكالمةالىدنةافيإوأتظأ
انمماصؤكاحريثمجرىممعرأدتوءقلمحلهالىهثقلاهظفخين

للهاقىاهلىبآدةاهذهصابةانقبلةشوألخازحشئوأنمهاو
اثعاطفءلىلهؤتاوصالىجمهـابرؤيهيولىالميطربقىاثرهاضهات

طحالاهلفعالوةلىهقدإيفابهياعنهخهرذابكلصهاورأىاخإسا
لبددااقال2نديمادانيطحاءكسرىذا41إتحاإهحهقردع

لذهبىوفانود
داهمههائامجلوبيأبيصهردالىاحللم

كهكيفاهـوزهذيلهصثرمياتنم
عارفي1لوظ

يمناأكأفلظابقاهـلةتإلب
النسيمدالأذكتوإمقالىآاقفمن

أنالغىاخاللرمحنغهايهشصافدىأاالدينالحامثخاوقال
يهص2فيتمابدرامامبمازااالنماكا

هءلىءكهتهـتهلشباكهااىكتعبألت
ثءلىءثوفىلاكأبهالدمامينىدبهىكللديخانايدئادثىدترقا
صغدىاالدينلموخصلحثتافتصأثإصعمزاالءثشوحكقمنعهالذىأالد
أنبارةاذههـطايخالمةافيذكرهـكنئعفثاولئلبهمطوس
عنفمقلتطكماثابيفتلدافطإءدراامأمافثنااحالفطتيشبمغمانالا

انردهومغصبمعزل5إتثرامثالنالثءنوثأبيهءو3إالفغاواكأثم
تبعلملىجهورقشبهاةأصالىقالمنثةالكصانالممنرهـفؤلىصاررإءإ

اءدهءلال4فا4نأاإإتالحتهاعيةكثحالالكاكالةانمثلىلمحل

لهـيتمنملإثكلبؤتقوله4كأانءمتدأأاخغ9الىتجفانهبفىلمف
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4شةءلطالفقالهذاخاثرادحمعيرإمات
لثعلمأالعندههنتشبيهئفرهحالءلىالملشبهفلى
كمسقملهقحقهحقىتوهوتهفةحم

ماكافافولهذاءنافيلم
أللشدوذاكبألوث3رهفىبرههانظرالىا

كملهظهنسثتاههكأالذىقثالرفيطأماتر

ابنقولمقهأشعوذيبأاهنصهائعولافدىااوعمدطأنلى
كاهـالة

أللىءاالسكالدرفروندىاظميأكناتقيتثو
شعانيعالالملمغثلغصوسهالمىهرقابدى

الشفممألمانفمأملهبيةذاكبينشهاقيتاذافيوقدءة
وأصنمضوقالبدرالدفي

خبمامه1متغناهاأللعفدتقثوأ8الرلؤااصدقاهتامحاعبخك
وىاجناحواتجليماجينرمقمحوركقسانتحواممطووخضلى
ؤبمقراخطيبوقام8طهالةممحرورقتانحياماخيبتسوة

وعرهقاهزياولستهائةخاوسنهلؤقماطاجما1وقالبرقاعرتما
ممسنهونوخعىرا

حماؤةاالصابملؤاظرناؤهقامحبقسةصبروصدترأتقيو
ممأةائهافغلنمنوالماحبىفطثصأجمبالتفع
دعىسهاواالرعقجمرتوابروالى9جثصهراالدوحما

ممةفراإيااوناابالثأنااالفمفثمقاحفافرتلعى
هـحماقىعيهـىنأبداوذاولهتحطشوذاإدداصءنمة

حالىللهاوصهـذفافصفأبنيوبنينلدالدا
الرلاؤهارقاثمفترممىشيواكلرتهأنجلةلممهعاوحديصة
اةشمصقاؤاليخااكداامماألىاؤاللطهحالمط

أأوفاذ
آبسااحلكوهطؤوحلهانساووضةاباك
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امأسهكهطوفافعمقآثالياحمنراقألغاأنوجمىثىا
مارصاهرأابدفألففهاأفصقوا

روركقاملثصالجمولاعالؤصحاترحاوتلمبلى
ثعالىلتهاة9سنةلؤأطىادبنمفواق

18دونحيمدمىمنلؤآنلر4ابانةمنالوتاحاد
يوضاهدةئىصوالدهونالمننوالىيسعايتيأ

طالكانالكطاخفأقهةلثمةءروناةلى

باءاوقاسسيننةيل4ؤيهااءلمةتامن4ؤبالؤت
االنداكةبالقادتدففاامصأحصاالحتأحيثفى

صاءاليساالضذاومحتىاشاؤثنأياوراهتو

زرقاهلةبمةالمرءنه2اشسعاوالوود
نفوأهـفالتالىحنومزهوأضعفرإلرصاالزهوفنىغضوكاةق

فابطولهصبهلرومقبشأمهأشيمطءاوصأءط
محااالزهاررىميدصامىلهورهىيمععقعآساهة

الورقانغمهعنهمذريافبادرتضإلخحققوااكانما

فرأقىبولخودكاقراأوأيرقمىأكصنوا
اااجرىفهءعارإلوقجماراىوانواجترثغما
هالءفطلمحانؤدنه6فيوانقصىيصومإشأمنأفديه

وكتصالمؤاهذانىالدمادبنمحهلديننأبدوامحولى9دناسصعطمقاونقاتاغنبمله
فاوضاتعافىاقهقاهاةوالناماقرلكرألمروسأ8فضالاقبعالىبهخادءهأ

المغنعهءنأااللمحطاالالاكطرلناجمانىبهاشمذاتوواالهاء ءلصأصى

كازلىاامؤاطاهمطألؤراداثحدهـتعوف8صحرسانىوالمهإثء14 05صمب

ذااقئضنهاوأهطادتاذالثولىزنجهاتذةوانمشووخحأرربهاقوص
عثهاسماكوخهرمنإلبلىالهشهاجتواكنابياتصصلمىططوبت

حهأنرايولملثحدثارمثروروممطنهاعنلاسااضيوماستعاؤبفا
يخاالمحاحمهءلىاياففيوودتخدءدهااياعينتووعةقأموءةثالؤييئاجما

لنضهتروجممطوساععطاذاويهافىاوحديثأسنتهمحىاس2وو
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صيوالطمحلطرقهفعلهاكادمحياساللعركهانلاخياافىطيبأا
ؤناقدلمموعاإلوتهكمربلفماوياوتهبسالمممريخالفلىقأنيماء4
يعرفيالنقطهقولعانرالأنالسيعلىوحهلالشطةتألشهمديم
آفييمدصلهلمحلوارهأوأو4امانبقاالممئغمنويخالثارهواوقالمعث

نسنىوبأللؤداالنتغالفلاالرصلالمجوأرىءعندهفىتقاالنعال

الثداكطرأولسامطاذاحتبمأثمغاتأملفهاويعثمهجمعاةفث
مجقوبأطااأقعرف4اإالفعلمءلىأفذفاسكلومآاتعضأقلبلث
أجمابهااصدالمالربابفتتقدأالمطاماؤيهامنشلاظاابار

ماللىامنمحليهاخاضجمماتووابهاوهدصهاالةلضاام9الاومؤضه

اكياللعدالمةاباأجمتاضهامعتون
أحماكرافرجأمنألطاللةلىاوأكرفأفىوع1مخوقدبسغت

كىاحبهاوبهاكطوقدطباقدافضدهاابدواوصةو

محاروؤيربن1
قماالدايابناحهرينسابادأفمعابهيئأسدبالنالولت
3البواالحالرألدىفاالهاهدرنأتزووالمحذنالووعقاحث
المجامهـموأزكأصانىأتبأعطؤدهاةأنفالسهقبقنمنا

ئمطفياابنكثسدحوااأنعنماثمراليناتس
لقهاوحهنفسدمامينىالدجمأبنابدلتهاضاوقال
ذهربساطحالىطوقديىكلزاهـوالرومقثامصطولية

مولمحاونوراصىنوقمزأءالمفىتباكوالروصقتعمال

ائهأويىؤنجاحدكاؤالممنةلؤفىحرصاثاأوجعفاشوقال
هقيقاصقاللقاليجعداالفقايومهنترىأفاهـفل
يقطوطقضهةمحرقصبعيدائطالورقوائطق

اكجالحهفوالثهاممطاوفطبيهـطانديدإبثأحهءحاالقفوا
بممهمفىفال
افهأحهافتوكلطححلىاإوأاااكصانهساحسةضىوفط

قطبىقسوالمالفبفتكانرهعاابهارتةهـ



ضاواسن2لمتئؤاأسبمضاكاصاطتوتلمتهادلىافيعزاالأاقهثميمأإفاقال
الصبوصكرتالمحطعبثيلفابهـكزسيرإممالفيم81او

مجعتقدلمحسنلتىافىلرلاتلكبها5لمجامنئكرءىدفراابدت
عتقددونابماءالطلتءثأضحبردنكتفاالفىبوأبيمانا
دفعترررهصأءشنهرلهقابلوومق41وجىتلىناوءذ

كذاذكرهأبوزكواليبىاخامحذيلبنكيىهلىأصييافامنلأيخلعثأوقال
إرضةطةاالطنحهتاربؤثالمحجحينفيلهاصانوالؤواؤثقلمألءضا

وفعمائةينوتثشةوهاتهوذكاىغرناط

لخؤاماالىافافىكازا39جمرالضعاىفيانبماتالطةنام

داىهـاأفواأثموتاؤفقااأعصانصصححاايمئ
ماهطصااوجشهاوءالديءلجمنمهـفاص

مداماهجارأصةدسقتهةكلمحياكلالجدرمجسب
خاماقعليميايلاكةدتدوسكحهـاكدىله

إمفةبالرللهادهتغهىنمبننالرصملدينءبدراإلمةأالوزجماوقالى
ةدالولمارلىااعؤءافعلىلعنةفهء ىس

حماهلىعياشهفيتقهاأتاءفىوفىهماتععاثألمةثآاسصةل
الؤأئذاتلمعطغالثردالؤهاذاصشاباالجهاعزعللثحات
فابلءيمصصيىمققاكولافزرجذلفيكتبسفان

دائااهوامقاشاالعاناتؤحكدالمعييالواوفوحماك

لمحسربافاالمرائثتاذرجاهـاكاماعنألبتهمانأءحطثزاصيهؤ
خافىكلصاةثالهآلمحيااهاالناللءالفضعاكقسلىهقاثفىثزأ3هـاص

18الدهناومضاى8فأثااففهمسكألمهإلدوإءةقأمئ 005نغلىىصلىلآلا

ودادودقنهـطكمحيتسباوهرالدهؤضكاقرحوامحور4عووة
واالئوالاكرامالئئى5فاهرةأقوارومقمثرباالةعاهـ

والؤآفةنههننهركقفوع3أضعمحنعثماهاوهقلراخماةال
الممالىامحوتوووبأابرمتهفترلاافىنكوحلمهفايصق

هرير
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رغوتنلىلمالنىقلبالباردةباالؤأءمقالعخؤيو
8درمااأؤبلأالمصناسبلءحمائممخنىلةصقعدندمان

مشعافيهطيعادلضالاةكمهمييغفممالمتا
8مالكأللرهاوزضهادىااتفهـبافصتءاأعهدهزحهااقدك

حوالفالت2تالكزصثىكءلىعغاقصاهاأطرفااليدرك
كأهررشالردمهسءبكصقةفوىاوابلبلهـاوصوت

دماهلاألثسوإدمسخشوفءلىهـديرييمىناقكقرع
8طلمهالبجمهاناربثبوكالإضلمحءإطاأجهيئحينةخل

الماعدوأنجتهـاواأالىعىأههاأضطكبهنىلمكمقمبئ
وأمابأفناننىالمعطهنااقدفافالمجناسذاةبدل

8ادجاماببئأرصمللهـواكموتشالنانسطعنهطوقآم
فماءوعىطهبالهقفقطشهأزهارهاطوالءمنالموجآعمفقى
وازإمحصلافيلصبولىهنعلحأيدتهلمابتووصم
ااصمامخهـلطكلفيتفيذأدبوءنمافىمنربافوجدت

مافواءافمنكناوصصقدكلتالخاثجنأقنهامن6كا
اءوطةافاعططأؤنأنمهصوتاذثاقالوالدناهاااضكصنممه

رأهنأسكصؤدمىكأالىبقثتهارااغتهاكادن

أذيخاوبواخسىبهضطمفتاذالموجتمادعمىخهافص
صسغاتمالتنااثكاهربهالخوالنهواذحاكاكادإتما

الئوالهحسنتدههثىعايهفتوقدةلنرومحوااأكا

طإؤراأكأليزرلةاالنهرفعلوفهـوءلىابواقوشا
جألئنضتهكصبضفألفيلهسيمااكلىعئدتةنهكاه

رقشاكألاوقاثقااوجوهلؤنظمتءفمنسبكحأنث
يثأالرعق41بوجمأوقراقبيفاوكلدصؤوفةحنكاءفه
فاهـثفأدتعاوقمااأغمعداالوالحمامانطظهوم

لمحياءذهراتأءق4ابينولصةساللىناالفغط8وومنكل

8وكنسامخاأيدائهامحرقينصاتيحتختورق

لى61
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6ناحقسذعالألطوونااجماأمغوألىتهاح
أمصداءإفاظأئبهاودوافأممثسعإلثبمعائاحبواكأ
8زصاشبقابالمجونيصرشأفثىبابفيبهنرفيثمغق

حدياءفقاأيدكهاكألإللمنصداءصأريهكاهاأايسى

نحعراعأهنيرتسعرماستعببمأةمفماحبمالاثؤحية
ممتساهدكالمصفةشىلىمهألىفلىالمثماأتمعورراه

عسنعاءومايؤءتدامنأنانعأهامسخماعؤالألسا
قاصأولووضفثأدولمبيجفعسوأآفراقذاتةثغر
3وانضاكدالمججادءثاعزمرحامحنئاذسشاوهاايستلم

3سمراالخاللطءفىتطاهثافهةحمنابهاعيممآبقدهـم
وفاقالرراوزقالىوبوأودعهـأرىاكمبرىم

اأفبغوتهصاءنءممعمهـاصقااليرتمااذإغاا
أفيألوىوؤدةالمحيطؤف3اباكهانابأقيارإصواآا

طتاصاءوقىهـ9ترسحاقانلميرادىاتاطلاحفعاطيغ
مثصراثمالمحدلعملرإلمبنغرادبيلءلىثسىلماالبنشمسط

وؤوداة6وخدالاءشلىمحلبهـهطيمإلمالمعفقاممقينةم
ناوادآإاولينولناشد5يهدخاأودوبثمايفهاأل
فاهأاالنمثوبضغممغارجركامءخفعااالىالقافالعد
يطءأايألنطخصاتوالإفىمالىحكحانقصصطانماأها

صاامثالالبدرالداماعنواغمىقيصياناسكأقىحعى

أواقواضأهاثبريخاايفووصمإتمإجتءقلىإخااثىإورفووت
سعموكاكادالىدصاعىكاءفهمنقطثداعنىضاأ11ممى
وجماطحالديناجموهاش4وقاأل
مئمثاهالالمجاثجملقءجمثالوافىفىمافئ3أل

اووبوبطبالبقاوولىاوجسيي3اوجهـثمدمثطووضسهاخافمر
همةومبمئههقيهضيمىنمابيعمدهخهوؤتااككبهأط

بتشضورجمغولجماالهاخاومرعأهكمحو1وا
تش
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المطريهعشهمثأغابابخنابتاهـاورقانحملافىتاثلد
ثشووالمحداففىوالخهويسبصثوالفسيملمثسدوارقطفم

متطاتبيننأمقلهخاأضتمبهافالنمسيماعهافهماعثومنى
هلجاهاياربابفحهاصسهعساكالمقبظيوخات

يشلجبانابوبوصهااوغلىايخبهعاعالبتمكلطايم
تبالنيمالمح13ءببهعهاصهاساابوابلمامعطأزووورئ

فةمحبطأاتاأيوجماوؤيوكأحاصدايةبابداصظافراممطأوقاد
ودقووفوأذابيرقهبذلمجىيومصاوغاكحاطأأفىأالديباال
ؤمخاوأءأالدئؤبءتورؤتواجمااهاألحهغمتارمقوا
ارهافي

ماراايوحابيععالىحللىكلابوأدهاكاعبهطةااىذ
هـنةإكيابنافقال

ياضعرارابذت41قدشةلئمقالمجوفيهاطاهثفن
اهـهفي1فقالإ

ارماال41وو9زاصوا3فقاقااثبرقفالواذا
مارنةقيثاانجاامحال

زهاوالكفآوكماأجحكأاذهوءفىةذاذلةلىأصمن
يمغبناادوق

كنثضةاحقورافيثضى4و4أجممقتاذانآداافمو
اقىناهـووعكقتؤثمنىكأيرهنايوضوحامهلرأث

ظاادبنءلدينامحثطأثرقاق
ثبىومراكيمهـاوارودنايخايازاالرصطنباتقداخضرانوألالألءها
كشغفىإلمحوىشالتدهكثتوحصهـقألئتنظىوقدهصراواككابضنقساي

هالالتاوقانمفاةصصقفدكوشمأهوواجمااف3حاوزا

جفنيطلولمحإفىمهىوالسقوأرسوحعءطردءدتصبمانهايوىحهصدرانا
عطأوصايطمحثرألشأمشجضوغاألبأقالىإهانوأودروالوردوغأتةةالىسىا

هافللةحيهرهالطلمها
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يزوتزهيرطينفأعهبعصابرياللنغشحئهاعشهر
تعريرداتمفههىسالءقبهاأحاعالهاصوالوارشلى

مأسورؤىمعاللفاطلمقيممدارءلىءألدواحيلأومملأل
ذيريرؤشتشاالنهاذاثأنبدتءبهتدوالصقخهاعقاضت

6ريلوإلفوتاعوقداكبستسآالوداق2ندأخمعهانهاآ
نانيرالىيئنثرتدواهماتحمبهسشعاشعاعبيئوالزالمر

ىمووممو2ثنءمافاؤومقشبهكلهمااذاصبنطسكوا
اوومشهوهـيللمحكصارلميدنينابزإددبافرهماو
ألوظ

لؤهراالنبهماممنهمفؤضسده3اثمبماصغصوهاكعموووعق
الغدخوقياهناللؤاباهزودهقدرعتيمالماءاأرجذ
المحفوللمحص41اوواؤهنولغصنزهرهءأنبائدتمحقفالهـ2

مرزأئرموواءفىايسصنانئصيوامناؤ

مسنوااسبلدوضهاانامحنة3ورفةوحالدااللمحانتوأغر
اثجوابريحانةصبىفباومنبكاصدمهودماحاللىفووأس

مواتهسقلىنىلقلساافهافال

تتأودحمهالئأمحوهاأمثاعحركاصهاالعصانالىفعلراا
مميثقهقةاأوإلبوتقوليكتالةبعاااربابقمرلى

شمفاتوويسقائةينوثينظشلدهاسثىدمودبنلدفياشهـابوقال
مافوفينوعؤ

أدركاثمارهاماوطفلتمشاوؤسهااألنجارناقرالىاظ

كالصباهسالنهداناذلمهأامقومحعبوهاقالضصاع
ثيمنأؤعهتصاىيراأةاالدينجمرهانوقال

التهداىورييسشجانماءإتالروضإفأمطاوقثىث
تأقيناانررثأأطصهقءكاقهامحارالأووافيالوليقنوثط
فةالييعبعمامحثممرةحدىالسفةأؤفيالوموىاينلدمجدامثيخاأوقاأل
افىحيقيإناوركطفيلةثوةهنغالوباءنااسيمءلىالع
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كلبالنلىكممهاإوهؤالطافاقة4أتاصألتمحافارهاو

تعالىالهيهيوفرنابنأفيلداعىأفال لئهساالماشذاءنحميثاففاحدىقحربرىوالززوعقاشيمفان
عاحكالعسسيمااأصاقالتغورؤصيهبيسعواطدنافوقال
يةأذأادخبدابهكأقالئأفرأظابنعين81علألفسلإفاأل
افيلهماتاجماالعؤالاقاضثااأنامتافال
عرثلمجاصالولهاهوإلفموكالزهوقووااؤلسيمأ
مهالنهلفظهفىمقانشدمافىععالابعثىل3ممهيذكرنرأخئلشئ1أظت

جيامحااوصالديئعزاصمسغا
فىالمفطعايهتفنىففحممسقوإلمن

فهبئثسفاهلهـماأحالمحايكرلطةلماء
لنفمعصجدناوموالفالفظهمنيهنشداماهالاههلىبامافوذكرت

لىلهدالدينلهشمابناحدالدفيأبمالمؤرحنهلىلمحاالمفغنلالفا
جيامحاللة51قاجرابنبا
واحنكلوهيثاصطاهعوفطمشالفال

صعوكتااممبيبيبمنهـطقوالثماءهيا
قاألمنوظرأ

ليعبطاولؤاللممغيهااإراااوشدقاغصياضترقةوررض
بذهـحؤماروأؤااسويداأفويدخكمساهلئعرولوظل

أرشعبهأكففخهوفاجةبناوقال
خفعراحمةيوتففصمندرعامفومخاظنصتىقدرق

قاهزلةبمقىباتحفصديصهاصونكالاهاتحتى

ثحرةبهنهرتحففيالرصاألو
فهـانعناالدءتوحهيرةأفأاخعيهتفا

أئهالإفالىطسحراعةسكلإللةغىقىأورق5ؤكوأ

سلعيدفيدفيءلىاإلؤوقال
شحهبيمافاوهااعةنكةاخهواكاكا
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قركرهانالغصعكإمااهـمدقءبئناأباثتلما

لغايهادوأطالمعاربهأبعضقالأ
بفرطهمقداكالمدئو3ءةأمحمالمثسطينمحفغ

رجمىودهحهاؤحهاطءيهاإءل4مغىالديباجشفماءلى

دهكىبابهردفلمسهممدوحهلهطرفدانشفىوإء
الذهـرحىانااعبلىبنفيالامحيىوق

يههثيعادءثانميهماويااويووؤكووضعكتصحو
محبمهنسائلحا4منىقهـايرقيأدخةكاتين5تألحظهـا
رنجوآلسباتأمسفايمكأئهكنلمجىمنسخهـجمهافامحق
شثىدوددخوأيصأحرفيهاذبدااحصاهـكأن

رييإتجعدبافطوسوإولممسىألذأمودباالم8و
أنداكفيداعذاالمنهنموانات4حجنبوعاياح

هـتنظصوننااقأونرقثىلةفالةءفئمنيىغاؤجم
فروأوكاهاثوصياءلديهىنبفهنىعسكل4عضوخص

تمعثرالرفيتأنةىيأذإلللةاثواتصالروتهفااذا
جعفركوإللفوهـكيىقاووكداوملبوالررووإهافضابه

لمى9ؤحةإساقهلىا5لافىرصهالاإقاضىاأناؤوحررتظابيطعلىالرقاذأ
قثردعهادامنظزهرؤدوالباناقابخمقالققكويافعوانلوى
فقاتلءكركةثىهاولسالبهاءلمأليلىحملراشالكةالمهالؤابهافوق
ء01الماءقأملتفىت3قرمحيالىأماالأفةبهإفىيافرارقمآأةث9أ

ماتة

بثارباحمةإاووأئألضاالوأبدلقهكأا9كرأحرءطدرالاءم
أفقال

جألءماحممانوهـالملوثإكاقالئداهمألرصنهازهـصؤ
خفائهاجمامحيمقصعاجمابتحاأوقإط

أصشووأرفأأادكطءهافطت3سبااإبهافيطردإغتوكأشس
روحمونقثبهألحثصدءمقألم6إإاقينمحصخطءقيصدبثى
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يةبئحصهدةلمثسنإضةكمحوالودحيلقبكثن
زوأؤالمريوفءقطيهادالرالصيلاسضمنعلرتقلى

رةأصةلثنمىلثوابصعاعكثديرهمنءبسلورةلىعوألح
ألعثومىالرءبممهـسقعحسىءقءلىتروقنىاالمسيليومسفزهو

أخحكولىاليىمنلؤبفطتالغجيضىعربالمحاتدقىارتأنالى
ورأحممقل15الظدمهيديوصلافيتااالأمفىنحبنىنجمان
مضلاثتأواأغاديإفثاكهانعهربطاالنزهةكأكبمنممقأتوأ
محدجمآبننصرالقهفياااءصإيأائئالمىكااسردفيالىكاعلفاصنا

واناءخصصوابولؤالاالزهاوأزلىءنولملىالموصعويعبدا
إلنةءلىثروقاتفهتفهكلاذفعاالصصاتصالمةبالمتانات

خهاكمأكرفتءلىدوغويماالصابآلففىأبوفصهانداخف
تهوقاوءلىمفأصرتهضإوأعلهإتاكرماهاوطيب

ترصاهاءنقرذكرىربيهكهثاذكروفااذ
طإورفىاومحافلدخاثيعربحذاشاماصىذكئاا

وار3راالصبركمحلىسخهاءلىكلءينىيزئايخاإلمعثالرالص
اتاةوزيفموقاةنزهـازيههارالمسغماتأحدتمءق

خاإبطههمرادتاناماضلأمامنهثوأأفثاءعشاكةااألاكتمافهـلىونفضوا
صاالضأحمامجمسهركىطةربساناشصطومهودأتاعرأئثساكفىأوإ

نيعهشطءأةانارصكهالمسبهولتونحنأرجنانحالزيم4وها
ثافباالصيشاماملحاسممألمممفاالكأارابآلإهلى3ا6وااطقةأا

اورشىقاتصثأاءصألمحعلمعطاذاتورأثشطلمكلطبرتلى1أتألضمايثن
انبئافماجثصاوقااءاألاتأكاومابافىاحقامفىصهـالمصدكاح6إر

ديخاالشثيوتحمدااذحاثعبهىشايأالهيقفلمحباحل5تمثات
فاءمثمأعفاغأصهإحماموحمالءلتمكحاافالىاأألد
جماالمساعكنمإأوصواذكاالكتثالمفخأنوحوأأءكااثاتياذ

ثرلوأشهكأفأثإءرفطيأغيرافراقءناالمحببطشأارجوثمطب
ثهحمموءتشيردامعغبمتإضالثنعوزؤلمواالكق7األفي
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راقومحقدامحرولمحاهقىالحافىئألف

ممتهاصعبامنعليشافتتاو3مهـاغرشلىمساناهاتفئ
والخضاقاكفاالمجعاوإطثماءاالمدنالىتففهطدفلو

جمهاهلنصهبىالحمندلمحدبنلدينامىثمعاخطمتأؤقاث
لمهنثنىءنأنشلىجعيائةونينكاسلسنقويامنلؤفي

ظتوهرمنهباطوباومفىمرقسوحدطيرأاعنهناهسكاع

ولالراحةنىاصرابحااباب11

لىواليهنديماوجهوهواليفغدمعهكلئأصنجألزشوأبا
وهعأقدوالسمارةمنأطيخوواوباجوقبمساواليزحمالمجلى

تاماتوانئهائوضرثرأوساأكمراماوخالثولى1تندىلى9الثهمدكط
بابشر4ؤتمقكوعيدةددتاللماءمخساتومتىالاهـهوحلىفاول

ونهبنسهلرلساأحصقوماومنيناهواو5ماانانماحرعف
أئوابياكائراءوالمذهحلولؤرىالزصاجبدالذعالؤصاجففل

الدولوالنديةاو4واليفقدهنهعثطخومىاكصاخ
حرفاشآوهـ3ااافىرههالىنهومنيتعاثرمنهبالذهـواصمنحصماقىمايرفعو
اقاالرجالآهالوااشولذممىيائداصاامنكرايوأمابهلمننلقا
لةعاونةوسطوهـةغتهءوهدانطفكثهوهوأشماوفوكمألونيجا
وآفظبأوفيينممةوأفانهآأبئلمحوذانرمهمىاؤءلهعنأوقأ

كأبهيرفىالزدفذكوالريوألمجىتبلىوالتىثالعهامرفقا
4عالذهابويقليةدلغاالومةبهروردبناثوحانهظوفواب

قيهأععديكأفاالطفرسامحقوجفلمقييرماموفمتاوؤيرجدقيا
اللهدضوكامىأبىبنممعالالىبمهفذهحهفعوفاهـديضالف3همحشث
هلوصفنةإمدمقتيزيلهبنصالوأةأووجدديخاراكالئةفباء4حه
جمناهةءاعصصاوقولوءإئحائةصاضهالبقيفانااالكونماثممكلكا

بكلمبلمالىاللهمولىوكهانابهيهاطعاألوجمهليقعبلةألدائم

دحوأمثألمومممومعةوالاآومماوإوبعفوجمىوفإففيففبثى
ااةة101
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بععىثصأثماامكالتههينأاالخرالدعلىزجمةاإتوعيةمثىأالفافلة
سن8كاالبفمازشرصتفيروزجبزبدجةالدولذمطالىالنهأبة
الظاطرالىررالصابةالدولةزآ4عهأودألاقألممهـبادالتاكمنمايكهن
ماذكرهأحماالمالبثاوالمجافيتالهالمضتغلرفةالمضادرةاالشسعاءامن

ىؤساةيمرحسركتبددوننجهاللكمحبداىسوانائهاذعقياا
طمالةوانوبهكسافىاياليهماائاجبلةقصةئابروتكبدالمجعلى

ندئمثونيولىممرهـفوألىمنهاقادتهصهرمامالهادافااللنامىنانامنآا
فقالشصرهلى8

افوولوصسيوتفيهمانوماةماأجلىمنفهالخمااتنصوت
اللعودىماليئ5ااقعتصكوهالالجطغنغنىتحى
صقألهالذكطاقولياالىرجععتطوليقنىنادىلمأىفياليت
اومضرربهعةفىيهاأيموحنتولقففئالخاكاممهاوآللمتنى

لموداثحلاهبذاؤومحىاصاللىةععيمادآثطبأللىليترال
األمواللتئداقصعه4طنقاخبارقلبق2ولةسجبولماثنه
هوقلالىدعثانتضهرضىمحوانبثمماشماهالتةوبئئىالرداعالض

أرادالىلسولطنا4ؤافىافأحاببئابهزأوافىآذاأليمال1هآللدوسه
الذىجبوسعندناىااهجككايتإضاهرقللهقالاالزعواف
قاليلثخجوابلمناعطلهنىاثمأقهاقالقيتهمالناظدأثاناداكما

ةااابثارمةإةامن4عليىفاذالةجببابافىؤفصتمرلىالر
عاالذأتالعافائؤلفلاوسولقالهرقلبابلىماصلمثالمجوعثوةوك
ىمهوكانذالممبالالمععةابصافرايضهفدخدتسليهضولبالدلىأذنحتى
لمحيتهاءلىفذوإألبمعالةاههـوءددعىفاة4فأشيتءإثبوداللاسلهإ

بأؤهـودأقيبأهـتحماقواوجموهوعدمحلىومووداعادشدحتهط
خيراهكرتلىإينانمضهءأنمياهلفيويرامعهءأئرفىفنىأمفما

كهوإتقطابلىاممثبقفتجءكارفماتلحافااكفعاقداصلمحات
مموساءندفكلىاصكرخمألسكهسلهءنآلكلمازصهوجهـقىأخمفوألصاصأل

يسلمحإللىإدثهانهلدلحانقلمتبيانادكرائابهوامهاتايداؤ
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باللىوالئثاالىينأفاثابليولمحثناوومحإبوسمصلةثبملطهداحغئهى
كوصسلهفقاتهطمعتلمعإلواللهيفولعلىالحمعتهماقعدتكلى

قدئمقاتمنىنابعدماضقالففطءآلمعالاوقدصرلمحهثلملهآلل
المسجوهففوبثاالسالمعنارتديهثهـجماقطتفزأرهبمنهـحللى
رفىةالىطهسبالمدينةهعلومنهذآققبلالسعالالمحاخثهلىبأ
عتمردالهربىافيورابؤمىونألراشبزثفانحهنتتذامن

نهمكاالىااوعىسئملاالعرلىنأملمالهـزوتصففثتقاليألصالم
لتىممناداومعسنعدآصكملىنآقدحافاداخادمصرقنهبرايسهعلى

ضوقالثالفضةافوموائدالذدنصلتعتفحرفآطعاايهاف
افاائكلاعنعيسمحلمعلبهاصاللهوليرباوقالتيدتفق

فيهطوكلقليثنقولكنسمممليهاللهنمءلىفقالالفضةالذهب
فيوأباهبلذابطساس8صنمالخلغفيممتوأالذهطكلفألاحهلش
يديهيئخادملىاثهأوىلصفوافىدرغسلتبالذةيدهفغلةالغف

فوضععفإللمجوهرمرصعةكوأمىععهصاذامحدصساعتفحومموجما

الذهىتباقعليهنابهيواريتطئملىطوقثنثمعثلمجنهعفموهتكق
أههثانهاضيهماومىهماعالماغااباائاصثيعارهلهـمحنكلنهعق3دفغع

حاء4نىايدهاومنهعقأراحلمالناعطائرفالعلىهانابمرقئصكلى8صسنا
يةالمجأرتااصافأومتوردفيهاماليرىايدهائمةصانتيهفيهامسلن

نافطوباوردماهمححامةوصنعالرحتىاالنأمملىائاللصفوتاوص
أومأتثمافيهفثهرغالمعسكحاهةءلىفوفرتأيهاأومأتثم4ثة
راسر4ماثمانفضحثىيوفرفيزلفلمجبلةىتهرأتاعلىنؤلفعالرصؤثا

الوفرعاالمجثلىااثمانجآبهبدثإمموورصيشدقامنصلفنهك
اسهفعهصكفلىيخنيخافاندقعلتثشاأفالفقاضهثمحلط

اياولاومانكالتأومامئنادملةمحصطرلته
لملسلائرحقلقصاثادءمفدإجميماصماكالمقعثىنل

ضللمةاصمحؤاويةمابققبراابعهمهمولىوإلدجففةآ
نحقالقاتاالاذقوالقوأئقالثمهجفابدتحثىففمتنطقا
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غشاالمجىادىكأشمارالىوسلمعإلافلىاللهريمولثابشثاعرابئ
ويقلنجماالنهنققنيقافاندفعننيغنينالهنققالرلط

انرعولماظاللىأجميئبسمانأقضتالدارلمن
أالؤمانث2لمحادمبهرالالجعنةالمغنىذاك

فالهفايقمنأثدرألهث2لىهدموتيساحتىؤجمكلقال
حسانمحنثهممالنىثرأفاالننعوتاوالتىأنمثداالبياتثمسعاناقا

2لؤقةعسانأهوجمالضطكذلكأتوةبملهفأعرنيمقلتهواس
وانسألماوأقربئالديهأيهافادةححعاتهملىانلىلىقهوقرة

كبرهعوثبرثاطقبوهضالوقوامخرألتأهتهلىافادلمحعهاميئبالتهلم
قفبهأفاءالدةقاذامرافهـالضثنلهقاللهومافشتعكراشمعا
شزصاامالهأفكلنانوأسفئثايخاهرقلافىرجهؤفىثبهيهعلينابالله

لشغاءاانقلتجنازتهىءنفممنعلناساوجدتلضطنطنيةاظتظاد

محقرجةعمعةأأىبنالدينفقم3يما2اوذبسظافمأمعاليهسسق
ئكاعالهكتعهطووهسعوهومنلبرقهعهالدفيميحيما
لعادورانااطأئرأرادسكااالماقاباذاهمجوقحةطائرءلىطهو
فيهوترلىءثربهفاذايالثموبعإصهعالطافىباؤإئهوقفوعنفرضيماواو
مافيهتئوبوركأسةمحمائةودهلوصهفالثلطافىافربخماأمنث

همىوآيالياتقملقيرهفاندرممفيهوأيبق
تصويرواوئبملمااهسحسناكرزورىهتءهـأناطائو
علورلدسادممارحتصهوفاشهامدلمالفنغمىعدفاضو

ظهلىابأءبدتيمجمانهأأحؤسكأال8فوا
صفيرىلىعلىبهتمسىا3مدرإكضراخطنخافواذا

إيرفافحرشاأمماصىاهفاكرألةيباتاهذهتبتقات
انهكانةداالفراحرمموائداورواحاهفجماأثعااقاليعالءل

لثخا41مومغفتصهقاالبكلامألادالىثعلعراقااسأمهـالةالزمق
لاالئذالثكانانههـفيناظشكالتفيالخصوواالثداممودواال

ايديهوقعذاانوعافامبوةاوأهدلثذهااسلاومناحوماعلم
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اجمىلؤاحهفالىلمصوبى2يائلفولاهمرفأثرأةذهلمذئ
جديدكردارسمنهمأشبهالمجو3وأمحطألهاثدأعىادو

بممىوالجنهةعاقرحاثواثركطاؤألىقاقءمفىهصاس

فآرسىمماوإبامأفاغحستهايإقييفامحسالراحناتداوعآث
الفوأوهـهىبالقموإقدرعتهاباتهارعجمهاكفمال

نممىظاصهعاتامماداوتوالربهاجيلميهامازرتإحفالى
عاالعاالهذااهنذالعضيؤقالبعائادناواحمماقال

اجؤأريناأبالداأتبيلم51صنوضقاتيىء4أداالمحهنان
رواكابهاأفىهأصادمتعاحهات

وسطمااهوارسىءتاكوهامثىش8يومطبتبم
الثاقاثواهامثمعنكهمءطرحالدلحىقصابومحندى

نثقالألااعايارتمادوالهـاححمبجمواليهماؤرتافال

إبثاوحئىانطاعواضغاثإقغااكالرقاقءفىمنابمم
أيضاوقال

وملفعحهـحافاالةىامةمبالىعمرىبنلناس
ندفيدونطفانىالاذا3وحهاقسالابنفآلرثىكسرى

لمحعالثىابااأخن
اوغبرلىئحاامنعربابرزلتلمحسفاوبرئظنمهال6كا
هـلداوةماسؤالغهباافتقمثتائارالمؤاواذا
داعورهنءةذاإنوجامحاسألهسشؤالمانخ98كأ

كفأاابنوقال

اواطأافثالاكانبمىللمنلىامجعلطوساق

كالةبمأصحسدغاوؤنددعغفخدهإيغغ
ابرإللمالمقأطرفبمبأداليلطكعفأصابدا

قاوببطأنفعاءأصمدفبهوماصمقسعي
يخاودععىضصبدمنةووفاقهئمةطفىوأفنهئمسنههـهوللوهؤإلقكابناافىفا
أائةسو

داوت
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ايوانهئاؤشوواقكوىبنماثهاوارشؤحاجتها
اطانهعتفغدتهاوثروةؤحلةتءدناععافيهؤاه

تعألىللهارحمهدىةالداإلحاهثيئ1وقا
مصورهوفحهطيناثتكلاسكاشىعهاوأل9هن
أنفرإصبابةافوطالدارمقلىاجهز4ورامنمرفيفلتوقة
الىههالة4رشزحاحييئينرالدالمرحعومثصقاذ
وأوتاجهلكذىبهساحملىديهعسعحشاأدمرتاذاما
يهعوممطثصقيمعرألساساندكلكولشىأناسادهانيالفسبكط
لثاالمعبدونأبوهراباثفةاكرهويومامأذهـألموبباسببداقالت

أبوربنسانإوهولحونلمجيمبنءالوزيرعبداررةىأروثوحهنجابدرونا
فىاولوالذقدالىومقيمنجألقتنارجعفممااليذكلطهومزالماقب

مؤولهـلفتفلمنجضةتغريهىامحذروهاشمشادقؤايخفدتنلقمطنا
مىاافعطخقداعولفةوقكلمادفطييخهالفاالىاهـمتضقراولى
موممهورادقيعودومموأئدهـبعقىعلىوجاهىتجالخهمفدخلأماموا

فثاب41آةثصمؤرتءلىبهارأسالحاءقيصربانصأقىءصومسابودىفصوره
كاكاعايهاالبوركطالمائدقالىنمنعأهقىوأكقخسةبموالمذاءق
لماثدةااءأليابووءقاوسهس6كاالىفاءلىارةأفىاامدالىمقبإوهة

إدينلورةفأخبرهالمالتفىامفقطبهيرأهثولمجارسانإصوؤاتؤاقاعن
هؤء4هرخةشهتاساوروهرألصاوفئأنامنفقمالخبوهعنألهفيديه
روحأموقرةهـدجاوجعلقرجمنفسهامسيفالىاموقدمنهاالذاليلمة

وهـكامنهةت15انةالىاالممدلاقلىبفاخمايههلىوشماداصخأنالى
ىفلالذيناثاحالاوفادجمماأفاعءنءشقلضكريمى
ألىهللنه41وحم

يطوهـهامبتاثناإصاثتحاملمداؤويس3
إماثياتماذهبنقحفاهـفقمفنذضماالادء

تعالىله41لوردمحرشابنالدينزيخافالأ
بأعافافوقثمنساجاث
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ببدللنهفقطدضإللمحدءاداده

مىملعلمحيهاجميعفيفابئميئلالمىكعلوظ
هوأتاللندابنضىأجودأزدويااثناممبةأدوبر

سىعيضوئناأجلورنهباهلىبادوبلاأعفواكسو
هفثناحلةأببنلدتيالثهابقالعريئكطئائئلتا

أسيهتجرإلالئنلعدايتوحنينىءإمثوابإإلصهأعقم
كاحماأامحهحديثككواجعلسقنىفدحشااارأهنناوكيى

وصبمائةوحمهعفئثنةمسمولدأكوناطىأاالمحاجبنهيمابهرالوظ
ثعافىةا

فيبزاابهابغيمافالمجبلهطثحثفحأكاسيارب
ارحاجمطالىبأهنصالاالءألثرمنلمارأينا

ودفقالاسمحسودوصف4ماثقئرحدابههووةجمالبناجمىالدءباألوظ
اوئحا

الهعللثرقاصاالصالمونثردتاهرزجاجةمانندالىساشحعا
منللصلالثامنجفىربيننا4تجالمدامساشبهتصب

ميدمنهصمدجاصدكفابكلبلىنهاااالؤارلىو
نصغىن4وصيئلقهافضلىنجافيلاشهابقاضىاقاللقوصآأاإقولالم

بهوطافلعنبطاعذخحراالكانعةوامنون4هوأ2تجعهدمنجوهرمحنولن
طادمنهفصدحاالبويقعايهقهقتعوهوئحةالمنهنفااصاأ
اانحؤدرمماىممظلىمحيدبنناوموإلنابدوالىبحدحلففآرأوالمدانم
دكلهداأبفيامسإىالهافىللهافععاهيىلداينيرباأاداالا

ينخثاوعنةلاالولربيفيألثوعؤهاقهآادازسمبناللهلفكل
رركطفأصةدوءثافىاالخالقومولؤقابميصدهبمصكاموا2قلىائةبعو
معمهدمامافقالىالعندحصكماضلىوىبهنايقبمولينعالغؤمذا
نمبنإاملطلغالهكاناشاوسللضفحلىيالبالر4شتدالفعالى
كاذلةالهقثا3ثااصملىكأنلفعلىااصخمتيهسعطوانسبةافطهق
ضاةتاغيووالطهثوإمايةأوهسثىصلذاأنبأعقكمىمإمداهنىلطأ
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لخالصد3مصضالخممبناهحلطرحاكلدالالمحورانهاماربلم
حمثاوانكاما4إفىكاجنمممرفهقاندأواالمعلىمعيتة

افهإلمتعاطىعتامىهشاأوكاحزالواتمداماينتالطوب
ئميسفمحقلهزلانحورجماولنهبلهلىاثمفاةأاتشستاافوافي
أاألوالمملود9هورهكقةصمباشامحاافاالسههولف
والدكلةلعماتجاالمتهانظممنثعئمحباجميوابثنانوااتهذالنمذامق
الغريبأثصربكسنوبجيدتذءتهبصءودالمملوكلىيئثرهمقوخم

مجمطأنمنأجلموألناومدحنهالكزخمريبية4خمرثحؤهق
خانهجمالىالقهونسألأوجمعانهاالديفبيانحعرأوسانهحبدأواقلم

االدصيقبلماباكبةوكرمهبنهازماثةاتوودعومقاثه

ينالمحالةفيظمتفهررابهاءدموعهباحتنحمىمانهفاباتاطالالثى
حوالفاالبتهلهبصدويثوخلهحمااالكزافميمالىكأوانتعنياشمانه

سنفاالىحبيبفالخمفوجدهاحلفسارخادحقإلفأعالفهتما9
ويقفةاالطفابالمهـيأئكالزؤسالىصارهجماهلاقودئكبت

لتكايتامحتهمنعللهضاوخحرثيفهببهيئبعدالعثعفهصذفلئعق
ياشعبفاذقالتهنفاولغفاقريخهبوتهإبذافهرةكمهلة

جماتنثاقاضكطاثهـقاليأالرالأوالمحمابوقدذكوتهالمجوادكاهنااراة
لىيةاللهوحمه

صهادىقدصكعنلىللئيدلتهمخأللثكلماكمذورا
رجيارىضصكووماجاهدءصمهواء

نجارىمحيطاالؤلتاماتفيهوفاذاماتاماتها
محاألحمراوالنهايةوهذاابضاممائلنهايةاخهذا
بالألساوأوالستىاذاقاماباتيينلهالصاكأن
اتجالناومنمردهةينااللممنكؤباقدرع

تعالىتهاهولمحاافضراالو

حفبامسئبئثااوراغنىجشعقا
حإتفالهأصى3هبانجوفءفمى
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المتههوناهفففسلمحوىاىجمالبهأحأاللئئواعنىيدوأنشلى
أهدحوردابمءلىءذبكثناصمااحناأقلىثرأدى

سغوءسمنأدشعاكمدادءاصكيبابذرأاتف
كيمافيقال
ومسعساادلهماذاموآأالثلفىءزجاجهقلىحصنحتا
اأشثداآءداالمداعثرفحويلنقارفاقاصلىضرريتأ

زالمعبناأقالألبيا
عدالطانابضعرفعلىظبىبئنااهةالملىقايئحهأن
وقهقهـاالفديمقاؤحءلىفبتهاحثىالمقاةاسمهلما

سطيهالقهرحمهالمحكملىسصقابنهيماجمالم

اميهناقالرورتىبأءلىضاءأءلديهمالمداماإلرلقكأن
عنالمنأتخاقلملليهتامنرقابيصثىكانشوبواوؤد

الخثرىمماعدا

قوتابمنقادالناولطير3قهابئقناوالراحكأن
ميههاهرلىالمواوفاسىأا

الولداتوضحماتخالهقالحصـف3حمأكهابرإقنا
صعدالهسويصرعهليالؤهماذادساببنىمنبداطا

عليهإدتهوتبعماثةومرةاحدهـسثةأؤمرأجمالمحارا

ألمحدقوهسؤصوقلوبأمناكللهلغتايريئيلثإلحبا
اكحقاالبر51ذالىطلالوةصييعبنهطواجلوينلىمروق

والشرقالكصهئينا3ولنماءالمحياةبهقرينوبتبخ
اهرقأاهاعطاءنيرشلىفظصلهأابمالخدا3حتى

فىتهااللة4كأحممأوراابهوبانالثروقا
لاإفألودأمناقوقدييلىميئاووقالراحمولما

كأبرىبىأمحوداأإلمونءفىمحهكلهفومحبادأنذحوء
اخهالمعؤىلحدالدينءسنرقالط

تء3اسزاووقمالماالىاأدخءقوصىالامجاسيطفيمهـاألمجب
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هابتقيائكألمابينناةقأقةباشللم
اللهوحمهلقراطىالدفياشابروقال
يفكدامهاودآفهتقدقالتىوبطثىراوو2تبا

لئامغوهنامحمنىهفاثاكدفيهماصتىمافىتوأ
سبصائة2بعهنآلالممتقريؤفىلمحقاجمالبنوالديئدقأل

اجمبارأينكنأدمعحاكأالبالمااراوفىسبلا
نقالبااحنهطلقالبرالثفبدمجملراووقابينها

وأءادكالىالنه4لمادىالمؤأبىلىللوظ

روسلوماكأكأبذارعنهقالبىءواشفقالراقتثاصل
عقوليايامىمنصؤاهالدهذاارقدواسفك

عادوأباطيهلعإلفامحدبنوقأل
نافوللناظرمجسقأؤهىأثىبرالمواهرالمجاانا

ظاهرىنحائلةلمحالعاشيكنءولماجقفاظهوماواصه
يخكرابااالبفآلبواطىابشربالمجفيقالمفلأثرما

شذنإلثقطفيهديفلمانهيقولكانالمحرثحكسوزرناالبكانالخوأطى
كأننههثاجؤاءلهوقالارقاشنفضلعندهوتهلهفاوعىسنةمثرين
بهففيهطلىأفىاألولديناالمرصألحافابدألهقمذعوقااكلىجتهعنااعا
سنههوموئةوستهاؤإلنينخلمذكوريسنةاألؤاحدأتحتفىءلى

عاثاللههرومنهسمانةثفيخاولسحعيخاا

صىوايثطمنىوقربيمحولىعأمط3واداىاةبافوحتىءن
ىتالةهالىدالةاقدعمادرتهماأخمصتحتقفدىنجات

ءهصوفيأةوخىواحاألجمالمجبلعبهالعامعشناباب1ء

والىؤساالملوكحامنمدلمحمقاالكركإفصلىا

لمحثارأهلىردعخعمالهطيدئ1لغصل11
ممبءلىممقمثهـيهأوماابادلعالثاألفا
دائهاوايممتدطءاالخواندايالراكفم1
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ألععاقا6اشعراااهنصفلمحمغىنحأمدإف1

يغارلىأءتاهناقاتفالماصابوقذئالاموىكدقالايالثرلأافصل1
بشتكلأيبدوالد

لئديراالمداءآللملىاعثدنستنهاثدالااذامطوحرت

موىأاحابونانحالنكئىمالكؤسىالالغسل

قدثصهلراصعابىلنيصاأوقأللفرحااأئراححيمفاليعىأريمماأوقال
حاالةاةصأالمثابنعمداقالهمايممدوإلقالراتوآأوقالهالروح

لنميفيوهـأسرعئايالنعايبىوقالبذانهأظرفيلدفيامماحمثمتما
ذافبعزااانابهاحظأوقالىالراضاةروقهامعدتالدوقالصوورا

وءهالظالنفسوفريصنامائحعالصدقأحوافىودبعالمئتمثى

البهورعايكوسنددنااددرحماىحميخامنشقريزاالداغخلىاللاص
تىناقهـرليماويهلينلدالفحيإلبلىصؤثماطرامحنكموإكما
غلىش1افأظفولوثصيووملالمعتقالمعحسلالمروقالمصفتىاا

فبمنىايؤ9االسبنمطععوكأنفيه4نعهـيمءلىمإثعالىإصأنه
الذلىدتهدعااإهـباواءنآهـاسروولعؤوجلللهاألذوموبمةالمجففطئء
وبدألالنااننةالبأوؤيلالمحونهبلبيذفيوازقكالذهبا
صتىعوهدفعالأثذمثليههناول9وئألثانيأالمذالمدؤقالنإلذا

سمشوكللىدياصابأ6شلوانعوددلالمبنيزيدوقالنجإقوايقتله
ألخطلمالصاادعبأوقالعدألئحدوالينحاالجوااشربفألأسسلىجبهة
انقالطامنهكفاقالوهاخاو3و3لىكااوقالةانحرلىصف

قثرلطثأوأكلثامادأليعاطرلةابيماعه
دقأتشصافلمعالنىكعاحمطاذأماندجمى

ثرأماومننهااميواعامكننى6ءسكألذثلأجماتفحو

شانآدوةأإفسأاقةصطىتصألتماطمممفياقةصدثايخوةقماطةالىإوقا
ءشوهعهكانترصوهمنئفافعصبةيفيهنىولصرادلط

لمفةاالهوجممخيرةاهاءنشاؤالمحدثفيهاومحرعقءلىبشرباو
اشتهأهاقالأنياخمرعيفأفيمقروقثوجمهـهـانمطفداكاوإئنعا
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ثطأأفتللنوإئوقاللهأحمهاخيرفوبهابايوحلفىمهوعنىضا
عيامايشولتوايهؤىعنغالمهنصرانيامحقاثنصدقكديضاابأنحيط

ثأطلهأبهونكوليالمأممنكلالمجاحظالويهعنادالضعفا
أسلممى2الحالمطهلأوالثائثقيلىلالقداللنبيذكانؤامغ
أصروواخمايةفىاتينتلذصاممادكهىكذباثالخامساسوخإخوالرأ

بخراثنصففالإيصعواابيامنحاامعداانحرلمبنلماثابيلىاالنحس
وقااالءداكفاطرق

دبيببينثارأاععدامفطأهـاكرةا11لدىشبتأداشصسى
ربقماوجوهمحاأجهاهلورونهىاودغنزاكذااكتقي
لكلغاقوممالدايلطبءوومربااضابتابأالماثنثربؤقال
أههرجمامنؤدراوانىالففتهافتهابىوالنكفعااليناللمنىجماالؤالصا
كبصفخهأفصغتهافىاعوفذالضاشوبهاأيهوقأنبهارامكلهنيئاا
الحمابرإلديالواعاوذوحبافثاافىفئجلدمثوهناحائغنوأ
افدتلوبرلتوامحوئتفإفالوذجاكلأالىالثوتفغالوطانتصأعوايناله

بنالىارجلىبأكبجووميأحوصمنقصرأنكواعوجمفأطول
قحىلماتببغدادوثاغائةوستينسلسالمذكثوسنةأقىافقاضىاساءةقو

لرإحاخهاتوفداىاايكأمدأماولدهمحرجدساللهأيدهقاضىا
دتهوطوايواالطرابوكأةحوأبامحسالهكطوصحاالؤهـاامهاوصغ

عبؤصشعلألعتءإودبءلىأمبطالتهىءنأينالمشوااموكأطهممهةا
هفاوقاتلىوايهوإسغدخلمفهالقعدههههذاالكاحكثوفاىتحت

صاءدهاهذهـأنظنهأرتحلمععفانهوؤعلناميوأيهاهـخاهاصن
ابضةدواوأقامرنجدلةقدأحيمادانهءلمناعاافياوهنافعاال

لمعدادىبهاءنكالهامالهعاةصنآوانإهةإولثحفاهفباثلؤوجعىنا
ققالالامأماهناجعىأفعالامامافىنففوفرقناحاتحهإعحهحناماح
االذبئواإبدايعزعىفئراااذهاخامعانىللهاهـايددوظا
ةقصناةقميةره2صأعمنببممحامكيةاورننادتقاخلهامحهلىتلم

لمماالسداكرأحمقفصطغوأةصهمعفحمةوتفاباربرهكلطهوزبدية
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5المحرأىتعمألهاعلىثالتفنىظاإفملاخ

اكعلببقؤ6االمحزمافىبنعأجمآلمحمسينالدين8أل5آالساألمثسشقاال
لعبهاألىقاالتلىأشةأاالمجةحهبوالةدهثضهالنفيمبابئأحروفا

االيرالمفوعحامخوتدماذبالمونجهافىالمعروفالمشهوربهصمئلاق
لىلىعف2الينهووبهصشاوعطرت4ايمماطابثوخهواف

لمشداراتركاذاأذ4لخثىامننالىاالمجإالئرأبةلبرهـلماهتأتواقواء4
طياواوقطيالمجودهتصفالمحوطوللمولقيفىيلةمدقطثقلسلا

يممسمحنساألكلالوأدومراويماأبطألغإيئ31وتحألرالساأصرج
لمحوودبنأدومجتارللثعبابحذر5ءلىتسدلدمنكنوليالمحلىاثوف
لىقاثاىقثهـاةالكاوالعثماالماهنىدةضوبهلىالممؤوجيضاال

وجنمهاحضلهماأهثاودعحمر9اىانمن6أالكتذادواأالفاقالمزج
غاكدارااعنانخابجحلواكايىمحالعثسمانثيعدلهنبياا

اناصهءلىعلىذالاذهارفأوعغحبهإالفيخافىواماالمحدة
دتناءلىرمايعوابىجمةاالفمامحلىمينماتستعماللحيماينضدلهامتطا

ةطنفلمحركةدايربوبهأفىفىاتاينإبثوةواقواللوريدلتزارورلاومادا
يقويأناخثااكاباسفاكأفنمماطامغتخففاسابلذمحنوا

انرذاقدوجبرضىعكهاوالىومثىيقلذهـوايئلدعاخابدنوأ
فعهماابدناهالصبتالنهردمحطقاثقاءعثاقاءاصبهبفنئىمحف
فمنهاث3قدااالبينخيال1داياوءنخصلغاوااحؤدلاللربوث

مقالذبفظوأداثثاباومجالصكفاأنويدئأفضلثاتوروداقبلااللرل

كاصلىوكأنطربالسبماااللذيذةتاالوااسامنندحوواالؤهادا
بعدنحلىودإيهىواإقذراالبامىوانانثاكالؤخلنفمفأايضونجمأت

االطماوونقاليمةللعثواوأسوتمموتالمثرفمحىوإالوافاالالبكن
الصسدقاهافارفاهءناومعجماوثا5الميامابقرباممثيفاأممبراقوا

ؤوهبهدكللمفاذاأثاتفأاتركلوىأهغمأقوىكرثرابانأنلىءذألث
بهاءطلو
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صرفهوالأقبمرلىاادشثابفيأنفعلهاثقجلظيغبضتاثفتبهاتطلى
فأكثرمنشرهنفوجمافعسدنفعهفهغلجبالاقصرفيلى

مرهفيهاليهيساانفالجمنةصمهنهاأماييهومنهابدانغيعيةبمغضراامناخ
غمواابئافيهـأزاصجعهـاأمامآومجففراطوبىلمعروكاءاذل
ابرلسادالصمكامثىلمضاألتفومجيخواياليعا4ئسيالانوهوأعهإفاءحإ

لثرإببخرهآاملطيحلدمأفهالنالدماخؤوىألمنوقغوكلءتحعسقالظغ
قوكهفالذلكيرهبغءاليصفومه8فاهنهفيفمصفاليفىالاصمهعندلكرالممم

وأماوضعفالدماتقوةصلموبطلعكلاوبمرعةبسوعةاليحالثماخ
موسللشفلىتومموالمعاحينامنبغيوهتفادتسىانحنأفانهاوانةأبلضا

هأخمريهأالمحثارةمحرثوواخماقههذثزوانارتهالوناصنوذالث
ثىتقثغددهاسلةثازابدادىاخةواذياقهـاالىطوالتاجنقوانعاشهـااال
تقىوتتآلداوةثااوسهاناوافهاتؤلمطووحواويخفمأاآلرتقوثاملممما

وآلضبراهالسمحزاجيلبهاؤحلىوكى8وادرادالصفوأتاطيفهلعليمنظعاا
أقوممطأكثرمقاةيوانهوالمجعيهقوصاالتهاقنفعهجياواصوأعادصها

راععلتشغاالرثحولؤرثررنعىالرقىخىنإداتذهواداصةءةاانفىا
لكجدوالدملخامضليرأجكلدممحوقلكوفسحتقواأالاتسكالنكلوبئما

هاخاللىقىاتريوهنالمحوااواسملئغهفوكمنطاربافنوآلمطارياف
للدثصالواالدماخقوىحهالوانشهـوهؤائى9البأسالعصب

فنكألولىفلتنقلىاتووأمكنمهـاوقودءبلشمراعتهالنكثرهانلماردا
ىءيادكواقفاحفىأروالرملنصهسفوجلال4لتنةالعقدءلهتالمحوور

لالىاجفيبلىوثهابهاالترجعأهقالجموناؤراف1واكعرور
كينافيممضااتتفاحرشبااللتوالمبرودثثحقوقينالظةتفورييافواصبأ
شاالوفالمملوءينفىاالماءونوؤتكاءةدأئقرالموطوقىتةأراوا
قجاطلدستعوؤةوالمزساعميووأأوزدانقليانشجعاكااللتىايايجاءا
ثطالقباثواضلىاافممبجزرافلىاكاوكذالالسفييهنسعسبثأ
وأنيخةالدهـراياوايصعياؤالمدراتكنالالشوابقملاكرنبةوا
فهـالطيببستلاتكاةثىلضاحاوأرباائرخبمكهاإممكرباإطأتأ
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شركلنهرالرواباوودرفاثبماهعواكفالابسأاونفدع
أيستعملىوائماكفوواالفيونلمثوكرانواوالمحقاحأبغاأمافىودة

بوةالنىشثابأاصكدبهـرممافيوامجقلهبمااليعأبريدأنهـن
وؤدجمزجالمطإبليابماجمزجيخاوافضلاكأدادص2وازأسةخأبىإثإ

باليهؤبمعظيهارلسرسروهوبذكهرخهموراثؤداداانعص4صا

لخييألغثاوايمنالهـارابأمواقوقديمؤجاخهثراقابواحاايقوىددا
مفردةالمرقةثصلىالىءهثالمحةالثطولأنعليهومشفعفاهعا

امثمهواالمحلىدبنالمولدصسلانغاالمحيملفيمابناومصعتثهحااعلملتها
المجنرةارمنكلاالانالراعلمندمااكهرلمنئفيأنورااكأبمنزمحا

ةوالرعثدووالاقوةدرافاجوا4صألامحلرطهلباودهااألمراعقمححى
لىأرفيلىاازاجااصابفأصانابرددجهءحزاأداذسعاتهزالمترضأؤال

محوفزجورصاوؤصملىمححارغدااتوةواانايموإلصصاوةلىاالفت2لؤلزا

واليأحاشهماعاتطامامأابعدسيراامغذدآأنالخوةمقكرعفىوا
ضهواجموتيناااثحهذحناينهـمرضصالعصخواشوة8يماداياس

هاواليأوادالنوضهلرلاإوررروهـةيشاالوؤت161أكذوضذألتاذصبهص
شثاباءلىصاوماووتاالدأنوءناملطاسةحمفرمىإلةبانثثءن
كانظهـثاكذاااناذاطعامانه2وا9ممهاحموااوياضةيمثرءنتفي

نسكاحمهافيكثالجقاعااوقاتوأماصغاوأوالااحدةااليبالعصوأوبراائا
وتكذؤضووالقيالثطاصالبهمااودوععاافىهوةابرجموواالحماد
سمفمعصمكقاليوماممهرةالىصحأةاذااؤفىطوالراعالىائظوهـوكرىاثا

قالطأببهاابئنريمءأءخلوهوقانبكانمهياهاهرزاكأشضأيومااقذ
تذالثرياومحرحةقفاةهصمنهلىتعاللنةشماقلجوماذلكئريهثى
جمؤهـو4يحبموحجمأالىروأوقثتياحوحاممحهومهفؤضفوانو

ويممفرداوالمحرءلوزثممقضهةتفاحىوتححفمتهيبئعوفءضبشراث
سهـأوعشاتدىىخلثوبوعنوأمفرصايهلشاراوساب6اأ

أماودأبطامافاااحىلااذباطالبانمجبؤوتلمخروع
الجمونوماءعرمواكالقامقاأكوياكعوألثأتآوادااكدالرعممىإف
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كطاكالصيملىوأالمزتثماءالرمانووافىفانوالمجدااالنبالعصآ
بيجأونديممماهـبلمثلداثفواانهاألسيلمولىاداكلبأوأدتفلقباس
دبثأو

برإلصىالألءقضبالبعاثااقامليمامهىجهالمحر

ورفاةأيسثثالينههودابةدوذلمعهوردفماهنأضرأباصكهداهايغماع
ومصخكزجصرقوانخاعاوسىلمصضقى1ألعميهابعداطقال4شفو
فوحمحواالضرابسكيصوشفىأبصلاأصلحالمعالىكذلثودالوطبأا
دنقلتحفالثكما1وقاللعنبركطاممملفيغاتهصراقطعأمضغارىاا
تجهـتراتطكماااتلىبدةوهالىكاادبئحهاممواداوكحمافةرار
نباشواببشوبعموأالعوبهمنوالالبمجولثمشثاواالماإ

منجاينباعد4تأدالىىتفاقالامعشعمااهبيممذاعتالفوا

اللثوبةألذاابامجرمالووصالقالانقيبهأاألضش3ذوؤدمو
صبوتلهإتطوأيقطءنالفىقالتمذقهـاولعماتكيفلقطالمجرفقالى
زاهـلعقمنبلربئوولجهاكاكمفئىلصثلنثرهـأيتءخها

استجالمبوجهاهـووداصافوههعهلماليقهمبشموخرهينىالمثروب

النغمثكداهالثاافعنانأثصربودمنالمقأنمطالمحواقلهمالمعمئفان

تازلالافاالمراوقايحولصفاكابدنثماواكاموماوؤتسةيا
بئمأتاتءالغيهجاسهاااأفهـعقلكةءنمأدنىلهمندصقءتوكأة

اوسواواومخهووهصراارمحوعقفممؤيخاتانهالمةهاقاننعاكعستا
ياعومراةألافهأالمرحهصبهاذأغفيأوموتأمرضاعؤمناممةاومحوضخلمق
لسإتهان4عئااكواصوىلىءطايتصدبلهقاتينالمنةشاةجماهكالى
هذاللىعرتالايقفولىلتنجيالذكماأقالمسالمماقلالىابكذ4المه
ساممغمنلهليأثعظلقجواتحاطءلمحهإءأاسفاناالعقاضورائماىدحلىإلي

ملنةغءاتهإثيالثىثإاميهكأفياقوئداحماانصأصبهوانعب
عراهـأوااالطبساءواوايمذكرأقلىلاالفأضىلععقسكعاكرعصج
نرالطنأإاضاوايرآلءثأتعموؤضالمحعهـارالمحغمظنإرزأمكلكالمألءإففهوا

كلإفاويسناءأالعبويرطفاودلمجسومجأرءسشنامخبمقوإ
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أالنشاومخدثوثعمالنفةائطبعةرثيهللبوليزجهثوثالوااذأكهفىال
كئرافاذادثتأخذافيثعتدكاغذاااالبدانكالاهروأكاأطوس
ميماننمالغفااالمجاعشهوةوقلةدلاعهووودماورثالباثنها
أدلتثاالعقكالطكياخهاتثاالبمووضعىوالذمعوالرعشهأنحوا
هـكأيعهألمحرادةفتغالتعماغألتخراالنإجماةاومهىلصرع3التكتهمحا
خمانغافيطةكثأسوأجنارالدهنا

مستعايهاعلىتعهاومامجببعاعاثثااالغصلمحا

ئئفايمافلظببطجمانوالروسالىههمىانجاررصمإفواإشرلىنجنى
اوقاتفييهومعييدهسلوغاماةءدكنلعللتضدادالتقليمفوءمعاهـلظا

نقىااللشارباالوجهنظفالمعطماالمعأئيبومطعهههص

ليففللفاتصويمدواتحمديااهمتوأضذابئمعمالالسفمهلمجمينا
ليةلطاوكأرافيعلعيامتعطراالغكثنأماةعيناالنهخاهمتمومحاباك
لثوبغيماجخونأدبصنمجهساسولثياباثعرااددايزفىءا
جثلهىوالمالابنهوصقنهفىوفيبيمةوالوبهسكعثألهروجلىشيا
يدهاوآلوالجمداألئدةامحنمقواليمصمأآلذااويمةنالمتىاويدفاذاليأيم
المضخلصرخوالملهاناثاوأليغمطعامااويعيلعهاصالعثىئدئاوم

فأافطفىردماوالبأسسنالهمللاواليعفىكلألموافكواليكثراله
والالملىالنخضافبزوأليفتغمهثراوالييدعضيرهنماباوليئل

لثسعوفامقانواالمماقوبلمحاصافااوإلياكثرعنبزباقمالدطي
وظضلخفدبجلدجايفمخوالالدبثمؤاوهالىاويفبثياءلى
طيرءلىؤادصمكأودااوةضشجادالدجاهوأنجمثىناالندالقهلت
عفردةبشيتونةواكوالععقافمحلىينبانسيقطحملزائهالمنثما

اعلىوأللدجمؤةالمحلىيدةالمحملي47جلةوحهبتادؤاثهافأقالىنت
يودءاليكثرشربالمرقهوفيةغوآليةفيهمنعهنحوالمحاوثمآطعااقعه
اكاةامفىوالثهاصاكوإليخففىآالعظاظاثههـاواليمشماثييضيثىواتأ
وياضووهفهـةوألووهـلمحمضحةقطاوالجمديدهطعاهقمداحفهـتاتا
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الطبوالهافغهـىاوعوالماثعليههوهالهفمماخومختماهويهلىي
نماففبىأفآحمومشهمحاكفءأفىوءنكلمااحااارةالمحغفي

عمدهأيلذاتفييبهأحمدالطولةامهسمفأففههحوالمحيابخالهفو
اإلمأدتىواففمثدافقاملولمحتهمهنلىزحهوماغالهاقبلىأنفادعأفيصألرهة
وبيثمألفهاقعىاسفاهقفلثعهـبارهحضرفأحثهكثوبطالبفأ4دمجفوال
طنهثمأيقواخموااابد

ألثمهـىاقسهوليمصالبةىالمدامةهرا
طالقهأعصمدأولكنبسهلرءتأداهءثتسى
قهذامقلمثىتائهىيوهلبهآهالىتةمقهالمثاوبا

انفاليثوبالماااؤودإمقطكلاالفىماواكأبحةامقعفاه
انعورأالمحنتجمافيودسمألثاناوقكلفهتثكالصدفااشمب
هفألهـيباهنقرقبهلقهادلكاسعبدالمكلعطلفصببا

افاذووالهاثكمحاثواللىبةاةاثئسفينلمؤعةأحماألففالربأثبا
فاسأأدبطبطفأيجمأأآلودفربفامنكدأناعهكأافببعس
اابداليشوبهاأدطنبنىفى51وعغمنةبفبممنكبنىقرلفىالىوعادب

وقالوشحيثوحاقحهمموليفهـمورصكيفطيخرجونثاالحثهطاسفهـاءواائا
هالىاللهأوحمهممايوفا

أاأكوالىااامسىعياءحثمويشوافي
اوقا

هاحاهحمهؤمساايخاحااذاماائحالطنلط81مادثعرفو
اههالىالرعأكوكاههفمهأثزمدحمهاهأ

يهامحمانذافياماءفلاقاننشااذأاالمماسكقألأقلدتو
ولالمساأهبئ1محكعنلثجايقالجمنيتدليهمأدمحاه
صحرقالث

الأفلمحالاؤتكفسماالأمحصقيءلى

وبأثوألمحاإهغاالاكأقهوت3فالفتهالمفماخ
ثزلمألثلىنإلفاماؤصهوقالىمدطلوخنمكألىدالالفواالمآموقاقال
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بمأكهمأفثاكلئواوايناليمثأفطأءاحكمغساولفغ
فدأولجاليالةوقطحاءالعمثوفيلمحيهادكينوبلأقارص7

هالملمجالصكتهلموصسفيالتووابايلوامتعاووجممصيثواواحم
الميثامجاممعهنودكطإادنااالظالمحافخمققلوالملخطقوجم
إيهههووانأهـىاخإصآتةورقهحياثدداداءئإفوونافي

أدمافآفىلطافيماولقيتمرفعهوذ4أثابفكةصقبأوأوصآلمثالحلف
صأأمثاللممافماولنواوالقيفةاوحمحمةلالىدأفوالئويالمالظ
قاهتناةوالدنعاالادلةصاواهنرليبدنافاىاقعةهراللىىقوخ
ككصوأأطعماابوصليهانقالجالطحةفكأصفلطةفاطالنابالىواسه
أمقانظأفهوآيوممثاطالفملراافوااالدماناندهااهوجهن

رلساهرالرفأابهليىكللملىباهإواائاوعاوةةيهاالطوالبلط
مثىكالهانههـحامأخاوامبهابىاحمأمهخنإلاصكفولهةأقطفايةأباكمأ

اوهلهزيلالفثقاعىثاامحطاالإلبثواطأهثاالييادبازص
هاالىىاليمئأنناعفئهانانواقئادعامةعمحف
العاالعاوااولفحطفساالإفاطقةااثكميااللففانوانئهتعدلمحالتالم
قكالرافإحمالالطاافعراسعافطأعبلهمعأثهـاطأ

أاواأهامهاأنصعالههقأئووااكفبهكاوىاياهاي
درقاففاامفهاابمالىاالفبأاللمىالملئطالياافيتءلموق

ممقا1ومأاالقاوأفناؤاالطخبعنهبقالفوفتحياوا
رهطففاعفمامالطالطافااالفهالىهالىفاايصطاماقا

زاأأةوفاالغمهكقفطةوممقتعحاا
4قأهلط

االديهفةمهاوفانقطممبممأبهألالاافاالحلحاط
كفياااالاالممهممحاعأاالءاماخاؤمهف
إهءالمواالقااااوا5ةىالإعاعثالتكيها

أهىائقلمآاوأوكلااأإءصغقضاؤاخ
جيئافاصدهااوداثفقدؤييماانىواطضا
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العثعملالصبالخفادشا11مهمؤإلهقألطصااليالهرا
بااالموحوآفاللهافضلىاصبلمجنابانأوموصاتسطمقنفالض

تالمكءنلطؤقموقألهلمحرظمهاهاعدوجمزةاهنمنمىمبنأل
ثعالىائئهمجهدمهمماا

هحشثافظوثفمنصلى

لىالثئاهـبممايعهقحالىملصه

يوسارله3صمهصحهأ

إسوااحمهعالجماالدثرىق
صاااللةجالهواءأسثاإبخسهصا

موعمسهةفباثعالصهضصةما

لليفافأكةفاطأاالقهبول

ناكطمكالالفرابمصاد

ؤالمطدافىانالفاحاضفعقاأنا
سهالفيائصهطاجمأيعلك

نراحااتعلهـسدسللألاجسد

إلمهمىأأنطلبلامهاتالقنىان
باالدهوتوهقباألىالخاالا

األاالصوامحالمحطابامىلن

بابأاالصرواإطالابهلن
عمعهاوفادداواالضهاللمممأ

بفسماخوطتةوألنمس4طاولاله

قواؤفيلالعفالومافيالمر
سهدإسحواصافف2هالعممهاأروفىا
انااقاألففالعهناولمحتالهتثان

شؤقالاؤكنقأاياتهقتاركاأل

افهفافطسهلاكلاالمانهفاالعسف

اممطوقآالكهادبافيقأ
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ارئيسحأعغعاالئولايسآاكضمال
االنيسااللوءيفصحاءااليمب

ااالمعاتنغسهـر3هتاالأؤالث

ابرإئصالىءودةااةأافكفوة
رؤسطمما4صهناالتوان

طاعهاءألمفالمجاء4صعادهقا
يفااحذروبالواإلالطفصميداهـ

كبممازالمالصيملصاذباءالنافين
مشماساالفهدكليالحاافداىقوب

ألالمقالوقالأسفااختيو

داأبغمضاوالاهعربلصنةوال
اماالمنملىثسثعلوءلىدامامققيالل

ايافراطننغمى3افيااألتمسك

أممالؤامفالفهأإظواالثقطح
والمحدامالىفوالعساماءااالتحم

صعليماعشاوييههئسذادء

طدآيمشفكأامحطءيهاؤص
بالمداممامانماقاألممباهقوقلى
اخمااوطعهطألثمسعاواالقا8كرا

لهالءذصاإمعفلهامصالافىل
حماخأايرقالىاأذامثهالأتاال

حياشماييكاللممثىيادئئ

داالمىفهحيمثمآاصاههلة
محبدكلىمثأفالممحندققدلاالن
هأعمنعلىفهعوهصيتفاق

إقاطءااتألفانفصهالفافىالفأمهثئ
افأضذومهـهلاحقلمجهأ
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حهلحبصؤمحنكلمهفضمغأهاافمح

اليرحدووانوميااعا
دياباوةقذاالحخاباشاسأكنيم

ابهاكمفعكابمأبمذرهمقفئىموص
فاقاوصالىكدولاجفقصاذوه

الحايمىبعضكهسلى7منلهيعى

ووومفسسلةشيراتالصفته

الوبيالولثامهبملمتمافيدىاإكأ

جشهووتةمحسنهساهنا
هكظالطامحهألتقولى
لمومصنوفالىالمىنحوالهـ

قهوهـاافارنفلى31ا4كان

البشيمرتزولصذفئصقعثظ
اطارميطبثرولداااو

نمدفهرفىرروالص4فبلوال

ووطديهائماضفكىأقوإلتقل
هاصاابظامشأذذهفى

سغابامثادةااالغراطويم
راادبأوطؤاالورىىضعوقح

4الكفلوقهخئثهبهتحوان

هوامامجالممىئاثدأممنفأقاللى
ناجمنمنؤعوناابفحزة

أصهؤطءثهاالهنمككقءفيهواالمو

هكلهضصععصدمة5جمسازفآخا
نعطاأقبصوأمالحبىفع
صهسياكلالاآلصبوبميصمتطئواق

طجههيةنيوميادانلطفاافه
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يصهفينجسةهدبينفآذاوا

المبوكاباسفسلىلليعوآ
يوماذالمدههومحمىاقوآاصلدةأيئو
وذثهواوعووصتهاعهدثماىطفاقبل

دآتعوالتعؤؤررمتئفوإلخا

ابالوامموااللفىثؤمظ

ضيسهامهطيهاوسفها

آاللاامكاراماامجما

أالخوان51لىواسادامهاصواامالللة11

اللهأطالالللةتخعيادخوا4مهالأدديألعمقاايعأاجماتهى
فتغالصتروااذممةةنةفوصنئهزتالدهراعهيئرقدهىثرموألىصيلىبقا
آعدناائدااكثباهلىماامنفمهفكنمينامااتكفلمفانكالرالأههايث

همصةاقهؤنإلثثاستهدىإبركلاأحئطةوقالإلمتوامثىنكبنالط
لله1وئةوتائماوينوعش

عفهثاإلألنالىمحفطرءثإيهـرآاقهزارق

خمطيرفكابذاثونجيلىءعضدىيمىو
دفاةثادنبرخدنررعإنابنصفؤ

فعوءفيشطشفافىوشصدفىكهحونألنة

فطإجملىاااموظالن

الكوااضهلىاخولفاويمداأبنالىسعيمبدأ
المطدجمطاالاتمالنمااددوااصالدينلىابال

هادصداقاجمههـدفانعاالهـىاقاجمافيفاثداهثا

هافظنثامقجمأملدكقضفوأومالموصاخمطاأفشدوأنم
إنىوعكافاحثروتوبإياثابعاعووهانط

دافيةفأقالإالآلنابىثاءلطالتاح
عقالعماألسعق11
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خثيلىونداعداجبلوفوطووالراحواملىصأخمضيعفا
والملطتباعغاوعثحبجالهرمأهورحمدأ

فال

آاد11نولىئاأملتخحاماطاعكقلىهأفلىطج
آصالالأبكأءنافماأخواالسممفنساحاما

ئىباولهدلقتمحااللثاكيآرقمطهلىلهقأالمىسادجما1عهنب
ظآآووورالفطبخط1الاكدقهوعيرك4إلخدالمرلمحمورفي
اهكأهدابلىأصلؤمافنوالتمتاضءخافملالهل
فياغاةق

لىيلومالرمجافاقولىالووصقلىذعنلىوارتدفالرقا
ئهغولمئواليدهاشابزهرل8حاقلىأحيناوقوبف

لىدلىأثسغأفأفانتفائهطهاربطوالكحاعالصغوالث
مايلأاولندوالعهوهواألبهثىالطو

اوابعادهمعهبرهوككالناالطقصيركمفثألقاجمىآ

واةممناألاأولهاوصةانمهداقدأبآدمافىصامجلو3ها
اطانللمالالفيوفطادفقكثارودماانأهزالفبماصال80ائ

فدمهممصقالهتلكيهدطلفاءءصالفدالسمسهيونأما
فاالهاكخاأاسصهنهاةافادوؤفطاخقلىولفيمايحهاسقط

قالأحثاةوايمماالاخكطفأتاثمانهموامماتلىأقجمي
الها6وانااممواصهاهقوأيهنااؤيهنكااالهاثبفوص
ىتالفهآاالل9اءهنااصأطهأهقاأأووأقالأهقوه
9اافطلهـطاراوغفيإدالمامحالبىامقامأافا

وأأهاممااثمىصاأاماأمو

آأالمأومهطالامأهـوالىماألمداولمجمإكروه
ةومناثمااألةقسوابااالتركالمحلها
اطاطاافاهأاالاكأاكحالثمآاملاالكهـى6مالىااااأل

ئهاهاوالألاطمتبإفمااسهمطأقلواثاؤالئ
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لفهثالئاماعكيليئكأكطيواثائاكرهلىمنايومهئا9قال
ممعبوسئسيمولسيهفماإعثعالهالق2كاناثاأشدعشمياا

ألشربيفهواءهيمكممئىعمكشالتحمؤتجرلثفتأنهإالنجوقاآه
فعالمطككمقوددأتثابافابررقىيئادسصلىوولفاكىكااالءلى
واجتهعناءابهإناشتظاعضخاتالىوالظالناهدبنماقاءىاورفالى
سيهولاعامنااليملفعلثارهفلألنامااكاددومأدنافالنوسشلزماناادنجم
ؤنضامدجاأنأممبيدبنوأجماوقاالثطءلممفادالفلعحثوتارةسال
اسثالروعقاالماصهتالئها41اءوصعئالقاءمانهأأروعق

احمأزأهناءذهـمجاوطبوروطحمولىيهاالفمولؤهرحريفايم
جبثهـاءكأمهساوفعمهكحثىصهافةثثسةإلىهاكهـوخباثهاثادوض

فننهاامةءلىادشوجمهامقهغهـةكصنهااقأفوودةءلىأمهامعمعاذأطاف

لىقئأنصاليالنااائلطوحيفأنقطالمحلىمغازلعلىإقااطهـىفانفعاتفتطا
وصاحبالىابهابوكتمباروبهألدوابدوقاللتصا1احالى
كهلدواهبمكلكاوالولمابرحتهللةااثغمىنهائالديئ

كالدرةمصحرنهكفدااللكوكنعميكفصاصداماألثأدتهمعاب

قدههفدوفهإليتوردهفثرقطءلفكلدخدهانهمفقفتانةآلمههؤله
اشبمايمقطارهةمظهاظأليىنلعثاىوكثلمجالهاقول115

والمفاهمحنيغنىردبذاثهاهقلهطنبانيابياىالفساثفىداضربإل

وصاارممطفابينلثفوةقواريرحهـىدملثصاأصاايتصماقالس
أ1ووونهالاساءلطاياووالكاطيعفاءوئمليين
لاضطحهاليمااسغيوهاصلااللاكالرالدمااثللالم
هواالواتصتهاهاففديتاانالإمممتمباىبشبايم
دهاووللمولق3اهـأفىوافياالاثعافطفةهحععاأوااطال

واثدالللاافاأعماباعأوياوأهفحبهافطوقوثىالالىجمساهرح
الؤدأديغهاافةءفاثفقإقياض8غاللهالرحكةقققفاالمعثمل

واقحيحهااالققيهسالمحئفإكلهـاةلصاماوهاأ
صابطاكاأهااوأعأ5ااإلهاألااصك5ىحاللإممط
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كهئالطدفيثإفاصثامقاوبساالمىأفلىفرفيوالمجالسبءكاماث
معوفهااحمهـهالاروممهصوااذهبةماحاالملعلوهىمو

لشيئوهرةاالكانآفوأخاملبرةقتشصغهاثطابىوادعأنهابا
الدنيعالكلىأؤبوهثلىالمملكهتشايلنضممهدثدكلهااقداطهبافي
تاإةتقاربةهاباتنجمرم5ؤفكانكنتكهاغطقصهاشمجكهفىافىحاءن
االضالقوئهذباالحابخفكلكشحيخرمااعقبإلتقمصتانحال
تاتأوةمىانهلادلفاأوقاهـلمساسصبلماهالوظمأبألص
وتاطسالنااثنافحوفيممأااصانلقطواياسفىانسيتالمافدما

شوبوفكلبالىيأصصىكلثىوطربوبيعاأصالعحتىكأتدأكهـ
ت3ظبرااضلقهـث2مانظتالضورافشكلماعالهآاالدتغطتنغساك

لىالتطتاطيئثاباقنعكنلساليهامدةفيرلهييهدالمافىوا
وطباهمهاأنعأممهاسيهببالشوثم3الهاوقليبحىاباواهـكأأت

ترضسوهىربهطبكاتمحالويهؤثاوانعسا4أضاقيشعأوميربهيه
اسضعاوتكماهفخلعاعولالممنأمهرالعثسيئشععابمنأباهاه

لمارأتءومأامنهاضخالتذحصمننعرمافالىألنئ1أهاهنألوظعا
مبابفتهاالمؤمقلمضجقمحريتههاالمجاةطمغإيةممتهىهاياينكةأ

حراراحتهاصاصنباقيوفوالتهاساكاداكنؤلإلأالصتفام
غأبااهفىالتنمعاتاالاعطبقءيغدجميبلهالنحعانلؤبهاءالتخلى
ألمجدالمجنأتأخبرنىأاالطيادوالىءءفهادرااؤعالتافاافبر
وأقكايهالىإمجر14جاالالهاوسعنءذهابالدهانتعصااللهسله
ةسألؤنديمةعقغيسبننصأجمانوفالكدمتكامسي
اللهرخهوثامانةالث

إغاماإبثوامى11ووماسوىافالتأدلباأ
اواثالةفثلىابهإوشهجمىطإلث

أثساطصهفاالتكأأحامحائهطاوفاذ

ائهقوسبععسثعاسفهأقي1اوأهمؤمىعؤاولاياإثاأوقال
إصمآسناأيمالشفاجالتيهواممط



11يم

الىألقحابهائكومإقدلؤجعهاولصسنمىئمأم
أومثها

فىإيطفاممشفيصلىخاهلفاهـواط

لىساصو5صذلذكرلتئعيالصماهاعفاءائب
أللىناثبطبمولإلوقلمناءمفىاث

احماكوشادوومغءونقذيرتجديهفنىدوخهأأكره
إلطحفأجبهخديادعاكقلىكندمو

يداءبييالداتالدسمعحمالمحوقال
المجفاهمأذالنأقالسولعكغماألطاتقلىالدينس5ثه

المجؤأياتينالعحربداوشآفكدأليوآاوقات
اءبتفثامأصورتهعفيينمحوالدفىبمالمرحبأصااماهنقات
يردفااصثاجحفكواويةالاكيافظالمإعط41ثقيفىاالديبااحبفا

اسبههدبعقوفهابدممتاىأقوارئياددىنعممكا

45زرلمجبالدلتها

لىالفتكشعآومامنعنأؤندتولالمكليءقيشلصوهؤالشىإلزا
ملداأللمحيرةوقدضكلنااهتدوماصدااهنءعتقإهتدأوجما

تكاموهداهنلثسماليبمبلىههإقضاداهمنكرفالى8ط
لىسر4اهاضوخرةءنثلىعصمهـاوشنىنمواافيم
حسلهوالففصةالمحهلىشةقاجقدلودامخاصقصةثوفض

دوأصعنهمفيهاءكوذلأوأسطبميمنافقوصذاعان

وافيصمابياآفمةأوأوالثغكطيمينارفثأشلم
داولالطأاواوكإمحضفكلدأفافاصدابابنىاهجرتف

وادينقرباالهنتاثؤنهمقربواق1العاالمحؤقدععوت
ثهـههـأوانهءرءيرعصأهءاتثعاوضسمحثثىحهمقىكنه

قلىاالخوأنءياممالىإنافاحبهأنعابصأإالللىقعذاما
االلمأهحواةاوثأءنطووأممكورزأهبثصهااحفولمحذفببعوإبم

صمءدمأالشدإدإظودخالسبقمقآوألفععمسب
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قموانجمامادوثههـهباسيئمننولدهرهمآصاايورؤثفهـم
االسفافمفاليعنوئمثهعوازجمادلدنآكأض
زبدلهيدواذوجمييهعهاصهبمآاكهـمخامملىفى

مكفسدبهاجلوناتؤلظبثويعمعفممكعهومحرقل

ددضهاقوحىهخالدوآيفهمعرنلنهالرأهىصبمصء
امحدعالطنمامحكتكأضهمخورهلىاالبورفىاهماقح

دأصيشهلمضثاطصهعيرايسوهذىوقعتىقوىومفى
سدووثالمحخللمحعايهطسنلىذفاافلكلبىهو

حتمثمدوااوااياواجفيواءنمفمعأابابادوفافحفهـاال
ود9بياووتدمانبأسالقواقلواانقومأدرىوأنيف

حدماثلاممطرؤجمكلصصوهمتأتلمدرانوكفأو
ومارصدآاأؤماحاالوجمحالومافينرهوالىترثتثالؤ
4يداءثاث1بأحهت

يرميوناادكليىلىثكعيصيوم
فودىاصهأه1أفئخفمءسالبوء
يؤيلى4تامثموئالخنارديآناقمق

صسدواواالمجةماذاشكاواادؤثو

صسودصلديهيمطياهنممسلىاالحاخ
ودوهوثهعواسبلىطاالهظأقلىء

دصىعبنوصطتؤفاالروىتجمففى

ؤلسسوداورىلىمحىيووكىئاللم

يفشقوىصقرآكةتأتوأ
هـالولبهأطهأبالىقألواحوثناأ1
لدصىاأهوإطلؤالىءكههـإثوا

دأابو14واصأءدومماصسهاصبم

حقودالمساذادلباسإخامار3أل

لمفتصركءثبنطلممظصوماأقىدقلم
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برالحهحاسئققدوبثاشئاءكاخنئم
الضيلىدنواكادفىاذامااهاليواحفر
ونويلخحهحامارناشأنفعشدنا

وعوداصاناميصبىوساد6وراح
وبرثسهاثالحشإللراحألماثزؤج
دلصةاكأ4ورقعسلجووأنت

مسعدورمفلحىاوالركعغزاليه
لرثبيدتقرهطفبرااآيح

صدثطوالليطوبجمقمخثاإلمه
لىقىااعمبامىأعنايدافوضنافدمقأحتالخرفكباشمعةتقربمقسساللصشوظ
المشعلوىءبركانمابنأضامن2أ

ميآنأ1ضعرااامنةومنلخأمسالف1

واشؤاالمحداوعنصراصاهـصالائعيوأكرمااليمحوصأاشقاا

الفادطهباومئغعهحثعاءدايزوئمرهـوبمثأئدهاجسيهههنائعاسكظيهـ
متدلهأرمقصناواهاأنبتىيومستجمعههنهيسترجفيهطلثهربوفيادا

صيومايعمؤنهارقيقاثةقيهايدكنوولههلموإلصواوظفرطهالابهو
إشثاضاارلىدثز6وإليساناولذنجالىنصهـاتععؤسوإليةهأما
اليخوحاوانوأفباـكأهاهنودكهاستودءتهلمتأ4ؤفاهاطفاىةا

فمجثشهاهـالمحداالفاثتماوماقيألولألممواضعهـاأقرباهاتضاد
وخوأالوؤوااحيئودلماوكأإوداأالشامموماركمىعواإبلددالىائد

سافاصأماقأواوامنمكةشبههابهافاح1اوماكا
فهيكيبينطصقلىجالثاحماصفضفأإلغئىهـجمأصثاوقإساكلةأيدىأ

قهتأفقالدمهـءنكواستعقهقطعهووحبنهآلسهةإقي9ممطؤع
بهدادجمامفامحنهورلهؤهغزإأشتةط4ممماثوسثخمى

مفبأواغينأهمصالعاراصىأنإعربطءلىااحماجيكأللىتقعرا

وسكقمالممغيعنهفاأضهواففمثمهابةهاادإلنماالض
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قبآرهالمؤعاويإتاوتطعنقافوامقبمقزمعاذاطبخاليا
بايالزالثاوههـصثيؤومحابالمحديثروأماهالخبرألمألوروقدورد

بمحايرضىبسدالعهببالوذوإخضالطقثنهظ
ووقاكياؤماؤهوتدفقودهمحنةلوشالسعو2خةماأحنباواعاب

وهوألمحونهاعذماأالثمولةوأقضتطعمهوايستجوؤلمعمه
عنطسطهةااللاةالخعمفضرمقبههـدانةلماالففاثلالفيئامن

يتهاعوالففوسامعادناؤضلهاالمضؤوالمدايمطممومحاصمثها
مثةيصبوعثهاالمبوادثاءهنتشوفهثهاالماتجتنيهاثأقاوباميه

قدلاحسنومأكالوافثعذسكظاالىنسيههـاولوسهادهاهاه7رواالدقلم
المثهزفيالنجها

سالمهـادرمألمنظليلالىاسهاءالمزاجصطخهعتع
لطاههبرأخاابفتابثكذهاءفوقالدهوتبمصت

أفربالفاالجسمالروحهقىصةءثووناالعكوأدرك
شئااهيذمصيتيباثبفائهامحثرفهـالناتوقدخفيث

4عاثللهاةرلنحاافحاأقااوقال

نثفيحنهاىألصطصدهوالأرخوبصفوعدامتهاه
أففاالىطوعسولؤرالىيرافىوقلبالىمرور
انوسصفتمالفحفمددناكينحبابطالسثينوأيخاولمط

أهولغاعبرثابنمجوألىفاةاوقا
خليضهاءمامالكربيبنتشؤقهآمعتقثقيثخمره
هثإتلمحاجماؤوانءسس6اىةةان5ؤوآفال

وقيةكألاهداامةغفىوهـىلدنانةثصدكىتفسيف

همقياعففئخىإعمماءتاوفرحةتأنث
قهطهناوملظكمفماا8أطائقهمخهى

4وؤمحةمحللمالماكلوروئمعبهأشدتم

لؤليقاحمبناباولييرأتوظهرلىاهااءةسسافت

صهةفىنيهطنرمحلىوشحمافمداهمنأا
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قوالثهقولىءامميهقآقهوئهى2نإأئحمسااصامهـعولداتؤبئا
كهيذثأيثبئاثنةؤتكلذمانلأقلنههرائقوكاعالغدأفصفىوما

اذمهث

بتفااقتوتركلولهومث

هيألىاىدخحينىفئلينعوباءلى

النساممههفافيهاعبمألئاءدمحعرمتماشيةم
مىالراالىؤصمنيوت3ااذاماهماوييومابوبصوتوال
وحائهيخاوىاصمضةمولدسهمىشارعباكتئهمهالمادمحالمجنديدثوفار

أينوماءؤإلهينلستنهسولؤلى
أعرإرزبومحاتااضاتحلثرسهاطفداوصوفىهـرغيها

وعقسادهااالمخموهاقىمثوالإغوءاغبراصع3قثواأتفق
فعارها41ثوجنةمنألثعكلسامنهصكرقكلىءايفقام

ثاشهاحالرأؤدامناذمنأخىفهحأرما5ينابأفيالنان
فأدارهاهلىنىمناتفاوصاغظبىفنوؤة
طرلؤحلشصنجاحرباءصنيلىبددىافيثلعفااذاحاخنأحنأقات
اآحماشثاتشصمنتفداختقيمحماهـمربطساموىوي
طفآداوصدهقتئساواداكابوصهدارتردةمم

عناكأغيمءةلدينيروقال
ماهلىفاكطاألثاطاعأأناجالفوؤدلثماءدتاكفتو
أصاهاآوقاامرطفلىمالبزصاصتىمايردطأتلرأث
منعبنينحرالدوقال

رابئاقشوتةمحروةجاهـالمحصرثؤضأهقم

اماللمجثصاللمحساباراهأومااواغىاىساحفا
لىثطااواببمفيلداأشرفالمالرأ

ناقأقوحةثرينهاثعهثمنئرأثهئكلعط
مأفافثبخللوكأمووببهيثهطممحمفف
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وميهائهفينثماخمسزلمإلكسنهراعطالمغرينلدامحيىقالأ
حمائةهينوضتثنيزانةق

وولمح6ابالبكلصداالةسياالمحعإلجةتدرلديبملم

سجايااللئضاواالروححمأوحولبهدتوىالىفأنجزثعزحت
كطخالهوكا

اانااناهتجعكأيابزصاؤرها2أحداقهت
اغطءقهـعزالىثازءطءلوغرقةحتعزداقيوب

أكاضهسامناالفىمانبهود5درمابأطامعتزدأدمن
فيمواقنةكائماوفاطخلاكتلىقامدائاايعالبلىقال
الهـيخةلىثومائةوثاثمسا

خعياأميهثىاهنسرضاءلىإثرلافوأنىانوفه

أطاليماداءصهبطرممأناحالىىناكزامنلمجالمححهم
طعبممقعحطكاالىقاواوفأءوءآليسداتنساددا
المجيميابفىامحهاشمنأيمقباهاأخافافغلف

لطاقاوثالكرفاتهوفيالمئهائةويالفين5غيهأامفللؤئطافهاتجامأصقال
اهضاحماءالىهـلحلياءأحبمدوالمناتعىامةيميلى

إياحعشافاأنمفموتائاهعالفأكابالمطيمكئاالراصآاذاماواح
اءالمخائهخنحإتءنهابماكأءإالمؤجراءتتص

6اصاللألائاةءارضالورعبيعءإبمإورهوايطصقاءتل
عفااترةهـغالثذعبالكعةؤوعىت8إاظوكأحفة

ممطأمحامحةاايامجيىعقاضخوناطحااوسكىءلىسأفألىوقال
فدكبىثفأامشاأشرابأعاقوةفيلناماؤثلمنتذا

كأوإسجطألممفثهزعاابمحهىأإحعماأاالماالءكاحب
كأسكاوألزااولىىيلطالاأثموبهشنمانجخوجبمنرزوا

نحهتجمطحاكىأءفىغةثموففةماممإأضتكألمافاهاالصيعيتائطك
افخموببفىهحرم

أأممهالمثفطرااوأشلةالمجؤصشبتانموني



061

ليئفئاخوهلصهليعقاكوم1طءبافيهربللجلاشابفرإسكلف
اطو

فجالدوفاوطثرعكيسالب
حفطاداماةالففهشيكهطفامأعلىلمااتصب

محات4للهاحمابولؤاسلك
سمامععرلفىناالالتلىممءلىيركصاغفىساقبهاطوفا
ائالكومحمنداجفىليقبخقهءقرماألثمارفيمهآذامحي

كيهلتهلمعفؤوحةااعنلوظ

اللمدامفاداانافافدحإلندجمعالىالتاإظلمقف
ألظالمالثكلثأئنقبلىوكلالؤؤاثفناة

محالهالقهةرثصافيواديفيا
مسباحبسياااليلدنىفةالىثمافاتصعقههاتهاء

احاالتغوالعننغواداالقرلفصىاسمفتويشفاننهاقب
رضاألقهءاصدوحمةويثاقالى

ماطابهتهالدحىكراااالؤطلمطالضسالنفالىخأ

محاطبهانغايدلىاعلىأقتامىليكاشاعشعةمح
انجاممهفعؤجمأالمحنجمبنياحواراداتثىنحهااس3ا

عيهلهأجمأصكرحةفيارظ
نفئطإئموامعاوالفىكااوشهلاكهآوص
النسةلمنونةادلىالنأهااقهمماخماأىأف

االحعهأقفاافعهآمثصينالنهـىووقأئمفىسى
فيءصيهانمحلببافثانماثملمويوهأأ

ومفمالهوقعتوىفاوسدقهاشهعألىأبط
ظ01سفايهطق

حمفااؤمأوطهقتهاأوحثىستاشمبتذلمكالا

تهافلبفاحاشىلهعأققاتهطالئمومهاووأممفطاالأل
وويىوأماشخههاوحمم9
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لبدسةلراحيرررايسالهوقيوأللةسبمطصعلمقجم
راهببمصالومحنىالدكقااثيباصموديئلىهـونمى

ثةاإفاحظلىأفثأهاالثصظ

المنرلذاب2مرثاعرفطذل1اذادألىخبئمحالمهآللىح

اوببهساتجمسغأفتاصتللهءتتكقغءنوابهاآتا
وهلىؤنىبرددهافظاءنءصابئىسكاءصبمكان

كمامهاطهةرآيزلواسلع
فارالىشءندءمقالالاءاثاراوسغ

المجناوىألمخممورشمقثبفياعىلحفترحيم
رطنةصهغلىإلطانوجةحرثىلىاصرتفىلىحاين

إدالدالىئسجاوأتفالىبقتىةلهفقلت
لعقاامحضوصممجومحلى3كاادقالىجوأبهق

اراالفمأسدلالهثشادفهأفاسلىفالدنانافىمو
آفو9قال

الخطومنأبروذتجاكاعفسداياوحمفاأخدماذاطوهاءلى
جممالوحعندالماثنوضيافرؤنممماالماءساقثياءايموأ
4ويزيدكأمعالوظ

مهىىا1العو3صسرقالمحواتاكاساكقدااذاولهوذ

انشيمحىأرقوىوابثاألهائءهقألذمحسصادثه
4اللهءإتشحمهجقرظالوظ

يضواناقاكهأصكفائضهاءأوعأكجاجهكنى

اهإليفواوواح9ا1هأوتنفستمقرماسيمةاوأ
اهاكيعبصافىعنكدوثالذعوعمئفىصكىؤثا

املمحعدلغغاىإصاالدجمأصالضآممغاال
سسوأءخ7ووأوالهداهبهةوماصكأحشط

اوالمهذفعاكونعش7ماتالاذا
ممماهالهصعوا3باففعلىاوملثاووان



أ36

لى

أالذيىقضفاليلابكفءعخالثطثمصعببماههاها
قالااهثاضيءلىقكاباتحالهاالىاذأفسبها

حروال

ولمحمانمسهباإيمررئائلهءفطمكآجمم1إعيايثىيرأ
فعهادمطضافرهئدمنوأجةاوعفثىمرفالم

حمائةوسمسبعيهطنةدؤئنثكلاصثلاقال

افصؤحقثصلباحاواطرخصجمصوماهاتياصاءيعيشأل
أصعوصاينموبكاحيىناءلىكلمبديخاؤدبزغمعىثمالافوفثط

تنجالنينلداالحماوقال
جمأباطفاحبمفىلفقطسالأأداالأكسلىهووس
شارباخقواوإلءنقأتجممتهعاترالمعمروباسكف

مدىأألذيناالحإشبئاوفال
سعلهلفمثىوجصكلىلؤرثصافيةإفلالمااالهـاقم
نفطخهالىقامنصدقدإصافىهدواحألايهاتءافع

نهسميبنلمحرالذينوالموصوقال
ؤصعجدتقطيواثالراسقأبةأأنةاشسهكسداهـاحك

سءحقمىهثأاالضعاعحاداكاجهالاوؤاشوسالواهى
حعلصاابنالرينبددوقال

مموهالدنانيعدحبهمنهاتزكاسأابسصاال

فىصسصظأواإلوتهصءأكاطكاحامئينخ

كهماءداتمححلىينلبدراإكماصىالسعرناإنفإفظهمنلدظ
املمحلهودمبقاااكنهالرؤحهببئقم
حااصطوتاالصثىعنانىءأحواأكأ

ريمةآلمحاخمففعالىثتهقاماأحعبنقيلدالشغويث
لمالأطاالمثيصقءأافيلىامحالالخماثقالطلمألاثيا

اللىالهأفااذولآألاطوطأثالهعطوإه
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مكذمحبنكلدكطانابلمجيايمةاهلنفالفأقو
اتجسسحلىولؤاحرهبايطلنزل

نداافأحلهكايىءلىبهمعواكوالنسداى
لةسحأيبنينلدامهـابلليوظ

أعكائيعيبتعطيلبايكميكاعمهماقلساتحناامعفل

مامذاقوقلعفهطللناسفقرأرىبالمدامذهثكؤسك

مطانهاالدنانفغفتدصاالموآمحاامنتكلسلدكلمحتى
قيوإلمؤكفىأصالتمتهاىحفيمداتةامحةكط

أوراهحااراخكاألتالتىئماديوأفمقعثكأوءكأطرقت
تيواللهمدتلنفهأالمولدفيفىامفخاوقال
بااليةصمحنتمثبييامحدممالة3عدبهـاداماصاقىاشبهن
بألذهبلىصياإتااؤه3تطالجوهرأييتراهاتيمو

ممهةتشتااشصأبدكالدينالخعامحنثأاتياونكل
لناليمارضنامعهبهنوةكأالصلدااهدرونط

صرايكقديماصبوناعنفايفناءيخرحلىعننامهعأ
اخثرىانعهفيوكفتاشعهبنابوجقالث2المحدفىوءلىأقات

سنةالواالرأسأبحضفرايخاكشيامموؤةرقواالىبيننهشكهـرتصلة
اطابناآنمسوكاضاسطاشرأثتلمحلىالحؤداثثصهذقاهاتحإ

صهعاتلموسسيئافىافتالدبمالهوأحمضوأعدإبهاثعذناصسوأثثلالسص
ععدىصهنوؤا9ممديثأمالهفقالويثامننئىأعنولمءلهقادثم

لأغاالنصشلخالقهلالدرهوصلثافعظرالفاذاقالنيرلقء
فثاحبنرالدينحوماوقالوعرجمميملىقءهاااكقالثلى12

الالئموبيناتدأوصؤالااحوأاضاالهءن
جماكاوااللهآالسهاكاءاهـحرصثنعط

أحصهابهقلدينبدواثىدال
مهوفظءنضدكدوالطالحماصرازااصمل

لىإكغسأكلابتؤ4مئساءتويههأنباكا
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غيمجمنمحيرالدوقال
يدالمرممنشبأبلفراطئهبأهجهااسفىبتةوأه

أطغاقىممألفىجصصعمأةفرالىانظرتحىأفوجمهاتما
اوحفاوموالناالثدىينيخيوسبعمائةممممىكغخعأواتخالتما

الخؤوىدجمادبنعتبدرالديئفااتفثااوالمنازعحعاكيرمدؤنا
االكفبكةالى3ليبكرنابينتذفارلهاللهابغأنىماإللدالشيي

كالها4ورآلتامنقأءفاعاهحمبااؤمقفطأنهعبرنافأااصأمشثم
أثفننإمالاثيئلاقالكصاثد1التسيهزهفإطامأتأءلوباامقاملع

لالمطيتجمهعلبابناشأماإحوفودرحلاعبندوالدفيمىإبارعا
سقسضكنغووفاتهوسثهانةيندرحمسصنهإمولذهاللرحمهلله51روتغي
الىنعايعهئةماوسع
وإلذمبنبفضالالخربزهأبةإلىهـصدهموائات

أمربافىثاثطلالاقاةسىأيدى4كؤؤماللىتفنسىلالنأ
لهبىالدوراحجيلفىجهعرفهفيهوجهلىاوالممال

لمواواالهمواففادىإالكلئاحهاحااومنكعوأهـاصئىطة

محثااالزداديبهطغىءيتحعصراحثىجمهاالحواح
كبمةس6كأاصبلقتهزوامذاكفهدوجمنصالدرمحاذلثب
كدباابوابهائثلةوفاترهاوكفىالثيهاستو
وينملباصاأةذلكديإحزنءمنأرأقتانهؤلىجماعاهـ

مشهـبوامميارااإفالثااوفرعادءسأتراومماص
بامواإلصبهائالوقهاوط3دحارمشهافاءبرنارهاء
أهـباااصلوفسئيالىلىاالناافأعليوىشسالمأ

كلبال2شبآاأعقلفيةانوأسوهوفاهغلماصطتشبم
هرأامقجمناوالدمىأثيخاللوإيعاحفلىأالديئحلمالثيخلمأوقا
القيىقدنكاعبلىافىةنهامنهوءبطإشقدائنكاأإبيمات1ووال
هذافىدقفطفىأف

بيأماألبعضهـأواقىثالطإكماوجمهفءاحيايئبءضما
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بفىالفبكيالثطاطفعندليءبعميخاوجهىأقطان
عنوبأحسنقتضابهاعشزدمحفىوقداعنهثدقبفأخأيضابدالبيتهذأ
رثشققلاحسنوماهوأ

عهعرىاأرفىاءأمثرضضءةالنىأأ
آأدااوجههئؤطبتكرابفطههجلمحلىثهـ

بياتاكةو

اقطكابيسودالغاب3لمحاظياالةءركأابغاتمنايغمآ

سكبؤةثرىتحةسمافيثةمىتيةاللواح4فىبامعا
صوأقفاقضعائواحلاتشقاثهاوهايوئثهاوجمق

ثثههذمنماضليهاوفلىيقفبهاروتمااهفااردقلبيا
والعبماناقالدكحفباللهشهاءقاهثهـفويةحرروان

نشبالويقهفاقشهاللنازمامافيتاوجةترءلمث
فاندالمئنمهكنواكهلقدحكلحبيعىابدلهالتىانئنال

لمموممفافاتةبنمحدفيمحشلدبناحاصاثشا1وقالأ
الصبلباتهؤعبألتمتيمبأناتمنسموماقمهيتقضى

حاتجماعقلءوألاآدوجملىايرآتجقنهمافاكامن
ميقاتللموكفىبىوممعمءةيهخضواحبابناكل

أتممياوالتالثكأءخاانخميالوصرإخامثاتبتطط8تمت
ارايايشيمأفضاتأوقوفاخبريشءأءلفاإفىبذل
تساطعاالم1خثىاقاتهآوضتطفاالدلمحاألبذازمنو

اتانىالى9هغافمفىولياشعالتكأصايشالمبيتءبىهراماثأدإم
اتوؤمضكامخياامفومدببهسصتألطقوازقاكثحه

صآيخألأوأصقفلهخمهءسيامننغسألاأليابدوجعا
تاوناالبمث3قصىدءبهغصباعوصاااقوطالهأسىث
تتةطفالءاهـقعفوفعتطوماتهطرخأوصانسورب
تد4تالبئةالمدامافىفتىاصنىقايداممناسبقت

ثمشلدنفحالديفتدلملمى3ادديوثعأااء
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صباباكئةاطدستىصافيألىأءغأوألمجفغأغ
وأداتكوأتاسناقكاحثىبههاالموماجيمفىعلليحفتز
آءماقبلنوااصبمذلكلحتى3قهـاررمانالفثىيوحايتو

اوقاتاحاتوللقومتصاطتانوقسلىمابرخآالءصونة
اعالصاتاهىكاكااشمعحهاطكثرأاحولىيهثىلى

تهواأشربا5جمأنممعااوهىاهـمجدوفصصربضربامبمو
تاراتكأكرملررثوافنءتاعسزمأرجادوسؤومعظثذكرت

االناءهباتوفطنحسصساثناحةكلطؤلمواستفعحتجت

جناترمقال1ثافىطوفنافيبقاءنالطأئفافىاكأ
صعباتالفياسبلىنلؤزتناثروجنتهددئأنيصهن

وأوالتفحعداكهإاأنت3بمافلىءزوواوحطصرخالعلم
تاحااكحاالصارقصعفهـأءحتىصاسبمن4يىفاحىوكتتر

ضنهارأتأصقلافىلهضفوباكالونجرتة4فهمقأثهوتوكت
عحالماصتافحهطلىأخاأنرلاىنمهالىفثصاليةضثالليثزل

سثنالوىالقاالقسبنغفأيوالاللافياالوإباألوقا
ضقافعآثءممألسجإاوبىةكاقءهـشةرورلىفينفعجةكأالص
كثقدسكشكماكوحلكأكاعشالمصطصصامكهاتؤم

شا

الحنقامهإهاللزندفانوللهقإثحاتزماناواقهمم

إبقالطافلىيمئعمهقزففاشؤكاالريملمدسياب
الورقلهكتائوشقشصخاصاءارقاسكايحرقصثآكهواس

رلىقنكأسابىمحسعفالمحرمنالهـملحالاأمخثىأساموظالشدبا
لمكأدعهدمحهينابواهيمالدينانبرهـلهصي11لىفاضاشتأ1أثرقاق

عاثنتهاةاحارواأمألرفوا

هااعنبمضرفاكإلمسهاوونباتهأالوضةلمحمم

ثهاألبؤطهاووووذاكئبخدهكانكساثصوةو

هاكماأهمدءنعواأجقلمأشنىاالقفقيكااكأو
تهاياأعقىلقأباافمصاءعاجبازؤورتكصوفىإلعتركأن



لماةأل

كصألحهاالمالالتمافىإقظاىءدذوألصبحق

واحمهانرهـرىسالدنياعازهرةبيئإوجشهإصقرنابا

تهالسقأكثىقاتثكلثهوالاسيابدرنادتبلةلكم
جيهلتهاغووعئركؤسظيصمايالىاابنادعلبرث

هاكاصأعلىإىأضتاوقصهيماائربرينفىىيىديخاذءمؤت
هااناالىحهداحيتوماءكلءقاأسافيضالفت

ااثمنيبثطالخدىاتهطدنانههاأفاممهاداعرفت
افاحسغمهساثشربغومبموهـودأيخهاأتفخم

حاخمياذؤبهكابعندالةئىخقالمعالوعتكلتبت

قاتهاممنألصسهباوبجاءأبوابهـمقأتدذاالىيأف
أحهاوفياوصهاخمهاالهبقثراوءبهنههـاوآلمحااعرف

حهاصيمهملالؤالهـبةأديقنافيئارالانمامتلىصأحال
خمهاأوقافيوالهـاةنألثرأقمحنااأفدلخثهمقاؤماحمفتا
فهاحهـولمسالهساكالبئءاللفثابعندلكالطان

اغطجنئهءنأداذإغتبوالدرءناكأطأصيئاالمجر
عحاكهافىلماهـثرالتةكالفلمتةكبابامقهـىدمناثافي

كخ5وصاعبلىؤهـالدجمالمففنلممااحبصااوقالى
اسثداغهوها16أواشأوحالووحالصياايلط

أيشحقواأهشاأوءنأتاما3دااوبمءبهيمافىالماتوالتوبم
إقوااعناللمحطاوااقانىفانعاصادنمنمإجماتابنطدو
رواأوتاجذىءالقكلجمهابديةءعاحأديرتمااذا
صواوؤامجمميوكلالىندجملطترااقسيادةانبألكصف
وأأممووراؤحهارألنتصعووروأفوطاكمحوتمدام
اححومحمح5إلمافىصالوصنحاقءبوبهتزثيهغذلنث

اوهصيغأأاكاابمالضبهاحمطكفرغاموحكهاااث

اأحداالصاهنيهالىأالشاحوماذجنهوبوهط
أسهحقملثثقصخثىمحمقممابيداقىاشؤينمءلالؤأضلىااالديبألإوظ



861

نبنلباااووضاثالبائأبرائانمت
ونخامأاقسآههاهقفعبهسأفهنانمغصال
األصذوةاسكااترىالدهوركمافأفتهاخربت3
أمئقالمنقلعثاأليلوقىىوىاايهعاصأقبههلههى
فإتغركينهـدانصدتسفاءلىنهاظالتخماده

اكرفوهـقروجمداوفأرةوكضانحةمخفاهموناهـأ
آالميربلتاحرومشتاشنسأمساصاوناو
مثرقفهءيبمأقطتاأهلروةوحمفوءصهفىافوأ

الئنطقتهاالحالعقوالفظهتودد4اخىحأنءة

تتفرقااقلوببألمفاعىوجبههءءالض
إخيهابنالديئءلىملىكامأءاضواالمحشلىأظك

االذاتاظالادهشربواإدطوكأإخلموحابط
مثاتواقيابعووالدمعداوعب9انثاقوااشع
وانخعقلمثكأسكلثامغسخبمماقم

سأتكااهنتهابوأعب
عاتاافىرالالنفعبتدبردهاءلؤذيهاعمفرا
تطالظهنابوالددبحابهافرفاوائقوينسل
ساتيافىووقالرامقبتاذامضوألسساخيكلشو

صقاتبمافاعذرديلىهعىأماكىكطالمؤاجقعوأوامحئرا
ثشاملوالمحومملااثالمححيثيئاهأدفلراألاكبلبها

المحيسأتكاسساودلتفةشعوبذوافقبقهوىي
قىواض7منعرفييينما4ءوافاكومهفصاؤلييدر

القثاسجوإلنالدينلمحأمنوالاصدنااالديماقاأ
للؤهواالجممصرمقئةبهسسحووالحالغمبممميلىءافؤاا

راهنايؤاوضابطجرشفناةوعقادعكابثطاهات

رقالفامحدثاطفالغوءفىلمغصاالرمحجنجضىاليء

تبراهندوطثثالاهعااهغءالممفةيفىإأجمهاثفا



أ961

نسرمجلسنافلكبهأنااللؤهرحؤيدففهواعفىاولركرصك
لمحالمجهفىقلىأسااللذاظاتدىأكمبأمالتاييالشبميمن

وماندواباممقئعانىانصوبتوانماءأضافىباصاابرثنصوق
لدهراافلصالعنقوداوقالكاقشكنافىووقلىااوباحكل

صبانجرىالىعأالجمونءلمى4فاحال2آباصداعثذع
أثغواإلسكلهساقكاهابكدشبفمبهببىواراحاالمحت
لبدراإلةفىالشصعينكقغترءصعرعكاكأأتااذأما

ليوانطفافتلاذاكفلتهفاممصرانحطدفطيخأوفيم
خمىوالنىالنظمعنيغنىكصهبحهنراولفطهانظينادمنا

انحرطءناهكفيبعينيمعائأندونالمحدامهيسقنىكأسفحلم
درعمنتبمبممهـالمطرعنالنةنصكانثنىثموناجوز

يمرىوهودلتئاكعرمايوضىالىسأنهكنىتعوفرطلوت
ارهعنمغف4ث9قوجهكاناذااماكاعقصقسماوضابهنثاود
نعصرىأنامله3ىقالذىدونمثزرىعاهذراكوىكاقومن

أدتةوحيهفئ1سرإعبدالؤيزنجايئالدمنىبارعافاضلىاياماماالثشهاإل
الحيئضعوتبالىأحشارالجيناادااللصبرلىكأ

خرفيباتءقلتاؤطاصيراعهمكلهصابالىصافو

ءثقلجبوهساذبسفلىطلرالىهالاجمنىمنمرخ
بغينقأدااؤمحهشركوثدابدالظهنعادلي

ثريافىيئبحافيدناثصليطواالمحيساصلوادا
ينلحبسمناخموالوؤن3المحمامناوظتىوفءلىيط
يخاإمارنهنالىجحوشكلحفتاألعراسبنىصرمنوا

ردفيالىالرماحماألعافالضقب4يأثالى
ينردىكيأمافتفيدبمملهيننىاىحرىألظ

وعيئوقمنالوإحاوائفىءؤثهاألءهقاالىمحل
كطلىثالىمظاكقرباتيهااليوبقفمفاطلقنا
لمجيقهغقخاةتوكبقبرسمنانشيهوعحنا



11أل

االقيجمأاكضطقدلتناشواظ4وقهوتثايشألث
اثشرقيخهؤرهاثىحثاوطارتالزصاصبهبهسااذامال

وكحينبقاةلىامنخفساصاكركماسبىلىتحكل
اوله

باالال4الطاحلةرقت3كيبباتاختهمنالردحأهالدت
الذعهـدمىددءلىأطفالأولدهاذاؤوجصبالمأحو

لمحاإهـسادئذ2طقتلؤأرثبالم3إابعده
ديا9ادالممأايمألفإسالفالىتنجهمقدزهـرفاقىكرخهابا
طوباضرباءنلفظهفىكأ3ؤرصلءئبالفصمحثحجم
بضهالراحكأؤس4ثهتفبىكدتالهابافىالىشلأثرببل

أمنبابنةليمعابيناأؤوضبهحينأداصىعقدبدأت
لرببدءاءداوداحمنامنثصرمماومملوبناسانهاببتنا

القضياةرمنالصورامةتضمن7هـحتنايةمنفماتاناثب
بمشةاهـهثنهرمبتيعواكأدمهلأافهالبرو

قشيطاأبةأفلخذالناكافغدايباشادلمببهت
لصصاالددحاحصيدالىكتقطأرفهـاقدحامقازطمنبى
4علتهاةشقرالدلوأوااإدصقاإل

افىماةشفامحنىغخافىاالجاذاسقياى
ثافاة3اموتابأفىصتاذمتباالهسىآمنتداش

أناياانمواحتاعااومإهاتطؤةثؤ
لةأتجفطفىرماذفصدقأعاحهساالمؤإجالحنثرت

انبد9ا1ؤصاالرداحألمجوكالواحلالرائؤللطاامقأقأتجرى
تطمبماالظراءمنفائ5ياالىأءفى6بكليتهادكط

وبمانتؤساكفماب5طبواإلذممطالرايمسياا

نافطإقياعليممايهتااأقصفاوجفىاحد9الأدثبفبم
فأااكأاوئفداذاسةالووثنمطكيوقاءاكأةو

الأخاواصادضدماضلمؤايدمحاأااللىاالغتدكال



11أل1

للهارحهؤسالضشوحااأالىظأ
نداهادخمجرشاخهامعايماالىالغنهاريئللشةعقلىع
8طفابالرىتةطاوضابهوالثهغهافيوإظسثغثصسمو
اثدةاشاكاألمعمهاالمقءذرأكماءكتذاراا

احصدالمجمللسابزاالأمتنعةالمؤبممحسامعليهانضت
أحهثسائبينهولسقماكأكاصهدجكنىبمااماقىى

ضسااىداجمتالىاإقثطاةساجالدوسمحالباترفىاوا

يموأجممفىراعيوبئبروحرمعهتحبىكيصرىعآللمحنى
دافساناصلافثلؤاهسقمنلمدااالتابمبعغىذوء

فأفاءصعثترن5الدنزلطكلمررهآالماتكيصاةاكا
الءصلموينصهـفالدعخثطاكلذأيتجلعدىفأعكفءلى

فتمالهاذاشربتلهلفقارانانهرابئاقآمحدالميلة
لحينععطلأؤاستااافهلعثىقوكأنعطخعه

ؤمالمنافروال

اشعالتثازإثالمجخوأخوىشوويهسهثيعرىاائقم
فغالتطءنهلظ

خنتمادسقثرينحجبالامقثدفخنوقالواسقونى

راطىقاالدممأبرهانمثمغاءنممومسباواطلقضهفعنى
فاذاقنالبا41وحهسهآلماؤمالممللمقساصلىاذاوروفبيقدفهوغيمأنقرم
هقاةاأكوتذاواقبراايدقعنةتطوحال4ؤتثىادلىاد
ثياببئثىامناخااذاتمقءملأمحممماالاارلتئلىقاق1دمما

وذمحنأالقستةاااإلمؤكهإقاتءخاةاالممذأرجهمقرضطرورهال
هـيغشغارااكسنبأقول
ساليئرمتاذيمعيودابمأدماااكممعثونافى

يتىسآتههإأماإلءلؤصهـمءعراصالنثاقادمباتفثىء
ضاأاأكثااالدينهانجمقال

صكالصبيخااجاهـ1جماخكافماهروج



أأألف

فعبارووعفىصمنىلهبمجملسلثع
ئاانتضاعيعثىمحلىشفاطاثكاذا

كجنامقودعنىفمجحناصانيهاأوترى
باصطباحكمالجمهؤسولاغتياقأإيومالو

احألقمواحىكاوأىاثرؤتهذااح
ثاطراواحمهاطرافىلألصالمهاطرح

ملبواكمهتضكبباالجياتهذهلةأأحدبنالدينثنهابوقال
بالراحاثااكاجبقباهتزجتقداباذالذهـاجهـاؤحهـابهيناكركا

حبهاسكهـاطلمتءلىرقىكممآفوااضمفتااعلىأمغولم
الشتوقالصهوبقبراطناربدولولفاءخمهإرهامئدهـثماماقيو
حالي5لئه51اكأافكطاآلدئاالد

حداعايألثلمحىاماتأيهيوابياتلاذهلىأكأتظتاصأأؤولكا
خطهوءنلدفيبدداثيخلاعبارهذهحناحباالدبهقدأما3احدز

نلالفرحوأطيرمندب1ااوأطومنبدوالحيئودوقالقاثنقات
لدتيوادإماوحاالمفتهأفاضىاجدنائفصهلفظهشدعنأوأتأمناحس

قاخمهالىتعالتهاماللدمىاألينينلداامينقافثأانامسيدناكرموالينءلم
هضن

ألمعبدالروفىاقبناوغؤدغيرورالدوحاسج
النةنغاعىالتبينفصرتاوباؤهرفاكطءلىوالند
مدتحالمزنلثتطالءفىفتهاثغورواكاغا

ئأودلمطبانانلءثاألئحثىاقهواكهالمع
قداسىمأثرفيقالخمفطمفءأهـفى5ظبىيدىمق

ثردلموء4فروأصارهأنخهـنااالوصاكاءلى

ثيافىقداللمندكلاطوفهماسللونأخحأ
مهشحعااألمنيسللةقكلتهءاذامأإمحثنأفمصقط

مغومحودإلىىوتوصىحافاتوفابلىفأهصص

وعوبوقامنهالب4افاكبطن5ألله



أأل3

اكبددالخبهأدثفأطلىءرةاأعالفهاهنت
يالعدععىلمانهحئىالمازمناعثقوهاكرمبنت
ألليدالاقدماهنبتكاارأسمغهقلاتساب
ينوددالشداممقروالهبهـاداطافأساقهنمافل

ددقبأنخقكاىلىثمحخواغئمواموعممآلتههاأترع
داكيرفرمنبعاذاخبلمزمماأتسبهمااليمات

مفربرصوتخحيعهانىصكلظقطادبعنهاحينمثدىف

مندنبفةالجمىفالبأكذالثئحالاأوصمعناايفهاكرنجاعدحياذواذقات
بوقاعمرامهغهاوءحلىت4فيلثركاهاخالموؤوعالمحويثاذء
ماتركتلعض2فيثوودآضاح4قيويروواانحرمحمباحتجاول

افىثدبألونجوفىسدهونمفعالقالبااصروالفىأولىرلانبيذوهثى
مماكااتىأحلىالمفضورقءالعمصاساوكانالصأسالىبلمجذأقأبا

ؤتقسحيئيناللىواماينتخالقةؤةاثوأفاافيناثالأمأهاولةةييحه
اوأماحينفتدثقااىأمافهيخاالتعمىمايغولثمحألساعهفه

قالشبيذربالثثلماىأالءقيلويحربياتقتاكيىهثهلافنهةءطررئ
وءلىاقياللىثالءقيالتوبلمبضهموقعلىعقلىهايشريهاشوب

راشقالأضرشءنومما4أؤلرءففعه

يالوىلىةكيبىيلثثأرأتألؤاباتقول
سكمرىبغنىثمألمحءئصضىاماأضإمسىبالته

حووقاذا

نصبفهالىمىكطاواحؤدهحرت
بلمهثتماعطولمنىوقالراووءلى

رفقأاءنهىثلثامقبممهلملدراينوالقلرامهـرالمجأوقيلى
ومخافعالمضاوهاامموكوناقفوافىوجمونولإلدةوؤلوءةمالصحتضيه

مغرثتهامقكأبؤالمركبههـصأتاالمةمندنبذةااكسوفالأوذمحهـاشملى

الدكنمجماضىامظفوفيدفيحابدراالرنفآضلىأالىصيمفإنأفممىا
أثةمإيسنهوقلمثقبذمبهطاوالصهىلطلمحكناقافحماعبدالرحم



1أل4

وكاوالمهدعاضوحصفهأعليهاللهرحمةحثمقبدخسقوسمبقمنو
حممنالهيهملوبهيسموعيهرباساابنهقوبئلمحقدهاترإفاوراكان3اءك1

جألطويةأدااالعرأصقححيببرئاثهلدا1هأرثطولتكعىة
ةروحولعنبلىولوندملححرجكرزوانكلخونياحتهفرطاكرمجاويفرح
وذولساذوززبفلوقفئصيهنااصينىثرداوكارورالهوقالثوزعبم
أوقموترلداشاوقونوككارتوذالقفاحمهدالثةوإحدإكلمن

ذهبثمعرقماهـدسةلخيواحوحامامنكلكمحموبمفاشادجولمو
تلمجهايدقألنءاثرزعفماقءالحدهواوؤعرذمنكلاجررمانىؤمرتو

ويتعملحويرةغفىائمناناهويوضحمادىلصلليموينلو
لىتعطأللة6لشاان9خلؤنجاإسان6وماشياكطصاحتةمرإبثقامةلفربةا

يزوعزرورداهـدسعدضحسةخاساوسمليمنهـلصأهـحمةةص
وؤربادونوأسدالزبأالوساؤرءلموااعءضرووا

بوجوزبوءنىصغاروقافلةةإبحدوهمانواعنكلوزسكنهان
ويرئلرغوةادمنزوعهثنسفىلكض5وحبرثايدقدثألثهعهـحددوا

8لثهاانناخلؤؤلساقوماصماحةبشثمابقالمحهوزنوبةدالثكريسم
لىطالقه

هـصأاداةاتعرامنهاكرةبمحمناوبويمععم9ااوهوممنرابغدإمارممرح
قوىفىبماردةاهواصقاالحجهنخوييالىكبدوصاماوقؤآالص

أشمفماشلوليهقوقلنماإمأعئوةاهالمطيىضامبريممايؤخنىنعاضأالا
االجيانامحاثفىومميرةدفعاتطيدليدايهأطاالمااصثيددءن

بكأءنطصبوحمقدويرألووعءعكالالمبوزلث4اثااضوو
تعالىانالثماءاللهناشهملىولىووحوءصطبانووكانؤت

4كصرسخسانهـااممثيزعشؤددطهثبهاأثلموكساإردلمفرحصفةأ
هلشهواءلمدوأمعهلىادمئىطينمواهألأأراياووطؤشوردهنزوعرراهم
رردوهماقألوارءنادصوأفثألففىبخثماعثربروةخص

أوالبىطاواءلقوفعوتياسكرقمدرصؤءفمالط
دءثهكوديتكعحوفهليونوعامصءلدقاوىناةماوصلىصوفىص
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وعرالرممانوواهحلفأممصوماءاقفاحوماالوردبماقىولسلى
وثإآأنإوماشاىاضدرتمحقبثماببرداهمثةئبةأاوير
كافىشأءاللهانناصإلفوماوردومحا

سمنوأملجكايدكىنذاهنيلىناسأمنباردلكءبطفرحص
هـةوأأبيفولطءعوشضىاالورطععقىوزروردمواهـصهواحد

اءناكبهىارإلىوؤنؤضهءهءأوقصمددادهقيرراواكلواحرمن
ولةاناهـاهايلىالاحجنوثويفلىصعابرلدقوبءكأل4ء
الىزتهانحشاءافحناخألفردشمبماءلىثاوتفاححأفبشرابعاالنص

حدواكلءنقأحروأببهمنينىإنااثرسعأسءنلليىميممرعةصةأ
شسحاهقرجادرولتعشهـوةارنزوعلىءكاإفئلراهبحع2خممسه
4بعسىلفئةوكىمهرباطمدراهـعغحلىاشكلهنأنسوترلؤلىوأسعان

صفناماولىقلمضامصابئدشاهمالنةواحدأمنكلمحتومممى9
صهرباوبرغإؤمواواؤدإلىهمانحودواكلمحنكارجاه5حماق
صخلحماوتناحلمجبايدققالىصفءأضامعمردهشدىمراحددركلم

وبةاأوفضهينىهناناويرثوعمسلحقدعقدمنبصبهيهجمن
خألفااورومأهثورالسانشمماةاىوقاحأضلثرأبثقاالن

ابهأبعصقلىءلىرلدينادرةتعسالىلثماءاللهانحميوفرقأثوما
وكانبهيداالفخانلىلثإلؤوتيدهءالموكادقالبباعوصقمنهيعو

حهـاةاوعضرلىإمابأخ2يدفاتشتكواثماكطلهدقامتهماله
العاقوقى

ديملضاماءبإعشرفصاااالبإ

أنيمصكريمجمبمرفانعوانيااكفروامقألموسعنيهداللهيةاقال
كنالمجؤناحماءنفاأمجباطهءفوشوفالءاخوانهيخاةبءذي
ألتهءنهىاالءررمبىماضافوىضهقثهم4وأجمؤواناأبكآا

ماالهضنوأيالمبأاهتبتوأنلمثتدىأفىلوذايظبرشتالث
لىإعيهآكاديقىبوجلىأواممأوتلمىالو5اسثافهبيامححرهوث



ألألأ

دقيعفقالخكانميقلصداناباالمغفحالينبرجلوبئخال
عنهاللهرضىهسعوابنوعنالمجغشعبواالخأويحبنلحديفىإ
الموق1ءهـاداهاحباالصاحبءلىمنلالناربأالدضادءلىمحا
حثوالتاخملثعهمصطفاعراىأافافسمإواثسافيان

أوسحإنتفقال8للغاصذرامنأحتطفىاوجتؤراكث9تموأبا
ثالثحطبقاتلىىالخوان1مونلماشكنعذرأصقوثقتىرعةعذ
يناالطاالفىمجتاجمماليهكالدواءطصةعضهيشغنىلغذاطهق
أخنرتمأالوملجهالصلىلنبىالاأبدليهامحتاجاكالةبقة

نوالمثأخالقاجمأصاسهؤإههاسايوممجاسنىبموأقراللهالىحكمب
وجأصهاللهعرمالبىأيبنلىوقالاثونوييأدفونالفينامميأ
الءلىاشيكأخبحقنضيالضطتوقالجميبلهلعهمىمناكريمطا

الععالر2دنجالبهعاقمةوقالمتقهتهنبأخليممىفائهوبيفهذمابذ
هخدواذؤكزاحبتهاذاعقفاصالرصالألصكنفاناؤعثكاإلبنه

هاملبففىلدكاذامددتاميعقمانكمؤنةبلثنؤلتوانانلمث

روفهيتناسبمقأهاذحسفأتمنكرأىانسدهاثلةبكيدتواق
صلهإعزصاداودايسصتاىىقالصهعاينذءحقوقك2دندلم

صهتامالصوعمننهاألحتفقالحماجلالىقيكالفاقالكمحمفى
كامهديقلدالبعمقبابقوعلمحومهـانبالمحنكلمتهالهمضوجبفقعئئذاقالال
وقالباباصؤلهةحارثصثوقوهثوسعفيىوبيدبميىاضإلفغبأ

هة4وأفتااذاةوعدوالمالفهـذاةنافينأهرألص
أضاكندوخلهلةفيةهبلعامأالءطدخمالمجينإءلىكاالمجاوية
كالدهرناالدباخلهفامتنىباأظنلمجماآلن9دمالمصذاهلىماردقه
ذاعزجءلينافتهاذواالماوخادـأص4افعرجبألناشرةاييت

هـاهفاأظلىالراتماأهماادكائالكاا4باواناناوله
رمالهثأولوماصاحاوحلأنعقيفعلةيؤدهقسهافامثمهر
ةصاصالدئىءنهليىماسأأضاهمتهمفىالريالقلاذاادوكمفآلمحوينمثماعطاه
ةءلةبىوةاءفقامالطنسوأعهمألهءةمقصعةعمألجاايه



1الأل

عاتمنممللانمئالميعااقيقالكاقخيرهمنةهإالخيرفيهـهيرعق
انمةبةواقالواماهكإلتىط1مهالحةانحغنداإصديقأأ

بهممطرأاوكععلهبهوزقهالنىذاذاصطعهاللهصلىأتإهيمافأهل4كاذائفس
رابهلويقوللسالمايقؤكابخالهلىالةالخاليللبئيفقامهلمن
جمااقالاكلةنحيتلهالتذممطجبربلىتقالخيلهمخافالخل
غؤلمقأرقاودةاغزلوهببننساليهطلظقاآلخواشنزهتالقآ

ألسأخصوىثاحابتوقالنيفةابأمغنه3إصديباهسخةكابابةيا
ثجهتالموةقدءتاذاالمعتزآبنوقالقصداقواحداكلأهمبرحنا

اففهعنىاوه4ئهرغرئراخوانرمنحاماضيووبنلوظاللقوابة
نئىعالعبثىديهآلرقضاامحبوديةامبوديةاحهافيأصهووفيقما

أقددفىأقالفطذالثلهطفاذأثظأمفمغاحرجنى3اثيقولبعضم
ليوبياينوقاثاصداالحقراسءقلىأقدروالئكلدائهناحثرس

بالحهنكثرقتستلؤمسهفادكيةدمحققوكعو
ثراكلأواآإطعاانيكوتأصثركالتواهائداهفان

بكاللىهرعتىفانهمماهفلىودقاه11حسدكاليقحاافعلموا
نعمتكفاضعقلوخؤأحهمحسدثبهملىئىانغرمشهقمىبأهم
افىووماءنبادروداءااممىنونتفقروبحثىونيأعلىيزالم

يخاذقهحمنعاسأفاتئلهخادينءلىشرالموىقالانهلمو4اللهءالى
لىأذكطقصدتمأثبتأجفلالصاهواإلمودةنظرثقوةيهتنمعأوقال
لنسااصىنجاجبوأالندندصأجماقال

الالضمواهللىقسكلنلزماااذهىضبراختران
العالفافقدداخاتهمهممأصقدفاوع

البيلبابأطالوتفاموهمنبتجعاقضت
قيثاكبندرنأصثاتدفيثولته

فههركامئءردنهالذىدوقلىاسديقىافيغ
فبهااجمسبيمابلىلهـلهمسحرئديقلمكا

لمعرىاهالهأجماوظ



أال8

اغاسوذاتجملربافىكاثرحهتوأهليههرى3نجحرجمتا
يةوماكرهعىظطقرأصعئانىوااألثرجافىينالىناصعالقاضىلفى

صاليموباعاسهصاظاهإلجبلأثوأحب
وآتددنهمنوهددهجماتدومءددقه

ىلصعالالديناالحل2ظ
آمماطفدومحرفىمالىعالطميخاصديقفىللياافىيوىفي
يعاؤدمافهقطافىفهـيرىاذتأضسشهتأؤذ

ادوالعغيدافأشعواالو
عاالدهووصقانهنهودةةءمذاألالرالذءلمبرات

كىصعاجموماتأتإياكنلماذادحاهوسطالذممطصرالودتاف
أثألثيهطسنالميلعنااايهو4تاداأقوالمونالماأشدتاارقتو

ينمافيعشرىعلىاسنةوترفيومائة

الحهرثىتانعهىيعيةويروقحياطظلاهلمحتطضوانى
اكأهتصاعصالفاخذمنىنحاوقالىلفقمماتخسهامحدفأءسلىقال

قالهننواماقاؤأحسنمايةتاهـادرأبللهبأصاا
الدخمنوأأضكلىافيهارقررتهءفوبهصاصهنبر

ثالممقحمعوعسنىظرطاءوالمجدصاالؤلافاافضنى

اجمأثرقالديغهقالعدوهخالثءاذاوأايودؤادكانحغالمجااوقال
شثماكمابئعدالملففيثامقالمثمهطابنلظثقدءريختاكرفىءسا
إخفظاؤنهاراأداأواشىاالاششهىومااالوقدنتهنياالذاتلتن

مفادالاوؤداالمةفاقلىاامةعمحنهللهاصؤرضحابنوقالمعا4وبينبينى

لفاأضىلةصادودتهالصهاروالريامقايينملحبااصةخيرمن
إلحسانلهيناباكافاهنأحسافااكمانناخالأنماالومابرضآ

وقالألهحرانانءنثوضجغاانألينابهىابيقاءنسطأواذا
لبفئرلموأتفثالأكاخوامقايفهنءضيبنىلدسلولدهوبنتجصة

كوصثهمحثاالعهررالاذارااصديناكبءويماالسعاذهتحافازصكؤ
تفترقالطلشجاينطواافهيإكعضإنلىفةالهصمهيواان

11ة



11أل

اهحائرىالئيقينماهمابصلىفقالقاندهفافقملعثهمائصأل

أنيلندماثهاللمأهونوقواسييئديغالححاوركاناخغواالاصم
أنغمالىفقادقاواالمهجمقأخنهنفيصديقهملدهضليديقدرمن
لفلمجازاروقهثوامامنمعدوهقدثاقوالعسدقاءسلىبأ
لفاثلىاقولة

ظاهركيىايؤدلىءطمحيدتهفىالمسؤهنارمق

فى8سوأهنلهمكصبهداصداءاسايدكثفهن
ذهابامروءيااأوتجبهااضهاماوإلعداقةدجمضارغؤدرالىداالنداأال
وصفهدإلرثاالهأرطكنفاذاوفعقكاثاءيلالعالوةرجوعلةال
جممءابعمقلوخهوىنوىويميهءطهندىهطتأقدبقصىا

أضامحراوقالىروعدوكطدإق

تازبمنكاواىانديغكءاكعمكدوىفربر
نىوأحصحلهمءواللطاوةسلىمقثاظهـرنااؤاصكن

شبكطمحنسالمغأنغاذاسسممفكنوالناأفغفال
بوهومحمادنىهقأخىنوامحينهءواىودئأكأمنمماو
جمبوالبدمقابدامىررانالنصموامليودةاكالمحصطانواعل

هـمافاغةزأوةمشهقبدت4ةلىوضشديعاورضىاضفانلهالشو
مبوالمذسقشهفالتناصديقاآفىثادبمولمجثايفبوواميفأقا

هواذاصىديخهمق5هثافيهاجزثصوةالىواةطعم2ايوجبذاكفان
محااللهعركلدرأالأبراقالتكداواثءن

اورعلهامطعاهقمافسوداداائأصرالىاذاما

صاثدكأبأئاانورترأوءوكأدكأالهاانسأةله
صداقهخيرحذااوةعدفانلماالطااواديماحكيهامامأدقتوأص

غيرقدثفطجمونتةهىوألمجاهلءفىصمء2ابعفطقالابرإهذ
قسهالمجاهلىءفلماهلىةمنسأاالمايبل
لشاعوالكاكعةءهوهـةفالعاةفاصلطعاةديقئغيراومتى

خماصاناينأتنعمبرهاقانحلىودةتمهعياواذا



أصثمعالةاهنلىإلمدئحهطتلصكملغلاحهنان

اكرهنادميةيندمانوامنادمفاعلبمعئىيلىفيلند1آلندب3ولأ11
رحمعمجليقالىوصنىا5زآلدبلؤللفظاؤالدةنانسديماومالزسقعن

4رصضضوهالعهاورحيمنيااتدرحمانلاكوفىألإتباائانهاددصحاليةول
ببرنحصالمبمخغفنىوالماسكسقوالفاالؤمنواهـكااياءتالد

مءلىكأنهادمالمضمنيموناقاعاسموأشتهمدحليئوانيىالم
دالمبربنيلحعجمونانلهكأويؤهالحنثوالهلوجودالراحةهـقتهمط
وهأقلناثالبمكاهننىافنثماالراهمافذلولاوىمىها

كانلالخطهفهفمهكلضافمآزدبمارمنديلمجورب1للةلراإفىأموأووا
ئهقالمعببافدهإلذحيلىعلمواذارواساصهـالءلىقلواالىالمحبو
قؤكابئيالىيهاىوةتصلمابغبضاعلىونهضافى

اهماىكقالشطءلمهاسربماعهنوبالزمطاللهمهنع
مسالىاالهبهلهـاللؤر3إملىابصههالتطقإالث

ىرزإقفاواوافعلىوانابوذوواصمامةإاوب5ادهش

زهاصاالىاالموتجةىعالأناثالثمعثرابذاجاحمط1لبنىوت
واحكيديهينهـعيدال9كمرا4ءنهاوألثنفمنهاعلوالمحعاماهواعلىافى
قديدواولمجذىاتيهسيمهلقياقامقامانالوطاةفرخالمجالصصبمغة
عااالوفرقعةإيديقايلتمووامصساأقواخكبواؤبمحاخوااظوا

والهةوااقعؤيأتهمنحوذألمامةلواالالحهلعبثبافاتمواللعب
ينوالولأةكإفابابثااودةاللعثالاوالةاداعفتبما

ومماوالإضربإصدالقنةانأرمألاواللمشثسامأرلإتنااوالأرثرهيا
يخاباجشهاهنهاماحرةللخهشافاكأةاالعضزاليربكعث4مايمنلته
عفواليخغضههمرفرحيةولال4فهلىثارةاداوتالرمحاذمئرهاوالقط

وببرطءاللشمصاوكرعهصربكقومصلىقععنهوالتكه5إلأخذه
وآليوبهميقانهلعدمالففسهبوإيلعهؤولمااليطيقشرالىاءن

وتايغوحولمآ4صلمحلاءلىنبييخهواليصيالمثأقبلحقا
اقداقىاناولهانهؤلدمفهوالقطينواليرقعءلىوطكامأوال

اخذه



ة1

صأأحميوءبخسداظةاراممالو3هكعاممالوانندادوازدبأضذ
حهصمفالمءندمناولةلجمسحذوا9نفسهلحيكرهوواألنموافتامأةاأسرح

أنهنهبيسوأليغمؤوليهيشرافىألراحمالتهمعاعضلكثرهألحظتروال
عاينضللةنفسسهاكوك3ااأبانمجرىمحرىبهولطءفننا

انعيمثنيزكلدالىفأئمحليهادبهنغستلىقىيبالهوددالىانهثودإبومكلا
ومافيهيامرنجغاذ9ا1لىىةبرعقانللهاكاصلىترأانؤءانالهئقيإةا

ربنفأقىعنأمائةياموضالثاعندفقالمحايهنشثاوأديأعرعقال
وادبنفممىيأعومقعاقيهافكاللاالصرفقالرقعثىءلىكرمقلهفقالآهشأ
والرقيئألموالايأعلااالميرليمفساطركيىدفيهندللثففقالعإ
يفركاأعحيهاأنمنالبذلىشئلىانفسحهئقالنازتقالىوالىلدالملىاعالما
فهاذافاصكىبنلفضللمحاااقإخاقمهفأخذمن

اوإلحهنكنوبزإالمبردوسيرحنزاالبيخةنآ5ناسط
فصاحانائدعلىصدبالذسبنجحاممم

ابهغاحتحمتطجمونممطةيمالومنالمحعشماعومفلمق
احبوشدقلقيهأثافعاشاواتقادافوئلى

ثوألرباصآوماماحمدمت4الدصهاالصيرأبلوبركط
لمحواحاىالهعراأهرأطمرحوالهلسفيوماطف
احصدالدابمالمدحووالقمماودرألفحمأ
المصباحضعلةقادوامالشووجهةبسه2
مالحاتبظرلملهاامحنهالمحدرنج
لتفاحالموكااندو5يهاحلضدكطخبأتبخقلىيم

قدأحاعلدوماسهاونالىالملىتخلىزلى

احاورصةدوفيدكىمةدصطائأليىمىالناأكلق
حالماانوإللخودالمحهصاتثوالىبابهوارلناساأعلم
اثؤاحلفعدأكالمآلالصهصلىاصيجعتهناكل

المقاحتباكأماأوالكعىهـ4للشاطةباهت
أختأاابأبلىسثربامنىماينكمهىالوثائ



وال

ثيكنهلهلرظهأ81فىحاارمييةينمقعغائلىن3ظاهبهثلىلظ
واضذداصارلفىومدلىايضانةعركاغكرصتهئاصكتهعيابفأم
أنلناليفاتامنأفقيدابصأوضهركايهبامبمافاذألمبهبواجاهـ
جموقولدبتيخوالطايعنىإ51الطأكهـالمميأصودألمجوجاهثودل

تاليعاعاادونوبمفىكموممالموديضكمحقمعيفىفىالىقافىمححوألموأ
حدثفهبثرلؤاالمحرععيةنرقطسريئتطبصعتلىحلليىلمؤاتأوعيها
فاكرلهوفضاءوءدتهادقاضعهاو83أداؤداالأداحدثثاوإسو

محلثىوحلةأالىأقمةامنثسانافاوببرنره3جولىمحغلمايوجدمنفيد
يدكبةسفرمندقذومهالهرمحنكعمدانتهلىأبوالعىصائثلحقرل

اليسفاوبنببغواقنقذالثعوكفغألةخلثهخاأوخدلفىاللهعملىاطقة
تباعاازمانلىومشفاظءكاقاليعلىتكةمىكرقائاكهلتهنحدأممىع

صهظالىعانثامحلديوآماالثاهاءنثاسقتاأهـاأثوىادوءثت
أبللمحالحضرأفاحئألعهبربعماهمفلرفأخامىاثعاسثىساأماث
فال9جممستاه

الؤاؤداامددصامعنحرفبرهاقمتناد

فعالىلالزاجمففحمراتجا4حفراأؤاحكأهيربثنىفه
شاءنطوأذرتيمالىتعصةلىكأااكاجمسضثإصغأحآايأاأإاب

احديىبقهمطءةتزلىلمالهذفىخرلىءةحضرقتاحميفااممافيألىفح
للهاماجعلهاديقوللةاافقالأذىالنكثصمبهبامااصأفقالةأا

يرأسوويغاثدةأكهاساكرهؤواقابائىورثراغثرتمئلرجؤءق
بهاستهمأأحضاالىممضءحاهاممردضاةاادؤلمولىادث4ؤتبرثبنؤزا

خالصبهاوفاألتضبعالثمألرفعنتإثفىالمحعأحكالةاؤسطش9لى
ىالمهـلىبنيمابراعكقمامحفهلنطثئمالابدال11ومنقعاقاكإيحطووالث
قرافأخزتةورلىأمنادتصثليمأطعاقملىدو3تأؤأيدشلاكنقاك

تأطالذذاهـمنشاميهالمومضداقاتفريرهالتهلةوقيلومةإا
اقألطاعنفثمكثاغصبنبمذالمناثتاود2ذلىجياثكش9محرمحف

يثثىنأتإافالأذتماهمأيسضقيةقئرأةأمدإفمطتحهـوللىاتءىءأل
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ةفىبستانافىمنألافصعرا4ألحاادافيمفاذافىبفرىنعالهمااوقعه
لماابهاووحنقنياباقأتهامكهـهفواتأيخدكىكبنهكربئ
فقاتبرهفلىفهاوكالىألومالىعائهءدبوكةمناكليصلمنأمرا
كاإلدتهـضبأدئئاترىللىفقالدظالكلوآمأيسشقاذاهوما
بعاأرمروانااللئاندادمحه8خطأ3ةضج1لاداعنا3اكاوزراقا
بنلمقأميهاعادالأنهامافيافقاحنةفسععمحديضحدئنىه
عرفناثأدخاناربرثىماقال9هنأؤءأميهااضعكاالاانالىاذنقوقل

أنسألههفىيخةسكدأهيرالمئىءثآحدشانهؤقاذأمآالوبعندبركيت

مؤهالأعشواتامجالحلىكانلماابنيموالجمتبةنااحديثافقاليكهبنى
مادألداهقبهمأنبهالولىاكانراتاقابءوااتالذاشثشاربنللثى
اصسغوميهامعمهسبطوبريكوذاءومىأكأبااقهدالمحزفيههفى

ئقاللمحعواامقبهةو4منادءقيوبفىةالمبمئالضطاعوقعامن
ياكسخامىخفيذكريأاكوائءايربثحد

أعماجمواتجاللظأنهبثعاعنوأخوىوللغأؤرةلمحديعطفيكون
امىحيثهاداالنعألوأكلمممرإلجرعالهوالهزلي8محهوالكناعهد

صموآموآثراازواللخراةفاذكطيثاتواجمرقكضديماأنلمواهـ
وانيقالرةلمحاداييلفارولذةفسروايا

إهقولاوىاوحالادثةمحألاائافاتهىتفوما

قايلاملناأثكؤقدءلمرثىالمألوافأثأعالؤادخو
فانوقاثاهصومفىوماةأظامنحاليسأنبؤصناسااولسا1وأما

إفاباوثعبةاداثدتوواصالداولىالمطاذهابردسبلىمحا
اوطدوالءشجدرفاقالفىخصبهتىعيفدفىصانبطوياعبرطوا

تطئداذأو9اعياخمهرائلثاتوظءبامحأضعاهـدودائأفولهتأصهاطإلح

هـلشاتاقالىوقيالنداورجممآتحدهذهلعتهديهاظ
غضادفئهلىبئاقبنصاالماخحفثاالةثنثأعذا

هـةفشبعجرلىففواالامدمحراضهائغصالئنفانح

ثدالمعاأءلهتإألءصاالخالفلةدطلم11ئرفافااعقبأقا
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وأعهأصاأكالضىواثمانالمجواسىعنفلإهغائثأبءوإألألمعماءخ
حضاروأحضرماكلوا4ألمههاتافاكاخااجتنابكهـالمحيماثططا

قالحسنمفىلتدأجبءاوثدعاتلسر

ياأفخيعهواننىصرائئقاظحاظالئوبوئألض
لنولجوانسضربتبكرلمحاذاهاذأكميصكادكي

مرواناذائوىلطكلفةكحفوحماكةمفالالنسك
مبأتكزاتهوأكثرهيلظفوشهعتنلمخديديذظ
هـهادزألحباب41ء3مناإلثكافىاألعلذليغهـهالمهـدكبناهيمأكان

امارةدماثهألىجنأانأوىأوسا2تاالومفاواالف
افبئعرفدرجلهانهوهـؤلككمصىاراذاسهمجاجمهامنينمرنجوق

وكاقكيذالثكريدالاروؤنشيالمالصلىهـوتبعهخمهرفمرندتقعامهـميريد
بدولتهؤةأاكلليةصأوبةاالسسألمفىنؤمممإساافىوايلوشبهوا

وسمئلنجلمءادعفضلىديثاابغوحدثيفىحهكلواأفكا
نهملثميربابخقأفثرناخاسواأملطاتقلثاكألذااقألأمارفما
عاعقملطىالرأاذهـراىنوع3فاأاليوىنءلمحماءنيلىكثرقايرءن

إمعطاامنومخهموأخباداشعارفبهم8وألشقدجماوصالطدطلى
ثميئالعلطخبمعاالثالعسلولمافصثةئخمةلةاكأ2اعايها

يرمنأمليايةستعمالهاوىممنفلعينفىأكنفقالانةانحميناممفيا
اثقولهذكهدودافاراانهموع4انثصالخر

شفاعلعهؤاافيعسوصهسأزةجمانافتاثلمال
صداعصبههـأسوكلهسأللبهدءلجمبىكل

افيأفةاالاءنأنغصانفكأولؤءت

شعاصنىالساءلى15أاافقفيتكاانممرب
كالعى1قراشهرومقنداىقوأركلمقفى
جقاصهالمئقداقفوبطقومثثمحفةئ2ا

ىووه4هـ4ورةبفالتنيتيإساباةصااأعرتاةمحضا
هوفدلىطففاماهـلهفثأقهقدطإفحرةألاصفاويفوب
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بعمقدخاتءضهمإبأوفالعئىكلدرصكمليظلهبالفنىيعربدءلى
ررحأةكلصبوقدحاثيربلوهوفىمميصىيهكليينورببنهفممالرا

تزظث4بكياافىرىاونقلنعاماأصاومكلبايدكط3هـ
قليلىيشهسماذىمصيهريسنىوأزاسكنىبهنمافقالاتنادآ

وأنشديثمعرلىؤقبىكفظعحةو

لئيمفوأوسجاباغافهىالذائهـ2اوحالكطكأوآشوب
واحادلىلىاينالدفهإمشيئ1أوقال

ألثربحينملانسممبلىاء9تخسألمواللواحررأجصاذالم
طربلمبىوةينىوكفاكاتىالهمادىوفكنينىتائ

وةحيهتوأذاساءوانديمهمانوالمروةسحادهااذوىعلىبسومما
أىشحليلداطاخكاقولومأةأوك

واونحقءلىكانتوالهفوة3بزلةندجمالىالخبولست

مئراايبةباصكلىتممنقودخدوصاحبىيبستعز
زهوةححنيقوممنفانلثقهاكيخذقالتتمادىال

أنحراعكأبداوأكأتثسالطوأشربقيهأسازاتور
ئرعلىحيىوانجئربئزومدتهصداويناوصوحم

يدرولوقالىفىلثكنسكرقف4بإارصاحااأنتمضتوأت
ثعولاهقنكليظبهـاااذكانانكانوزال

عاالقهرحمهؤاسأوقال

فكىثابعذاداوةدقيمإنتو
عأيهدأقات9وؤهأخذهاقهـاأذلموايألهساقناو

يهحاقىلعهغوأصعهسىهكنىآخذا
أإافىأولسأدئفعتداموآساوسادراموانا
الديههءقايرأوافالهذاماحبألتوهى

وواظحوءلىاوؤاراقدحاتينءبادحبإطدراأولله
ءأيخطأوكىافعصنمثرابءلىااباوعاوثقالمقطفو

ألسيمالراقياعةمعالديماةوةعراملمةأيضاوقالى
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ديموقأمحبوألوحنافائلمألقىباتوعأثص
3أقوبالمحديثلفيمى5وكأكأاحادهطاط

زاوقاإلبئ
هـامبهاقثالمأمأأتلغتحسقكابشهلمحةحأاوند
مكاواهومابمحركلقصيراثحلىمأزرإجمه
مهاماإكصونافىحكاناحىإلواهـاحاجطط8وغه
صام5إسعاؤابهىأفاتاإخداىايهه5صكلاهمميف

لقه41دنجانجانةلدفياالصيئأقال
وهوخبيراللذاتاحماقضىأنههقكاذلعضنديميرو

يروكىإثابأفأوءىدؤاتهسكضمحاالمحيتذكوحزج
ىاصزدمحيفيلدابداةإقاأقضىهإئمحهمندأثوأ

ضاواحىأىحاحالهنفدااءتتفىاد4ؤثإدخورب
امالشثثقاليسدقفىارغبذامامأفجعشادهه
مهقالكأبؤمألمناالدباهلأءهقلقدوهببنالمحنلىافي
بعدكمنرفطبردريهقايانمىهـحكفنىوقابخرفىينأقهكقسوقد

اخبرفيبمط4فبأخثبرتالذىبكلمحهـمثكأجلفىاإلمحأحابهكرقاييزثرطفئ18
وريحمصكمائئنهابعضكنصاذشنىلأموأيقنيأهلىذءلىدعانء
عشكبوأءقايفنجعفاأراكئهأمررىفهكاناالربثأعفىاء
عنالموصلىاسشلهرهدؤنقوأبداسالبتهاعنفسطانطودخ
وآإوأرإححزغئظامثةلموكماثعامدهدصإاف8دمأءددا

فرةوءثهأجهةؤسفيسثفيهطفيمالهبةثبةوآفوعةوإحمهص

انيثاهنةعا3مفووباثأثاأجماذأفأمشفثرهـمثثرمنتعحرزبالته
أبهيماحثمااقآتبخيمممناءصلمحةوش

الخديمالسعياخواهأالقأكاءمااشى

قديماالزمقفىاتلىاالرطسكلهءأوتثىالتت4مرألم

نفياالأبناينلىاأءينفكقاالىعدثآدكمحيالدثهفخالمعيحومأوكنب
زالرتهوءنأقادتالركاقتجهبهناله3بركغمأثطلاظ
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مجتألمثارورضبدفىودءفىانسبنىحتام
قبثامعنىالقدزرتهفهـبرفااكأمص

ممأهانةطولنضىاوعتاءيأنفاسوأغث

أنثاعقالزإلرةئنركلألزربأيكأعالما
علسفىقرأناقاكلؤجمحسفئألمأقرا

روأحثاكخياهـههعيكاانعىانةمرا
صضاحماميشوايةءةرزساةالمحان

صماكاهلصأمغهوزحرأابا31

أببمنرفييمأفماوالدامنادرجلإخلىجمدينةنافهعولط9الليأل11
لمتحسهكامجبهاتتهاوكاشزاتمهايشملمكأأيح3ةلمحقىثءنوصماالفي
فاللبوأفاسشئىلهيبلمأذالىوشوببهلأوهوالهعايهايفقىبزل

عةضانهامحضراسعادفإلمائإةداوكاتئربكلىيقدفلممعالشايعلق
هاسوااحدلدكهالإكأاخايهاخاعةااخففبخاغياداقزداخناءا

مارفهوكلثانهابعفاتشاهـفاثلمهـاواو8ءإخنااصناعةمنقلىءلممثىانوع

اثذفتأحذءلىيةاوواأنتكىأنءنسأصعالشاالثأعرفمالهفقال
وعاداازننففأاكيثىأبطثيومكلوانتبؤكلتأثرأحألالأطا
فصبرتالثذممنتاباالموتانواعالهـاعاثربهاشىإبمسابرؤأيهاا

كمسلفائهتبيعئىىقائتماهقالطاللمحراالدوآيتقيقاثمةدثهالىكه
أناوآخامدةاهف51ذهـهقاصوايساطهى4تشادماكطغالثءن
رجومحفيلسباونأعودإألذونعمةايشتريهاللىفاننعمةلىوأحصلى

لىاهـيامنآمثعفتى4إضايىأصضهـناولنىعغكلقإالىاأةاقالءكتا
مائثةوأفصغرافاثاأللصواالنفمىيكرادتظريفشهاا
اداشكأيهمتنلةقالطاتوخأبضبافاةعنوادطوةنانارءتد
ؤكلالقأنةافيتوجألىؤطهـىوقمقأويةابرإوصاوت6ألثدبيكتو
بأذهـفيألىادلىىياتووثمايمثارأنألداتضوطيساثلىذلىانفي
قالفهأعىثألتإفإثمعاأليبامقودءلىأوومغءوحمثىكنه
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لبنضىثافيأئاز2أفهةتحافىحلىأثساجىععغدشت

قدأشوأالبانسانفمكعطةلخدكيعرتحشوأصىأأاوتركىصالنكي
قلى4دجلىداليثفطئبثفؤطتفأنتيموليهوىوبئمىاكتمقعذبه
تفوقرتدفىبلكاحجهتئبوهرلىيراذامهررألريدأحوىتفيقخلىأ
علىطمدأفمقيهتعنىالرجلسبيذاكوجلىاخلملنكقلىدسعلىت

ددؤنالىطفألثؤلالمطوذمبمقأحبفارؤحتآتوكلهكأورأج
الدجلىوفصثطهـىوحمهقه8وماءلىتفعولةالدصإلىتحأقعرالىال

ولىنحوسأأفمثاإفسحهماأرأكأفرعوانأأهمظذالثوأنيافوودالىطلىفة
همششأنىألطالىلومتجحمرأينفصرتخبرىمفأخبرتاكصىعن
لفارااهلمىوكونقهعمنثوتذصمالىبذزهيالىوقالبغضفأخ
تىدىوقعدءنزليلىاكأحائ3دفاورطبيحلثفأدركطمىقمإمفيمأقهالفحقى
والناروةاالتلمفذىنفأقتلفكدتنصوفاأثفسدتهئأمحوندأىأ

ضلنجبرعوماصفأخبرتهقماءاقائدابعمقلىاوبابيثىئآهدجضق
اثبضدهناصاعةأواخرجرأيئقعلالىقثااديخااخمصيئصكصافيوارخلىكل

بالأوالدوأنتيدناغلثممقلبكخدحيثلدالىهقهـهذواحعلى

كالعحفاطممااعفىثتلثورمنفاخبارعك9ادلىجىكرخ
مجمانعؤوجلىالقهوإهقمحهؤميئادتدتئلئئلىفكفأنفاهـ

وناللىاولحدقعىىينت1اثطءتذارفعماتءلىيتألءلميدصالى

لزا016فاأقارببهاكانالنهسعا1اقصدأكمالىشدواعيم11إحفئ
سطكاالىكمالىدتأنكمفسألزالقاضويئقلفيشوكطيرحصكرجماتدمءقي

أنهمأفمورهاهذلىلالكننايموهأثيىلىلربمإفوأللذثاواة
ألعاتقىاابهأهامحذهخلبداوكانذأالىؤلمحتكاواالأفىثراشكأحهميوئت
نأواشترثعفاؤهـزدواك9معناكاوأجاهسيئإاإبىأقا
شاددفروجدمايصحخبزاشؤيتدأنأنزاللطافىتوجةيهطألمألب9ذ
مانمنحلىنطمعياجاربعيفهارشرايتهحثىةاألساعكااناووكاهرم

وآعقدتاهمموةالىاصاهضمحاهناءغيهيعهاآالوؤإصاينهماءذصئفى
ئهندعاايرمفىوأصاهالهواصآنتوحأإبششمركطالطهـبم
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كااجاءأنمنأمهرعحنواهظبهافلمالمرادكنتمنالثخينىالعاوظت
ارضشدلمحاطفدرواوااكاللفترلوانعدقومعهراساللحاثه

وأعاملزاطوأماقحرنهءأاكلوأقىوالمجانضعموأالطعاماضوجهوادى
المحؤقرمولضإخةافعةءفمافداصحمثافكالالمجاريةىأقبلىءلثمينالمألص

حرىاهنعقدطمأكانمحباكعتلهنمحرإلممفادقصناأنتءالجعلبثا
مجاممةةنانيأيذشاممهتكائااكفممايبمتارةضرتم

تب21إاقىأعلاجثجآصوتهاهيفاذافسألكلغلستارةاضارج
كلشاوماأقآلهاامتوؤثيعليهمفرقتالقيثراهلمكماحلىانإقاهادوالمحرد
فعفاندصلمحتهواإحثصدياستدتلاأقاناإمزياياراسفقونومافاشا

كصوحصذاالولاتغنىءن

اقصجلمأهثأارزنءلىفأوبركابمدءرؤتطإثآلىباد
تتأضاعهلغضجرانحرهايقرامحلىءنوكدتة

مثرجمهمالقوهالعناءوشغصءلىعنالعودوقفعتتورالبىغابههاثم

اذفىيقرأمبعضعفصاررءتصدانىقوآافعانلىانامغشيوقعت
فأانلىأألوشهايمموبهاويوؤممكوننهايدأريزالوالمعاعةكرافقت

إفىابعيداهتواندفإهلا

طصفاوقيمثبااين6وكاولالىكفذينأندبتافوق
االمنازلىةإثوالدارظأيساءلىءشههمدراعاتفد

أعلىتهعشبووقعتاناتؤهاوصرباؤسثشادتيمقهخقتئعه
مقإإكحتمةذاابعضهـؤقالىنونااالنمءفىفوقالواكاتمنىالمالحونئبرمو
صبراسةتءكوئمأعرعظيماذلمننىامنهوارمحرنافأخرحوهلقوىا
رياخضاجمأخمااعءتيالالىخامنجميأعالهـاأنالةرااصكللطوقاتإدلشوا
قاكةاطرءثراشعاالىاعدوابرااإكأاللابصافقالضيعهبفرتالى

تاوةاخافصرتحثىفتتالزالل1حونالملألفطالعاهوكانوطلمعوأ

فرتجعفااعنىمىنتيمأنوىقهطرثالىعاء4نتا9داقةطوثفغيرت
ودقماواورجصعاافىمساحالغمصاوفوخاكإللمنعوضىالى

أخزتأنايزدواولعيمناناألتنغصكاءاةكعاتباللةوالهااألقالانبماسما
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مىموالىأثئهالكدطلعحيااشوظئواحثىفسطفجصهأحويرأا
برلهوشااثمنء4نمشاماموكانثاإواللتةهـاءفقالىلأكفا

كلوالىامعمذاماالتثررقابيذلتوكبعئارنألتفمهابككىفىحم

مدتهالغقال7المالحهينفسأللىفااتقامنالمالفنعسألصيى91امعفاقالى
متمحلانافقااهوذأمفصمصاذااأؤينفطحواشفقتالوااأحمدمعما
الوهعرنى2ؤلمابالرجللىانىلومحيأظانةلمجاءفيواللهىو

قالالهاصفههـالىمرتأتالىابلثافىرهاىإفئذاصاومجك
ربرودقارةاخاضآلمقالمجارصيبوأعلىتبهه2أحرىفصدؤفءكأ

والحمعتلهالمجارماوطئتللةواهذايألىقالبمتفالداوقهعثدإجواخوف
غناءااعطدلمانجلىرردتالمحدواغماولقهءفىصووجلثرأناإيثىمالأعفذ
يدأرأنىولماعاتأردتأالعرينءعتلمهوقديرلمفىمحهمماارفأئءؤاهثرطاب

ثربهاالص4لمجافيهؤايترشة3شيادديضكغامنأمكلعقلفوطنىلىلرجوعا
اجمآلء4ادنالتهذثالة0121ذلىطأكضيرثرةبىالماتوودعنى
لىااتوصذا41ليبرأ51ذهـأنلىىالطءىهـاولللهءاشهـدوأاؤصوابو

قءلىرلىإدوزيهمفيماثاجرىءأممماأاالولأزوحكلهـحهازاحهوةا
مومخغافهاخعنآكنىدااثآعربجعاعاواذاازئشمرثء4

فغرحيذفهراخاوندمائجملهآوابءنبدالثفيءأيخطفدألظإ
ثميزهؤمثهلهوتئحلىأخداثذثرقاديرصنيدثةلمجابرثأافىاسمهلصعلىأدتم
أكلادإلهليناامهوؤدبكوهوبثيابه5مأخهاعزجمدفقال4التالهـأ

قابديهماتهـمافىيدىنرمحطليهامومحنىأهرمامأداكرفعلىشية
وآكلانألتثخنىإوء4برتحافانشنمالصاننقفصثأبأ

صرثردتنجابجملىاءحيزمادمويمهـهحتأتدهر
عطويدءأهاتحالىت5بممائأزسهث

ضالقىععنسألرعةنحرقتالمافراقألذوقثأطعملم
صعوصجفيسرحمداعه3محغموعءلىأصعبرايلىثح

دوءأهأيمالمبؤدرأتكأكأئلىصاانحءبتبهـ
برحالىفيامكأ4إتتصلم1أنهآكثأطلىهـةاكيسا
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ماهوعلىتهفالرأبنلكىةاوزأدفرحديداذلفطرالشلقوآمنطربثا

صنعهقأحفيبهبتوفروأصالقهلمجاراهنءدأخفألالفوحامنمحل
أقولتفىندواثىكنا

اوأليساالعثىيعوفيزللوليماسألتأاقالعرفالهأل
اراجمررئايمااللوكايورثيأحمافمسعرال

راإماقيتاداللذلإقفابدالذلن5للنلمواذا
أصعاراأتحجلأنلمذلااكطبذلبمحاجالكاايثا

نزلءلىءصؤولمااليناسضمايةموالبانملىمكرفادؤهـحقأقوماففرح
الىجئناانلىاكذأكعةكأساصهعةطماأغنىوحموروأالولصرورونجط

مبحالواوقص4فمقكلالؤاللنمدهولزاللفاريثحاالشطوطمقث
طامؤغضئءثكصذفأأيولنافضعدتسثىادضاوكنتاأنأررتومس

مى6اقهةلضادفعتبحرىكمهـانجاالتولملحدراتزلوااقوبما
بصرةاالىااللمرواووساقوماوأندةواجةمىسقولميةالمجاالى

أجالتحساوقدكنبئارىنمثطالىائضمىلشكلحراألمنااناأنتبهلم
الصرغلثماطئىبعيتءلىالمرةمنارهددعرفاوأينجمنأسألهأنالرجل
سثمارء4يوانجازتهنامافيهتكلوكانرما4تيأفيبدأتيومولكا

واءكلعتوضانأفترإتدطخاتهذدتوماكتوةابصالىاماتودافلىمالت

راعفئبتشافعامايوإؤباأنالىمعاشىلىتجهولمأجصلارداال
فعؤفنؤلههودخلذلكمىففتاثمهواسؤؤحالهكثمىتهفتىادكد

ةدواذخمشهنقاوادااسكطيتهالذمحقىلهالخانباببقالالىوجحت

دنسالؤيورأىالبقالطخعاىفاسقوقعهاكنبوجداوورقة
مىإومأالصرفلموءلرقدأقغوبرجلأقىفاخبويهأعرىعنكفا
فىطوثضهوبثصماصكوطدرهمسصفرمكلشلىخلفةخمط

معهوجاصتعهواؤتوفصعدتوالىقاللعوفقاتدكافىحمساب

ثداناخله2زجلىاثورواىبعدنحمفلطوخرجهومنجطقالخلهأحوهؤيرت
أولموهديوملىجعلثمللظثسهالىواهعهكزتاثقيةوذمدقصاناحيجه

أنألىففدططحامفنالهالمحوللطأنإلىهـعصهقوالىؤل
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ئاالىكصدزخلبزوجثىودعلتنفلطدلدكاكنىهشاىبابثجىفئ
شنظاهرالىالؤحتماطميفحهأنرراكذالثخاللأئاإليقوىالدوا

حرنامشوأظهردحفأزمحدمساإلىجماجذبنىفولشوبليقاليا
اذأقومكامابعضفيدلماكا9وأكنرسنتنهذاالمحاركيسرتواس
لىالكهالقصهعنأخيئاتفممأفلكلىدتحىاركلوشرأبأمنطنمجتاز
الىلمجوالغيناتوالثثرالعبواالطردأحملؤرجنرالشعااليومذا

االىألىرسضنىيعفرجوذوخوبونشاقصارىعرودبلةضهر

قأهؤنظرالىيدااوبالالبإتخبوفاكصءلىماقفبحوقاعت

أتاوبدتفاتوملوماياكءممأيافئطعامائوأعمدحلثأكالى
نصرأفاالتءلىوعفئينمزونطإناساوابتدااالبا4لىااوصحتىأبأهثبأ
ءلىاأوأذاتأماتضبلةثاالفىسافااسلتاكرصطفىضتبالؤأللأناذاوا

راوفىفإطأبمتوافرطناأءصاتهلمداؤيناتخفدةععو4لح
عنوأونىوفرحاالبوفىنةرشاحمتذأةإجمهمارقالواائوأخذعرفونى

الألناحوالمحالافعورناكااناوقأواكرحدةاضمإءكقىبفأخعبرامقص
طهـثابهاوكسوتءودعنآللمجافياصفوجتوشقتاثائركزنتتمميف

حكاءدفيولمبوأتشهابيهأءعلىاوأقباتوجهـولطمتعشعرتوقم
9لموالناعلىنىكأففبكدتأنبينكااألفكاتلبصوةاوودنافىعذالث

كنىتماالكطياءقالتغناثطعؤلعدكاسمحداقالمرؤةبوعمثهثعنا
لداوامنبفابهافىألؤادواقالشعراقآبليسيروأباسواالعوتأيكق

نالالىادهمحكمهصاىلوثذنماهكافيلظاعدقىبوأ5دنحىوأجاممة

ووأخمهوكأأاتالشاورأيحهاءلىالدارالىإتفئادخىبطاآثيمرثطفأحلى
دقارقناثمؤاثميالهـوعتنقفاءناقاطفاكهاأكتماطهمقحزعحقتش

إياذابااسداءبيذبهاؤةءفىوؤلمجنىاوءثى81ءأنبماقاتخموالهات
اردتاومااهمدذهـلىوقآيناوائةسىحيفىااويآحصاأرورظثرفرئهرةءح

هؤندةااااولجشعاىؤدؤباولدذأؤلفهرصكالىيهاجو
فىثعرمحأوايالمجارحسوةحؤكواثئشمأوكلصهكهـقسابةممابهصما
قاةإلنبأواالداالتوهـيلىؤتىت61افىنكاإفيبهصاثطخ3مىدنرأ
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جماتاحبهأماعجقلغماواإلفركشدكوثافبنالداوافىمحملت
عقحلفيمحعلنىأنتهوساالمحديثدتهالجكللالىوجحتيةلمجاواليهاا

ثلمحنمعوهاواعقمئىأيمميرهاومايكافعينصثغكرذبغالبقهطالقه
لىالنىادتوطونعمةهعةفربوصرتسننلمحألىازملىيىالها

االمولناعناويمهـلصمصااللهسجفىفىيةارواأناهفماكنتقريب
شةأيهاالليلى11أاكيهحمدلمحدلتهواحذيفعنقنماماوهـصانباال

قنمرا3ممابنحدتناقالالثردلمعروفاكأيؤيدالمحهاباسأبواحدث
كدمقفاذاادالمالقامكبيرالقامةالشثائيوادوكتهساداتجموبنوكاشمن

الذكلطياذالبصوقكدثنىاقكاخعرماةدكاشوقددبهشجأهالقا
ارزالاقفتطااكالدةكرمابينهمامناذوآليخرناحهئهمقفىهوغ3هثأل

حدوانظمئىأتجتهعفثحاناانيهرالاذكراليهاوعةلمحديامعائ
قدكأقالضهمفذكرذالمبألمحاىءوقنعأهلعقثمؤموكاةأحى8طاثممم

نفلىفظصغداداثعمورتجالناسطرالقامشوفهءلمطاكتريناداهـا
تغاننسقنالأهألمنحدالوااقمقداوطحياناوؤشراحداناعلىا

أحابهخمأففوآبهقدوءلىياتحدعناالوابتئوأمكنهذااحدضوالىهؤنعاى
اأفلأسفيوكأوالمياتكنالملدعوناكلناارناأياذالمفيهوأالطوليالفا

هقمحلوكأالناصىحهابآلنظوالمطنتهتحلناهلسناغوفمإطوبامنام1أا
ذاطاهأفقلناعاثالتأذنبفتىاايوماصوواليعرفاناخذالظنبمففى
وفالىنأعاتبلةفأنعماابنامنآنهيظهرعالعهالمهامركللوجهحلواتنظرجل

بقاجميعائعالغادنمتىكاضيممشادوحسنبمأواحباحتهاتدسا
دكشذالفمنأفطقالفالتحتمئمتمهئىكوشراءروامنمأأنتفأحبصدوا
الةالىإذفمااول4رزالكلقالصقدصانذةاصوقعنميتةااءنقتاا

يخؤالنلةبتهوأتأذاثمحناسنهبربههوفينابمامحنحدهاتمدكأوناع
مبنامنافأداخلهذومحالباوأقوروفراخحدكطخءنمطحهـىحاموقيهاط
حمثاداإدتخأكتكطهواحىواداارجلعابناوانبكاافضينأثمذالث

ففيينافثانمفعوالفالمالصاامحنمهواهحمثاذاعساايموأحسنهم
بأنناهأمبوعياقاخلفاوصىهاأصقهحناذاالرجلاايانبماسخماب
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ونرمحؤلاظنويدءصيرهرأنافظانهجمالههزرالذىإثاالىنعو
ابوعثهافقالناسألناههشهاحمهئىافيرمعرفةبرحنةأليمبىوجهاقاث
أماناقالمحرفتمبهعفأسمأعانمىائمهـألدااعاناثيمدقاةفىالؤ
ىلهاوكنتعرائمذولهـدهاوممحاريةرالميمتاجهـلظدأك
يقماالىابهلوسحئىآخافنىاهأأةيازحاأحمهاقاطواا
بعضبملىوصفىبمتاهعغبرفيرهاخعناتفسأهيزهيمنهوؤثتهـورا

برنانكهاإصاأفةبرأرتادععنمرعةافهأنخؤبشللدانح8عضتا
منمئىونمماشواللهءلىافياخوقىدابهافقالى4هـليدنظئاحتىئهالناماصكءلمجة

اصاالءطاواكلويامهـافطوايهآماقدرفيبهاايمفوأةالمحىةمثمل
تظعلىكنلمصهرفيآمحاث2أقايهاشفاصىوةثرللةاكناقليااهـأوم

ولوجمهمكقهكلفوافنالنااماختاحثمجحهيىواتسوقربهاألغقعآط
ؤبملهإماطاكامالعيمنىافملىعاينامنهنهنافيؤالنهءنعرفلمؤده
انصالذكؤثاااذاالوالكاراصروالنرحعلناحوبةقحمسىكانأمان

لأقااقالهحظععارفتهأنجواكشورهإمروروماا
ذكرىعدممغكنهأوصوظداء4خبرفيكؤيهممذ

فااحقدابهاقةاألصامناؤونآلناصسبهثجيرماحمىفيعثعفساؤهافرزاب
قادأكلهغلواصطعوابتانحطهرنامحيثلزحيالمحيلبموع

المذلاقحنجبرييمأماطسشاولعدآهكيمقماهنااللهافياخوتال
ابنحباكأاأنااوإلبنفكمااعرقالةكاناهحهفهانهلىاانجانءتجمر

ودةالمىفاذاصمبزلمحمنءالىجتضمأفىبعخبرممطندؤمماالصنى
نسولىفعاللدخابنعيىلىافصرتينلىأمحيهالمؤمنىادلياكبكنىطصت

ذىلاوأنهأصنىوصنلذعأضقردىمرااثؤصاخبؤثااإلعجاكط
محاماردةأنبركأضوافىنهالفاءاالتعطكرفتوقلىشأنئاقنهثتدت

بةوقالمعثلةبدفشليماكماءمببرىوأفهالثرمتمنجمافيأهـءئالخا
اهـقااالهزنرءتوؤيلىائاأمحذث11اوثوفا4ثالؤمحزا8وووفععفأن
قفىؤلطأاههلى4عإللىلثعرافقلىصهالةاتصقوهأنوهثوأصوىكعبافأ
اكخطاسافاعقرانىوقواةدوأءطيتايهارأفىصيزلمؤممما45ثهمهمم



5

ارفهأبياتأرءتخا8اطلدبثيللرصواشئلىةغاثفيهظئعلىوأذه
أبللالحدالرصقات9لمساطابءئغمالافأالةادةكاسعالمهـصةترق

الرلسولاكحمرصبهاتوجهـحهامةفكانفاابياتاوبعهفدقاتلوزيرأفىا
مخيرذالشامنثيئبألهـقاهةرعهرجمعلرلسثهـلياذهابأرفىمئهامقلاهاحهايان

فحتينابأعغبترقعهتىلحرفىياتالالعةاالروكطالهبت
امتوجدءيهألفبرههوبءهمامتينىأمالثمقانا

عبمااممايعاهضثلىسمغاضباءوغامةررت
قفبمللةيمالمتانهماهرالذفيتكأخراص
المطابفعثلهلىالىدبتطويعشيانأحنبااان

ذالتئبتي

هعرموالىالتيثباكونرقفقمنثعاممئالبد
وضملىحهثكمنخابهادلهعرااذاماحنى

مارأيتوأدقهفقالارشجدالىفرخعضالدبنكيىالىكأباباثهوجهت
نتهفمحىفقادلهقصسدخفى3كالتهناهمقفهكنبمااشمهمراشى

مينهماقيأةاهذهفيالضفابنباساولهذاتهعؤبهة11لتها
كهفعتءىحمضاشغوبارغمممهثهوىمنخراقونهالىأفضى

وودألهوآذصقفنلىلاأتالغالمرغمءلىحاراواللهاقالثم
صهو11صايهبةقدوقعشعرليوانلىفضالعيىفدعاقئثيأكرلىأثعن
برماواصزااليمقاتإشنئايأسالأنرووءنانأميرالمؤءلوأذه
لىفقال4ئوضىضتنثمنىمحيتؤفىفعمؤصاورهصاءثمةفقىجموانى

لالقاتاولألىساهلىلهماعماررنىأتدرىإماساأءذتامالسكاس
ينميوالمفمفاالتطفابمهبعلتوللمؤكأكناميهماباخمتةمأردؤكرنىقد

ىلطاقالكرتهةورنأتقاكإثالهائهذاوقالإيثعرااذافامحطاكف
اجاحاالوالفهاذاإتقالىثءأاتماؤقالاتءماأتقاالحغفاابن
وهماامثالمؤمنسينيامأقهـاوأناآفأئمقيائمقافأصرالموئسينقالؤفاييحتى

اهلىثمقالأصلة1اممهذاذمافىقاتأممهفهـذالمتكياناوانآلث
واصدوئةلعوأهوضعالىدةلكثيوبمطبيئفأموأميهالقعرلىءههنطأحمن
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مظلوفييرهقالىركثالظونحمغماقىملىطعفاسفيدخجمالدالمئى
لىحستريتضاطالمالىالدبيؤبئحتىاالحنئرحعاباثمدقمئآل

امااشبرالذىفهـذااثالبغيهالىعودفردشطافكععثرفيضتمعاض
يمعاالظالقههناكفلنالهالمسالكمفرقوأحاعافابمأظفيلوأصعثىءئم
حئىألمجاديةالىفامفوأبأقالواقهتهنافأقمعألتهنمقمغالىخايناو

كثرألثيآثالتصلوايلةارتوحممانتاحبهاالىشيغائثسئريها
ينخىامائةوحهعلىئىاوىلمحتكاالريممائليةونأدساتالايهاظوفطمما

بباوصيناهفأوادصمائةفيهاامثىأموالهافالو3صارادش
بعدماقاتمثمأحقمماواللةائثانزمماسىاوقالهائةحطثمصائط
قلايهقافعالتساعديفانسوووىنفثابهأيغصاجةاغوأ
فآنسرووىتمبهافمىيعايداوالىينتهامعذدهرانأطالةبهاراعسذقال

سمائةفيها4فاععاثاكغئقدمامحسبعسءقىلىهـائنظآنصماهـ8أعوتمأث
موالهارحالنامندفصاطفوأنأكاقاماؤدحعاافانهةؤعمالإئرعممضد

الوتافوأناانامحباأفالووسلحيئالوءثؤهاتإدصإرئةةئفخحما
يعثاهموحالعنفهرىممابنتبدالردأصالعالشةايثالللهي

فهبئبافلبصوةكااكؤايرعوبئمناالعىكأسهايهالىهـمحسأنأتماءوداحل
حتهسامافعاقسمجغذوآهماصائؤفمإلينطأحدااقبهمهأاثعنده

لبرالياثتوكونامححابهمنمهمفيأسدخلصم8ءلاةليركألماهو5
حعدمحعهمفاأنؤهةطفيلىكأضانمالأهمدأهـقادزووقأشأطاحو

ؤدوقحانهفعلمممالادىاررنضمإقحىرراقأدنصدألهوعتافابمرقكأوأ
اءلىضدأدولواثوانلىااويساوالالخادخيقالرثملمحساالمحىآلردا
قتلوهوالوجاللىمإسحإرعاالفالستوقهـمضأابشربأهرثأمحوداهـئاد

قالواماهسذانإتهحالكابهمعوناحأفغالأصدةأوفيغتلىفصاأئلمعئى
ألقصماونلمأالهدروئغامحهاتغومأخحدناهراناكطرمالمؤعفأمحبهماغ
وفلهههـثمياوالقثىاأميعرفلىانكاإقطعرأقهايئوألمؤمةأءالىفقاإاالصثر

الىانهمالدمحونفناهنتممةذتيمااواانتهسولدوالقهااللهايراال
الافيلتطاؤمهالماةهقاذصدالمأمففمكماقاسمقهفسحآمأثصدبخر
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يؤددألكنولىوثاامنمباهلىاهسزالفدسملممشداذاهـمبهصاادخلىأن
لىههـلمؤشينأميهلكلمعأضراجمىممأفقالالمهـدجمأجماهيبيمالتياوقارروبحتهط

عألحداتجعهوهـؤتالمححبلتطفهلىائىنفبصريثسوأحدثئا

التغوجلغفادظسمتهيعكلظرإثطانكاليرماهئوتجنأميرأالقال
ىنفموأبازيوقدتآقتآطعآروايمصهتثممرضحالىالمشىينتهسوا
ومحن3ءاشبافافوجصتابصوللضىقالوءلى1أعرالمومنيهطياوكتفيهاا

طعاماروايموشيضضحافاكرقةةشهمنصأمادايتوكمخالهك
إمافاذاصزثفنظرلوعهالمحعلهاعالىافأضثىالعصموأكاااثبذ

صلندسالفقالتفردء4يسإهمكاثيافدضوضااصاذقكىث
إلناممألمآلنقال4اسمفاقاتزفيأبزاامرسيللاراذه
اراأالثدميخوليسةعالديومءندهاوافلننمقالانحويعثربممنهالقات
فقنتندماؤههؤالفقالنأوجالقلاذأقمالككهئفمينأنحنهثا4
وقاتأمقفلىئادوكتوفالنافالنففاذطكأهالمهعآءهماوماما

باباأتيماحثىويممايرتهمالللهاعزهابونألقتطأامملىكأنداحعلت
لهإإاىءشمتثيهثهلمامعهـالنزلاباتحصافاأللمالوداتفد
الياناالعهاونقلةمبالماثيثمضحلموااافضلئوأجدئيرحبة
االلوانهذئؤىئفقاتكتارابءناارالمومنينأمياعهـامالتف

يءبالوضؤفغمطناثموالمعصصكامنهايئاكرمقابعلوخالقهءلىقدمق
لىوجمىسائراءكررهلىةأظوالمنزقسكلذاهوافادمهطالملمجاسفىائعاخاثم

وصمضيافهفأئفلنهثثلىاليفىويقملىءلىياطضالمنزلبصا
اشربغتىمغوصمامهمتقدمعرفصفىكوااداالنونالثذثلءد
يىثانوحظرفامحأيهباننهاغصنكأصاريةخاعاتتضواطأق

صنىاالشهوءجمودثأخزلمحوائفيادةواألجتوأنجلةكهرفملت
فضتشحتأفدةوألس

أثوىنظمءنالوأدموفيههافأصساطوفطمىق
اءقوأناءلمهكفالمثنها35لمفافا3اخهاو

اندفعتثماحدسهاشى2توطالىامنينأميهعالمفإبتف
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اثحاكث

عوداعائلئأكابطرففردتعوفعوثئلى5أيماارتثل
دارحمظاءاالئاعنوحادتسهاارحفظاالخأأفث

ميداثمءدوآطرباثةاوعأربمىبئهالصااالمأملربامىنىا
زضكلموالضلولمإلى8واكدةايضمقىانالمجيبرزيرأ

الناؤصرمءلىأابئشؤمطهحهءةسرائاىهـثأمحشسيى
صلمفمهرأجفأنؤحثاجعهكرحمهغآؤواهاثارة
نأةامنكأرجالمثمعرأللاكهامعاوالمحعنيناءجوقهاالحفىعلهاءلى

لعثىوقاإحودبافرعتيفئويةيالمثعاثبقدفقاتفهداتثاىلا

كمإقومكاأورأبتهنىكانهالىتفنأبخضاتالستجنحفوفىكمغ
عوداثمعاتقضيثىفىأنالأغأهالتماهفاءكأنفسثفىإتؤةقايجمته

فغنلتاندفعتكأردتعالكتفأأعنعةأبعودءجفاتتنمقالوا
نالمؤليالطالثامدمأماصنساحزبالتمأديثمأذل

حيعيناحييماتنونامتلانبرة3لىقصدوةتأاووصآ
وتقولمعذرةاتفبارعلىبرإروةاتحمصيناجمالمفلتثاصتغا
قوآدازاثجدامنثضعةاهدثءئلىكرنلطماعإضالتهايلث

لفسالطاباوشربوانطرباشمابةطرجمؤمجيدأ2ائافي
ؤكأنثتتندتامجظارايطر

الدهاكمدمغناىتءتوؤرولسيكويألئتذركنأقالذأب
عاقماوتجدىعصرمثىطويمهاحثىاحألواثاللةائ
هـماهلصقلابذاهـنزكيهظلتهتأاظبأمححدابىفر9

اماثحبألودمحرماإودطأةباجتأصياصواتاللهلىا
ثمغأمأءعىءآوأفارقوامحمأضتعثثوملةاميناطربواتة

وكنيتتواندفم6فوةررءتثأكاكىحامهـأجعت
جسدهـمجركطءمعهاصهممرديمءلحرلئأءذهـ
بيهويدثوىءلىمماتهراجهءالرحمنأليدزله

ولدهمحطوفهمغإلضهنط3ؤقأ3هاةرآكطكعاصيأمن
امصكغ
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اواوبالغوآوسا3وشربفيهثحنأللغناهاهذاواعمغبةمارعال
صممحعنازالىمابكمظفأهـغاالكأمثربهكبودةىهعالمترلحبط

عوىمنمامضىبىيدسلفاقاطأقدبؤشعهتفمرفوأوخ21
محمغداءوفاثتهممايشبأكرزأحاولملظاعرنألافىهدرا
أناعدمقأعالنهأدلىامءلىريقهوأثرىءيهتأخندجاالعوفأت

إدالعلىااذهـحولتلمنتالعبأوقال4قدصقاظءلهفمثاكقيعة
رفىؤتأقتطهوءغهحرهاإمثاؤوم1رايداكاكمانداسرىوأفاثك
يهةهـااإلقاغأمائأكمتبألؤآطالمتياابنادءكأماهذاوعمنزلىالمحنالفهو

ذأتهإسآالفى41طصأةلخالارذاأصااحقرأناذكتلديك
إقصهياينرالمؤةاهثفآخبرتهمعئىاطبأحفموركطكلندهفيباماإئستأث

وأمابغعتىمنتآفهالطعااأمماقاثكمثهالشيأضوهاوماسترفياللىنمبهااأهن
لوجئنؤلآلصارثنةميمقولىؤنألنةالقاقثمالقههشانلمععماكاا

والةفالأنفىااجتىأرىلواناهـمشهـاصوحدةواححةوايستدممط
عالتملترهدعهوجمهجمفبمبمتهاىواللةوأخثىمخهرأىبقىما

ئافاذأهـحةيدفألمحافىأخهثمنزإتلصاوكرأمةفقاباالختابد2فدا
مشاععئدسىوالوقتهنهفأحرغالطؤانجافىهدهحبكفقالضرألتها

مال5الماوحفرتمرأفأعشريئبدرتنفأصوجمثجلهماهممكل
قدينىدبمواثإلنةؤاخثىمنىسخطبلمهدىابنهيمابراسيدىاهلىمل

حشاورمعيتقماتلهفقلتدشقمآالفعشزلهاهـوأءزوجقا
قادثمالشايخاإءألمفووىالثاأخادحدةالوايهدرةاشحهددواف
االدهـأالسيدىقالثموانضوالهودعواواففأذاهأحفرفعسذرواا

أخأنتىواومهتءمادأثكئىثبظلكأثوتخامسوتبعمق
عتعاثلطوةاطقىلىاااواشهـاآلأاحفرعماركامتؤةرهأضادااب

مدأاكطإقدينلمؤهـاأالوحقلثمنؤلىلىااوحماةصاوتفأحضوصي
يديكإينإقاصماآإرزإلذافاولدتهاسعتهاثىتزاءلىباقكنهالمجهـازمأف

قكلالعمالدرهدتهففالارجلطاذجموآهىالمأمونءببمائىمنهنأميهاال
ألينحمثفأاهيثوحلافاباواسيمجمااياحارةثماةاأطاثمله
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بعغيعىلراااكألأرتههكافصضواحبة2صارمغفأجممحتخطغيهجم
فىممنبثالتهرإبنبلىكالفنىلىهبنانعىكالكااللىيرأ
ئههسهفاوعموأالجهأأحخهملىلنجأهتدلسامغقوصثشفبامر
الشتهراسهئمكالكاايرالباومحةنتئرمحادصثتدسقوعهيقمنمابسأرهون

فثرقثرااثمقينلفوةابيئنتصاانالىماأهايطيوخمرهمابينواسها
فىلمعداوكالدىؤالغرأقالامكلىاطاليهوفغالخارلهمعدكرأ

ؤهزلعلىصاحدقوقال4جامادىماعةومثمخلكءيرهللخقأل
اذابنافائهضحواهةأواباكبنمفقلتوووقأابلمفقدعيد

فىحالتنااصنا1الشااكاناحتىهلغلمشاواواثارنايومبتثروكثئت
لقيتيرانوانأسبانسفتابذهـغىجمايألىذقاقىإفراققويسهبث

تاأنالىانواليسفةبنبذكرىتعرفودضآالةإحبثةااحسدا
ابهوصثىالخبروأعيمحناولسلالماقرصهامئىفأضكئههمإلنفتوهاؤحار
عقااللةسااولمغتهااةيةالمجادقمتئبةهربئامافىاكدوفصغوقاد

بهامعددعاليهاتحقظالواهـىاتفتقاوضىأعيتها2ركاق5إغأونهمح
الفاهالةمعببوثاامحغاعفدقىاالااتمحينثاأوائلعمءمثعنو
حثىصاضغاأتاوهومحؤوانههضتالخبوكفأسكيههالمحععبمتخفأنملظ

باممطفوتمشواذاجداالقلهالنلبثئلمودالؤضالمعضعاثالىاثلما
بالتهعطعتنقنامونهاعنهماقغااؤتملهاسيمثرفصامحهاافيف

يهماتحافرجكئرعهمايسواللعنناقثروهئاكأن4وأصاالهـرء
وافقهلليألظانتعالىدتإجبحيأاللشخركالفيلىفقالأكطسع

لهافقطأثموابألانمحرفتلامبوانألاسبإلدالشاءقالى2مألى
صهرمقهئاصاجمكفيفلقاتأنيهونتماعسىولوكانذالاليدمفى
أجهاخلعزتصبرذها4ةثنولوكلمحراثانتهىافأنىلكمابداقولىقأت
فميموبأضوادييتىلىجاذاأتقاكزهعاتلنيراواعطئىبهانتوغ
فالعيثىقكهاقولؤثممللقهدضاةاثامنضكةفواعوكتنيماةنرؤوجمفا

توافاتهايرذوضعهأودعمخثىثمخفهمهذللفءطلىهحتىعفىتالخن

بالقئأذاطثىآمؤثكطيهماحأفةةففدتعأدقآلطالقهاذثحئى
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شفانا4وكلممرأمضىالهوانىهالضلىخمطفىأهـئمطصألهـانهخلم
جداأماماحاصانلىفخطنااثىاشيرفدحاأفاناكةياالاالديناءلى
دكأفىثمماباقاةل5طاحلوالمثصرجواسىءيتاآمتمدالىدهبمصوضرلص

واخقاء4ثحماتوطاعهثرينحتماممالسهطوءحملىالممعترؤهملن
اللمعمكيهأاجىأنوهيصفضعلىكأزاللألذللظمافإلواللهيدهمننزعاهفا

البثؤلمتككاسىوقهـكرىسدتداالخرجوالثاوتافيهاكانان
كهندؤمتاابنتهاائكتثلىركطكلىكاامعاتدسالحتىقاتالا

انتهقإلباءساعطقارىوويتهأظهـتربثتنعاوأبثكواهبسا
ألدموآاإلشحرلمحازاكوامابفثأولىفذاككجماكومرمؤوالتعوضىكنف

رأبأتءطةلمةالتأؤزيلثضلطأكإتاأصشأرسلرقاىذعمنوخرج
وأناضربنمنوثدعوءلىتبعاتتهقداجماريةواذاةدق

فيهايدىءلىددتالثمغتحضأسصانيخبىالىكاففصشمهاآممال
أولىأتاوأإصمإبملةألثارىنأقمفوقدكراأللضشلمثشأدصاتياهذهوقات

أناعنالصطمهتكلضوإلتهنولهالضفسكفاخاوىيالسترعليها
فهايدمحكلندقعىذلكفالحمعتمساماغالفضتكونصالكط

أحنمىواللهبفطبئسفااصبأؤلفلمضيبلةكايهتزاوأهتزت
نءتمتاعخهـاكأرتمكندمااللمثءكأثلدثنشنزلولم4وافقتقثوة

ذاوانمجواطيماقىالكلىلم2المحلىؤإ4م4أاواك1اؤدوشلوارا
اخكفقاتمنءصذهلثرتوطإءتارتراتناافافالطأثخالتروثج

الىلمءهـحاتاـضطفيوأخت1ااأحماواللهفاشكبرلى9ىالخرقاتوماتقا
حصؤتادارىظعنلهتفيالهمنجااأءماذلىوأناوءوتفرحبىا

قلىقالداثرآدكزفاطلدماخهايخرجضربةالناركلباادبهللةارىفرب
كوألؤلكافأزلثالههكاأحوهدز9يدكتوطاصثركلثووجبنركععا

ىقدآدكطدالمبناجماعيمىكادقثىاواقاقالخاءسهلهاالتممرشظشاكهـأ
ءعئويومماشوانئىعشرثهوادىواةكياسةمماوأقامبالرئءصهفةالخا
ألثهلىوطلبنىاواردتلمأمالدخلىقأللىهصعصكااعندسغماكنيرهآحات

أأسفىيرنويتفتء3ضبمدرهـفأمائةبىأتاأنلوجأبإطأ
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رهمهوو4أثوبأبنوريماأيومانععلظهـرامثكيثاثضفرجصعن
محدتاقراجعهلياليهناياففالناقهيخفذو9كشخائرقاكأوجقسعلى

دادبابءلىوقاكثيأسودلمساعباقكهلحراىفتفرأتتابىكيفىىاءلى
وفخئمفقالضهاهـساعقعنهءاهيمءكاصكتلهفقلتآشهفخقد
حم4هاناغجلداالهسوتنظيؤةيرة4ةورظمقداالىفحخأثاليأب
دلأجيكلوأالمجعاز4قدجعلى4وعيضلضبيلهقىالبآجثلىأغل

عاإتحلعرأؤبلادااكاذانااثفلعاحنارصبراءفىءفج

المحائاوفءنوكيزأدجديدةليدوصةلهو9ويزولمحمضمقاليهمكتاج

لمط5ترءئلمثةااعلماناامحانارجلىأكفليانلةجملنىقال2الىتةاةوأ
تفطلعامالىاجةماليوكانيدعاثتقعلمطمثاأنلثؤمعيثتىمن5اقا
لىقاللعامأامفأريضيماتافيلهءكاتأكرانىإذؤدفاهاسثةلة
قاتنماامءةاسماعندلريحبمثاعاههوأالىالىفالهشثابمفىتألىه
يهابذةى8حايرأ4فلمحديدءينطدةأئةخهاؤافآاتألرخالثكؤذاما
وأحفرلىالمجودةمؤفىالحهاثثفووؤتنؤصكررلىوقابةارأبثت

لمكلوللىاقاملىاروتطىنحالمةلقيفئ4ؤأكاوقدطنجديدا
مرورامنهفأشوببأبيذلىلىبسكةءناارودانلىفدتتجفىذدبمأ

فأخوصآعودانمهخماالىلدخىثمثالثابتوشفثربلأفلهلمحقالتيك
بصءمالقدونوايمئةأالثأانقدرئمنيهمىمدىإلسثهوالالىم

فغاتعلفاكفسلضشأنعحدالسفثيأرأردتكأنثرحصشالمثمرقىء4

تأةفالثاأثهزنللهاانهمبماقالإززناافىأأدالأينوع
مائهعيكدلنالموناجعسلالذىإألممماةخاتصرىاكهبميرأهـا
دازوتهأتفىعاتدىتهءهرومحعمامبةالعفالكاذدرهماا
وقدمربكاطرىتوغفيأحوداإتإبذأ4أذىاقأء

وولذىأءلىفوأق

وكوأيسونيسهالىوامحزهأهلهأبمرساطدىلؤىاكس

سؤفىأمالمينإربواللهالنماءفيمعءأإةثيناق
لىنفقالمتفقةلثالقتضهمماتمغنيهازاحعلىأئيدافكأال
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حالهانامجىنيكرهىالىمغدلهنعقدثالذىادةكطائاذان
مالهاوفىادفاولعالداحةيعتهطاللهسبهفاقوا

دءأيرادىعةصنوثأهوشهماكأولمحهن3نأعلمتهف
فقاتىابحمكنوقالدتهدصسؤث

ويلاطاالزمنفىردتإمافقىمافعسثاراقخزعة
لىعرقائاللهلأحعاحشفرأعأفاناوالتهأس

صلطلمجباولىالقهفانكءصيرخسبربرثماكا
بمثلكيداذآنسئىدتهسمحلىلمحةءوكفغالتارشوبفغنيتاعرفهويهن
لىكدتاىأءثفالقكزلىهكفيصلىعينالزأنبانتوما

ؤكات

برالتالواوكبرهوترىالهساأقوقتنازعنىواذا
درتقيلملذلىامنالقانوالثلهطبرياوجمنمىقدما

دمعدىرالىقألكتظرفههتحإوارآفههظاقةرووصنفغغيت

فىزإلدةتهفقالتإعةصص91بئغعراهدمنكمتوانمااغنئأدلىاتأذت
ودوخنىأزادآنكوهرفيكأد

عشدنالالأأقمناممافقمالؤايينانجاطولاحبافىاونالثص

اععفاانومانارأليحىمامحر5يوخيمىينثنوماالنوذاك
رنااذاممرونوهمطجمؤمحكرى4اىالمضرباذاليلااذاهابدا

لمهاصماءاثضاانالوطعثؤونكالؤاييههامهفسلو
الانفيوذهبءكأمماكمتسرئقديتبادغداححمنتفوالله
رزشثأنتهوسأ

قاليطجمالمان81إفقاناادنأتاناقابرناتس

ذئكيرينكاالوصاعزيقوصارنالقالباناوماضرئا
للملىهوأطراتهمأاذاعمنةفىأاوآيانوىإةوانا

تعاولمحمارهرثجملناإناآوتاحبقرب

لىاالبهـقماذأمحوفلماعاجالنىانافا4الهزبدءاماإطرسعلنىءداؤدا
فوبموظرفهادرنحمىآحطااذهـةنغافىؤحوىهاودنىلمفرب
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وأيغظتهجص2كوكمتفةأمنىسدياداق4ماالخخماشأنحعفىإ
لهت91وروابهارعحتقيهةاأفهرشهرةادنافعمبئىتةيفةصوتذموأ
4دعااقيهذمارفأألماألكوآثءذءةصاكفاشاللهئءكاس

شواتءلىاإدخمى9خافأطبرتبأاقالمزيردىأالشاكأدىازفىءكامبله
الرإلسألطفزىعمءتثوايسءدرلهمالبلحعاقالممميدىلىوقالط
قحركمنالزممانماكوهبنيءلىآخاالخذسكقىةلردفنظضعماادضقو

ئحالناثرألتهوقالوسكلالىطفاو4كاألمحثافىثمدكطالثءةخ9
أكاةوؤداكىفىامحدصهـاووفأاينىوأضنىسكلؤسيتكهفخاة9أيمفي

رضمالمهذاأذىسييللىقالطالمضىافىالءابابلىاتغأاإطحملها
فوجيئاللهءخفيتأقالىمحشدكطقمفألمةهمؤنتلثفىيعكرداثاحم

لهؤمامثلمكللىفعلشقبهفعللمفريحهدتاكهـةمةفيصأقلفوممسا
فامنزلههالقاامنبزتؤبألذعركةماالادأووش5سدعيولىحيوم

يزىينتوشؤقمتلهاناصادبهدمفكرؤكىكتةأئتثعلفتحصشوا
كىااكوفاخاكأمندأخرافداصرتتصفرقأإابالخفإةاتا

كطندفأبصرنىلقااروعقدرشأأنابلوااذسئيعبرأمتولددفه
الصوححالوةفئيعلمقفالمأمونحاجلىذقائاهـكرقنىؤدمىشكماننم
فاحهدتفامذوهلناساداثتاؤالزذالصأإئفرءمته3وفرطىىهمحهفد

زلمحدهاهرأةاروايحتابابفيقاعاخنزظودرالمجتؤطيصئىاخثاا
الرحبخلىلتفقطفصضارجلفافىدىقنىأالمسااةبىبكؤ

لماتككريهالىوقارتهاماطلىوؤبىءتلىوفرشت4ضزائكأبأط
عنيمادقايدبةذبااياالفماذىىطهرويهكألوآورتصدىزثونئتك

طاالرأيشدودومحوبرحصرا4ءتدلذىااحبىؤاداإبأبامتؤفهـجتص
االصااؤقالألذامراباهنجتفينهاكرسررهىراكيابههـىءرثسسهثرد

لىتالمأمثىنءبالى4ووكنتئافنةوأءكىباهـثىةظبتيثى
فعنىفدبهؤهالغتخهتإقيلمهـدءسأايهةهيمجمااقألهووماأتغامدرهـأكاعاتة

4هوءجرصهفعمالحهاخرظ4اأخرتجتقألماترينبنىأىغسفرضا
مأإتفآلقيأحأظنكآتافةالىتركانكاثناملمئيحراباتههأكى

ضطاؤقي
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ظءةائتقانمالاعندهائلفأورتامةحمادتدحممعاليمافقالت
مهاراأدتهافعأدةبضفائجبكثمأثوفيعلىلساليطارجلهذانعدك

نألتدهافأسكعقئوءتأأفانرىتبىاالملأدخلفاإتففهأليفىا3ا
سإلءىكلىادتووبهتفىأتكأكؤجحثفلللىتعاةةوتبتالى
اشعرتثخيرأدنلضيافامهواوآللىااترلأتو
نهفماكأععهنثىأله1رجملهلةعهفيبنفهلىإوابراصمابنقاألداين
الةيهأدنعاكأ11مامجالطأسفيموقالمافىاتواناأوتءهإسأدت
وإلحاكرمحاككض9عدكلقهالممساكقيغلىلخالفهباعإلتسلىيديهتطدمئات
ربفزأإالاصىكاتآمارالىاانأمبرالمؤعميئلاثوافتاتء

فهآيأءنازحاجاباعنلهاءلىجماأليكاالمخزاضاودتهومتوىللت
ودىءمحيصكتذأكللجهعةكىذكلق9اللهالطدوةسلداظءلة

تانثهثمافبففهفثكلفجعإلونفادتأخلى
صغماعظوأؤتيمءعغالمثاذذفي

4عضحالكحفاأصجمأوالقكبسص
ؤصآلعهآكواامنفعالىكنىالمان

اتورروتهروتىاوأصهقرص
لالهأعحالتةوأاعخأذنإلتدؤنبا

فحدلتحزتوأنصوتعفان

قصحاأنياخعهلءلمأثموجهـه4الرحياحوتواسقرواءوتلىفركط
أميهإلالاحدفقيالزةماوقالهامىحفوحءنوجمباعهانجهوا

لىأحعقصبهدهثالثلمنهوتعهوأنعثافقضلثوجدناء4قتاةانشالمؤمنى

لجغ3صاظتمرجمقابأصهجمكيتسهونارأاؤشآلسصثله
مهىهـلىصإلكماتفأذالرءتأخيماءمماهـقنلوامهـقوى
حاكيطءظوثملى6وتسطاكئراالصبئياعقسكفوتدؤكغ

هـأءزالواعاث5عطهثرةتيماسىوهرأعنالمغنعحتةفي

انءنمأءظذشءظيمينأكفعضواادإتةةدإصملثاأسالةقالشالمؤمى
قثرلافئثايرولمعهقنطاانآمنآعفبعنووعفوال4عاتعحره
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لشافى1كلوامبيصأازهامكاصثاخاقىالذىأن
بنإلضاخبمؤهةوئظةعفئاألابقالىمإلت

ليدإشافعبشفعلمعفوثألعقبربقلىصكلتفعفوبئ
حازعكألمبكرالدةوحشيناععكااصأةأماماوكأحمت

المتوافحدلأرراالمالكرمذهايهادإهـودالمحيساةء
يماءاشةئحماعندووددتالحوآقدسكفهعايكتئريلألهوفيلىفقال

دكرؤدرورثماددوددقىلىبهثهسلتبئولمماكدتتأتحرد
آعدوءقمثىتماتانئرثاهماصمازخوأخنىنىومحفلثفنأث

آقلىمنلنعلىااسلىكتوالمائا3لهرضاكابنىدكطبذاتفهـو
لملمكلنتألولمءكإتاترجعالريةدسوىذالىماكاط
ءمباكضأولياألومفىاانىئمتءئظوااماتكلىحوأت

وخلبماليمعرياجماهـواصذلدووهـكامأومكاشاهناتلمامألقاوقاؤ
أثنحامااخالصاؤقاتبقةشارااءباسابادراسعقباأقيمابهرالأوقاعايه

رجوتبماتمماعنىتفر2نهأكلفتاالمااماكنويياكأواأمك
منععامداعكوىوعهعذهـككياتكىءأتشخةماتنالمأءقاق

هرفالوثطقالمأءلمبكيافتاعرارامقفاداصءلمثأالىككزىةح
كلأظفردهالذىيهراللهعلثثبىبسلمأثدرىوريم71إإلثوقالهوأ
نةانهءئ5111القهءلىجمملثنواذاهـاثردتمالؤقيأءتثودووء

المحامصلىثرماجيىأمرىو4أهرحتثا4هـاالنكألىطئاثء
ادارىوأرهاضهأءوشايااأمراهـئساائ31إكرلواادأثراوكطلمحتو

هكرتفقاإلكئعامهامعاتمالمحئاءاها4تكال9فئةتثظرأض
اوإصكربهاهائةوالفيأتاةولدأوزوجعنرالهـأهقجةالمال

قسألاحفوواوالمزيمراتهوكطالمجنلىواءساتاصثمبهنأدهوت
نالمأءؤقالالماكةلوءقالماةلهءالذىائبعنهـابه

لمزمهتمنبهوممفاأوإيانتحرنانهقماتححرىأولىأثا
وقالىهص3تيقهرمانةهرزحدموااءهلمحعدماخصإفىأكلوس

سبماتلثناحروهظهـرهـدأقيإمالفاكاثنمثغتىدأءنه3ممأهتشثهـ
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رؤقوائدنهعيسهخالح4اثودأرالمجشالىد4أهـاوسلمعلبهفظةامعه
أدسةإلصاأللصااماتأنفىانجحريزذلمصتخحزكلديخارضألفدزياو
وماحابنلمعافىاابفيلدافتسهالمعواارينهـقالمهـيومىربدرالدينالماقال
ودأمموؤكطءاصلىعهالدينعبرثخأعأفىحكلحربأهـانىجمهروتالم
ضانانححربرفىبياقالولستهائةئماالثيئلسنةةكامالهااياماأقاهرها

ر3وهوقكلرهعرلثسديداأالرجلىكاداكر1اضعيرابألد
أنبيعقوالدثماهؤالءاإلنإالققالفاءوقعةالدصانامرلهجض
لدفيالحناصراالمالثمالاخيآشاؤهـصبهيهماهوالفقالالمكلرةشديد

إتدقيثديثس81فعأزخذمهاافويمؤفاضاخطينلؤلةوأنالشطث
عاأءمرىفافشهونة4وقال5بالاصذهكأنافىألرءتلعنابهاتحة

قلممافمثمأماالىصكلهعهيرءلىماذناثنكثرابىأدينارخسمائة
فبعتطريقاصقلدخيرلعلهصرهيعلىفقيلذلكأكثرعنمجب
4فىابحالؤتآبتزاصعمدىقىختهوالبعمقالشهـرةادلستبهالعض

اعرأدفرضبرتبىرتوقدتأانافبينهاشهـاةسا6انقضاحينالىءلىءهل
دشزكطمنىفأتتإإلنقاقاالسهشمونونساءالفرنجالخيالةإحمقنروج
أمدالىدتوطنصفتاخماوفماءفعععارفىاباماأطمنرأيتكأنا
ائتوروىافىءتلىتحؤلىدآاليخكثرءداأمحتهااوسنبإمأ

طلمتؤقالىانحاهثؤهبهاصستعالقتؤدكأاامهلتىاللمجثىزاأحبهافقات
فىتصذهـاآاث18اتة3وووأفصأنالمهالأاخاأرواأسزوحفقطذالث
اقلمحاذءلىاق5واخهماوماكبماجماصكاللىبمتحروكمهـبماماالتجا
4ووأراديضينفزرضشقالثأتجطلىمموريةناواديناخمصأد

نىتوسعغضألتقالكندكااألنسئاووضاليئ3تقاويسالتهالجمىز
جهـىكالىععلارىنىيهلموىوثعقوهثروبأكوئامامنعليهقورتما

ئالىمثوبناشنحزدآموألمجاءتالداريسصغلىءىفرشتثانومحي
صكةلمففيجراشظرأكومواناإقيوإكأكأءإاءواسكقماطفاةاإللى
مالتهـءكطف2بكوتء2ءأاكوننهوث21للهاملىتىساما

هابدكأائالهـموعزاصالدفباانناعفابجبؤشهيةفصرا



3

فهالةعقاعنوخوفامنلليلهخياحاهحالهفحهالئعوألتىهعنفهتعل

شادلؤلىاالىضألتثوعاضرهحاوافىقأ6العحبعأ
فهلسثتراشهاقىزثصهحاعغبئزؤىقدعبهصخاءذواذاثى4ة

سىأاواائخيحمتاإلمجاديةحمذهـتتزطىصتواكهءلناءالىقأت

إيلثهانرجسالمحصاقأتقيارجىوؤإترؤإجادرقتثمكأطىنمأ
4دففىثااكتهـوحااووزحقىحمااقضلتونعمإتفةديناراالكلحمائة

شصتموءضيافااللهأغ3اوكرتءئههـةغووفى1رةجماةااالكأ3قل

يتماالمجفىحقتوقاغردقىنشوغكركفنىعبرتءلىثمىصةالىء
أفوعؤءتلذلكتفافئديماوأوتمزتنردائةامحاالبزبءندفرح

ساعينادىواثضادىنأكذالثكاؤبهىفرىيلىتحناقيانغمآ

ادأبممئألصاءنامنأءثاتؤرضدانيهحمهـمبيمااوقيةأىأدنة3إاتآلمسإكق
أناعذتثراعفهعلعتفاةمبالداليثانيهوفصأواخقيحةجملىا

إضاعهىهـوأضتمنهكتماةءلىلماطوالىلذكطاكأنالىثمنصعلىت

دعحثمقالىأمالشاؤومافةلفوصاقايءذمغءكاوأالفىثصوحنة
ومقدنةافرأخبعبصوصوولقفاعثمنإوإكألىاالبكاءةبعتو
عبهفيأنعىرىلمجوااتجراوأخذلىجبهسسعلىوتمالىافبسالله

انالمىوحمكأشثألثورضىءلىنوفآرةأولىإزءتيهكبلدامفقاياام
مساءلنألداىوؤكحكالملمءخواخذهيخأطموقعىصاملىرااصثراداا

كأصةىقيحاووكادءندىيناصراقنمليةحامنىؤطابىطألقهدإذش

وهأتجدنيرفددنأغرهتويقينارايننوالىوأرقدتلمحعرالهرتشلفد
الةذالثعلىونهاوفثكالانماهالقأزةإلنهمرماتذألثفىتىإتئ

مهتاةلىوافىيروهإفرصنساءامنأسبىاأكأؤيهأالخزانةاالىأءضوادد
يةبراراهـوتفيايهاانففرتتهزااتفأبلهإكنماشؤدفأابآالأشث
هأوقلتئالىلمحأخذحهاومضعتلمفىاتفشاعطفتالشمخرشفينجها

لىلهءجوىلذىااهـكأنماحراكااناذعاتااتسآأئتأكر9
ماروقددمسمائةاالبستجموىتمأيكلوؤإعتجمالذهتءكأواخثشماحرى
دمحموانللهاأالالهالأثداثأنايدكملىإلتفنائىشاعاكالبث
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أقاضىااألبأسيهاالتياوشوالمةؤهيااعمبدوصفىفأأددةموالر
يلةاكتهاوباثعليفىتجقلفعحبممطمالهشمادوحيهتاثمافوجف
ولىوأعويالثسهوولمحالئلاكانكأدشقلىلجنامحرفالادخلتمملت

هقأسثنفودمنحممولىالمبئوحمنفاقةاللالوااإلسأرىلطلبالمل
فالتىاكاامحنياواأىمحففيارعلقااالايرأةايفاولم4لنساااللرا
ثرءلوئدوئهدءوانابتوحمهئىتكطلدىاكامسبهاىفوثإكثفوا

ياسسادىافواوأتالملثجمولصاقلتاصابقالذىمافىمابدافقالت
أؤوليذكطافيامحوانأماأعضوفيعلعلئئبأسألفغاكوطلحوجعهـم
كنلمىطجمثولوافاعرلمالخاالنساااحضركافدامفأخئقالظهم
ددأفىوحينقىكرلواوسهناسا11اهـالؤقيدىائءلواءااذههـقلتمممخ
لفآناقدأإطاندأتقةأنمطثىمخيركأمحردهفضدفكالمحؤوجكآآ

انحيرالرسولهافغالبخنلغونجاتمابضفىونهإطنىوهاوحبك
كأفالعالهفعالتفالنلفلوساكآؤوااثسلمااحسالكأكال
خذالىلوللىقالثماكلألءأمهعثاشفاعمعنالوبحرللففقالمالقعاقه

امىاأتأولىأمهـااقوقالحالطلىابهاوقدأوصلىفولبواءعقاسانك
لهاهدافىعهلانتوالثسعرإلنةومىةاابئتىانهإتوقاالعةو

وجدتضهقةلدارافىاناكصالمجدانفتسلتلىاظأوثسيررانفيا
رأديئلمحيناالذهبينمزادتاووأملهاوقدصرتههالشيابعنه

أىاسولجمثىهوهـىااالولمألدهغ4الوهغيتيخاللثىديثاوكاهماجمئةوالم
بناللهجمذرجقصعبنتبارؤصهابعهاجملةاعاماهؤاات

ئتراقاةءثالمعاوثلواآهذاإلسفيمحبداللهوكاقفرشاميهيس

الزددبنوكانماألئوهقوأأأدصفهنرأوقمها8صاإااجملهن5هأريب
جهأتهةقوائلمحلقادمأوحدباياهناكاسكايااوبصيهمماقديةصاو

صاظكافالثدنثييرةاوصانثمحالأخثفاداستهأهجمطترثف
ذومحهضاقاوأفةألفهعروويةلىكطرذاللصاوفهذمفوتهايةكاو5

ءوامطؤماشأكهلهععث3أحرتاؤحالشاتيدالىيةمعاوبعييأموها
فأتأيةإلةءقالألملاعثاالزقعأعوقدالىأهـيائآتألماكاينيدقأتهيأل
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دأصبررركانمعأحاليدءعاوفلىالمجألدءث9يدفىلتدفألوموفيالى8
بنالنمالهلظبهلىأتبنداودإلصبرعاههأولممالنآسنعأوىاذ
وكأنتاهوكاكأوألبديمفكأهرهإلللهوافطثناغيهبهلبوحافانر

عالهاكثرهاوبئوقغاوغآمكاساالمجانرمااهلفيمعالهحقأأرييمإت
دتهلمحكبدااويتخب3اؤنارفىيدجلمئىدهتكيائويةعذمعاقأ

حطلعاالمرفيهثظوكأبحينأقملانالؤاقاصعلهءلىوكانايخاسالم
أبوملشأباذ8ءيوةعدهعافىقوضمرداوأسأضءنهوالالىثيفدهااشان
للهاعلبمعكبيقدملماةوسلمعاولاللتهلطاللهدلرابلدرداهوأبوايره5

هريرهب1الىقابرثمفىواعكلأتدفزال3تنزلاناةعاوأهولنامامألماكط
محغءليشيهأكللهمجأنصماجمادهبينسمؤدةقهااناالدردواب

هرنىاوسعءلىوااففسل2اثصرابأتماءفىوجلمغائلجها
امألثيألإلفتادهأمحوءةآالرالمالدث6نهتوأهـخدوجاعدا
ومغأهزاللةاسرعاهمنوفعوتطفقطهيتانلموفبنىممالىوأاكفر

ملىءقااءايبلطتجيلىأنالوفيلداناءاألوأاةالىبلىءقكنءألظ
لعدالالثاهلىإدقدنهمحافيهخويقهديئىفىبمحدىنعنح

اللهنكعؤأونوالصنجانهنعطيلالىتةوفيانماتإزهماعأيغالىمق
دءوهروفضلهرؤءلىلقوكفىامسبنلتدلهاعبداترلىصوا

هاحثاللةنبممايةبرهىأنأاأوفىاءانابرالدر2هـيرةإبوفثكسالبهوا
وصيووكاتجهاللةوصثىلصاجأفتعصهءنياالنضجمااتهحراللبو

كرألمحاشوردهـالطجعالتدلىكتوةعنىذفىلموافاذغاهلىا

ؤالفىءاينهوهعننخرثعالله81اثانراىؤوجءنالمرأنالر
ذاااؤقالاطتهثيةءهعاوثهدخلأمعاويةهقاقإللذىإلمىكتداثته

كاىةاإلملينهالاسعبدعإلكفعرضاهريرةوألملدرءااجماكمحالبدخلى
آكمؤكااقهوؤوثطالماعسلىهواكهلىاالمساوعهحمىءلىمنةااللى
نعقأنفةخاوأناقصمابتتيصأوئئهسأقيمءيبقويك
فامحلةتو4محاتأفمعزنجفيهللهاحايفأنالءنهكلنساهموعقظأجمإ

هطوأءإلمبأسىلنةداهلدرداهأبواأبوهريهىةفئكرلطفصاوقهـاححئى
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نعالنقدفالمنهفيضاووبةععماالىأدبرههةةأمرهياهعاوإللذى
دامقفةفياالاجعالتالذىسءأمحوقالعنىكمثوجمئر

عااهأواعدصكدخؤدكدهادديوأبتالذأسكرفهاعقيهاخد9ادلشورىا
لئادعبىافأعيتاألوهذتلذىأتفقآأبوهاارتفاوأعلماهابآلذىذالث

قهـاماالماءلماهـأنثأدأفزاق6رهأهءنعانهالظنايذانجاحمال
مالمعبداللهفراقمنهـكانلذأ4فىمعاوأعآثينطىايهاظاطصبموو
طالقرلأصئفلممامحاوقاللهافيهءكراةإوىافأقاههاأمأدبئطامواتها

هـظهالله81عاذانأويأأيناهيماعوداثمةكاؤفأفوفائتةنببواسات
بخألتيبارآلإلفيللهادصكبمحاالقناسبخلهلضهلدشلىابؤ

اياتهرولىأللدخولأسهمةومعأالىدهوأبوالدردهويرةأفالمحتهادعقا
أهـ2أانلىكنلمةءليروثقاؤظثىافىصامنهاتبرلرظعن11صؤا
راتهاداللهمكماإلقىهاالولطاقدأنفسئ3رىاثاهاحالتوقدب

هوبمطقلمافلتطفقاتهمحلىداليمرؤتهصاموغضلهةمناودعراهامأ

وهؤفهـدهخابؤودااهـنمانوقدأاهدراممثوةقريكةوانهكأص
خالفتفىذاحاممرراافانوراسالذهنفيهانحافورممناألةالنااجال
قااحفبرعلينلصبالعذرخلياسنكفيهاالموهكاقجماقأفىصداعها

وانأسهفأويدمحلفبالذىلىيصوخحيؤلةدتثاعرفحثىمنهساةلةوائ
أهرهللهادالذمحيرنيهجممعكوكنالموفيهساررختعارألا1اأناسلمكنت
انشأالطبغماعتساألمحأطنسوفاعغاثمأوالثللهالمثؤ9اقالتهأياباوالؤوه
كانطوتحدلئارببأفاظرهنحدانظولىوماشاسرهـصتكفانيقول

ىالمشقامعأويهابنهلمخطبتهاساتهمسالبئضبدأللةطألقمنبرلىإللذكى
ريرةهـباادتهعيدثصتافى4تبهنلذىكمانالهطابههقخعفرئإؤلعا
بىهفانهلمجاثلهواسقهيرإنأنمااضىااالةفأتعاهاالدردأأبا
ثالنهمرممنايهالحارفأنهفراللةونياعالطللةلىأوجووأإهتقا15دغأءن

اويدثشاقموارثرهالئموجدته9تإتأولمرهاضجموشااوقد4ءلمؤ
واخألفهمهـلةواالعفهىنأاووخهمفيةاستشوتهمناخشلألفخلنصى

جيخوالهلهدجمأللواأفىافاننحدوعأنهلما3ءهـلمغاجمأفياكرهفماالأ
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لهجمااماأملدالحمقعرأكألىضةصكنفيدامىأجموابهوايهتعغلهله

مثناوأمره3رذقالوهمحذومحفمهرفألوسمالأالثدوبممظابهوا
بخحبشهاأواداأغهرأتهاطانحاثىههعامحخدياوقآالناصى

ااقماأنقفتفلتصهررءسكطماضأخاتساومذلكباصعفيصما
قدمهاحثىفوجيدئىابضهاءلىالضاماقىاحواالىردةاللىاباكآلععاووجه
اذااجمىالمركلفقالصقاعلقهافثاإجالمجطابنعدمبئينالمحايوهشذبم
فىقبأعوكهمهـمعدثيؤوبمفئاأأليدىصلذىيفبئمأشاقلهامؤ

حقهأدتصهفحاهـكضتنحادفاثلمجفهالائبابصيمحعيئصزالوة

4عاتينممارافبماطصيندالىفهالخاجمىثمالىانعالإلبمواتم
ق4كلرلموسل4اتحتهالىمحجدمنتهأجاخاوصهرابرقأمفيإتا

لزلدابنهلىاةضاطةمعانىوجقاذالمدرداءادكلثئماوقأيلهمأأل
فبئلهمحايكالسالمقملأبثئأبدلأقحلىتفوأاقايفتبأر
حهاااالولممالوأردتأشيكرتذتأقدكةوقاناكأعلعهوأأئرلمحثهينا

فابكأتحأققدإلتخيرلجكذلئأمقئيمنقلمثاكرقرأاضتنذااا
ديهاحكأهك3أمانقمشضحااهتأءالل5ااالئواصهوعاثاللهءلطرصثا

لتهائامفماافى9أفغال4ايفمحفىسمامعاكإمابذلطسءالميماواعفهاسا
علنرتهصهئخهاةرتهمرريقلىاالقخمألتةانأثواةأجمتيالحهاقألىهفلمادصنى

ثصلاحثخلتهاهـةالحدءقيمىفصروسبجأ9الياليلقىأاصركلط
يندالةتؤمأقأءكلىالثممرأءستعيماظفى3ئك رءق3وعسافىصطسخمامسا

اصركحطهجماوهكبارضكأللهلىجمبثءولثالثتوثاتكيئثه
يزمعالربنلدينههـأث4فادتءوومأكؤابنلهاتهـف
4أءمقيهتىأهفىلاثوأئموسايةئهامحهلهئىلحثىوتثينأينسا
ضاملبمألثةالسناهماوفظوفدبفغكقياههايومبهينتىااامرثءأو
عذالوكانالدودااالالطمقاثمبومايتففمط9اكههأممتأوأذهـخبء
ولملمطهرأةءهصوأفاليالركفعهصتستلم9خمااآنصئ5السأ
دأااللهدبىمأاممثفثدف4ءسلماتةأمإكضوككمابزطإ
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قصدمفيغفائاهدصكلعلطيلئوالمقهومحهاهمالرافأخرفىلليدفئكجعلته

نمتاعلعئخإلموالحماأسه1ثىهوىاتباعللنكءأليصدلقرلىبا
ثأوبالالمعكمكاءيهكلىكسااالموأةتهاأتأيوالدردالياكاوقةءع

كجمخعوإلئخالهاعنكمنصكأانابئتنمماامظثانتةكفالتفقالنفسك
تلطعلصافيمالعألةاأداعاتكبوفغطوقلثفيهقلىالىقوئهيزاحاله

مارسقثالقولااهنمدمجدلمفالموأطيفاخببىاتوحتسروسنخيرلةوا
اعندوارفىلمحعافىابهآوهـململهقا4التولربنتبنالذةيالط
3فضعأثواضوسعلم4علباللةصلىآللةسولالترأوقدحالكنجيرأعلدتةوأ
قيهومهثكليلنلىصالرسولىعوحعثشفخلثفضىالمحسشمثنثىملى
طااقفلالمالجهماكالىبنلمحسالنازوجهافىرصنيتهخقرتقدات

ثيسيهامحزذللئرثالدااجمةفعلىحنلنىكانايةمعاوبلوظيهاههـوأص
فاعحمرهعافافيرسلىمنالاوشغوالمهعبعالفتعلالهاا

كلوةالهابنيرأتاقهفراتياصتودعهاقدسالمكتفتهاعمدوكاقهاجهوى
صكنهوقط4اطويةولمحسدكاناماوإيهاوأحبهلديهماتهأمكضمقءالثذهار
برهعملكطصبهموهىيزلفلمكأررسكهنةاعهتثىزاده4ءنىةروامحجء
ويذكرمالهومراقلمحااصلدكهالمقامصهءأةةوالميدهمافطفل9

وصتوههاصحلتواش4فيىحوىكيفيدالأو4لكصء14سسةالفكال
اقثأاقدمافلساغليمهصائوعاعدطلمقهـوالنهبهاوءلمحعلهصمودها

قبلنتيبعهراووعبرىمندمأ3تعؤدلهقازثمعايهميرفل12
رتمالتهاوراولملذىكاقالتوكاالععأتهاماثصدتاتد51الاؤهما

ءذضضوأركلطاأاكولفلمالحاالابمظنأواألفثعلامباثرلءخها
فإطعهـهحألتةأحرلىءلهكولىءودكثوعالمهقمحسىالةلةفاردهالىءلى

نأعإيئامىىكاألبمكلاللهءجملىقدكاقاللهأالىثيساثأءمرفيا
نذيفىفماظضئاهقطفصهاوماتكهصوصكةنئئبرالك

لمفانهلهماعأثودشهأهاااالفأكالفطدءمصاسكانوأنهفيكمااو
نهوأادركطمااألألمأمحئىهـدةسهاالصدقاقاالحةابيوالقاصىألاقلطت

ركأفأابهيهافافعهموذأما4اكأثهماحولمنهكلهصسعاثلمطجوع
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قهلغ1قمدضماجمثىئىعإلثضلهادياالهكىخواسبهقايهأ
ضلدظلمطلطابأيهاافدانهنرعتصبخثةيهوتاهـفيقارمااثيورسب
عثهاأللظالىيدفعهربزإثضعبدالقهلظالخمأقركت2أمهاائاال

أهـقالعاليهادخلىلمالعكادظااكرئبرئهلمفهأحهاافضهداحمنمتعبضه
جتأضةذأهايصادؤآدعوطلمبآقرطسالبنقهاهذامكبدالمحسين
يخااوجهفمثكركرأئنئهذامآنمئاوظيأليهحهابيبنإلدفوفمىااله

قلفهذاخذىقالذكإمطاصثهأيحرهكىاتمالمئهمقءمالثهماو

علد9إءالهامأدألسفاصيإباواتهىأييعاحثىءإتتعيوافالمثى
ميالمزثالقاطانهدإشفقاواعءلهـذاولاةقدرقلميهمامىتينلمحهإ
البعلاأحالتحاأوالكضهـايطأوالماارنحمةقيألمألمدت9

لحسيهطييوفأنللهبمدا81أمهوهافاااقاءثسيخ7إاولفط

منارجوهىلماوقألسيز12صلهولبهمافلمأمثااجممث4ةحافأتهاإقما
قاؤوجينرسالميلفهلمحاجهـاعهتؤقواوثاتضهاةةلمحتخكولىخىزهصرابا

ننغاخمهاهاويزيدجمأمهلاضيدكماالموتفوقعأنالىينهتمماك
بددونفيافيتاش

قيهـ01مرااثاشعرودئواارىلىابابايام
ةولتممحكرءهلىوكل

ذلثضنوكأبنامننئيهالالصلما4يئالطابهاةثيأييء4لجىءتءووأ
دةالمطبمتروالضسعرئلمكأوايدلءلىمحمدلةالتذهؤشووصعوثا

ةوقاؤثزنووكومهةماإههأنفءةأرإلىءلىثتترردائةقى3فاالةوأ

انائرؤقذبوتلمواعذالدجفىإفى8أسظاةاآلحرنأثافرتم
ةفلقاابثهذفثؤدرثيرعيهضزكركرامماةتقيأناثزن

ثصىلكلوأنأصحوزهـاهراثراأقيافانلوؤةآملخارئةفىونيمةآت
4كأثيرءافانالىأأأئراءتولؤفأحمفىرياثلىزلردوبرنىثبممشإصها
عفرئمولرجتاعاليمفواذاعةتبهاح3تذارؤيخأانحوأكييؤقي
سنهفدالمجبثساإصاالىفيكد4ورممتءإتإفهمحلهعلىإبإ
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فاأالةلسرثفأمزااصلوافىائعادثضئغهثوالأخيىئههوأليمهره
طاوعألثىمتىهـفاشكةشااععىىخرآلادهمااتاإشلألكفالملبا

قصهأكاسارفىيألاالمعائبأفيواصهلكلاالخاطرافىحونعاوده
االبيأتوابصلاالكراقعطعاءلىوالرسثبهحطحاملىومىفامكمد

اقعاخالمبمأثرالىضوواألكانجلهـاطوئمطاكهثثماهتفرقهءلى
بهاوهأوالشحوهاوالئعالسهفعتهاذاضايدةلاجمهواكععمبممافيألخو
لكولذحمولإفيجمهـيهلىرجمأضخاثلقصمةالعمدنرهرانهكانحكقفقدهلاخرا

لةواصذاعت1هبرنوإياتوىرمنرؤىاألثراقالاثغغسممثىلىاعاشمعوه
أيتوخيوليوجرصىفىؤنمتدكباباثوهاثكيعايشهااجمةواةلناا

ايمعدتماهأفىوهرإمتاهيةأأبىتزهرللمعترابهاتوتثلؤأصى
بلمحعرفالساقأوجمجولمكاجمضازماوبركمانماليانففىبمزىا

تموواذسحعهقراشمندثععرافشيرقواطومثرلئقورالذالله

منهىةواةحناهلىءفؤدحراخذلتثأواذاثذلجةإقاوافنرإلوؤنهعنى
كاتعاألتوالهنلىمنحقاشكونلهئكيلثءهاتطعنليوفوالفظ

رقلىلهثرفشاالنظمفناكلئرمنواسموالإلسةالخاآأليهاههأا

يفوجوبرباناعيششيلإفيانىيهملعثمعرااقواعلمفيهيآلىمنفمامح
لىيأةانحووممالامقعريعلعااقاوكلزالظاكسكسباناكأويرفيمومإ

ئأمثمافىاوقالأسحوالياتامنفىالكمهمسعواانءنلموعالهائته
لىفضلهلمعهقجمصهوقىسنهنهووكأللحمسمملىاماكأب

كانناحمنوأنتفظفىالزعانبئءلىفاكاااشفي14كلوآكاس

فأخطبةعاىجماالديخاابرهاقجغاثاألهوتاأتنتمانالىكاوآأامقكغيره
الةءفانهلىءالثاسومسلمعيهاللهلىأنهيىاءأنتفيالهـتءشاوكيىانهث

ضونههةثوااباتإسأيلألظكقادانتوكالمحمةكااخافهكأنشدهساممة
لقوتء31وردايالثوثشآكامقحعأاءفأنلمفلولقولرشعبىا

كلمحوقسمفاولطظأثءفيامأزالرتجوزةاأعنراش15خصكةاالصس

هقيدقاويوردون4إساوااهواطنئدوفي4نعفتثصصاندءاهـفاانهيتزثص
لهألصءعاهنرايارا9منضله9وتىأوردئاماوودةاابتاطسفى
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ةهىقوافدميةهـومحىقويجخاظومحفاءلىاؤقلاثع
انئهمافى2افايةلشعععااصنامينكهتلوبهـاالخيغالعالءاراصل
وطالموأحصاهامقاوقىمئدلكفثإتهايهاافىيهدةعا

دبهفاثراراباينثدااهثىفىأحثثاثتوحتقحأهاواأكتجارهم
ذلثانحتصوالونثراونظماولثعراماكلثفاثداستقباحواواألصوأنحاليا
قالدلهنتحالاالووقالىدهعاععىءتمان13ؤضثاءثاوحدهاشعوثا

مثوهـهعهحتوجمالارفيلهاغلىقاتمالحغرقاتأصحبأشعبىا
معادواذوجصرائدضافوبن2اأفرأدااللحهالرداحكاأفاظحهاافىث
أجأهملمناداوأثغتصينإيالدامتهىآصآلالفاصلىغآهجصيهساءأ

التوامقؤهافينواثفىايالعثدادمأتءخملاجمهطةمجلهيينالمتس
ايشعاررامواإلمثثعارثماجوسادنه4اذ4صأدواإأصهس

نجفوساففعفهأكيمبالهأوصافراعءثاالفيفهماشإفىا
هناأباممياتغوأحثعنهمالخففةثخذلفقيولوأعهعبئلةثغي
تعصبوادانيسزهمبمالبهمتوبخمنثعلموتافيوأوئءتقوأت
اذاملاالجمايقطليالعسةامأمااكابهعيونوألبألدادكفبوأأ

هقالواخىوزنهايافأقىاذالمجعدهسملقالالاصاواصاقلعو
اناومانانأناوففلطمهلمجومحالوؤئحوالتدلزاكنفعسئافعأف

ياقى9هغلوياكجباويركبهقيغليهولكقكعنىفومنمهانةثمعوش
قصيالةللنيئذقآتكرمقد

بلعمؤتوكهىديلمجاللىاعو3ورلهشعلىاععرالوكا
عؤقلمؤبمعنىهايهمكاىبكثنعهبمعمثهـ

بدتدبسوءاعلةأذنهإوجموألثمنسولىوحهببأنإوالهلحا
أمثىىانمئالمقا1ماألضةاألأوةجمذاجموهانإقاحمطاآتممفىفتا
كثالألعمائةكللىكاثىاخطصيفىونردكلهايرسكنلاؤينووإشاكهمهوأ

لمأاةدليمفالوضثعنأعتاوقااسسأخفيننهصمأ
قالىروقإلدثوثعمروثاوكافايحطحهـىطثةفالمحمعنإلافيحيموكوأ

محودحعمألالاشهـرمغافلطممحدحأكأئرفاأجمرأففىالرروطشة
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ىاذاوأطبهـىاواذامدكااثاأاذهااالفهملكذييمذهومهثياال
أنفماءلمهأفترواذاارفيحواذافضبوأوضعواصاوطوعنواوفعاال

العقويرهموفقأليصادرلدءنيهممتخذاليمولمآحديلرمكاثرلمأبأ
اذابآتاالعرأمحقفذفىموثسيأالينصروشابيليىقرويثسيخم
دوأثلبمالينطقىوادلمعقبولهصهمثهاداصقضداألءسهامهم

اقتنطارفأاكتوناردوإححاوؤتثانفمثىرةمحؤحهممحلمامحدلى

بلىمخهممستوحعثىثلمقاصدثااصادرووانمعايؤلمالمغمثهوىاباع
امراهممقلامنمثتقىصأعتهبمسمواإللفضلتاطقاههيميقوممافاقك
اثنأأوقاليعيلهونيكفةومديدهيقصروقرمحاوتفموونآتالكل
وحقسملطانوأخعمىانشوؤفىالفععرابهسدصناعهالممهالايئ
لمحاردوهوأنالمصاثدواافيكألهشاجملفغأجمامحوهماذفةاطاأبملث

امممعراايعمققسمفيهسدمنهمباالىئمتغألنيرأنعثيوفىابعمق
اشاءهـراميدفثبافاكزةلىبذروالمجاب42بدلوطلهاحفمرماؤتهةءفى
اظبااممفدءتوصامالمجهصعرفيامنافحهاماقالشبصطافرقاعافى
صىاوبعمقوآذانعهابأذنابفىارقاعوشسدتلكعايىنبواالوا
ااثاىدررابهاطفلطقهـااطاثمنهمظالةنوجكنلصيدفماطالىاىجهخو

كرأحوذمامةوبرزادفتلففهواسالرجلاشظافكأبئأدسمتبماثعوأاارظع
ضمؤألمفرجلهاسأفى5باوقوتكثيرصيراصةفاحضروناليطاله
شددرالغاضىاالىوجلاسأكضىلعطهزلمموأكلهحاجةبويهبمنىزيرو

ينالكأوالدينحدءلىماالدتهوقاذأولسهل5لشاعولمحالصأائباتآلبنهلى
لىالرافيساأوضيهصئىاحضوهىشقرةوالمحأبلعأيراص

رالمالظورءشاىيثشعود8لىقاتأنتلهقالأشفيكغهفئماكال
ثبقو

فويهبئلهالجكامرالمالمثوويحفرفيحهقفثى
خهقإإوتجاواناخثيمءلىمهمحافزفييهببهمثطأخ

ففالشسعأاعماالئفشكاوينأضعاالفعلىثلؤلعقكلليهقيلىتضقدفأتت
اهالمفكلهفقالبالغصسةبؤألمحلمداقادصقمحلفالدثالاحئىلنىأءهـ
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نثفىفالحخنىيرذاانباتةبن9الثمايهها3دتال91اديخهائةقتهأله

وعشرينسنقسبعلهليعماكممووأرىحملمزممررشهاتةيخانجااطألؤ
جمهأجمىب9اااالمأكالطانأاجمدعىايفثهـانجضثلربرلمحواالىووثنئهائمة
بنيافهرفيوتهيوالتهتعمدهمأحادلىالمنكدمللمحاالمالالمحالطاد

اولوألمتكليابرثوسجالضلركرضهبااةاللؤيغ
فقيدخصارةديخضلفئكألشبعهفامقتللروعقا

الىتايخرلها2تئهيؤينوالبسااوديضأتبايطاثاهأاكوتذوقد
بياتاهذادءت

يقضمحوللثوالرهالتكومبييدفإلكصألصعحىا

قامصلشئتفباعثتهوكلالتطهماتمقولالمهثحعثمقامهدا
ماقلمحداضاابالفجهعوزلفااتيثوفيحهـشفى
غوالمحفسثروسصأحماجمعقلىشهالدفييلكمح

صقةعليهلهاشاقافمحتفيهالمنأيمولوان

قكابةاأهنهـدايؤىبىوافيالوعيهمرثهبدأتهـ
تصرقيمعبعلىأيمنحرواىحمقئمفرصبهينفالذ

وقمطأدزمانجسددلهءالتمهكلىنىاالمالثاطعا
أؤقوإعهياتأكدمفجتتىدوقبكلةافىعيةعكوقا
ؤؤكىاكلالذمحاموااهنافعدوؤالغنىالىالرفيءالوحةت
المماقوإثوبهشنئاامنىالايوهماثمنصىفالته
صايضقعلرعدامقامحخائهبعداتهربهمتف
صدواالزرقوهواالوىفلومأصلالمحعاة4قية م

قلىالبئفاطءيثاهذىوعىاءكاجمؤاتكلطعدأيات
ويئسرقذلمهوبيفمحشألىحديهاكتشأبأليملتشى
تسهقأكبا19ااولىءكامقأتعدفىاءقةاهـشثاءت

اهعقاخصاشهفووكاثو8نهيماليفامارظيعى
المنوقلثافقثهفيمفهغمضاالذهبهئحمناا

قال4ء8لىءإثفمفطكابمفضعأثواسحهاإلءم
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مطبتىعلههثهةنه9كاناظراليهطرفطف
صفقريءنماهوللسهروجسهاعيهعوفمممطلىافا

زقرداؤهطفظعهاالرياعرالدممطبضأروث
يزقلرالحامحبالذىفو4برنجضفىأكريمتلنعوسومحا

وجاقالعرآقوإلسكلتاءيفشىديثالزلالمقتلك
والرؤقهالهكو55ففالثياهواائطملته

وهونحاقاالمقمافاغدانقبرالدهومفهتصلىيوم
لقطعدالعبادةالجثهالانهاالتأحيماهبنئامو

يبروهومضهقاثرفيه3تدظخالفقالهلمهثعتص
دشوقو8الفضابهاغصيامولسعاحهإجمومناوعألعباب

وتؤققوناثدثوأعدسقنحاتهمءلىببندتممم
قاالصشانحاصماتحاعواحممضفنةبهميمكاسكوبلم

دغوقوااقشواخورطالكهؤتةصبابطفمجسومخت

يومقواالىاص6ؤاكثروآءمطتشماأضكرهييئحكإثادواو
علقوالموأنفايذجاجبرضهمدطتاتعىودينمغ

امحوابةسترههوألمنجمياصىىموجناخطافوامسبعاعلى
دق9طرفهمجالدكلكلجوحيمكأاناميشاخصهوا

قثشفؤأديغرلهصالرنؤلماللثوقمبئظهءت
يومأيلةانعمدإلكهيرىأائمنلكامتطالصين

هقثدعثمصتوباسأصاحععهمنايعكيتقاذائ
محقتىدلأش1نعماتإكوواوالدقطاضعاباثرتجو
قيناقطمبهافالخفأرأحهكرتماقادتوء
طوقؤتوبأفياسدفاثثةوىكأثؤءونافأكبةإتاة

قثخهاإقوهاقليدتصنهلسكثثمأةيناؤواأى
يقهاأةوانتاواوحال3البعهطابهاللةتاجو

بوقثنصؤنهاايروقكصمحررانىيدلكبمئىضنىوؤدا
قطوعمؤضوفةنهواتبالمامةمقرإلىانتييتفىحى
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القثىاوآاثثىكبلقطافلفرفباثيزهجبنحيضبفليع
ثرقةممرؤصلضهشأهفيابةالمهـهفىإنمقم
متعثوقفغادهالصلثبزبدإكوادبامفطوبأنييوا

يتخاقسكلقهـاخالعهىهثىبيداحتلىلمحقبىلخطلويمت
يتدفقكاوهماارؤأقيذحؤتجوبمطومنهلثمنتفرأ
وؤقلكاإمبادمملرزمحاملعلمايصئمدكماط

عابههدفوقايفرقشبةمنساقهعلىحبلةق
كققليسىيدالماحسأبإيمسابياجودقابئكمى

لدفقينصكلجودككاورةم4ذاممقو

مضرفمضربانامافيهمىبيدكفواقحعايحنمي
يقهوذاكوالصؤكنبوذأرو3ىبءندأث

فقالمنها9الرعينمجةاسءقطأادأإط
ثثوقثشافابئصماصعطمهمىلزعيمأأناكرت
نحاقوالهولثسحاواءلهكلماوأىيرامخاذاجإنعانه

تومققاكالهكايمعلثردمهـتلمهصنهسألفه1ح

حوشنىكتحوأممعبماقيعفالتمنعذومعنييهه
وولمحشبيبهملسهحنوريهيىمماثعظأضذاوقاهـ

خوبرنقفادءماوآدنىمشهوأتلثأتحيطرىكماجمان
االبلقأللهفعؤمثطوسالببرماردنعهمحصشردحصق

صكفقاقلبةإألسبئظافىالحجفممدغتت

أنبوآمحالىإونمطوغطجآنجهـرمالىهوكأتكىص
وحاقواعاثمالكالطههندهئرلونئأاأداللمحا

يوزقوالممافهقثاياوشؤقت4دصويدلكقبالىبهعكتأد
موفقوأنمتحدحنتفوا3دثلىمأءتحافابمكوصانمقظ

إمشهرالدثواالوفاايمحدبنبئأبأمحأاأينأاثثوفلمأىا
ائلكهنئأئةولمتطوخهيئلتآلسووفاتهئةتماتسنهءبألثسلدتأيآلوى

حهـاممئمااصرمحهأثحصائرحميبمإ
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ديلةاطاءههصالثماكالمجيأتمكءالعالنالارا

معايخكاالضكافكقغاخكضالعالقفتمركمليكءلىاناعت
ةءكره2ظنلوداوبممضومةالروسنامحرجلىوع
تفديكعثيخلنسكداكفهنهرلهريذاتلعينأليتأ
اددنجاتقيهنئبألخالدينمحدينذاجاإمفعغاأقاأل

وىاعلىصمأتجمهاال3ءالهـووهثالالدعلىقدراعلضوداد
فقيمساها3أماماهفععهـااهأنهافاالوةهما
هـاتاءطنصلمأماؤدته4دهناديروفالنبترفيهاح

توالقرأ7لقوااداوااجلىفأندىوأإفضائلابثممدماو

نعيمكاقىىابهناسفاصثطبيهاالنيمدارهتذ
وتشفبلقلىاجمرآهاتباعاكتدثلوياكسناقدرادها

أمساىاعسحأقإلالمعنىمحصاوالملغأ
آيااالهاا4محإلامحتإلموسةفصهأفصر
ؤمأمدوماعيهلقااأعطىمنعماخهواعليهآماااصكط

ادوأأدجافىأوظ
آظال9ااصش1طودانومحدعمابنل2عدعد

الدمأيوظثعيهسالفغفأواذارعخهتنبهفاذا

دألابرهانصغاياتالاصذههـقمافعفاحايذكووماضئلئم1قأت
قوظاللهءايةألوأميهاطا

االالمأهاجماعيهتثئفقالسانشريةئادانومئحرف

ثرسآلمسجسصقصرعليهأرراالحسقحهوحا
واالناإلمجاضووممدأطوومهتقشهنهررأاوءلى

4عااللهةجمهـثوشابنءثطوقال

هرواهاأييأبأابقفىمىكاكانثءثوغ
أساوةضبهفتمأااثدااأهلموتخوالى
ناوهافقصوعلطتؤإلجمه4حهءصسسساافئناوهاوفواوه

ثيوإمعالرهامناالوعقءلىأقامطماالمؤنتربرءلى



االودبهرامقحوأئىمعاعلىالرهألمنثىاسوفعرجممألوئتلت واكطبالمرحوبمفتعداضكرناطهةصكظجمأفأعةقاكأكلهمةأعافا
قلتأليضفاذهوالىأدفهأدجمهينىالمحمحدبئهدابنهـمحىممإقوايقاجها
امحيدينصحازمعسقىااالوحدألىامامارالمقصفرفه11لخزمحهنكائخاا

كرالعالمهأذقلتةبالرلالالخمحهأمرطااهماوبئالاصأزآبنيئص
يفشمرامدلداقباالحاعدأثثىهدتابتفطادفيالحيئلسان

أضاراقالبعمائةوسنقتينوفاقهئرتووتهاهمعينؤسععصصنةالمحينى

فيوكوأينثصاىععبلبهطداللهءأيرماذكرهالةكوابذثويعأق
ورالىصادف9ةةالمفصوردةءلىمجيرطيئالفيجمكاققايعقويط

هإصصاسمرراهـنعملتىاورةمثقاأثاحهنفراكهتطوفادصملىأ

زخهندمهـسيحوكاتوضمعكهشتوكاهراكمقىححالئفىبتهدسهصللمتا
واأثاهذمقالمحصوركومبيطخءنحههوكالتلدخولهفزوروجه

وتحيرولصلثكلىاأيزيدذالثكلالاإتثسلىإزأثشانظيؤفادوا
فوصافىررعغمفينبملمهكرآثلمتيالمعادمن4افيرجمالىء
اأولمإئاتهءقهشأيرفأبايوحالبنقامحثىلىثا

دبدأرؤكراتإءسشأاكصاائأحبما
8ةتفقالصوكأهالمةكوبفألميهاحتىصثهوث

وارالسأرمنسونهاوكاعطةحوتةكتقونتهـزثىاصا
ممارااللهنضهالمره6حفنجيهءونامحغطنتهو

دارمءلىءةامعرؤتالورىمتمياتفاعغ
اروارفىاقامتقومهفيورحرقيإلالمامصستافاذأ

بأالكارياتإهـاكمثونهفىإثثيموبالشلز
شعوسكصرةاأبداتفعفوءنكاعاالالتوارتاح81ءتيمءىاالةفطنرب
اوإالععسالثبهفيفيالتهنعكعبنلديناب8شىازمماضكرهصهلوكمام

ضقمبهاعفلىلي5شرأميشالمضمهالملالانأحتميمتقىجممحثوالمديئ
االالهجمفتءقوسأفافىظبواإئغودبتءق7سححعهةمرشمو

80آمخجدوكرامامتخرتا41اوؤحؤخرئهمأسبمإمتمءحركأء
ىوو
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أيدىىكرثوادافىكؤسداوتكمرداهـقكلعالبواقعصر
سظتعثرطرهحينامابتععناوقدولافي9نمارأىبائوهوأبدا

كلإلأرحمهلنظوالمجهشنزةعقدلؤا

بصرأاحعضهمنيؤقيالهـىقعلىلمجهمغحل
فعثرامآبانخواالعييووناايذدهءهاؤأت
افآخقشآهـكلنعنحئىيعجييانادتمادوفأتا
وصعلهيهابالمجهلولىوأمرخبأالتهاصتطالخداحبأياتهفموالمفصير

نحوكحتىنعش1وآلفعدونيماهـبهعريىولميآلديهالارفح
قولما4بشفبدصوتانصوراأءقالىبردمنكايبيكاوردلفالمإلمجلمى
فقالذمه

رىطمائهعدمتسامبباجمةتبشثطأهيفباي
أصهحاواويسطالمعنجماصبهث5ءغثاكبوجههافىفآ

ؤدعفىلهاماثلىشديدالهفأومنانهاألوثوا4جعأمحفووقلىصرلهفقال
المقاالكماقعاحتهتهاالممهبأوتاستألنةءرروءلىفيلآاالبا

وقالكيميهثههااخفتاحثى
غهرضاكأحألوجرممطشوذللقرهااجلىصوفاهايهقها

مخيردامانحاسقإءمحرءاندهاطوطماوى81داهنفالتخمثى
مالماهذهثاةهصماوقاوامحاءب4كاادعإدألع1كادف

تطلمتصلانقبلن5ىاثنحوفرا
معىعغماحتحىلمأضهساصفهـاىماحسنأ
اوأرامامنفالبيركةأفانهخماعنهانمإلمخمنهاوادعيخثاباشثلفقافغ
ائهافقألسيخوهخيالهوج

مشوطقدابرتبركهظاممئلشأوالثاهوىىالىدىأ
معاوقتهفطفمرينافأوننىاوخاوجههئمبابدت

وأضابمأكىاناواحثبئافالساكلاربولةاولدمحعهبثىبهكفللمثم
لهأحممسنثمومحربانمحقلءهلكولحمالمإالخصورحلىءقدحؤلهلق

أبمقيومصبية5ءلستأأنهعفوحلهـاشةاويدهيممجمأاوكدالمجائزها
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قدصهموالمجيفووهقدنمزممموالعيحشنغضرفاعكلىالحمكلمظوووبات
عتىوآللمونقدلبرفيذلولهاجمرورهيتقحأثبمىواتالره
ثالدنانألمهامداوشمشهفىقدالزحاجنى3أ2اروهصلىاصووةهامفىثنوح

بعحارثالساامهاقدافىولمزادتالراحرصاااءتلىامادفلثء9

قنتحكذاؤخاأوقألمحاكاوخبهإلزهودفإلتكاقالرغاكتح
وعممثرهاوفاعقالتأرجكوط4ثرعيبىووعماغأدتفاكمشعبأت
االغوومالافطجرقذال4علءاثفالدفاحاومفيمؤأنة5ضدبغفها

انندكترلريخاصناحكةارأ3
قبضالملدهوهـبالمجحردكدلمسعأتالذىألالحااهاأإل
قضىألولميادهةنعهقتللملث6بأمزوعدتثإكد
ايقىبلنابوجهقبافمتائهااوفايلءالرن6كا

انلبدايةابداخنجأطافو11إذكرنجماله5ئدةجمألشاسكثولمأضاالهاأصؤ
بيحهالفرقدالءلةغخطيائهبعفكعىعيايهأساانبمعمابنكه11
افقالصاخهامقخعاءوردفجبائايمأاخلافسثتحمبهكينو

تووبواشةأبينسآلىعزيزةلضفوسابهماشووهـ
فقالبالاوهثكلىلىلفاخانيا

سامحموألطناكأدتهفتأدجمهـاودسنهاصطأمت
إفوانثباباورقئيلئفاقداووقتأكأحصايلتوة
طافىاجفاحمقط6لأطلكاوفبرلفلوود1صأىة

ماطوابالئناهؤهوألمؤيدديثهاوصقيرممزقيكاعرفى
وىدماأمحاسمنوقاقصاأاجاأوكنععألىأوناسقفياقوآه
لددوعواقلمجوااثهاألشويئىرصقاة6ىلكءلطبمفى

كصوعامامحواتالي11لاألفاممائباذافلةافسد
خوجممابهاعطلملألهبدءجيطمخخهمالمجمتلو
غنصابهنافهدمحنىلؤبرافوببهمدمم
حنجهافعلقهابأيديهمشتظدادمواوأفا

الفسحمهلدلمجأإول
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ثثاوحاراومحقمصهـفوسكررماحهمخلىاضسفكحأ
جهسأواتطدقىبسثهمهالمءحهاححألأللستباحاكذا

اآلزدىقدلثابنأالأوق
فىهـلذاأقنالميراعهوؤثاآلسيرتجنابطألاآدمنوأدوقت

والمجلسالالاماينابيناوفيلمكأيف4أوفىلىصهقاذا
أبفلاحهاهقىقايخنجالامقبئخهماعوأيهضيخةفابهيممغ

سثقكةثدنةسإمثصلدهجمطالخالبنجمطاللىانذواوفازتقالهأ1
أمعقائةولموبعينيسسبآسمنهرتتولؤئةلصبعملم

يكشلبهظوثبنأبهتهطوئبالذىمحرقفلثنته
عصلرآأمنكلثاقطدتوالصيصيفةالمجالخطوابخل

لكلىفطثاصلىاعل2حمانجيكاوتجروفيركلبيعقوا

اقيوااثهـمبنداااذلؤبضارامحةهلطقلته
وظاوااصبههادجماياثبهاحوثىجوههههجافايفاقوم

ثطاإلالمدفيفقمثأمماحباادبنينالدطيىشلفاضعلايداقأل
االمجمنطووساؤوقماهكلماضعنابكأاياواوا

فاالقرصعالنيمناسالكأإفلبااماههقاح1كامحزاجكاه
طفاحيمابفوقيمهالأاموةلءافىىلمجاجاكاع

اقلطربعااوعولكاععمطدمميفلىصيمالخمب
نجاتةحؤيزينصتبداوقال
كيينوالمنامأعفاؤةاونصىءرماحغطضلهايصدمدصنىا2و

حثىاجبهفثصاأهاوغوناءثمإظمهءرهصاابأطوافتبنا
ؤإلونبنعاليلىاليموفامحدجمحلصهاوقال

هاالئهظهـامهوارههجهمحلرومحناقدبأفيفصحتهأ
ردانز2وفهاصثنهصداهكلأبعفلمجووأاظوأيدعش
ارصهإمجلفىوأقضأفهثسالهدصكولحعتابلىوأغر

كةاتكلذواصصالاكثو4فشهأركأبل9اوأظأ
ؤىضمامأفالاآجملىعساقىأليسعدبن11وقال
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أىليافى8يأحمساعالملموطماالحدنمديمأوالق
ااتقداهفىءمماجمهاطثالريفالكلوالطبهما
وصدتءاهامرحياقىبفكاعداةيوقأصأتاذا

اداعاثفوحىعنيفتمثىثرأخثاطرهنفأسثرأع

فأهاإمبمومحأوأفتعلعكرشاكيخاعاغإكأثك
لمساتالهاففهلورهضرثضهيمىلىافىإهتاصلى

هااوطلمجهأثهلأئبتلصلباشكلنهواأنأؤوسامحا
صكلهللهامهئصامهاىوقأل

كبعاركأهفشالأثيماءواثمدماشمحنامناالرفيإفويئدح
وأكطسلىحزروةمصباحبخهاالحووعبسواإذاكوم
بكاداصادبتفيجمحيهاكأخهاءالدأدطسهوفوتمر
كثارألالىدهفاأسووجاينثووأوحاالالمطاجميادمزءوأ
أوقدشوابصالنوعوبرنرومحهـممسابنماءلمؤاوكا3

الوأايخواوطدمياطنجكلىةاملصااعبهونىكطاالابناصبآقأكوق
لكللىاصمماكندععاطاوقينرهاقداأىاوقدلثءااأرجم

إيهافمعثبرقابهمهمذاثايوءينالوأقاهابهمانهمساعارمبصصالممط
مللاالىمالىكهم5اوالملولىهعىشهأخينرأيوبنجءالصاعالىلىكاا

تالترهـفاالمالمعووصلالخيامصمأمفوبءثيهموأمافالكأ
امو9فقائةةعثقثمطيسنةرجبإمثياوذاأثصرغلمالىالالمحط

يالةواؤهـنجااضرملوكوااطمارءءةطرةبتظتىىهلىخإا
حالدئحداآضوفوقارهماوىسفياواظإخوتهاممهىصوقفط
أثوألىاي

دأمروءالننبهنألرصأوحهمخادداواحصعذأافانحمنهأ
رسنامؤبداماطوانمبيفاولفتاجمدالناالقىااله2طحه

اأيسموبلأفاالإشركأجهنجوأطوبهؤبصودفى41تهالدوجى
بدمقخماألنواغوآإصغاةاهأهبأملخضاإمجراطنهطلماء
أآمجردمأماممالمىصىعزءغديهخاافىكاىماتح
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مغيداترأهأومحنصممغؤىمجشدلىمعكلالهغقلم
ومنثلىؤقيناافىعقهرففعارأرمنىاسئةادصاصانا

محسداخدمونمعابموموسىيحزحكيىايىاعبادعي

اصيهمى2أشارعندنمفمادأوقتانهخنىةأيوشاينلداشهابالمثجغ1أوقالى
أسذكاملاافىامحلىقهلهوضنفالشوفاالىموبمىقولهكرعندالمعظملىا

لمجماالمعهفوحكلطدةالدياصالخلشيئاوةالتفاقإاصنامن
يوسضصكديانأبوحهينأنيرالدعالمةاففاالمحاممامالهشيئافظهمغنىثدأا

ثهمنداأفيومجدبناسنأبواينلدبذرا4هـلفنلهـنورئنعأقاال
تاافداظاهولماضافىالملفثانصنظا

رفىأجماصكاالاقتطفحواممنيليطقالةيومكطألتءثتلو
وهسالعامعينغافاكفظجاااممنوالشالىألسنهوسنأ

المجرقظوسماهأجممانووأوكاخدماالهرثاوقداطرخم
ناوتوىوفوفماتإفاوق9مائدرريدصمنررالمىلرابت

حوىتفلملفاثولوالثحوىيرهاططأفواوادءحمعوهـتناة

أبكرفاماأفاالوساوفنءاولقدباحلداكضلصثصرأيت
الفهرولبالخينااممغغاإلشتأيسهماطلمالميبقنا

وأدنلبخىلنحمثىأحيناضهملرىيفتوأئم
كضئفررعكلمصثؤاونثمردهـباوأيمهـغسابقثرا

كرهةلممبرشانهائوماثريافاخماكأدأحرك
يجمنمحجواناصالح2صةصرفىهرةصتفاليمإد3كم
نحرمنممنالأصيطةافوقناعلمتايلؤمن6انفض11مال

شوءالونلماصبخفناقيحىءمالهـقةاءياطرقنأدت
كاالشقوشطخايتكأحىصكرالدماضاكقبشأىهـ5

االئيمحساشحرتءثياكأكلىالثهوتجهآءلىهـدماجمزت

أالشعفبجمبئؤصلىالىيدوىكمآثاوهـانمااهـأوا
هـثتلمصضهفيعانةفبصقلهأطامحجماجابذ
الدفياقبرماقياابلبروطأالكاهالىأفاكظاباإلدثوقال
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اأحاشالفهـندعمايعيألمةللغرىالطكلرفهأحماالهمايرا
ههمسفهشهعمألتةؤان71ودأغصالىلثنامااهملنىأطهأالطفىيبلا

أ2وايمثامألكبهأاحلىمدحمطولةميثمغثننصعه
اعفاإكزالاماظبأجمتولتاظراثقنطياداخمبمخيطرت

المسفرإممباحاطخماماكأقيواكادالنقأبافيلىتثس

برعةلةفورأيمماشوءلىبمكهأوظلالروصىقؤكال
ذوااينكأئبليهزجفوجعةمخوزصلنهاوءخ

ندراالسوابعزأئمقأدوحتحبزحمغثااسهمن
واألنرنئاطرفمنموابااخللمغاوعسيئالسا

وهصفرصدكبكللممأااصا105سحعقاليناثطعه
ابهثصهركنعامممفاضرتنعلهائزعاقءإللمجاينءلىهـاللمحما
العهوأينسهاباللملفبعالوغعايوبملضىاتهمنأيسلوا
حموشباوتجفهبالغارعكاتبجضهوتدايعادلحادهوجه
تنموغكهبنزكبوافوبثنخملى9لىبرءبألجلمثىبظ

ليطالىازفناوقدىدماهمدانأكأداتمحمامنفرفرص

برفلأبفانأبوهثهرنعقفضلكأسوكمحلىحرص
تمطلمتاتسهشوحطنكرءةقصلكى41ابدئجوأ

ستلثبرامهإمطروحيمتاقدقاؤممحقابهحأرلسل
األحراردأيهحهةطعطفىكلفىكألى4لعؤمحففئماثعسأب

ستنصولابئاودإتجمىضلهاقئإلىلمحتهبه3تاعيماءؤل
المعسوحألقاةؤمافيهاثوكأءباثبآصا

ثسعوأبصوأمكحتطظممكلءأجإيشاؤااعوكلى
تبصرلمأخهاإنعبرئفيىأنأجفاكاشأءنةأنهعزلىوكأكا

رمحأأبحأكضاحالتهأزتجفيحفاكوعياودإوسلىجمأاىقف
المغضيواضهـبرداظهـواحبتاطأفاتأدطؤادوطنحتراسيي

المشىتاايفخزثسثاكوالىفوللااركأكؤفياةفويرفوباك

جمصحتهطأؤكيملأفاىرأثأأكوأ
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غووداممحمهالهنىأعىكمورأمالمجدرئأهنويمس
ادروبرئفرندهطكاهحرجاألفيصبلعواالىسأموأكل
قموالوجهكئوأماكجمتألفئىحماافوقأمدمحفىاوانت

اإلشذالصاعليهنزابصهواطأنتترباصدرأنصمكل
ؤابولىقعىمعنىالمجيدناكهذامالثقيلسحتىظالملبهنأكط

هوه3ذنفايوملىفومحبهسيهلىهنصاكليىمص
فرساموالهوعلىألينقفىحهءصعدطاامصفافسؤمهلمبئأظ
تذروذماتيقىبنولىمومعفسفمةواالبغالوارأجما
فرالدماصفعضلمخدهافيعنحامحؤءومىاقاعررسا

وسعرهمنآثامموأالناواعكنالرمن7مقإباضوبوا
وفيهاوألبحموماسىخويخبهاؤسمبخطلمةإورب

قمموحابهببطعوأبيدرفمالهلعزبمالعويصتح
وتربموصيمالهـا15ررساترىالغباوأىكاصأتوا

جنهطواثئاحبلذا1وؤيهاصيفممشلماالالثىاكروبهال
جوذاقيلحتىالحمدقبهـإاث0لوصلهالندىكعبه
براقوكواوفياممىفعله4افقاتاهاامالىلويماه

وافولمحالذمحأسعايصنوداالذأنجرتهآسنظامجدهمألنصفت
زهومسأعلهأصثصلالةهنختءقفاافأمالحاانال

لنمرماشعروابامثمحثىكأهرطثماعفاوسلئهاالجمدث
بفماماعندهيقالثتالرمابينأمدااادماأجر
رأبئدايشلولمحةاهايردمدهـفعالمحنا2فىى
مازهعراصمحروعقمنهاتنبرإلؤهرىأاوأتلثءقكأ

فرأصهاالقاوافآفهوالمقطحمدارصوايافكمامىإناا
وهوصكهمرىدأجذبهنتفأنااىانالجمولمإمفافنماما

وثطواكداقاونثثءواانىنااب1

اذاحؤنتنقعىافافيةبإصهااثهاالمحفليىحربأقكإفألطونقال



أبألال

8يحقأوحمنهاماحفدطعامثمىيرها9بهاماهآتاصهعتمدلنىرهادا

إلمجيصهياالقولةهـافغانألتكينةويزىالفهإهعاءالمواعثصلئيعدالمئ
وقدكهوطزوقاياللفعباحااضكذاالماهمغآقإلركاصأ11عنهنرناهثصا
أيهـرايهثهالئابمجههارودخاتبيدهقةووأخرالكأعندمب

ينأبوأكفىأوقالباهـالفطمفىيروألءطثىوبكريماافوضهاءث
خنباحثئثفلباكالالباتطرلغنىآصكسباوانشزأثمولةعنءيجنىلةمة

ةتعيمقيرمأىااينالدجمانبهلثيخاقولىافأأوماوو
طزبإكناأليصبمفقرىلهءالثمكحهباجمطكنىءفى

نحذاخالهمىلىيفىالموعننيغذكاذاصةحةألىفيوانأسوكاقأ
الخريمآكاووإصهاعايقاألاحاالشغذاءفثاباأناألرواسآ

ضارعةوحوأل1ممثراأئبةامق5لغنالمحوثاابإنإعاامارووالصلدجاهثأ
ومحنهئمباعهذأاهانصيهاماتالدفسهاددودافمننهييباصاف

االئلسؤاللهومقاثخاهأماعلىإثحجاحثبؤفدفاعامئممحاجموت
الرجلأنوذلكإجيبحراإلحوافاع2ارمنممسماهمالب
وترثهستهسافئهـغرهاؤءلهحمت3علمقهفيين4ةثاهـثئكأكألهلواحدتا

عاثرفىهأدغفراااجمآنوإصوتبصاغنىرفى3أستة4نحرالمضمواذا
قلوباألىأصياواهلىاحفوشقىةااتمىالالازجةولمىسأءجممأ
طوباوبمإفرشخفصواأحهاانسحهااصاإئمأباكانففراحافهـاط
الكأاةراووالخي95لغتانساناهبدخزصالى2اممصىفىثاالةأعا

ماريراثوأالمطؤةآلالمحالصفيراقيهاسمنقرأااد4كاسبدتذزةلمحاليرهر
تاالصالقيرالمسحى3طاامنروغاناتنأردسفىوااقحأشير1برإوا

ائذااصااجليهاورحمؤلىداءيهارذأذإفوباإنءحغفبآءكالثاحت

كأنتوانمرهـسأحأهخإسءهااأمالىسومزصورهىئفيالمل
يفهـماألذىأعوءامحنهوبلفاكلنآفوالألأقىكطقألىئدلىضأ

معانيهافإلءادهثهماتمىغوثيهافمحاأعهـايرأترأظفيألإاظض
لةإاهذوسدحاإتأىآقاءاإمحالةثراصشذجتةوكفأدلى12أذ

خأياذأمحألةأةصكممطأؤيلذءأأنبمااصوبءئثقىاءالىغةعنعرملف
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اذاخالهنقيله5ءاثةانكاعكالعمعهكراجمألثايستهوئك4الي
يخالهخلومنحلفيواانؤمحرخلفهافاالطفلآلصبىعبرانوؤهـاصتهاعه

منأوحمع4قلهمحنوقىاجعهلمحنهآبكللورادتهئهصوتتمجمهفبمأ
لخدالدتاكيمئىلىهىبرهمابنقس1وقالارقهأنرالداظذقفلىمضوعمه

بهحالفغاذتاعأكىاالتألوالفسساووالعناطلاصبابليثوااحما
كطالامميهـاقؤفأخهاهاترظهـأقإماءكلقتريإبياستعسحلكله

مثهـاجلهاثسكتممبةنمااهاءطلوبهفمةافانبأممافاصوتهيربعع
دكاشاداودعآوةاصاقلوبأتهافهرااخطراهودأجاواجميهه

كلئعناسدمقافلعونسجهفىلمحأنابصوخلناساذقاصألما
لحؤلهالقالىبثاهـتباحهمحأمحثكهايقاحنلىايضوبوبهكانيس

عتهوبعاتالمثافيلأفياعثماجايهااثالسافابلهـنحوتغرلده

ودإلللهحدأفىةتيهدعنصنددبطعالطعلهاذمخلهإوتعامحالقهم
أصبسأاثوالموثاصمابهاخفابصكنقعلىؤثذهدتمامراتهأهنههصيكب
وءيهرهاوالطمايرلعمداناعهاءلاتمتعخدارافامباقابتلذاممىاعملمءنأ

إئ5آمانتكاجاضهةهماهامحطوماعوالصلواإطيولاوفةمنالف

جمطمعاايعهثرذلهاالكاألفةارإطائفألعندهاهئهقفوءن
ه2عابهايعتماووأحلهـمنتخىءنلالبعةأردانغاةهوحدوائداالفوأء
لىعواللىءنغاشهفعهغنهاصهقسخمهءناثمغاااأيبنى

أنحاالوتادكىنا9الموظإوذكبضافالممةقثطوانضأءمردورلمحىا

الخاث5ااصوداأوكعقكلأمفااباكرانبعألهـاثاطبهحابأشهبحةوا
فهانتالنارأطالواأنادلكوكالواءدالدواماءصئىلمهدابالمط

والزفىبماإيخااعدجمصههضلىزالمجهـسةثخالرصكالممطاءلىاةطرفا
ممالدطىاءآدبهضهأصويربابمنفقألهـمجمعمايااتوؤصكذالث
عقهـوقحرعموادبهاتاتفىالىاإفثناخءقحيالناألمألهعاإحيدمناءلى

اقماعبداثلفئاإثأكوأوقصالىإضاءمقرآافهله2افيهالياقا
أىمحذايحنةفهنص9لىميقوم13ءولىقاؤلىئالشاويذخبعزدقدأ

وخاؤمحثمدلمحأطرارااةكلمبنللةامحبنىؤجاصاؤءؤقالمحسلتهـبهسئئ
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المجلويهاهركوتااصذه4ظبعاقكقيلعويرقئعقضفيبه
لمكائاقاقىاواسأئفراالماطوفيأاوقحمقبأصسىشطفعهناا

لمنينأجمالمدانتموأوعلتعانهءملمبالثاثامثامحنحصي
الماثاععدكف

لمالوهطوعايههثحمكاقمححاقاشفاقلىثالمغنىانصوقويثنىفعملىأ
فثاددثراضبادوأالصاراءكظصافأدبىنظيفهحباممستعفبأ

مسكهرنجذابابذوىمعمايكنلىاالمحثابسكلمالمحاهنكيفأثهعاووا
فياللقتجقئرمةاالعكامقظردغمااملىوالءتابوإلفضهلىألخابم

وجثارصةهنقرويئ4كهذووواشاالسوارطريقبمهوسوأهـثمومالل
نموأمجررءصضامحتهبالقبهاءثوفكافحلزبالعمالمقين
بالمعاةمنهلممممابلمولمناقبكاإتآلصةمثفعهاجتهعتفقمطوده

يوفوهنإضهمقيوخاصاصىبالالخوظأنممغقجتهأكاقكاثئالب

مهحفاالفببخةأتحاذبئعمقومينهمواإلختصالمىطماعالأل
ديدهالممباإلخالقوسكرفكداجهعقبءالخآلكثاضاقأفي
كاثلفتصطفيموفيغئهثلهصكنممنوسقعلنةصتآكرذقلممنهيرإئ
لجاقيناالاحمئيفيتهاافىظاثفاوالفسلذنىقأالتليم
هديدمايوجدتإلوأكصعناعهعلمفىسعقكلوالمذتقيمومقأخالفا
لشعوالضاخماهاثمرصاجمابنقااالوطولاوصألىأخألقمن
لوسطوايهأهسوثصابمندضصلثلفائرااللؤبمعهالعلىالئطودا
صورتههاأيوقاعمثوحنجاتةجمةلدلناصابهألثاكوكودئهضصوإليطربال

ولقىلىهـلميتما41ئالذأمفالءلىءيث4اكروالميشاأامحذاولءنانيقال

صيهىهوتةكعاأبراماهجمىهـماهأحكادمحمقلىأوؤتمربالربقاأوقسألعهضف
لعهارءـنااأتجف3ةالمجتبأبصرهـلطبزوععناءألكأخأةالنبب

نموسناىبألمحايالفرمعوداشءأنةاولق11ذحر1ذحمومتف
هنهةوقدمناهدوالافربلمفئممطبالمحهرفدءذثصكافىاصمكرثحن

سطووقخحميئسعفوصىالبألمحأقمالبمطاءوخماسأظأفعال
اآوكان6دءجرئعها1اىوببرلمثإفىينبراللهصأنفرنمق
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خدافىمهدلعرياإكناهامحسجبهقاكلعهافيقعلمحانهةقيغناللغوكامقصناع
العللغناءوفوبفأخذافادبههالىدحلصآثمالثطافاخسدعنآامصاا
اثوصماجمابنبامعقوخغسوببعالمالعلذاوبدأبخدمنبعهوا
عد3الوجدانهلظوفواباهلكألهـاالمرفياذفيلريثعراأخاش1كرو

ثنوخسثممثعسنةرللححححدئممامبمقغأالوابدمحكىأحمدالمرتضى
ررتهصاوجىفىفوعلمؤهمقهقهوتجالجمهـرتهو2ثساهرنرعسماوأوبعسمائة
انلعيدااربعدالمخزومااهاااقعحدسماضتاوانكيآقلت

نجتلهفضق9نهالوكالهىانافلمانوأنفالفوكهميثبركامحاهلىثالئهائة
بنرطألكحبع

طيأقججمالداجموهاقأسمغالىفامءدحخالةوودويمافصلأ
2دآدافاأنفاف9يكيوييقصىمطوبعيىاذحبماقول

مثيوووالوصقاىشانححسقءئا

إحثاثثألماءىمجيخافكىهن

هححمخقمىخآمقاعاأشكلدفىائعهـىداأمحأروقأل
كاحبىمحدأرععد7وكا4ثسساكفلىعىقادععسهث

فسعلمحيوكااحفياللىاائممثخأفسأأأفعننشدئكراأخمطئيباأعثئا
ةبهقثقصيدمقلهاالله

اادحلطيرآلصتوأامعهإضرلمجماودأحتممىان
أقاطىادفيابوهانااوقاأ

باتلطواخممانىبانىاصسأانولث
اتنسنابصفاتفأغناطكعمحبم
اانعسوفالطمحوداحولىذاقأت

تثامعيلوخعفتطآفتة

ادإكااإكثوشالبمجميزئهخأوؤدلىإمثهأأصاافحمأكوحوعماوقائ
ؤبألجىاخةسق

قفوثعولماثهنماوثاغذءشعآاثبمةهإلحههمتكلطعاض

لمسو5ماخثهةواطامماعؤمطاجمأءاهأناأ
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سدلديئبددةلغظااقمكايععألنانااحازقمميد4طنفلمنحعذفىفىأئ
عاإللهلتاتمعشأصلفعاللثهمرالخؤوممااثاالفي

لسفوالماوثارألاحوفىمطربمغىفىعرولىل

وقىامهماييطععندلويافإحمالضهفالم

إفصالدمغنفممالؤداالديناعاللىقا
لةإطلوسامحغتطيبافيفظرمالهآيلو

الخاليللؤبةمنااماهـيةفيهاللفصغثوبهم
كانانههالثهومحنجاطىالغبرأرةابنهرجمدىطااوعأاللمحاقئبوعهقء

صعوالثبميئظوافنأامامفمكودكهأحثىدبيثاثعرفيقملأاافىيعمد
رقوهيشومقهوبغنىيلنهلم

هإفى2اخوفاافاوتاعوأصعدبطافاتكلىءوكرمحعقفتىاذانان
المغربعلىلمعوبابهصمسعيدينلؤوالدينوبالد11لمصفيذعلم
دالمثلنحيئافثألوظأ

لياالففمسواربابةهلأناءلهوايخاقلىومطوب
اقياثمصاليهتاطفحبيبتهوافتلثىغكانه

قرناعىفيلدينامحيىلوظ
ياناناإلناثألدرفاقيقتيهاواحمجفاهمهفرب
أحماناأميناولتعشقذنوا4روبدبوثهـشبيياءهويت

إظاهوادعبفيلدينااإمحيىقال
رجكلساعغسدنابرإصابمررامحغحأللراقونا

مصثوىواصهولىنفستةلمطولموبةلتسثخناوظ
حبامهابنالدبدكامصلمأوقال

لهـلىيفتمهـالهصمحعوومحسقأحأجعدنهبومقثبماباطوبنام
المعثىفاكنيالوأنظأثكرلمهغأئكوفأ

طوناراغواحلطحومقبقطالهـدىا

امأالقصابفأعإلبأءصةصافطعيأةأقإناث
نباتهبنكتادأالىالعفمبمولكثىوء
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الماالجمرتبلىءخلىففااحوبرللماصا

لالأعباالهفالقلولبتاامفاطبعالناخوأله
المعماوايراهيموقال

لشهيه41النجغيفابدكطلناوهئمبت
أفاربميكلميمشكافشعسانم

مفناللهادعببننيئاأزينقال
بريروالصطعوبوىمنشنط5مفراونجاصصة
وقمالربمثافيااأنابعبداهاأدحنىالهومحوالوجماها

فوىالذينالخلق

سثيخاواتلمحوصادبهتأمسفاتهخمطربتكاضجىتلى
لقالؤناقمهبهالثاتثفأفحمطالثادحاهفاذا

دإصأثابئفيلدافخلظأ
اجمالثافيهثزمحططوبنغداحئىلقالؤنااءئءلى

أنيثامنإلأئيعالىىشدوهاالروأحءننت
سىوحولهفيهوكاناالسءقلويامنكيلدالرى

الوئالثاانتاقالؤناماحبلجمابهالسافصاحت
قاهواالدجمأباكقافاأندنىهفدىاالدينألخحأاأوقأل

مبابةاهاكؤاففىإخبويزىا

فتلعهااليتادىإمحقلىخلىنثمواهبأةصةوفا
لمحووفاختةبينافايشنطبصانمةأيئ

ليفخذاصانكأنيسوى4ثيظباةاصكساطبض

وفصآومداموكبوعزهاعوئديمخق4ةفصب

لؤفيمعيدننعورإنف4لفعلمحمناعنجيطءلىالدهلمعىإصحغادرقال
مائةوثمسانكورسنقاحدىالمز

اوق3حألحمسلىدأشجاإمامخئىحأرصقام
الىضعطؤظشئووءقتصيةقىهسهأكأب

قاألداثتلىاالهؤقاآعغنفيمنياكناوعبعةاوموأهالثهـدعلىرةدال
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مضرأد4علىوئىكأفهومجوحئىلجكاجلهأمفلوفعقدرأثتهرانىالئ
آالأفدأنغرىاوترفمغشهأوجعدتالغءلمه

اجمدؤفيلهتالىكامزا8اإبديحاخبأرزادماثرردؤأهحلى
هيهيمكاالجاهل4تيثداعاملتعحيماثصعدالثمثىالاألهالهبرخالف

مثواالجماباوكدزعرأنذالانإذتثميوممارضكالشاتقراماقلىا
يعقطابثضاعهلىرالالىأقنطاشواألشهـاصكهالاذهرماال

إكهاءواوووحالمااناسصلمملوك11لهفقالىالمحححلدعممقئرةطهحينفأ
اهاطهقبنفيالملمحؤمافنفبموكاوودعنبالروحماؤإشتهرىتوأج
فيففقالعودمموتةممثحهتننأخخوةإللسامقبقمالعأص
مااصثصتاردتلههفالقرباآليةنأصورقضهـهدةلىأالمغنىافيلمىممأامحخا
لدللبالىمياوتلؤفيأقوأذجمهـانةأهدابمقلنتإثلمكتكأنمخصءةأآ

بوجمةاصوتلءلىايلىميشطفجماحذلماتقؤممسأءخمرت
اةتزجيمموبمعفه

إصتااربينفأببمقيصىاغونفقاكهمعلمجنتافى
لخنااألصفحثالمذاثىغكاتطجيأانىإسأطصبرت

لمحةآيئبعفههـمص

ديرالمقطئينانهطأكلإفطيومأفثقوأادئث
أصسنافواأقأثلىدثماأمطاهاكالثاأتغ

ئطقاكلىأخوفيكرلماال

صدوطكلسوثيىإالرأكئأبرييملمدطء
ىهامصقماطلىكأ3ءإبزءلح

محمأإةأأىزرنطةورسكل
صالأك5نحعشططأفاثحممفىش

يأحآصطهـأقأضا3كإ
بماهعكرمحأمجرذوبرمحءءؤتإشفيبم قءكر

اعوكأئاختهدهاألبرحهصءشثدأأفء3خكت
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دوأض7لو

فهافأثقيععامحواذكاقات
خو1وفالى

ضلطدأمنبحالنيماصهفقاتانحللةأجمىاءكأ
صلففيرتافآنتوفماثيوىءاححناوهث

دشووأصارقال
نامحاللذاتهبافىنىءكأيتألومف

وكأذاكفأيطمكؤألإهاهأف
هفاالقوادتفافائىفعثمقئاه

بالربابصههـمحمخناألئىظ

ذنجهاهثرءاكلفالششظسحالميذبألتجعموابسو
نرينبإكلبهيماولىيأتحوتاربالوبابيعنىأطو
ادلمشدميوضثاالدفياينىأوقال

دالمحثىايفأبافصاوشمحقمطدناامحال
االفثخأذاجلفادآتهاالدماط

لىمهاؤموبنلدفيصفراالمرحومدنىوانسقممافألهثانكانءصلإتة
ويواارشعواممصطىلواأمحدفدينأثأححناشكطلنفهفظهقنمثدئا

الماألهنتمفابضنوتظوازإكرأحواداذالشحهت
ثرضاشجوماوارقفىساكىوهـيفوكىحقعربء

هعابوأفيقماقاللمالكأقذءلىاحكانرإأتننمىىىإيراإسىوال
صوبهتعءنعثمؤكقهنهصايهاليزييوكأواممولتالىسغلىأثثى

ممفماخاقاسالشغفإلىتجوثفكلىلمهـلىينايماجمأبهوعنىسألة5محكقفه
آناخهماتالحمطقأعساقاذهـالءاتقحرلكجمأهيمفقألخطايخاءجمالمؤمحنىل
لمجهفالمفأناأفطأتهاقةألطثنتآأئهلمتءنفتاشأثورايص4غتو

فصىأألبلىءئنالالمحافصافآومحلىمحوافيامحيوعيصمكحالىحطمقني

ممهقأقثمغرفأوأللذىءمدتوتااينكأتثأتالمجواكىومووفتقأ
تئأاانحأفئىتانضقمامحنكأافيؤامط9قالطلاتهـقؤآ
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محنلئاعمائقلعمخطأاسحلمالمحتغهميعرقارفثأيابالمائاا
ض7ىفنهظفلتماههناخطألىوظهمةاةانىهـواشفاخاوحالثيالحلها
امكن8وضودوصدالمحاريةفقلتليهفإقيمانمفعفممصتبروارىا
احسألتالمأهونقفالالخطأههنابلغالرومماتوىفغاتوكنتأجموأقىا

حدبن1أوقالأوبعؤاألمنعأنتتةولموتوابعينوسأثنينبيهأاممفأيمفي
كماوفدطمهمنفليلةمبدلرلشاانانإماثاأبهبعمزفيكأحدالمرئربال

متيفابازارمةطمتاغابمحمدالوجرصهفربمأصودقصاكانايوحبه
جمكافىلعمامعرموكانيىالفرأففمموىسودضأدمأوبعمائةلحبهبينوى

قىلاينلهقالساقصالبصبهعنضلعفلهأتكالمحكأفةجزأعاليص
قالممموودالموصابواهيممترلأددتقالأممماء514همفيناميهالمفإل

لهوقالفرحمارطلىوففتلقاهوجلىلئوشلمهانغامعمحتىذضعت

نزلثمجممامحاهـفكلشثصقأكقالتظهـدسلمحاعهأكأهثإكمينءاأمالصاكا
أصئئأنإلسعامحيدىلاهيماجملهفمالهيمابررأحالمىوإناطوف

دطجماثملثعأيىمغهابفأالهمد6كأكانلهأفأئرطىحامايمقال
بفغالؤراماثغنيكم3هيئأءلىلىهإلمىلىأازفقامعحمللمعراب
فقاال4إلوانراياجمحذنفأعمإجماجوارفرصعناصبركراوى

واحدةثهؤخاناثاناثيضربللفتحدةواواامأيضرينممهـن
تيئيودييعتوالىلثنبههخذحاالئااليوانحزصثهطذداعاففعلةحروا

سلضاايثآلنبعقمصكنأنلى1ؤإحمدغةلحئئاكعق

هـااققلبىرأذاشئتءناقعكلؤكآدحيتدؤندقداءيامورى
لفاسادصرذأفلمفأرتزااوأسمهـمءبثىالسأخاما
اجداريهءنويسأأالاأربومماالالمممرتأوالشعاداكناغفملوياأأقال
فأخبرتهـيريهكنقيهتيفأاأمربمتعفمنأورهـفأسهتأمسعصهإ
لفوقالىيمآجماالىتطقةاخأموفافرحبحسبركاماطفوصءاثاموتهاشئى

فاءقالسؤلئوأدبمحأبة2بهحثىمحومهقت2فثيةةصإتيقةندعافرفي
غوصااجممنريهتةةالص44ءياإصهـرثانعهقطإافارفيأخحالذلمحان2ع
حثىيمجماجمامدإلازعقاوتجأقاهامحضيأتغهأإتهاثيبمأجماف



933

أنايهذافبمتاظمؤبثألىقثسهاقفرمىنجإهأناثتالمتفعنصط
فنشفيلمنطرايوةنأوجذلضطباقطخها8كايةماهـيددينوخال

ىؤالفمعواللمج

أثرطلظومنالوهمنمثموفمهضدهفأصغماوقىهح
الضثىمجرحهقطاطلثولمآلرهـضهفيضاطرافكلىوهز

واذاملهصنؤصىننلمكفهظصنىوصامحه
رأإهذهمنفعاتتضعأكدتحثىبقواطهؤذهبتابواهيمأقال
إصاعوامهايقوللذىاهذهليئالمؤ

الفيروحاوجمالففبيفىقابهاةالخقالبىأط
تفغثىالطالثم

رالصايونرفعالكبدالمحولىولمشااحدكاليااغراةلتع
صكرهاصفرومايمقعلىءلىالفدهسكبرهشضغهأ2قد
ىيزضقعاقايماكتبحىبتفونمااجميإغنوقالسغاهأوفثمريتقالىإ
كاثهئى

شماربصمسكاأاجماتئىبةومثمىبهساحقتمثوب
اوبأءباصمافلسثىعبقهاءكاطظااعهواودب
موابأفيحئموأناوالفأحرفلهتنىكانتدمحىأئعدنفقطقائاأ

يها9وبمرفعقدفامظالىمفكالهؤسأنالصمجاألصصرت
جماكبيتههنثىينىاوءصسحهـىلممقنأءكرتاماقدثخؤ
نانجةىإلصلهوقلثالبهنمءلىإاأفوالكأجما
وايولىدواصيفاشحاالكاأكأحهتألصمإثاصبكف

عهزابففادصبكفاكشتنىسمايانكعا
ينهإكأغشلثابرأويةافالتةوقعةعالىعاهذفقاتبالرقيهادمالمحفأتائ
ضرلبتهوضوضأنتؤدماكتؤشخإقصهباتمفاحىنأهيهالمؤمنكلك

واءووتةأقالتهفأخبهؤثرثرىالرلشدءثتافىووكبقفمكأوكقىيشمهلش
كلتذهـحتءذدةءذلالبلثفعاثسهدقالءفثمصقادثخحثئكقفعألمرقعة
اللظيووجمثلثنثندتاطةقطعلىقاللىرثهـالطدمثهدجمبماإللمحاقتكطوث
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رأمواخهـبوفيرحمهكولكصكبكفكاقوإثثهالغهطفقلتقتكنى
انحقاعلملتواممئألبصلةفأحرفىفبتلئكاتسوعكقبأكقفئىسيهأالم

خطمقنقلتقماكأ51هذيبمنقو3أقلتفابمشعلصتغافااالفعلذ
اقحرأكبحرأحدبنرطاكللوادأقوهـتحالىإدتهيملهالشتسسأبدرالدفيالضيغ
ركهامحالهامللهدىاكاندلثمهـهثينبنصهوجمأءيعبطااللعابلى
عداللههومنلاظذهـلكافىالتاعرفقالحهكأسئئحكللىالعيصالة

خالهبعميةهلىواصضقمرفايقعتوالتأنرونوبزبمتحفعىنايألمفطال
حهنفيكهممماحمالضرورهولوياللههتمأبيعثجملةبنىحمدءنثأذوالعأل
معهوكنب

قالرارمندلهباأولىقؤ3اوجمارالوبىاصؤاأموالى
يوكهوليمهـصهقلىىقأوىولمصهنفيولتلصما
أجحذللأئهثمنمهكأحعثوكلىبزالتحيعاليماوتفأيكنثيؤدثصالم
طلمهاافاحوألىاذالثيئهىانافدنعااتالأقةحافىألثةأاهد
لحاامعهـآبحشوالليلى11مدأعظناهدبةحتففاميلاىثىقمنصفة

بهمهى

ممانالايالعكمتصلىحماورجماليواعثكمأاهئثهأهوإلى
ثمووجنالةثفيفدآمنياناطقدأأمحباموىقران

ثافىةبوامالصاولألكثثثااممقوالقةأخ
نغألمامقففسهفطقىانهإلكوسالويشاةأحدهانهعلعنتهعكأؤ

واالالوقعذدلىتنالفيقرعثهولاتحرينحكىهلىليزألىدألنهالحاذه
انفىة2االمالعلطؤأيمألإطاروأعواسانملثهشثالكبدوأضىقا

افىللماففلادءلىنانكاطإإلعومئمىقممالماالطلمبءلىحمهب
وهطيهةمإكئوماكهنفطفقمضأنمىأتدنشكضوأنأيأركنحيمكأمحلطعه

الثهولمالطاأهآوصفىنىالامحغثمشءهامةمهئطمأكأكثساؤحيشا
هـابوفوفيماوللعأعلضىألاقفطأمثلم3إويزنصقءشهك
هغألإدعمهـهنفيظممشالئراكطئكؤءنخثاخأسقيثقيأت

حمؤفئكىكجمكمئر3صثسييصجإثياض
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و9لقافيظالعيماسقلدئيفمنىءوبايظآيعداحأمق
موالمحأوهالدعيهاهلألهقلهاقييظيطفيائاوعا

روالمجفادقانوجممزدالروحإظءهشئعاتثروحمفاجمنت

بهثىواكعمتافىابصدولم4ئدتجيعقانبهوابلناصوعاوقضأل
بالمخويلىعنقاللثرلىانعالصشمنكلهوفقابعمذالثعايهخلىوث

أإلميرماهقلىيهبدأنألرنتسةاقالىيهاعنتىأءلرلىغيرمشة
فأتصعلهأيوموقالبتاابملىفألقىخثرىفييببهالالتبعثاجمكلعت
ثهابنعاىحماوققدمتجمفؤلىبتابكتفأقألمثتجمايثفمه
يأذنظألطفاثارمتواالبرابالقبقىابطألمواحرتليهاايممأ

شتأنابديثاذابينئرددونتبقححفمندألمحنوءجامحانافبيناعدمحكلىأل
قالقئسؤصههـآوءفىقناحطعماوورثراققصخفاقوحمادهاثبهيبةدى

لرواقوالداوامالعنعحتىفومحبلطثاضووثافضةةهفعهكأزةبيحثى
ومنبالودبؤاجمأهصصوسظيميخقبههانعمهحءلىفدخاكألدخ

كراخذلمجاسلمجوأمحوبكلبهفرديالمسأصفىملمءفأللجهجمبش
ألتوظضتغضمااماررتءنصكنحتىاهراشمعاوالعوبآإلأناعووأاديثاط

فاهلىلهفقاتالرقهوالدبهمحلىءلهأيازضألءتحوواهيردأنىغاأن
تماضوةإليكلمحشقائطوابثماظثلفقأمطهفىةاجهألفقالئحعاما

حتئأهنهعئنأثاخائنهنهافيلليثاأالألإفعماثبوطالف
ىفةصكلىاصهـاإتهسمثمكاقوالةفعأظآطأنوألمالخامىهءفهاقدؤءت

فازددتيمايراكلإقتأحمفغاليفكضموبشثمبستهدحأتثىأض
صثحتى4أشةعلىحهاوانبغيردخولهفعلهمارفيإوةخيظ
التوغانعودقالواشعففشدمتتؤيمناإفيثلىأفأئمبتاظمجملولم

قتأكالطهـضطه3ءبكاداهإقواتامايمالمحئيتهوكض

ضعفتهواأفلثفقاكإكنأاذزأتأذ6اذماصهضوأوثهكطسينج
التاركألئهلمحا3هبمهـىدإثذاأمكمثهأامحبمهرلىكفعلنهنىأدقءظه

يغنهندوعوجماآصالقضطفاةي
قووحاقطبذصتأاهيربههاعكأءيإطحهولىحهبدمقثر
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غصلةذاصثرىيثمنشترونمافامىثالهأمدأ
يمصهثرابباانهيئءمحصسمثاالذىصقأثاقءق11

ويغئهببهبيتافيكالوبوابراطانثصاالننتلقلتهفثاهياجمالىظ
هبوتجاوبهوثيابأعضافىمألمأئلقهداعلتحثىكنائهننولصه

كهسمقايطأصاضاكاكعوالومأصياهتعاءخامبهوناأل
صجمأثاشثناادفافبيبرةإحاماشاللرىءدقءأل

أبينالنرأسراصهدتكتننىنفىعدلهجمعففعدن

أوبالنءولحبساوبنثكايركلىادالمرترفىنأدء
ميولطناتدءخمرلحهيئعهاغن8مئاشيىكأسلم

اطئريالزيدبنثمعرأغشطرباثميداندعقلىف

حلوجداعلىحماككأرفرادئةكأفيامنيوءكأهإلعمباألى9
إثبرداهنإتأتامحقكصنعلى3كأإكاوثشاقفى5ورمحايختن11

لىبهيهواالمبرحفىن2اوفزتحمنبابةكؤينافيممكاجمت
هـاوهـهندشائاانيملئأىاذابافىاتازجمثاوقد

بعثاالداوخومنقوبانلى3مأبنافتلمممااوتجم

كجواكوعيهمخناءبئنحوهاصلمأخووصنثزه51ناأأهذااجمأهبمللثم
ئينءثسمقظك4رنثقطموناخذتهقلىضاجلمحتلمحتكاذاعحيءلىفقالى

قىثىتجدتهامغالةالمحومنحوأيوابوتغرثمصفزدتةهـتإأالىشولحتاده

قطهحمماسغانحىانزؤقاناروىمحهعتهممثاممطهجمواشأللت3
أءصاؤقايئابؤابءناإتأأمعماقتهمصنجمراالىيظهايهرحهؤىجف

تفلمنهـمرقثيفاذاتأمدأكلهـ3الهعصفوهـأبثأيعرآأائدللهواكشيئ
ئهكنئدواناوولااأفاثالممألمجايثمحايأألفافيفأنصجموايعقي

صمبراءومجكلىلفمطثكدث4فضوأضادلثمهاثآثفركهضفالترأمحرما
فطرنجطروعخوايىفاذاءكطدإوراتعلففأهأألمحعذاكأأأتاآلصث

قاالالهخؤتصهلىوأشواعؤمءلىقولمجمصربرىصلم3هأعاتيضىإ
جمىمافالهمحاأهضخهناتاهءلمحالخكهاكريسئاغفىأكائحأءلمشإصهاءلطح

ألؤهوالزاااييهاكالىأ9بنمإفطمألثاةذأبثفاألأمةأغثصأح
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فىقالالموصايراهيمفائاقالالمداينىفهففىلاقأددبماماالخوومأ
لالرحالصرسلمشهواترآللحاكفسجعالتففىااماجماالىمأيدالرش
كفرئناصذنإلثرببكأوالثثغداغلفألعاليكينالمغنهقتصرتءقوا
أبوالةتالحمألمحفلطلوامحكحلفقاهماكأصحؤلرااتوفى
وضجالعلمؤمهقيأتاأمقاتعنزكضوجمةيشثالتاءبأتتأنا

المغريايتاذاحتىدآلقىرققراتوالعشهبتاحالححامقفجا
وقصرواذازنببلكبصاهررتداوهبشمقفاالقومه11داركبشقاص

طوتأقأغهفىووحارتإقامندلىثادآعرىإخواشصبالىمئسهكىثتىهى
أعؤاماهذاك4ؤتالمجملوسائففعمىفنازعتئه4فيىاسلنسانافدشءدا

فممىأنازعازلؤلمملمزكافيالون4لةالىعنوؤئدبمابمرىانلمهفلعى
ففزلتشهزجتقصراأعلألاهـحثىفووعآزئبإللفىحتتكأغبتئى

كهوأيلفاطللهوا8صادرقالنومارفييهقففبراللرأفكأخهنواافاذ
العدقاتتفقاأثاعالثأدماللهعدؤاالوؤإلنبطلمحصألىاادرنتبقلثق
لطوهـدآفاةؤلئيزلطولممنىفىمأكانالمضعرمنىادضالهأددكطالزأللة

اذوماهـذفاتؤفأردشمنأمااداتقي3ن8لمحموأفعكلتث

افضبكقولمطعامالىسفأحوجإشومصاءمئعاءسهفهـلقدفاالفاهـ
بهاشثالهدفىجعاضطصاجىثم4تءذأضرةاولىابأشأنتنىكما

ضهفقاوتالمعبدنوواتحأضافتةحىيخاغناناةمحرارإلثهباخرجن
هذالمحعدتفقاتكذذالهيماجماأحسنثرأاووانثرإةإاحدى

إتفعاقنهريضثىتاوىاألتئهاءةمر8إرزاكإيدوتوبقإةتتيا
إتقاغفىنمغرزاهصهلكذيتهأتهةمحكمأأزالهثاجماهمقاتالصا

ثرجأألحالثالتةلىثرتاةابرصاوغنتثميكشمايليالقواصومالا
ئىءناءإيهإإمنأءاكتينئذوأفتجماهيمهدالى1فقياتكذبتوأ
قوخحثونجمكللمفبسقافهفضيمهمأهـااناففاتويئومايدرأتفقاحميما

التكنمتودلافهلىألاأنافتكاتاعلىواممرمورشهأثرؤهـنفسكوقالقكتهضا

جمامحلكقهواقاأللمقانعافضحنفىثىأكأصميةآخبرصهنخأسالبطاومالقفقا
لتهأنعنةائفغانقتلثروألتهاتؤةاكلأدصوحتانهانأوعالعاكص
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ناشاندنودعنئىأجموعبعدنعففأأزوليالعصخدهقلمقمفأك
ورضدسصتالزنبيلىفىنخفأجائبماقلكأأمأآلهبعدفأبئاللثه
عقوانبدمحطببغهـداأشايعقدصندااافاذلىصهدادآلرثتأككاثلم

محدئخاثىدمبادوانفادقأذدىهتلىوصكمادفهأحفوز
عئىتشاغالتاجماهيميازكاطعوامفالعلىوقائمخملمسأرثوى9أولصيد
اهرالمؤءنبالفقدتلذكقعلىتلىحتىآفأكالءأشبأهدفيمعىاخجات

وهااللذتهماسعيشلمجبلىصولىتكيرفابهراوجمأاعايدينأناة
تتهفدهاتهالفرافاقبلدطفاألفاسثي1واخف1فرووهمحنكشقط

انئععهنوأجلنمقاتمعلىأفضرفىهذاليمبقايانككوجهعماعه
موحدعلىلىإلفمحوعدلىشفهوانعفدلىتحصصثهىف

واقياالتحثافأحوئأمبحتفالطلىصاكفانعنرؤإتقالىؤمحلاقلت
ثمممحاحالهلىاكنإليلىوءرفوحدتأوقتأنيهقضيماتهىنديهنأصء4

يسالءئمحاللةنوإشرنابؤيأراكننيدتالمجواردوتلىوني
وذتىمهنةىءلحلىةوأخالىنقامفحافاددشالمحياأئأثيأخت

عتهقفواثرحبابذهقىظادجمتقا9ذالصاووءررتهنمعالثؤئيبا
محعفعاكعىالوقشنونفالخبرتهالركثميذوأوانصوفتء4اي

لكناخيولموعفهثثىتاؤناسثحاءصاذاقسقاأققنىوإقهقيكانث
نواالثذدجمطءؤلملةمسىعراقولمقاوتقنضنالامامحتونهءنإيكقأفظه
باهيرخاطمهاإلاناسفىكانقكيهابضاشوبايشوحووخلتههأتمءلى

مارةل61والهنجمققواألمؤمنينأموألواقاهءرأناأإخطيأالمؤمغين
ويوزكألوافلهأهرععابممنأفافمقيماأياطنحقارطىبرغلتبرشخىب
وقلىكاذءضبلهتذاأقحيىهـؤعطبضعفنثأقممحفسرشنخعغتدأحثلم

وومهقمعرهالظثصفردمبؤتكعالهوجشتهموئأذئئفيناثنيممهضات

يةأامثهدأبعدذالنينىإطافاالرالمداياانتومدرأنشةمااله
ضاجمأابمعةءدموحذافضثاباكروافومأعفدانؤازضناثغةماطرته

فعالىممحيههـإللممهاوالقثحظاظملمطويرممإحبكصأيمأبؤ
غثسعاصيهزأهيرأألقحىاؤقائامنلىشىضفاذىقاأأ
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قأءافقالفجهمافأعربهحافأحضرالمحئطثشفاالعرشيظنخاواحتن
االتاثألثةسفافعللمقامثهافامتنهممابهئثأتاععووتاافثاان
اأون

ذيكايالأغوئدفجيالكباتعلىعاق
ههثبالضقنغىسمنطبنارتحئاعآغت

يتسكااات3جمفيةلهالىعنالمجثهاد
لوأثافجبفأألربريوقصرءفتقالمفضرباماليهالمصقغناالهئعردا

مجيالثيرالمهممنأإلاءكاالحظغقايطالواحدمجليىفيادعلهحاثفهبهم
شأضربؤمافىيهنلماتهلمومنينيألالفقهولفوبلأناحامحلى
بهايتعاقبعمةشعثااذللشومعفحللىلضربامقونىأعةجءل

ذلكمألحظففعلوهاتهيفمولعيضهدوحظقإطشهقالكةالهنمههقاحف

مادهاةوهواليأالمتوتارخاماءألاخلمافأفينامعوالموإمعقافغال
نأتفيمأكغنإلمخارقلحهقعةاعرفسأمحقعتىبسهعوداخانثم

عرجهفدمةوإفاسدلفاإحوداابذقاعلععوتاوضوبقهمخافغئى
وءفىئصعدوتخفجمهوحدةواقرةاسشؤأمكقحدحئىعواصلمحنءن

ثةحىاأعتمهموالااؤعنالأتتماالتهقاالهلهففالسائينالد
نلمجحصاركلفهصالتالهفهثثثأالتمذايخاالوثأميراالحهاتفقالبروارىا
3دفنقهفأسرداكىيدكألكدينيومابسدةفالقباانتىأوانمابتا

عودليالغهمفلشأنه5ءمققأمحنىبهفوهعظأهلحسذاقمنرصل
سهااالتصحوءليوالدرىوهووضربحفرايتارهمقوصقفث

برلماثىواوجلهآءلىقاثخؤثىإمودحتىابذالىضربتيؤلفلمهعدانا
علةباوصلهالفرهوروؤهؤلهفقال4مافهودؤثمرفافامخنةنقكصبا

تأخلىصذابكاوواالؤافلططميظابهذهلبهنحابهاءقيرصلكانئا
عمذاءكأولاقمركطءلىدثإمالانانصلهبنهطإلهوقااعاليمتموروىسبئ

هاساإطامفىطغةضءلىووتاواخطلمخثىحمنمحفحهيخبتثؤاسه
يهااعاعهـامثهاءنالنحصكرخماكاوالمعاممىفح4نغهاءوفوأناا
شةلدالاضعموأالثعوفاكأكيوهثثالثهمأصاعنهالنئوكلاناااياا
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ثورثندقصافدصلىئالولهقالمةثاهـئانىثئوهسذا

مدرألفيئلمولالصنأغةءمئئأوامفهأكو

دلمانلاونإهيرواإثا5ابباب11

كيرهستغادالممالمجفيلسابةاطغلدلىوكاألجميدأ4نهالىاطغ

بنجعفردوقالعيبمغثالبدالملمممعمبنهـوقاذدعهداإلبمرءظ
الداهـسمعألشامخيرهقالاصااؤادمحاالثمنكاءاأانيلىإانطسا
لمىمحوربء7وقاليكمااكةكثرةوكالمهـىكالءقاللىانرة3فىوا

بدأواوالدموتئحهصسيرىلكثراإلحالافىلولدالولدإلقاخيرمق
أمدإلىاللهكوآقوأيقولكتمابنكيىأنعممثىالهيقماهلألصهطير

هموبرههمعافضالهالعئههرضاهتوهإخأجااقااحمهمتأطافبأقكصجف
مرالمزتصذهطاليالم3كأىءنالاومارىإبرصكلىةإلمحثهفم8افف

إلسابنخمماوقاأللديهاكأالقةمالمنتهغرابنأقثىاابياثىمحىصسا
اوهذاهودنهلمجىواهداامؤيممأللتجللهاحماننسأللردففمعلةجمهنلولم
بنيةىالموكانوثونجودكردصبرنةالاهـثدثاكنىعكامهكدأيةة

المحفرثالمعهينءلهدقأمىوادأمصيافيحراوفهيئماأالرليةاقصاب
اتففلمرىةالاالملؤوةنساالببرشهـخرباعنلىوانندبملمنغا
يالمحوفىنديمناالخثوشساحبهـصةافىئةإئاثفةيةابرإرإخالمءفيا

المحسقمراقاصكدثفرجةفىنوحمتهافبهطينلدااناحمإخيئاأائمةشوءتأهل
المعدسهمئعافىاكبوسإوباالطلمثتعصاضثثأءحكااممطصادتأ
اؤورءنأداألهتثؤقأسىأصعادةاظمرتاجرمىافىبمحأحماقكا
لهدسبمنبجووووحمهإهـاثطؤاال3حااواسفىبثدسانثحآهعءمال2
االماألحومافيمآامأن2إكاإلءنهمعأعةهلةدأتتدركويآإالم
بولمحلالعراانوتضولمحماهذالسالإتمحهرات1اد9إنالكاأئههىث

خووإاعفونالمجمافأعاومورتكرابالدفزهددرآزألاش
إنىجدوافعححيدوالمجايةأوطمئوفءاحيمأفهـفيكأقوامء9أنلنفغورهب

دهاألإحرنامأاناىاأالىشبعالىءنافطثووحبمكفيفكطنأ
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وهاجماهاجرينواالةصعهققيوباورىحمالالدابدورفياهقدأفإقائا
ونمىايأرمغخزاذاعنقلفعطاتفراتأرصقمنجابوسألبعفق

ءنقدألطدميماهاالقالودبإصهاءأفاغمموصاماعيفيجقغمق
وواارايىحينقسبقواماذلكينفكانالرماحودناعننقكعراالص
افومحقادصالهـصنءنااإإؤلاببوجيوتمفاءقاالرلىواقعق
وقاهف

قافءمحثالورىؤهادلمحىتمرطءذاالثراكنبئءت
هفالققاالىنماالادسهـمكلنوإاراضايفناممنظرم

قىكلتأدصالاذالىبهؤأودىكلعيوحهسجالقلميىدخات
لمقمانصافىااوالصاالولممنبرءاينتكاكروع

اللهءدوجهصكفرةأاآلمةوفىاالالهذاعدمشقهقباوا
جيد

قالآلسانحألبالخطبنالدمقذأصاقوللددىرمفظاأف
يرأمثألموبااثثلهساقئرباكاعكأمف3ت
لممحااإللىشه4ثفرنزلىاولكاافصبسئثواح
فمضإيرالريهقلداممهشيشيئ1وفال

ثعفهنخاوانطكمفسعشكإعفماشاودحدالهمهأصيمحديوا

يثأكلىسؤكطاالناطتومبميغئههأفىاحويم9نةيطحف
أوؤأيشالركطغالمصفالهـأافيلداحرصلوظأ

لؤسهـمنابآلمأكهواكسمياوفابالمحجممالثإضلقي
افاأألتالانىءءحمنىمااراولعيهثى

ؤبهضاأولمه

اليالمحيخوئاياوؤةءفمتطمارلف

طاوممتطآممهآأوؤاركألقلقأءمث
حثىصاإغبطمفماغالغقأقوااجمملدادط9يرلمشيئاذ

هاهـلكطنضالمجا3ثىافرهـاأدسعودلفلاكأءلىض
الوإصهـأبينوأفهـاحقطجموقاكغهوحمدتالىسدنا
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معفرانجانقفئبنالدجمابغللميل
محايخهحجهلىالغأداوالطالافذمجتهل
أشماربأخخاوألعنقاتاتنهىءأحموألمشووبهن

اهيآتويهطفخالاذأوقا
برمقةلغومنىوهـطريضانءقرنجاداتوااجمامنافته

المحطصالرباخالةنمنهصتالتاالمحتدالدصاجلى2احالة
سةلى2ايناكصشيئلاوظ

عديلمالهفههـفولاكالوووجا
فثالمعغشهوماتمةمالقدثعفغقعافه

ولصواللىاالطفيهحدبراقصاثهانثنى
وسااقساهفيسكلفىجميتجىتهايمحمولى
حقوأثرهأذاخطفاأفىقوو

فقيلىضادجردفهوةعةدانعلىفعطفه
ففاقمعآوقالىأ

فاصيبأوقصاؤالفمولكىةرقةأبوالكتم
وناؤموأنوجكباوقمكمؤفيسحوثقىلم

لمجرىندالاالخوخووجمتالوأ
هبالمحنالخاللمحاسقابثتأخبايالعبلمحوكاتاوئو

صهخدحطجاعباكاتملياصضهءلغصأؤداصمة
بماسعهئاهيفبعباهكايدلحبهاأومىلبء4بأحعلىل

قومىصأمفطظاابنداجمماأتلعشت1وقالأ
4امحلبعمضناولمحلبقومحأممأئىاأايهاشكفدث
إههـابءمفلا3مبوأبانججمككمرلؤوبس

ماالوممأفأكإلميقوظيئينإثئأطثرتقأ
قألهأهثملفيه4أئحاىقفطلردمحاوالياقاعمامحاا
الافيمحئألصحةككاثمجمفوفاألمكصقا

كلأأعقغأأثحشواللنالأكاأثجمىعهـالأالفي51ءأ



3

بيافهملمابنتكشضميعمفأههاجمئحوهلمحهـظىأطلقتط
مناقصيدتلىلماكالدينلششاقولحسنقلما

غوناعائهسهمفحكلمعبعجنههتهاماطفؤأدابا
صاسيمومآكالولبعضهمأ

ويومقهبعيثعسهايهايوىيهيقثيسيميلهثرا
قهشهلمحعالحينزدادفبهظهلواسرمنابداعفدالىه

ناأمواءآلاذفبلهحدققالىامحلىالمعظماثككؤمحعصنمأأئكحة
رآلقوبهأقهـاؤكألطفىجمهـاتصاألمصلةمنموهأمعمموفمهواأحغوساركا

قالاتوجللةاخانأصمقلهممالفىذدضحراوجمةهحبوفعينهادانعؤآء

العوالنأضصنلمحىامقبفقالفبربلؤخوقدإمهقدفو9دئدتآئ
قتمثهاثراوكتآفىقعهماةةمحعقهلقومواالقمرفيالعاعقفهذااكميالته
بدركالطلهـمعيدهاكئرمنااللسغوقاتلكهنيوأطيىفلملقرلهؤالباتفا
ايشعراوودالاللبآقىسغاللبئابيفبنحسنينالد

مهضحالأهصرظقودالستركصبارام
عدكقاتفأفقالىأصرااوبىثعشاللىه

اهقيثردنىداآغألخطههنؤقاتهالجىالدينامؤينثل11لوظأ
صامهاأكممذاستهصثابهوأردىصمجهوفىوا

كاهرءقىراخممقجنبمطمهوعاهنةالرارففرشغتام

ومطاكالمائرإءأقاجمطلالايرهانإلوقاأ
همأنمافسهمحلمئفهااحجمىفاباعدمئ
المحفوهايتىاممأفقالابهلىصلىفىاوؤفقالت

ضالفدكالمفىاصأفييناكثعلوظ
اللمالمهالديخاؤأفوأناومنخمهلمحوقلهاأفدكالبرو
ائفاففىأنصأحلعسالشمقلىأأوثءنتب
هلىمةصيرآال2فماحلأينجافيلداشهابوقال

ثسألىلمع4عنىهافالولوصامحببءنثحمألءئت

مللطقبيذهـلمحألوببمباألقايسعيوآفهلىن
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لشعواآيبمإلكالقيراطىفيلدأبوهاذوقال
سرارأدسفكجتحيئبكلم

مةلنفلفظهوأنشدعمنرةلقالشافروانواأبركةاؤكوحممألمحبابو
األءهضالهولهملمغالفىصىالوالدينههمىالش

يرءالدجمطوفيفيوكالصهحيقسد80إلالوهاج
لمحالياالااذهبمزا5ماجنامامنىلىقلت

لدينسجداثههثاملصاالمهـىلىآخىفدكألصهةاأمعامندفانهثىوا
يعهزنحالمهـفئواصبالحبالهتعاثللهاقاةكفئىأأاالشرأصا

يهوأهمنعلى
شاالمحبصومهاالوممنسعبىتيمنثىصانأغالبماهوار
تتعراواشمفابعشدوىلمتهىأدغإيموىصتبانوح

نشدئأحاقالقفالالمحعاليللديناإلخذالةرلفصجاىأءخيئاتلوأ
بابنثراصالعرياأحمدامشتباهيمااوعالمحقتىالمثنااأمحارفالنمغا

مذوووماللنفهلفظههنبربهنهمنالقهداطدةامحة
وكالمرقومودفصاافىفإقسعطبعارضيهاولعؤايمم
الموسومقرلمةأدبلثانباتأداوفي15امرسومقعات

بنلمجدممطاالمجأبروىثافددصتبعمشسهلمحواقاهلىةاثتاأحمهتب
ضاخألمفىحافااللهأابقاهحماهحط

ذالثخاءنكالدراوأمقاسهحرلىطدمحنى
الصاحأئتإمالثذاأوةتحرلىآسفيمعنى2ءخق

مثيخااتكفهصرضالمإءمحيفاممدبنبنداأشهىقال
ققخوىأافيهااللميفصصهيخاحهفااتجوحلم

وقةهااةووأيحارحتخدتيلىققدفى

دأالديخابمثمهـالقاضىممطلىصصدعمقرضنإكااهنالىصبوك
محؤهؤةمحريروضةفالمفمائعافىلئلمهجمعبنأ

ضثطاثأعيئهأبومهالىفغارتءنبوونححمزءسإممييعياافىفعمآولم
ىزجههـافأءؤتحوةعقإنرفيونرثهصكداتاكر

اأوقال
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احمواندسنههدآلضكالفىقرنامىبنلدينامحيمأوقاوأ
بروعةيقطعنلىبفى5امجالرفنبىمنفلمبىمنة

ليقكعنكظيخفصواولاحمألبمفدتصرتح

دأالدبنشهابثولىألنشلفظهعنانشدأصمدىاالديةإحمنلثرقا
وببثاالءلناغالمسةائحرجكابوكالمهـاا

فرالمتثيفئ4عفلىصوالمجيفهلكرعالحما

بومدأاثمكتالمئكلعولمدجمدولىالصسبتا
كلنامالهلضممأيدآغفيتباتةبنليناالمجاالو

اراقيلطإيلىفأسامءقبيليا4نءشالمحهفىخيمابيغ
هأالخلبلجنالىبدسواكطكلاللبلءخمدكسواضهلفوك

94إخؤلىالمويخاتافىلشضاىإأنضلى
عيلأفغادمئىاوقىكتودكاعولىخاتسقال
خيالآناهداماترامماتزةصرتالمالحعشقبعلى

4قؤوردااسصدكاإلفيرالدهـقاضىاتاوهوالنابىنىهـأوافث
لضقسهويرقيرالمللذ01فضأللخاديمادةامن

عإليفائىرفئلطوالرفيقسمكنبأالمتهمى
لخاداطاوفيلثبمتاوىعأهـافبقايلىتآة

اصآاثغالمفىماممنىلدلدينوابدضئظأنايىتوقال

اناماقيئسىالئبلواياعبدتأاذطافتههـإقيىىبرو
وشاماضغايهنكساجىدزلممنيقراارنشافرمت

روفالىإفرجايوأا3ذغريرةشتةهءوهـتطكهسكبطاليذاتمثراك
احثسارعتألأثىؤجموانهـالدثرلهشفسهعنقىمأسوهبدملكاببا
الزانكأألهصأالحأئأنهءناأوادفىءدأحددصرثانوصاءوصقي

اكضأئية2الطااءكررتمماضع1المحتقيولحزلصخالىياؤهكات
هلوذالنىنوصديعرنخرأالرؤلهـمابماءققهمذفي4أصألعىرا

محهتقلىزيادىأصاثبنجوءأيالىمهأكاءخمنقانقىمممنعزءشوين
لىساانالصافطلودلىتمعسقفأمامحكالففهادط4ومعهنىكيا
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هاتلمهواالمحصئهالبهقاعقصالكادقتفالمكامفىررةلفراعتامحهوفضلت
وهذادكلرحرأنقصدلىاخالدامابعفىكاقلأللمحاللهسلعاوتعةالمطرو

بهاشتبئتءهصمارفااوحهنإتابرئكاورالموضحالدممومث
هنخرتاو9كفتاشعأأخفنأفاالفاناانحوهؤحمهوامأيصحبيوأعر

اوالخلقحسلعفثااححةوصشطهاهـقةفيهممتيغلطئحزضالىهبانه
أهالهابعئغفيماامنالديرة2مئروقسصاداثعالىخفئاوسمبيرى

اتفىاكرةكافذاوزاخناءآمعاوبببنةدالمأحتزذاألؤدمهاولمبسدايانسمز
ارحميانبععقافىنظوةألمئىومهاءجمةحمواولوحوختاههئااففط

ءلةهأععينىأخذتهؤلمطمترقباخظومحالهومتوثمافثىجدتمالمحخعداي
جمالتوخهضحرتهكزاةذالثمنتكركامممهجماالثهحىلغمؤفايؤصجخه

فيهاامانةالفىمحقجملثقدافلىلوقاومهرقنكأاؤأخرجتهمتصفثا
ذاففضمتهاكنىاسهوهانكافهكاثؤماظولزوينهدوفالرمحهسضء

4ثىاوفعواؤواه4وأعدخطنأبأحىلحيم

مجثحمعينياموالىصاهـاصدهذيهىدتافيمأنرلأنرحيمتاأتركتهملمج
الىمنألالمحنسبنفيماسصإلساأعلىمحفتظوحىضألنفباصقالى

ينىتورفبرءعسهرهنكةقىهولإحلىىكةمههـعأكأقأاأت
ئفىانتهزتمهاهرالمحاأاطباالنإلحتفاط3اثخاثحبعنلثو
ؤورهفدالأدتهعائمنكأمصظحدراهـصهة3المحأبتكمودالىأمالصصلىإ

ىالتغالمكداالهنباإلففدأةمهةعوةالمإدالكامءفثةإءتصماخأوص
هـدثأصةئمحصثىميأوفيث

حاإطءلىالءخلىالنصنججمإوقبئصإمحدإتءئرص

هرعنهاالةيقشحثأاقلمحافيأتإلكهمآدقتذآلجىصةةيمووفحتخضثثغخحأف
أوموفيسأمافماكأصكلمحطحجضءبئاهإديايمغءثفبممهـغلصا
أثمترومحتىالهئهرثاثلمزعغصنخؤمحاكعأآ39أثمكنآصوهـبنظقت1ييألبم

أأاثحضااداااذاذ1111ا بهصسيملطفىيكصرحصنعبمشص
بأهلهـواسإيمأوحنافاصهإقي1كزغأفيباحوأمىبأط
وباالدهـألكأنةفيصكافيطهالأحجامحوتمفى
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بهلضالىعىمتنعثقوبللىزأصكافاالدهرأفىحشه
ذبابأفيهاظنابثبفلمجمهاناممالتتقاالن
وأمجبلقللميهنناكغرفبتناندفهااباوا
يؤىتمنرهطالمحاتواستودهماكانماسيرفىفوردءلىلفوجأبواألى

وتظماالقىاخبةفياهاصكالصعاحدهافاالااعلباناجميلةدفىص
وقاتعضرارءنشألاعبلقهعلألادتوأفاظائتأفوألاهدديث

اجعنآااأمهفاكوهأماذلىققاليهمسدليافيكأهذاأهـاهبهن
إخالنالئعملففايمقالأئدقاضطئتالطفسهللقائهالىالسلعلاما

حصاتاميوفافافيكاابهتفارققرابوتصثملرؤثعاإوسقالالقلت
قطوسهاالوقعتفرددتدرخلباافىبكعداتواليباب

اممعشالىاعرءلىاكان4وعرةاكولفمكؤلهأفهـليتأحةاتاكها9ااد
برجثداباشاغلاالبرأوليءنقفامقأوفىهماصفزلهءلىالىثبادرة
ذىاخاماالمبخيأبأمهافىوعدباالىومضىةتهممغوقتوقطع
اكعهعاصىلىوامسعرممالئأبئيهماذشتفاءللافأفبهذصت
لمهعالنأصوقدخحمتهسملتوفوءلىبااممدمهنمىكاقمنالىمتالىثىة

وهثاالديربابنوتجفوواالنصوافأحمأالىتفأجمعاالءلىالمبرت

برئسقربةالراكركطبردإمثمااالىدمتقيخمضوصكدتبهنمىانتبىغالم
لديراافأعاكأوأديقءضيقاهـافىفيوعدلالراملمغافى9كوفومبا
نظافهألبوااهنصاورهصيطههزؤلأليةاللأوصاربكاعقبابمن
ركبالدرأنصغنهتدرنافالمألههكأتلمىثيتمكرسء4أؤةو
ثاأصأتخألمهاصىاهامعتدل4نحعاةإجمألمفعأفهـةرهءالأؤء

وتحبفمرارمقوهمءتثمءمحضحأل4أروأمدامنههبناسواليليرقعنهرته
ىقنافاناصلىهرمحفجبمثتطفابواسهوعظهـزصاتوقعهاجمخ
أنافاذأقاإيأطعإلىبوالرأروهيئتهمحثصوآاإظبىكالىجةثمارظ
4إناتعبرؤبكمضروضاألهـكانىلاقأكفكايقطب

بفؤالندىسقوط81عبراضكمحؤنجرفوقيضةأنهمنقومثى
ةءوالأالأظوأالهابلىغأصالاقمشجابامحخبلىفثىبامحهأا
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مأكداااستخدمتكااقالثمعتنقنىوالةممرأرتلعضكمعاقاثفاة
مصانعاعايردجمهىوقمنتهامالعالثجصلىالمدئتأسللمقيلثافى

لىوارسشطىبالىطريقاعتصارهافاصأتقئأصنعاصلن
آكرتاشارهـشىبرتيءلىألوأفاعقسىآاحرص4فإنأددا

انتهىلىالبثمقاليهألأألعتدفطهالخجاتيمسثصعاللأثامحلوانا
المحدىاحتلثإلقمرضسلىاحتمياسهتابمحادثتلطوامعلثتاكانمحو

أنومالتىطشفالدمتةتضهفإسهواكقيتسكرظهاذعرسللىاوقدكان

اناوأحفهطالرولةوالمالىأكابرا1وتهالمحدافهائاةدهـكاعظةوا
ماعالهاجمىرفمقاطمحملآمنهـوجهـأرأصنلممالدضا

شمممناضالمساسكواثمالمحيثثنخأجالدىمئىكلاوخالولطف
لنمحاليناقتىافضالىالبيتامناظرذمنودخللغماوطلعلداوأقهلى

ناوهـىطاحمفدائدابهطالمحظمنارياضثمووحيمانابذظفئفوماا
هالللىعنهالبقتشنااثمهفتااقتاءاتاإليكاكرغاإلضرمنالراهب

يؤجواركلاالخعبارومنتنأءجلؤادوانؤلفالمفاهـضهجمدانوحويخافى
تفتظالعئوأبلؤسطناانالىدمألفةالمحلىوعنالمؤجمبأظرفهمنذلث
مامحورهبسرىهـالىحايدضوعناثمىأ1انءمحريهقوكالوءكاالى

أعلمالوأناافمجبعاثقعهمفأحفااءتمإرزوجنحاخنضفامسرقهئنىئدخرلطا
لقخدفيلىاتأذقإلشدىلىلىووجلسوواطفمجملروطكضىديوم

وضنىرووضرببأافأصصوووبذألقامحفىائافشدثطيدهلىقبإتهفال
تائررء

نسإجمأفابساويجم01كروحإلصا
ئااهـفىتشسفىحركطأشفثئزه

بروأباحهاألىفىأت3مايماذلو
خاكأ3أكلهراطرفووالتحألدتخمرأتاانتثفةووتمأاأثألثصفد

فهصثلتتغاظهةألةوءذبهةبرةرج3قفىثلدوح
وتافثيهداثأملودىوافحأضءدخغةءفدملىمماتفااجى8فعوءثفايصض
فيهالمطادهللقهأناوالىقأئمبفأنموبمبطهـثوأبوصمحث
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ويلصنانمهسباوإماألامحرفعثاذاكنولاضتامتوفوعثلحهاأقطعك3أل
الدواةتلمجولذكوهامتإسازاماهـ8نابثعئبهوكإليكىنثباالنؤالقبو
لعاتل81هذهنىبحثرأخذاوقررتحاألاتيم

أزسساوالواصنأخمهدياوسةولج
ءصاوايثربهارابالهمتؤص
صكساكانملىكللاالديرسعلىاعدلاذ
انفمسىةرلمطوةدوطألسوحإرف

لتماجوقالقلهةغالروبصاوءبئشراثلربدراثممرداةعلىفطوب
أالمائعلفقىنجياتهطاذةكمعديةعقدتااروفلتوقالثمفىهامجب

ددهاسواتلاذآضشاههصهـاكلىفاءنتإهـهاثتفابإلمكبمذ
زتهاحمبهاةوامذالىاث

حبساضكريربديرمحرانلواركسىفاسالايوالدفرىكناولم
طاثعنىصذأفى4وداسكيتيألالطهثىتاررأكانءفذىهاالتاذافقلت

كؤالمحديمفالعلطكاكىققثدكأقينفىوشءنآلهانالمحلمطفئبكرحف
جمألكانمؤكثعانجمذتحرلرصهاامو9لتالمحمالىالذعوتبمظكرانرتفأت
عنةلىالمعثاكنتاوحذزيهودكرفاليتحهنسمدىممقللهتؤقياحره

اءغيهاشيفقبءقوثثىبتحلوسورباولىاتلء3وبهنإنتوالغذاوا
ثألمعستةمجانئءلىوأعلمحهدقداحوبارأيهطألقألىءلحءمااوالوألحث

ملعوآوفيءالهاواتوطحمادثترؤإظفرةاءفى9الافىثةةةفطوا
خلتكمقهأمرىشمغةعامالعفنيفىلكالبمازاءذوشهفحوشلطحىفرش

صذامناوهمالثثبيذواسهدتكأماماإيمجقرأفاةلطءفيءاتله

ححعهجمسحشاثيفيالثلةصهحلىرمآذممنخيمهغألمهاعىهـفأممالا
وأحملىلفعمحذب5إ4إشؤةءإلمهطالمادوإئوماتمهـوأظبفثلى

لدهالترقبتالؤكألء4ويداوانإلسالممعهلحملىمديشصكوالكوجمزجءهاشه

امقعانقأنثىنقجهتطوارإمم1كأعثراظقيأالالىاكأصمناممىأءوهوتأرة
فرجتءزعاثرا4ماهـاففتاعهدردفأآالبامنإحهي5كانكا

وتوكرمحلىةأيا4اجتمفأمثايا4فيهـؤظقاثيرلددمكااينى
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العومالملىأو4همئصرفركاكيهكاكئاحوتهبمآصالككد
الذىحررأقماومتوتهمئعفأمعاوأضذالمحظمعلشهعووءلىألالم

اقاالىأدتبلأسوامحئوضتنىعنآخرهلهاقربطحبهماألهي
ذلكوقلتئهمعاودقاقعقلمافالهئىهصماتمكفعرفيلهمالدبس
تإلبدعاهحل

الدهربةهـدتافصاريمكلىلسأمحيهوالىانصرريوم
صدرإةافىالمعنطمربرانررالىصبابارتماحناافالساقيهيرلص

نهرالىمجولىافيضباوومنووضهؤؤلىبالمحنفةرخن

المهـربعدلؤفعالالوجمبىتترععهااألمعمودمنهيهكل8ويا
أتبرضيركااايفربمنهازاتطقدوهاأيرنالدغيواعننزهت

كفرباداللمحظورمجغاممومهساءقىمالنحافاكانلىو
ثريمميممؤفلبيتدعتنىهمهتةفهااللىفأهدض

لنثرواننلمامعدنهنفاطنىكلةرغآمدئبحااثوءفأتحء
مموإاالىببتإلثالنىومذأالمقاكاةجكالمحطاعةوكان

لعشوواإدطاللمحةدماالمحلىنيألوهمةديئلعينهناأألقيف
أدوىحهاتحوالتدامحطكلنيرلداحعسحهيرصثهطأكأوأحثي

صدرالمينالهكواصنتمثنااحتهااغعأئصنفىم
وباىبأسوأوفناالتبطفالهمةط5يالناانرلوإمولث
ع8إتجولباغاواومضىالىجماألسهـمشعنيثىنفعاااع

إهغوداخيهومقؤهوالربامنكيرصشهودالهجنينالجنه
صعواالليلىدىجينبثئكأبهووجههوقابفاءت

رلؤاسسنصكالفحظوفدبأجداأطوفغاللفعهـاوكنى
لخو1المأهاممقىكؤجماجمفيهوحنتوأتجصنا

اسكلمضةلخريهولمأهةااذدطءو6احهيوكروحونأ
العفوالىاوفايبصهينئغيهنفمعمماعفهللحالمحغقان8
إددحماذاديالىفسكفاثتطرممنأمافبنمأالغهفى

خوالفاأثالهااإللهماتماكهنامانثالميادمجصلكى
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نعمهاكظيمصكدماسابشعنسثضثملىأوأوةحواعظمفاقأتملىأزاولم
أطيحاالىإلئشيويوذوأليغحقيقةهلىمنأحصلأاأللفتىاقكفر

لاشاتدورطلتهوأنادءصقالىاولةاغأدسعفاقالىلقائه
ألباهرعهباوالجمرفلىانؤرجيمثهحفظشوقدكهقعاارا41صرالى
ذالثيوىهآعةهااانزولادباالئيخأطوأقمموطابمضظاوئفلسآو
اللهقاتصدثءكعقئاالتوياامالىقالإدإلمنافلىاحافثعات
لعادااذبعودكطوأللهورتمنتتاوزعاصالوهـعبهوهنرفماد

هزافنماالقامافثالضهرهثطاذقعسدلىدولذالصايذأتأجلهمنا
الهسامئدفصؤكلنافعمهبمجمظكىأامصرجايلىأوإلدمحماماهنفتى

الخروشكألفيءثأثيولىأقعودنهصوبهفاعميماريمالجمصرفياط
تاصبزيثميثودانأالىأثمتةصوجعنهثلبخحألثامئقرأبفا4نع

اذظهولىىمافأبهشخضدهمتهدهادقيئلهكلوانهاستتارهندلعمياوكان

ديئكوفذهآعونانانالرأهبهفاالىتقالاريداالنلمقهنممحقا
كأجمانة4اعوؤواناالبانثهاالقفهسووربمارغباوأظهوتعثهبى

لعدكانفلماالصوموواعبلىقاليتئفيوحصلنجدمتهقدأهرقيلى

فاصةماومعأبهقدقىآالخادآاظواغناهوصلىعندالوسوامنناإما
ميواءاىفطرأقلىيألىاهبقاكالمافيطتظثالىزقيابوعالييا
هافثىأبدفاضماأاأووقفلضويثأووععؤتلىدلجلمزخقهوأإمهاووب

ئهوقاديناوأأيهاجلىيهطديوبمممانافاترتثىانهوضألىقعةدمع
تماراءلىلءيهوفرشأولملةاأصمافأحةثاؤهفىأتعينعيضأماا

نحبصعايثحاأعأواخذنهساطخحآلمبوثيلهأهـبغدعأثوأقالى
كدهمملؤلل4المسوعزمءلىيئالسلطانرضىقهتحىلمحطبالممالى

هروماولاتدهـفهحهحىؤوريفإهـاهجاطايخانفىهعكءنمابئحث
األءثابموألذكوئاوقاتألالىيكطيمتلي1ءإبئأسفياولىحسؤ

أعاصكلحأواوالمإلاحمستأدجمحوءثوحكؤأألحوكشهإمءنلخلاخنيههاث
محسميرءقمثصهـؤقاءنبماإؤةفإكالمقماعندفلىبوخفتجفتهدى

برمإصواإكالاوملىمةفىامخوأجمألتالبمبتاثيعكلىليتوأ
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المحانالراذىارىافاىنمثرأياوالرااالبا1ء

رىجمث51شكناانواألفماحوهـوموائدالصراالرثاحتفهالهعانبىلظ
وانالىارمألموكحءناقأأفاباحممافىداللوالمااتاد
فيأشهافيهتودءاداالحاةوقارافالطونيهاوامعودئامههأجوبنع

إناسااحقلوقدؤتثيوة1بط1فهمجرلقياح1طوغ2الطرب
لطأوماالضاميرصاللبهشفثىعنلارءنلمسأباثبهتنضكنا

لالقالىق

غصننهآحاقثءلىكرثهىحهعمائحط

أدلهأضهاقنألتاحاوصتجقفلمكمت
ثطءوصثامموضقعةالمروهسمعرفانةأكناهوااإلعرايهايزيدبنألإوظ

حوأابهخعاخقإلخيوإلمحنرعقإيضوبوانهإصوواوينيدفررهأحا
دبلاأهلبعمىأوقاألداسههآكنالعناهانانأإفنبيراودالبدناق
شاجهمنوكبوبالدهمنينثوؤهطواهقلمبستختهطالمفثعلوتإلي
كهكادهحاربعضهـموقادأ4ءوغ4اوهنلغنااميو

أوانكللىعلهتكنواولدأأجمعنهوكا

انثىيااهقأذنألهءكتافاذا4بدابداتدغدخ

أيضاؤيهاغيمبناأوقالأ
هوذلولثىابهماحلىدط3أكزدصثىاتاؤروههات

ولةولآقي51فالهذااعهااذنهمحهـير3ضافاءق
دآضوفحهاواطوقال

قبإررقيووتدمبمهانااكأحمإطافافبأصماشاوكط
عروقامحالثاصإلببنانحساكأخهاإلالوتاولصدارتءأ

واحادفحهاجماجبناوقال

معوالروناالططمبةابذالثاعلشقوثإباسسنةذاوهـ
وشعأاقضصناعاثقاعمهاخالهاوءنىسنضاإذ

فجهاطلهـنمعفاوريناحيمنطى
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المعروحالخاشمعللبثتمحثولكأناملمحودهامعانىحبسث
وحالمللرفياناقنةعهـلظولةتءذ8شافيمويشدت

سافاالمائلطردفءيافلمالصباوجمععوت
حمعمألمأأفدالهتوعجموىمالمالجماىربئإصا

فمهانجاتةبنلدئااللو
تمربيناصمهدبألمحاظتيصلوةماماالمعطهعفاءثبرو

فبمهحاهوافلبىاقءلىصفاتهااوإظه4ادمذبتل
يضربلععلىاأجمحهذاأجلىفنصهابهسللهواثحاسرع
بوومقشمحيادالتىفقال3عاباشدثةهادموعكىأجرى

صكيهتحارثفىالسعردفعزا1قال

إزىرىأاكاننافغدوبأكلطغهتحئجنلطنشعتليه
باؤجماأنحنبمحاأماقىاهباومالالبابمئادانهـوال

كفيايىالنىاصألح1وقاك
أطناالوتاركاأقاحوالرق4صتمثفطلعفسكتلثالمج

احمابفهلولساحلإفىمىوىصكارهـفىمداقابرصامجرى
إكمنبهابااحببحاريةسبندألدكثاشهابمعلىوقال
الالعماوفساالرضامنهاقدعزلىوتمهجوتإلهطما

أوطأويةامادهاحامانجألشذتبهياعها2تض

نكفباتدقاريةفالالدمابذرالدينإءىابئاناررتسوقال
علىءمهاورقتفيعاتصقةءعيهاؤببةرقفدف

دقتينحالتاحاالفهـابرأنجامننيةفأؤدصها
دالدفباتضربةوثانعالدبنينلداثهسلىوقا

صعلعاعاعبيومائوهزناقاءتيهزمخمهالذىالقوامذات
إصألإمشبهاقالباضأنااارمعصالدفطكالمحغدىءلىقب
اوثاالصلىءقضقطورعىءتمؤابخيرقيقؤهاطءة
ثدياديهافى3ةعشةلرحاعظوايهوافيالدثهسىوقأل

يناقفكلضميئئ
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أثمبيايأهدمحدنوثومءليالاللىصلمثلمغسث
يشكلمىأواعهوتفن3المناتكبىعثصثقصهفياسشباية

حريمىومافىهيصكلوماهـبياأحركووحالىوفيهاو
محوبمالدماباذلثشمحرمبيأطدادعهأشرةاصألدهثاوعا

اقدماأحتهقاديتقافناتعبهاأقااررلىأثلضثقيمحاؤإث

فاكرتهوقدذعبدالظاهوالدكألنمحيىىالغأةرعإلأخطلحئآفاثىهخا
سافوبدوااكهنارجعغرانمادلؤىالدفيلأحأوفأطالطوتهبئازاقابر
بنضبدالوهاببنالريعنيئءبدالدمافثااةبحيقيطشإثاتثهاثت
امةشهماخزاومقلشعراشالمحىكاااببتابابنتكهفنعال

شعزراطوضفلرهـسبسايقبابهطحبةخإتهيماصفي4وء
ىحرالهثىىأشوبحامنمماننفتنهمىمحرالنةكنقبه

ليمعوىالثماومقأيناشاءعنبمهنهم6يشساعفىكنطحيموت
فعهامضمنامالغغاوىلمأل2إكأشلاشرفلىاكمب

مخيوتووىعمحثئدكففهابيثهيمرهابادصاهيوثاطقة
كامومنرطسالمخهااهاسعدايادمالوجىخالىءذ
دواأبيماتابهذافآماب
هسفوهوفاوقحهاامحئأؤيمكرلمهـافىء4ولمءلتكأواإساخفائ
فقالتميمبنولمجوالذينلعفمابهؤاكصالمرطااغلعفاقييرأةأذحلمءآت

فراعندمابتطمنقاوقالحومجماثمهاكلأهثكنتؤالهوص
فوؤىوافاشؤتههالمجمحيرئادمأءماوقتهآناوهأ

ودظوفايضهفىقالطحتهطامنهكىنىتخثيهاحجاذتمكوشذاممىاغلم
طالوكلطكيتتفاوبرأذجرءننأيخظجمألتىأضأممآ

عالومعقلىمائمححةسثفجمهخكأصصكمثايهوخعلآ

يمغهريةفأطلمعماواينيجمضأذوآؤ

هطثيئإحهـءالااالثلطتفكاصدثكويةش
هةرهفصقأخقهأقمفقصلىوثطاليقمقؤكخ

افاابهأينللإطيآنرث
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نائلثاتنألمنإلمحثركؤبرالطالعقثفاضفض

الذفوناتووحلمئى12محعئالزااوهيهنهاذفقات
سيشطلتوقمىريهالىكعالدجمأانئأوفال

الئناتبراوعهاخصوبركاسكلىؤوهاء7وقدشدثتصاات9والرا
دكثدقالب4فبتغاقلبأترقوقدطائارإشافينح

ثووتغفقمىمقاالمعكوتحفظاجمفيهاوأرجأباقىممه
وتقديرحذفلمحوجمناماييتىفيلققلىمنالرقعوثعرب

وإلفاديبهطدابنءلىحسقينالةالأوقال
دأعزهإلطااذاأفضياظلأضحهكةؤمىدرالتة

اكلالخهطأرققااهاحرم3فالترىمملخيالثسثروترتت
ترئثأنإليستطاعتوتفاتلضتءبههفهعاطفهنت

ليهموفحهاالىصكدبنآسناجمالو
قهاطرباصذناكلنأحوألوبترؤقمجلمفىرقصتن51اهي
الوصبابعرفنحثترمدلمجفنئنجطوسهطلوصاائرطئىمفةق

فيها4لنفىلىاثودينكامشش1وقاذ
رةأامحدمسماءكونادهرقدكثمنتالراقمسة8فاه
شفثىألىإومحادتأمذاكرمنتنىهقهاعطفتهلخطرأننغكا

لأظاياقئاحبريةلمعاوىاث1وقال

آكتكممدىجؤهرالرومقاقماتوالاوقهمعمفةرثرصا
آمدابطقلناحهمتوقواقادقيكوىقلت3أمماتغتا

أمئمماشعلشمااالثضبدتفأنهايودمممىوازأفافىامالأزة
ابأناططأؤبتأإسترهاخافاممامنباكإحب

شنةءلهلهىبنا9عالمحكالنفاتالممظدةجمغمحاىصأتإكءأفص
افيةتمغتصبصبمصانادقاالذأيثرالىئظناابضه
وياهيزإفرءئلجتحهبغيرقالمثفعااءاضاهـلىفىداد
عودهالىماغاضوبقاحخاحبمقوقالىؤثاعقىاءئقاؤ

محرالبرعنالثدناأدأونتحفتوكقعنااليهسلفناظمنلذهـبا
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3جملث2أععامنلطقطصءنابابملىتظاهراالماأثرآلقوكتت
غعرعودهاؤءمنبمضرانجامحصااهيكلمجحاديغا2عبفرحمة

تثيثطبغبرهوععاصحدمنااالتحرالمجانبوءلىبممحدرندائهبهصأ
فقالتكثرتاياماقفلءكافقلتكأالثستوتتحعاوثمادبنقال

عناقهتفقااصناوبييئناآيلهاتفومافىلمحؤملىهرحأتاةا
اهاوقاتفهتقمثصئثثتاحتفقااسفةسالىاستنظثيمشمتاق
حؤنتوحفثاابينبرخهذباأومماتفعالقمرانامجالىنبهعلى

يمإقيايشطحالمحاسنيسخواؤقولكلىا

واناعباأللدجمأبهطامحيىلضاضىالنوصيررىفااشعنائالمولدانملى
أبتانهادمحوهابهردهأممقدميذمولدةالبارردةتدةمحصاك

لدهانوردةلوققثكأؤتألهصىأأرءهاتتصاو

وىاحمألتدحمارطحلةأبنالدفييهابيهـقو
لمجوىوابةصهامافهنانوذاإلحلىؤحتصدتصىاكااخ
وىاعموهثذاأقفهمفذاعيهطفىكأالتإذفأ4أل
باحصتدةلتمححاحبإصااكايندوبدلملح2

عواحةاهثةحنافيقدخدتصباصاتدممنهثر
صجاحمالهءنلىتولانساهرئأهـفأاسا

قلوبكلتدةكلحاوىفامحناينلىابهمااثاأوقأل
4كنزبفهوهتنمآيؤذلآصىحهفيثبنى
لمحلوبأمثىاقابفىؤقاتدكرهاذقلكوقائاصا

رقتدمماحاروىهإاللةالؤكيئالدينايتلثفثطنمهاقاإل
والمحرقرظتالىضنوعأىماههؤعخاأهثصىمنبفئيموتكم

حدقطلىىماجرىءضهاسمألوأمثاتينعىادبدعوعقاوا
ايموديةرفىحشصرصرتاساةجصبثوحةوقألأ

هعقاخسنهاقاكه4ببمشوكالمىنأس
دوأنةثطعنجماواحلىعمأذلؤلمثوألض

بوعاواؤيمقممىظين11وقأؤ
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كافوراهاتالمكنافممىمعئىءبيضاوهىمودار

ؤر5واءطيموأداساسامبهبورفاثي

أصادلىلططاالمحامأبوتمساموقال
فقيرءعنلشمفمأتحقافىتالعبأباباألبذوىألعجه

دقالمحفينراكءقءاحمىشسودفهعةنافورحغكاءظتخاة
محفاءمهودترحافىلةافضملبنالدينبكأوقال

أثيرةضأايمىاكاجفانهااللسوداالهـب
ومروطوبتياتفأاشهاكااخقىفيطر

شرأدأراوقدازىوازأملىابراقأل3ممهؤهسيوةدنجذإليوآبأسوال
بترداذجممااةءلثاوجدمختقأوابطحزملتالدهيامختعآلثهعثه

لاصؤحسفامحقكلىاوجنقاهاواذاكيثواخضوقاحموتحكلناها

احماالماهالىأقياسحننضفقاقأواهضابالمحثىدانلمالهلقتصذامانىاا
اخماعايثنلمانحثماتءقالفعثضتسمردائملىوجتزةدأنااحير

ثسوداهوةزايهبهوبرىنئاوفالىمفيمحدلءنأيفعإشةفالليلةا
أتانيارعلغيمقثااألشدالمؤمادفاكاتي
ثعبانبتءلىدجمنافمى1ارهزلىأنامالهاوشى

فمهاثيايخاواالخيواجأالىوقا

تزحرلمؤلميتهاثردةطالهوضكأبؤهرهشزاهرةلربو
نجوألهاصذماامبسكل3الرطباغسةلىخانماهـحهتثى

شنعيادااههءلىاتثادلتثرا9تكنيةؤصمعىصهناة

نخمثالهعاالمحانرىابهاالياتحنفاإطةلافهذاوأنختم
وأيتإرصائبهقيووهنإكرىااءالزصقبشكاإلنالااصهف
كقإاونلمحىاإباقىقؤهـاهظاوغاليووصاخهنارمميالثطاباقاءيا

وأعغأللطنأدتااءكأهسوائاإلضمه3اشتيينقيوننتهأنضهق
شهدماأسبماسنالمحغاصدهحفإتحهفىساوءةموداتفا

ماالتسثضاناءإفاؤاإةصاياثئصفوفيوتإاكأدفامنقباصكله
األولىإقالاؤةقؤقاباأشتعدأ
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لباوحرعغالهبأنافأفثرأكاعرباماميعهثرلد
يعملمعقوهيخوبهقصخرنجاقهأدطفغالصبدائهاعبمينهطواففل
ايخهاوقالتمكيهبئاقبفثائوهمضفى

صلىوالقوببرادبداذاللهىاطياممبهبأناظن
لئةماافقالتيهاشهاؤبردفهـخعاهفأفاهـ4كضاساحاتءنجوبفة

الدهرندهوصيوىمنباذاظوهدياكأث8داوىالأظ
توقاالصعداهصمتقيةفيهوصثابأحذرضهئضاففقلتءن

اسافاأااكالنءمانائكارأيفنةواوجيممشيعالنامقإقهأعثىذ
4حاوأهغاوقاكنتزهـتلرالمعطمارلوحكلبينااحمبان
خافوهـوطرفهـانمفكهكنىثتفأحوجهـاو4جقعأدنتوغينمعى

وقتلمحاقربفإوفالوتفاغنامحغلذةتثفميلعهاابئىإبمصعرووه
فثامكثىببةوعاليهاعصاسوجتثمخاتدنمثافاال

مكواسهرتهعييناذخكمدهفغتهاممفاطرفيتلمم
اهرامحمقائالاهمنكفالعيفاقماحماطوفاحسناناأل

قإلتاكبماقدففلساوأيفيسهاكبىحلومقماكانوكورعلىعقلمطش
مإلوبعاحهاظذاإهصابةا

واعلهكلنىياالمرفمحالعزاحىفالتجعلتحز

لفمعرا4الحدنهتأسفالعليكوقوبةئاصيقابمنصكعض
الدجمأشهـابإهالمةافتأاباباالومنارةاألحهـأبلمجمناؤممغممىأت2ؤ

قاانوكاصىضبمحناالءبهانىجهـأيواحثطالىتيللهاثجلوحمهيسكودا
أماوفأويدانقالحممىالىوممأنلخأآلشأاثطاىكلتوثألماشأخكنى
هزببحاءفافىحهنفالصرإفراتعرفاىاوانوأضحمىاهذه

وأخلىدصمافىالركاوبناهـحتهأفدانمألمفهـايهااداأوافقلتنممغ11
لةاواثاصرهمووواامنيهأماالدكىهاحأأقيااركيكلالرلزلفكف

المحاياوو5عدثئههشغصوقوءثاآلاأتوعااوصفلىأيهآقمميىأبغاتكى
ينامأناوخالفيهأصكققالؤيقالىاأكأهاعزكنمالفئمحيطصونو
نحنفبيهسعؤثههلثقايعحنعأكلتثغطحطكليسةاإآقؤأ
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االفقالوبهاؤ9لدفىمايشسبهاعطغاوأبنارباذاكذال
ذمحيأالقمىففالىصمقلادنفاقبلتيةأاتعالىالمتوكي

ؤقاماهاستهـثعانينايتدساااللقلصعانعيئاقائطايعماكاابنتهطقال
نصئرثرحماووالرهباتةآئيىلكولسشماستنظزأخالوانانناهنأما

أثصربةأقاءلىمففماهففسقفيهبموزمنتصأنمبراالثوتبهفىترفى
تخفبكأئعاءدتلطإأذاهـاديالشعانهيئثىقألبهمافاؤيرادلمججهإءفنو

كبتلئروقعوؤترفاثرأعأبئاءفأغاناأماإمثرالىاتوظ15اصعدا
أعأأرأحسطااكااسثفإطءيااثبىئاحىشفنىأفألؤصائمقاهقكخهاوتم

عوضاكصلىةهكلعت

عدقصاععوبئووهالمأافىاألحرضهاءلىأفىلىنت

ونجقىاتجنحاخمرصالألئرالتإصوودعضاذاكأين
أهالىماأنتأتاأمثوبهزفههلىبىاأقالوبهشقادتخثئاشوكلفطوب
كأءإإلالاسكثثعايهالىتنالىأسثمةوأىهـاشكلىفقا

اختهـعكىاأفاثحوكقوكانتافيرثطصالطءتثمضوأجميبفوأيخامة
مفىاسشءثيتوائنىيهثهـهضرفألتفأئضدةامطعواضأإئغأشأ
ذيكينولمحاءتفياهوالمنحلوؤطنصاالكالةثواتهلوبهمأجماؤتفأسعا
وجمحألمبغجمىثمرأقلرثهايتهؤذإقااثقنعاالدلهدبلثعثمتوهـ
خآلكأفأجاسمىثمحفلىاسصأهمةتؤخوؤشوثطغهيشوتءلإنة
كامملاكإلجمدكطأتاقائهـثابااخذفيماطثثهاحبهاثروفافافات

حزد41مفتإشئتلمحأضاوؤلواللهكيتطائمهالؤورةأافص
الءإتأبهذهنغثىفاندفعث

ءفأمتلطءؤدامدكمائةباحرصالمودهمقباالنما

اجممآثماالثأنحصءقلمحممهىكبعدلرايكأذيىواوبفاأثثأكةرراناعي
ذفىعىةلميهاالمتىترحمحىكمخمماصكلاخكطللهثاهـكف
اءولةملىإتآخطثفكتلم9وزؤثنتاةخوثوكاعطأكتوعحفى

لمقوحموآهـغبهاعوانؤأآلألتأمحأئو4كيى4ورررمأألوثفأخذت

أنامئىإحمتداوهقنلادلطاةحتات5علىثؤلىوأهـأوفئوسأةالمهوأ
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أهربهيئحانلثماكعمةاظوحللهاحفعأكديعماريهغتجلهطألى
برحاعفيئثألولىلىءمروتأبهالإتهويعهمنهبأيئالرجلطيه
عواولوأرلمحاظريفقمللقهكاكألمحقوقعحاحثى51قضآؤجبمحرجة
أعوضهاعاثكويلةمهاولىافهاثمةتحئنارلمأكارالهدمحا

فالممقدمأفىآلاتذتاذاالثكانانهاذحمملطارأثلنرلكيتذصهالد
لظنمئآظواإقاتامةياهقأاهةوقكيوأأقوجرأحدتثاهافانكثع
اولىفانهكاماصةوشهونكهصناتئصفأمؤولوامحافالهاق

داءنقءثااجمداهونثىافطوةةارالموذههالمرأةمنماجما

سهلحهمااتفدينبرهعويأزججبكرطأدهاطرفينإألمااببنا
افغرنقيةالثظاةهفعتهئحمادااإلبئزينكبىأوإضه
تاخودعندىاللنةالنهاليينلشاأركناكرهستفاوأنحراءشؤقي

رأضالظوانارادنهقبونمقالمعابيطولضافىاتوهىرطافةاال
مطصناهديمىدررمانانهيىقالموشلىءلىات
محروالخيهنيدهاوسغالأررمئماااحبولهالفعاليؤهاواكو

دضأمداكتلئهآلذالعمأسدافةنعإمةاسبطباطهـاونئهوفيأو
أنخذفياعبلةةالمجاطىحهإيطوحهاالمحنمثرةةابهأن1قبيا
وااعبههمالذكرتأكوةافعاط1ومنلى2أأفةطثاقينالميهبوبر

عذبةلنخمةاهثميدهاوخبهعزالصوتأليليهاالمحاجةسهوراإلعف

درفالنلعاكلاأشمآصثالاحةوائههـالىةبهاغتعاايايف
ألفاإلذأأبطقحفىحتوأمخالرقماذلطاإلمان3مميوأنم

نوأضطادأردخمانراوظآلثالمجرنةةثفاسيئنالهأمنموئينأثى
صكهءلىاللةألدلىهءاهممأذأ0115أعاءاد وؤروكروهقطثهصدوعءوركا

ضدوأالباآلكممعافهمغلقمالعمألتهوثءكطالصالستوحمحإيياقنرا
ذاإمفوطةةاذههـنفهاالأءأخطأمدهؤأطجمووقيصائمحأألنفؤا
فابأكأمدبوةلألءخراالأأجدشافياومايالذفاكطؤإعهتئإ

أدهـأولردحهأوركأوأثدؤلحكءلىأمهنلثخوااسأثرئأتاأمخسهخأردص
ك5اذهةال5إ1أفىدءةؤء4لةلالشنهوالدأ4لىأدؤهتسحمااث
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ئعالىلةاالنثا

80البافىوناخوواممىفىاباب1

المعطمىالغرفىمايأيبنثينءلىأبوألمحعىالرياالهآمااثيئاقال
يخنةاؤفطبالموووفالالهحمفىلرحبالقه51ثحلىفمبثاابئباوفهـالم
زرجمالمحاعبطامنلىلعىالمجؤهعدااالورالمذعبهماايخألمنثاا

لهتدنامحتاللوعندافمبعداماوغفضلهالمجاعوسامحهالتهقالوحمه
نحدفكورخمأفادوصمقالئهداوخالئهبشهودطوبسستيثويربرحز

واكاينبئىيوستلم5وبردخورئهمنالسهـلتهةرعابئوحالبدناثألا
شكلصضغمىلذعااآاااوانتثاألوحمصلكوةأثايتؤوأذامجاخأن
وانهايشإلقكرشدهالمنىكئرهانماهاجعهليهوألتظراعسسنفىيه9ور
ويهثطالغريؤيةرأرةاينعمفىدلوالمجاصكادبومدالاتقلءوومخر
ىملوسواوالىودصاقاثريزيللغكمبامويفوحني18نخذئملإبدنا
تادددوربماوغآلبلشهتواؤتىإسودااكطثراالممااخماووىاسودا
إبلمحامأاةتيناوورمأبدنارؤكدلباوظالوالذوادمماعقأئلا

لثالعصبولضةايسقطالمجاعئواالفواطسرجمسهيرئفلذاعادالجه
أقلنغالآطعوابعرجمداضعفهـتشئواحوانعةالومحفىيو

متعبهحركاتالىكوجئنااجمماقلوفورهاضعافهكرن3ثنىراضكاةامح
ئفوالمحااكيرقبعفالجرؤوطعنجطبجوأبيىغاءرااشاصثصنه

ذالصاإيكرفكلوهـابئالمجه9ووالمريضهيلىطودمدمنتجاخلملتىوا
ئاغادعتثخكئرة4زاضعاقلصروثبوبلىاإعوبميفىبا
صاورأثنىعوخروجنصالكلمصهجلالىلمرأةاىتعرأالمجاعكالألثوأرده
ألفضلكرلالمطاداتكووطوخةاناساذريلىفيتعفىتىكرالىلئ
ودغدءدةكهءطادالمهالسبهةنكىيمعاؤوا3أهـأااوالمفرانئلىصعأث

معينيهأوعئهتغوترفاذابالذجنةاحكثموالمحاتبىأظا
لمحملهاالثلىوذماضدالمفإنلمثىابكروألذبمأوالرجلىآإثؤأاوطابت

وقرأعةناثإفدالمحعتىإنظوألىماإمعىنييؤاؤوالمجا4علىإكينساوع
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قالوؤتواستهاعصامععيئأقويدققالاتلوحيلبااكطالمصففهبحا
الألةاباءادبؤكالةقزاطا8ثالمجمإمحانةاوحالتى8األساااسعيأثهن

يم3كأتتهاراواالنتعئ3والهثمىسقطوأتمياليدوحباآواألافعفعى
كرههةسكلكتفتهالمجاءأنناناوينجنىبمقرا8اوشلأئفيسىاابن
نظقعلىاعمبوعكلفيلمقدرقاشلمكاقللىقىثكلقالرفىفتلمفاالقيلى

هـااض5ئمامثىروحىبعموفالىل

الىلىالرحمهلداااصهانناسساخصنو3اثرأتالكانولمالىأقصى
مديمدزمصاحبتهاحالصهلمحوألالمدلمايههـظ15عغدوقهصهاوأجلبوع
أوبعزداامنهـأةافىمحالذىن41كىؤافىأأأأبمدلكمديخزةكايوا
بعاصقااشبةأربااا2منابألهـوادد2اأجبان2شركياأاالحئعياة
إألثثةأرلكلزممحانوكلآفوقساممناخهاواياأأويحامقلهيمحمقءتيااحشاقؤئم

اويعهكاخاأومنأمميناالهـشمفمفحثمارةرالتالراثىحمثرةإناصاق3
اشسياءأربعهالرؤةفىءئبواتذواضأإثواأساقان1ضاأسكمالإاثمياء

إهشعواأشياء4اوبمأولامنالناكلاوأطراففصمراتبواامإهمأأ
الراصىاهثأشمبعةاومهـتانوواداجباعسإقياقإتوإ
ةالمجألئمياهبحةاوهـامنماأاقاقمانثامانشاإحنتى2ا

ثفاقافماألشيأصةبإصغوأواومق494دركرأنوإقخيف1
الصرةثشماالذانراناتأشاأربعةىآفماوحمنواإلذألثهانوالقب

طقباإنايتااتثدالفااءثىآةأوببةاومقطأأ
سااالوةالئراليخاةفداظهـإشمىءاءقياوااثشث
ومنافوجاإفماانالمفأسنالطإء3هـت3م4تهه ةاة3
أصاومقاألظفاوخأنصاألادثأااثض3ءإممصاءرودذ

األلثءأصاأاأهءكاإهأأدخت5ل4ءسأا
ومنوالطبرنمىرة

حؤواضمةثالانأفضئكاأادوطف3ولمولةءاأكثءممزرجم

8اشمىءاألأو6ثاالألنأغوألة5وإرقثأفئ4إنربرهعمأ

ئقآواممضلمقااكئهـيا34أوقلسانأبضشإانم9اموضكأ31مخم
موثمالةأفواولإئمفحح6ألشيصأفينيإلممضئعضكصباألال
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واياطوأفواالبطانوالفرجمالوجهجاثأبعهألظافةاومفىشإ
ومنالمعاتجهالمعانقهالمحادثههإثألمهألبايبى1االيثباومق

وهنالمفىكوهالاثو39أكأنداناأصثعبانهاحةأرصةالخاؤهاثاأل
أصوبهاومناوقيوأوألفةوالمحياهةالمر8صاأثاربعةالحسدق
تامقدمالفدإكلباطلطافانإاطأالماشياأديعت
االوبعاتكلتحأفرااألطانالضههساالنةلدثعياأربعة

اجهوخلى9بلىالعجكلالمحهاقاللضقبيلاةاباالمييهثاومقء
ارداألوفاليعواآلرفيصحرووألشعاةبعىاريراحظاوقالىكأناقصايعى
حسنفىاواظانسافأواإرنى1مرويياخناهواابفاسثلىودسوالب
لةمؤوصفتونظفتواحوبئعالمنهاألامممادفأفاداوفييهاضدهمفاهالث

صمةلثاالذهةبلافانرتأخعمحاليامقذاالغافاامقبالالسةا
واساناثواةفمالوجلىصاقفيهاالىسشقدةلأقالذااناوقابالوأءثفا

كطلنكالاولجةلفمانقمهة5نجانتكااذائهااقوجلىامالمراقي
الرجلإصاناإساخكوارةاريةيصى4اضادالرجلافمخهاطأمعلثد
كربلوأةافرجوصلىكراؤلىاالحشيينلرقحمااأثاوتالقالرألثدرثفجن

قوللتأماواوصدؤخهمأعؤاءاويقوصههثهمافيزثاأوغهبةذلحعث
المعفزنجاا

بكلنىحرصلىإئفخقالتأتقصجممخاقطوء
رطبأخاهاثرلةتعنئفهحافأ3ؤثرمماساقي

صتهقفماصكليمبنؤأألهـ
وناقإلىلاهنتوكيمأألضى41منبلهقيظفرت
أوفييمأنجيوداوعنمءطعدصعحميثىانائذ

ئمىزاماألكنمخيأمعولإسعوةاىهقكفاتهةإهإأدعضإخافيم3كاأمما
منهأكأباألميمىوأتأةاألؤحميننأاقبأثيرنةشبكولطلىأءإةأشحى
أءمحعقحألألثاوحنىأقإضفمعاجمصينشكووأفبهإطإنجفاالا
ألثإبئإألكلولتىكصةأثابهأصاهام3صك2كانانغلىلمبثا
كوشىةآحهوفيصؤأحسيتفيالمتغوقسالفالايبهأنيدذلماةإ
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أخاصالظفةصدفمثرثما

حربأهجصيولأأدرىأنااورحاارنكخاتمئىدغأهـوفى
قالبىفيالمجطامثعلقاأأمولفعافىاليأمعيئىعهكا

دعاانةمميوذالثيهباالقعوفامرأةالنهدبااقكوابرإحظوبنهلىوظ
عواسااألصاامكتمقجماتوانلبااحمال01زمماصماأمحنتوكادجالففا

شطكبتناالذىومالولهاتاجممخاعانحأخبرخفالىايتهاأحمهاؤقألواا
أنومايخعنىاحالقاهنوغهونتهبذدونالذىإالرجالبقلى

أدئهفبئتنهاإيمأؤرلهشئكللانمفلبتهمبهابلعهملالح
فالبالىمههربأنارجىبءلىجمالذىوماقاوازيضلىظراصآلر

يببثىنصذىاهافالنفواخدابأرهزجمىخاقبلعبةالمتالمرأففا
الذىما9قانحفوالمحرقتسكاالاإتقاتفاقيمواإممقملبعضتهمء
اصعنافنظأوطثمعكوتضكليهرمافونثيماإتاظجتههكماودمرديص
ادذلك1ؤنإؤسامهاوهاياكرةذمحقأفوتاالدنهـت3فذاعا

وشدهحضثافىان8ياوامااونةأمائعفايها3لمغافابقياطاذفأث
لهممماروطلهنفطعاوجلصاروحالاتعراءآاأتفهاصماورنهبقأثشم

بهدىالنلثفالرجلى11ذبهىوجينزلاللمإلبربئامهـاأاتمافلمؤوةوش
لهلىفىاماولوتداليراسكظيهاءا4سعااتتسفئيدهألم9تفغاه
ذهاسااكرتذقلىلهتفعافعممىأنكاوسااافىفىاوفتثفعل
كااسطااءلىهـشوطى1ابمرجيئىزالففايرثقثتط1اضياإتفعا
توىوصتهينالذكامنهلىتديدكفىونحىوتأهرهاالاآت4مهأدخلىال

كانفالطسعااثاذابهىترصتعاالثدهالبتحهاؤأتفقائويرالذى

ررىاتةقالعألبهالماةنمقالالثرفيأنتءلىهااهلهتةاهـسالمةأت
اومتههاوادخلشمئهلمفأخذىءلماقىيدابننكنهلىخأيدكاءحء4

تزلحمذللففملمدغفؤأللهشاكعااماهيداتحؤقازابئيكةتهتىكأهـ
صهتإبأثتقاأءالواللهأىتقابأيادأؤيداتأفةثمئكأقبلمأكأفىا

اللهنأابتتاإتفقطشئىمنهمنىإئمأطهاؤابهالهأط1دؤلمتعفؤأا
نهيرعاطارتطسأءكيدىعأوضعتاكسثهنلطأورولثإيكانأقعهوانتص
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يسيملنحرىافىنوضاتثراناؤسهلةفرقةقوقدسكدااللمأهـوأنا
كطقدلءناءبهأكىطصهوللهبوصوروملىفىضقتحيمااللطحفالله
محنتحيلضاوثالثكلملرقعباوففياكاثللققاتمن3المحييبعال2

مىخامنكنفعطاعءوأوقةواالواناهنءإتلةمفيزواألجتهطع
عطرذمىفوثمانليعدواااندمقءثوعهقى5صانكبمأاةودوا

كؤخذمائةوألنوراحدءواناكلصوروفالثغالرووفموقىجما
ام2ازقلىوي43دكارولهـعنهاخسونمجمآلهرضوفههكلهـمايوسة
وأصمممقاالنهكلمقبرجمرأئويحلىنعويؤخلىعصهافبريمهرنحيءعث
كالضونايدقصلونجمهيئءاخبمإةاموللساداممقناوقيتانفىتث2
ناألمحيمياقوعىارفعافويهءمغيةمهـدراثالثةوؤنيذليءلمثى

عرحعلىالطوبرخطىالشوقأنثعلىبةابمسادغلىوالمطويه
وعناباثاتتأتاهنبأوىفبوصكلمماطائقطدصكدخبىكأيلمجلةا

أقاالشألتيئاغتوشفياهايالوقوبابهألفوالنقفيعدابوث
04يالهذثثبعدأوليتشواالئفأقدقيموماغاقلوناقابإمهااافو

آكاأيدخلوقيخاأافيلكيابوط4بولالموثةاادافالأهـط

ؤهوإوقةةكأحلهةومحلى51نطركاامقيبعثصدئمءوامحربناص
قطعهأحرإخمهالمهمحفوحمرإوففهموعيفسراوومحونبات

المثادبرومىودهاغففهـموؤرسودوغاسثىلرناتؤإلثغمارهن
نجاتهسءالنمأتنجوسعانبارهثاونروحبالمروحهأراانهألون
ارألحمويالخيطاعوصنتطهاومقصودلفناالعودنحع5ياوشوبرأباللئ

ولأخأطثاأحالثلألثثموناتاألثابامربرهىءأزأوإلمىاحااض
المالظاناصااصاإمؤيزااالمالطاأثاقمهقتوأهدتفيرلوأتىلىأصنهت

فىااربمالجنبوؤبمةءملألدففتيوينئاصآأكاصوصا
ذياظعنىكبمهىتالماقأنمىأعوفااءنمرهماأقكلهوكانابإؤرذماوس

الارتجاؤقاكأثحيهأثصفاضلىأضىلقاالىفأوول
امأاقبردقبازومقوسطهءنهبرنماالثدتأهـ

مبظأفىكامسونشؤشهممامنابزإمةافالؤو



3أل3

نمكقءثابطنكدؤأابتهانءلىءصأسقض
اضاكلمحلقاثكااللماتحعنومماطارالىيابنتالغاسممأأأكئ
حثهأصافحلوقربعضهـلطولةهنفأهـواينقكصااثتجحفرتلباامغملى

أحغهـابقولمافةثالطاجوبةالانوهذاحابعنهأحرادقلىاتأففاالىفىا
عوالفقاءلىا

ينبيمء4عاتمجكلأفتاصحاقباهغرمة
سالئىاءمقفالهتجمرالىيولىاهنهروةأما

فىالمجأزقاشاوهماحرأقيفوجداابيماتفىاايرجالدخلأوح
خواوقاأللودطإلحهلمااأصأكأحلىاثفكاثهاوقالوقعلىفوق

زقاقاضفعههفىاثخلهإةايرلدوح

أئورداجمألجداؤينشغلو
يو4ؤثفطاللهحومهذىاإسحأقاتههـوىؤألمنقهـ
افيالرهتامقامتااذألسقممملةدضثطاأ

فألعطبنكنلدلؤواكوحالااووخاهاذعكردبلمادلؤبنتصحدهاقمح
وادادوجتداأنلمنالغرجمه81خنساقههىقالبعابهكم
وىهـناؤانيهـعهناجوارختغووادالشةمد

ىهالرلوا1قالمحهثىلهكلاداالسارىالدمعأياح
ادىجمئفيطووصقومققالدوجمطوفضهيرلت
وادكالسمايصدوةإيطصىأأةهـاإظينوءن

رفادكأكأةاالمرواالحروهذترقىفا112

إسوااقأبدوفياتواثاعاحياذاوةالسدأتأذا

داباسوبالطنهىنظممقيقلههاتاعهثإكأن
ءممخفشههاإاحماتالمرنرامناطمعشطالىماةهاتملىماجشألفقة

بأاالعاألاالقأنثهـأاقرلممعةتضماثراالنأا
وقصاالدقحايأحمىإيقألمحمظأبوقنهكاغللىوقا

فثروالهامأمموفطخالرإةاء4ونلئوأوكىشعو

اردصالاهصةفإنالأيالويعجمحوثالهففلىكأأحصغ



2آل3

وفالصكومملهوألمحهـردسهممرالننلىألالمفراالحموااللثدايايم
غالهلهصهأو8قهاوشلسطعوأسهابغولمحهافيعنه8أخفعركاوقى
رهرلةالإودخلىأفيليكوفىإنطحلمقاهلحيثمقلوالىءتفاهيتهولمح
بلكفحاقىأوعرالنئغافىجممانسيفأبانغصقتممم
ممهأوصارل2ااوعنؤهامانإمهأثهكماناهبااناثهثن8كا

قصبأوفنالذنبكياولأورصبحملىاووأسىعدرب
إيخةبغيروحصوجمىبغيمقؤينينطالقيالمكأولشوةينأنفيخاىأو
قكطكأءقيوهوأحدالبيأتساتالىحجمجنينبعوومبع
دوائكللنطممقأفشنكألمجالناوبمالخهاراوءخاذافوفيالىأيمفلمن

اواألحولدخدرااليعقبوأجطالثصصحرجيإومهدجكا

الممشعااالطأمأعقطالماحقةأثفقاأآينالناحكاآاذاتقياأمافىاالثجنه
والذىقالمحفاوالواعهوالتحارفاواالياؤرواثهـوالنطافه

والميممبطنلواب3ستئواقبىأاعمثاعةاومائةمبعون
اخهااكوافواكخاووالقأطاقصاارقودارالواثغوطحواثعوج

مماىسإوأطهت2اضخعلهيثرعغمهوبهسطهوقمضهثامماوالث

هأارووئماتيبمأةأأعأدففأنمحوأهاهصالصروبئنروالرواففئ
وأهـوىأكمأمحكراضنلقكلبمججهدصادظلمعتاواالدنمالى
الرءإفىنطفاوشبمقاشنعآشفمقاهىأفييفتخووئوالمحارىويحوئه
يخطلوجفمأاشاوقودعخانبميألنوقوافهنثثوخماوءثمرقدة

لهوأدضؤخاطأفريملنبهيئعهأيضوجأمهأألمحاوىفعلشاخمانةفاعوأةافى
كنهوخرهؤشحاؤالالتعهحالننمصدعظ4رةفشنهتأستها
ضهالنضةاطاهـالشطبهتعب1البيضااثالألغاييهمنامحفف

اقالكأكلبوذوالماكأإثكابثخثجمؤلمحانصاوقضالىحانالثىكاضهار
ةأبرأشقوألىمأنممثيزلمأبفاداوتفإلمانصأخااووض
مغطبكرأنأجمصفمأسضءمحأوهأوباثالاقمتنهثىحوعناع
ناهنأؤهـآإأكدمأضاليمإعضأنىآءمصامظاريئبعريهبقهمياو
اردلىءحهانهالمهغهسةثاليخوبيعاجالدوأينأكطجأ



3أل

لئهيأألنيثثيكأكدموىلميهغئعاكإللىصمصكللوقفوشمالمف
علعامجنرجتأثلمفةومعحرحفرحقعمتهللا9يراقدال

اثؤجهواكاالجمالمررفهدلاالؤثااخاالطأالصفاشمنصلى
الحرمنسطبالمراروالمزنجهكوالهورالممفواثزأثذجمىفىكرالث
خبرإصنمالالمعندلمحآأيراأباالمعرهكالةالمفىإلافىانواثرأماقوتثا

ألفرشىدء2ىثمسافازلقيولشواكالىةاالنجوتتهالدكلهخآمحوى
القزقرفمنكوالتالمالخؤمطارفقصبيه41دهـلوااثديبقيه
لشوفحهافىءباديباجشمخاداحسااوسامنموةافوقأنخوة
نرجعىافىوجماثأسوساناتلدسوا4تالمحاليهاةأعباألانخفوفهالولمثى

هياالركاقاوأطىزوالرمانففىإسوابهانأوكاحنهاإساآتوجص
فارضماتءإمهئاااوالوأهشبرباهالمفاالفاويهتياثإين4اثخؤ

مفبيهاشجاتطالئهاالثامعفحنصوتانقراطقههقيتضوخقيان5ا

هأطالمجعونواواجباالإحمزوافهالطأاتواألنشأأحذدهاغا
لدواكقكةالىالرقعقةلفافاالابالحقوذوامابمذوالةاللةا
لعروقاضوبالدىأوالثم4لبراوائأسسوالغغاصىرللةساإ
رتطدواضسودودالمحنلىداكتاتاذاأضماريهـاانعروقوتهدألهيهاا

اوردووقلءلىكاإكوادافةوأكوكلألشالابوكيمجسابيمشعالدسث
رزكئاةاماتهاواوركاوبالىاكانفهتوالهزراارءلىورصاقتلصثطا

شغريخالاصههـانءأثئا3تراههاعثبأأدمدةااصاقاناتأكأالثغووا
ول4صتىيسءفايخأوالقواعاأةونولماالمئيمأءنبكألوأختاج

بعالمكلوسحصنهلىحماتإاأدسطأثاألطزنوأللمجسسىءصمااومم

آءتهأظاااهيماجموالوبائشوحهلىأءرهينقثولىحسالهمحلى
اءامفاكأاتهةكأدعصووينوالماسهإضعمأنءةألؤجم1وبوهانه

حمطأدوالىازيهتلارةالمحثافوأؤفلمحوأدادىقتتصهوأصابئالا
عه3فاافثطالمحيهاديوكاتفىانظوتقماطاليئهجمأننوبطلص

قلمعءعفموطنععاقليلم4صضأاظطواأللمحإكريؤيهاباأ

مإنحاهـئهدرنحاثبلةوءقاديقرعحينلعيه4ؤؤعىتممملكىأ



3أل

وخيروئعوقونههقىههوشهروكزوالبهوءثمةوءوومناهبه

ثصضمودفعوجنبصعىوخاشفبرخأصاحاالكوااملمإرم
أدبيئرتذالصابأنينكللىصكلنءلتصهدأقيلىاموانغفىوشيم
رواضاشالدماخبئالعاصدالنقالىوقراخااذاحأتحثىوارب
لواالؤهاوحلهنبطاغصنزأؤهـاالىؤظوترخمطنةطعنالروايم
لذامىفيااردتارممبمبهاخولمببمر2هماهاناهإةاجما

4أممنتالريئالىمسلفيجأاشدئقلفإوأإملهونسقهـفكاملى
شعراخفسه

أنعالؤيماللتحدعقاذثتاوانفاعشساتة
رحاللذااايانحعاضهمالمسأااالفاباءاسولبما

وفارذيناذىءلمألمهاآالماافإتنأارناكخارهياصااأمنماتوأ
حهضكوذاالمصحفلبالرحهاللهمدهتتبلخمدبامحدشلديناأساق

لمحطرءاخادونبناوحمنعبديئالولى3ضاقياقاضىرلألفأفأومدالى
تدلهبهار6يااالنةع

جمالييحاننمىالثاالىحوآمثحيئشبااوصب
هحمااهـحمقجنبك4تاذإثلىابحقهوا

تركنهافوقهاصفالدعأبموخلىمماسلوابمالصفيازإتلميمى
الالرإبقاعحرألءنباخحتكرهلىالالنتفنيتسنىعاضاجم115
الايانصسوصاالمحثاذامسااللىكراكتالاالرودالمرأودة2وأ

صدهثتوؤ9سبولثمحرىجمحتاووتدالمحالوذهـالمحثىوححص

مخهاوابتذلممسثىلفوخسالرقتحهكأقىقيضؤلقهءنهـثوىاعك
منكهساماقوعطمحاللىالدسءنإقييظتلأدكرو4وساروصاكت

إألثألثأفرعأتءداوازأنضربهاالمجلالوجصنتوقدآإمميا
آخربممياثىكداإلزلثءلىاوتااألحوياضدفغداوصهيىبريهاي
المحمورأنلااأواليشاالمحمعفانزق6ناعادتوطثعرالمحليأبايورةا

يمضأصهبيةئءنوالمؤلحيمكؤماعفضائحتاولصسلمةعحأوا
ثوالوسرموآلىويخعاكايمإةباثعقداالهـكيمكفاءنيرقابا



أل6

وأواثصفأظفربالضفهرةالزئحىحمفضراوردفدتعخ2يماف
ليبلرإحوداداابأعاقئبلط1جمافىوكثىسودالمفتةأعالالمحسغ

قدذأعاسععاتثىءلىفهىحادةااوشوايثنأيمخإخادهاأفعاث3
ومصاالكفوأفباتفالاذانرحتهياالمحسفالردإوالقط

حمعدوترلوصكؤراالءصوالمنعوجاألزجوداعالدفبواطالمزمألى

ابثعويلباعاوغبتوربتاإلكأعقاهئزتاجةهشذابؤبإوة
درائغاءللنهفأبت

الخبيثأمهاااقااشتنهئهاقاناهتوقاف2

المحديثلساقالكفقكهـموكإلهيمؤفيأدو
آسالاالدضةفوة9اأمثتاهإايهقءوفتطؤافمىانمعالمألماررلأافال
عممثمآنالخلهمههاوقاوم4برلهدفائأئاالنأمنآءغاوط5تاو

لملةأةالالماكااضيوكااالوهدحالىائااأرسهدهـقلىمأآ4أبوالنهد
نمشؤشيويشغبنمااالماصاصثمولوجمبيعضطفيمأاليافىصمالمدمل

عبةفذأت9رضعتامناىورقممكلالمحنىالىنأوصثأصويراالىأنمالا
مثمالموهصقندعاإتوأهـثوهعاالطواقازلعدءهزااذاللاى

ثمكانممةالىخرأوالضااللت8وخحمألاوفؤعكهةاحكثيرع
وروافرتفةافئ2المعألبرالاأقطواوطءمحصالىماوامحا

االخسذنمولثنقهاوقاشحفيفاماإطصاطراعفأموالاك
افيابيلدالىالقهومحلىفىومنهالالفاالكؤلءقاتتاىالوب
حووفألححماؤةءكهحهاةقاسالعلمىءلهؤيئهقصداكهتاني

ئعهلدالمصاباصهفرت4نهالمياكظمتطاقممضايؤلدىتلتجسفقيا
اإلهوالموءظأصاامختافوعنىاإوكأانتغوشثيإهمأدصتأ3

لدفالوؤدءأصيهفاباألمأديخقلحمىووكأصظءواثقىحومححه
لالمحمادإقثينو4يرلوأللكأااأدومبلىإأهـأشكصإيهله

وارجانقةاالوامةوممطجماأيهةماالىاتلاجمهـتفدئفت
الواالمصميبنهبعدانحهفابطثرؤوخفهمحألمحانطفئماعاالتهأ

ائقدكافامئةقيثأيعبيئاضةطإتنا9يهقنثسنهيئ
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موغاوقعبصالانولإطألاهذاوهغاهاأضاضعاعااثإل
وحعلىألتوحيدجمعالىصنلمنوالمذهبالىشؤقوالالىثاسنراح

معتدراالمسفوكدكطفلهانىقدمهعلىفىلعهوقدفحرالمحدمهيقولرشلمج
كاصالثمابتهارجباناالحواعيمانللىصباتومتتعبسفكهفيقهوقول
فلى4ألمجصخوفىةاوماتىآلمجهالمجرجيلدأدخلرسهثمائبقي
وييلدثوحيبواكالفثادويخفقوتظاهراثعابااللمحابوخفالمحنفر

فرعوناويددفيرقااالمنولبدسوأإلرقبحاويشثرقا

االردهالمفعنةهالمجاوئلكيعرفيوعمالهايدالمحالوالينالغرفي
ادهاعليهمامجنىولفافثهطللهامقفءونذالما

وورربءفىالىثؤه3يايؤمكالخبثوهومنالبثرلءرزهـئ
شعولخبايدالويعملالمجبالى

أومتلاثكيلافاصثرءتطههلىاالنمنجأنك

نضايمانانعوذءنبماةاثانابعوكايبصمدسثىاقهدثسفقال
اياقدادساتمومغاأءقامحنجواتتممابااأأقفاهغالقتااذاالفووج
ةتالدحواجمثاهردىأابئباعنفزولاومنكاراعنيوللةوا

ل3هحبموأإمحداهاحماعنتيسنوالتجهاناهالدرربمقبرواا
واعلتالأوؤتسينهتوفهـاسقلىرحاصهففمتلكريواالذا
لقالمحنوارتحبالرويت

أسفلمضيطربثهورألبىأكرالءلىط4أرؤ
لهمزةيعلرخاجممحودعديقىالمضوللمحأكاص

لأوقا

فعسسهءلىالمهـةالحههثحمحصهرهؤايركطعدمتنق
ساهرءكسائطلهأصصقسدمال5

كالتؤاككوهاهمومدعفهأفوبقطاظازامنحهزمسوابيارذ
أنمأمناللهاعؤتقالكةكطوقيطقيثوأصأدتىجمثهـالدوءالىءلى
اتهاهاثفالعفصلىفكلععولارمقثءكدلوسيقدوولمإالوال

6الؤيغهتياوجملوجءذوااديشهاأقصكهبواقءق9ااطءفىفاي



3ال

واخبهمافىلىلاالتهونجعلمجوداحازبئعالمخمعهمثىمحرفىئريالوفبوا
افاحاالثمبخاقطفوادودالةاكصانعتأودأخادىماذاجنالرعثيد

وانتظرفداوارفقدإيمافاخفضأت3انكاررودوووداكإءوووثيا
فعهنواقصالفسكتموأهتيمبااواصفعملمالتكعدواهدالم

دواصتببدآكلىككهوقطءهطارتةطأكأدساوبالوصؤ

نطتألثأدرخمادداذلهرامطتظالنطغاغبابرهأتعنءلىواسىاوحن
ومارجمتوماطماقاكامفمجإغهاواؤتنباالرجكرأسحلخق

وكىفعحهفرانكتححتىكزةانالىبوامايإلتهحهنو
وعروةدلةآعاا2خزعنمكامنهإلثلبصاقثوكطإثىالهلقاأءيئا

انجمكام

اشقرمزبدرأدوحثىقتالكتماسلهعاالله
مهثمهـدرىلفووءواللامددرخأثاتلاتائوسكلف

مضديومإبلعقيممحاطهفثهمحبهزوامنفررشة
عشبمنصمصمئكزنوذبرضاثدكأ7ربالماىعمتلينوابانات

وجلىعؤالقهقأفرتاوأضالىاصبرقاأعااودنامقعأوثمط
ىكانفاركاكالهتالرولهبالمحعزشمألفهالمالولئلعءوصصلإثايك
4عاةصفورسواريهمرتةشايهواروصحعيدىرمحثىبهثرتأمولهأيهنا

واعطغويمىاموادركءلىمحاؤاقمءىماطولردقمباريه4تعم
حمرءءجريصءنهوحمئاهلى

عممابتهافءالإنماأةفيحاطرؤةكبلجفاضرالمةماعإحضأفىؤفي
هابرقهدانءلىابنةدريئلؤزفهءصمثصهباكعفىساباللذهـ

حالةاهركأطلت4ءبداتلسالعةتههارملماطحتارآأييإلى6ض
خاصالاتهاالالؤأورعصالىانامحارتحاناعضاتتجمم3حقاباءلى

هااثهاالرهاغالمجهأمءلىءبنةءلىصارتقيكي9دتوكباصألتفأ
آلمحنناثمنعدهبكرصهالىااساةهـوشتحمشغوكتربرظ
حادلممأعقتهاأمىءذءطافقىحارتةنؤصحبماشهبألرقب4عاأن

يمامماحاوثتبهنوئتهجمانلتمااامثحأمحا9شتءلىوذلنجقجمفىك
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تاحمألغعافياليسانفلىالطكلتلىواإحئقاثيهلئاسصالئهاالمفىءلىاايئ

صاةكاماممافيءاوقهأيةخاباجبايمةءلمألمدنصلمةتصكةحأونسيم
لمولميخا5برثث3قضفارهاءقمالأنءنىهـىأبئالماجالشتالهت

إلهيعيمادارىهلتبلذاليااماوازهاحئءفىالللةرغسنقئىحالبتمهه
اثآحوبتءوكاعااذقتياءاعااشفوءلماوءدااللهومحكاتدا
مابربنكلىقالشؤبغاماجاوكااسازمعرهابالذهبسكاةاويدا
بالمجيالثىفةالموروههججابرثفدخلتثصحأهيمجماابنالمقىأدعثصك

يهانجاباخحيمأحدعلىوقدكأبت
لديهئفحطصاومايهنءن

واإلوعلى

عالعهنعكامارألخنحميبعنافى

هاعكصاؤدكنرتءلىزرلةجاشنإخلرأيتقالالمجاحعاكن
تهحهاإشهوناسناوءثحكهالنرصان

حهاأثواههنمحينكلئكعرطفأرا

اضصابغقىءلىامتندوةرتطزشفوكتبت
حدثونلىلهـألواالبكأ5آذالمجباىهأا

حهافابرءلمىءمححاوكلالمبحاريةصالممدت

إقلوبأحكنيونامتتديىانرؤبااننعغنااذا

يبإبالىاصدءلمحاحاتأتهاكواجبفىغكر
أاقطبزكءلىضالدبنمحثطيةارمفهفكحبت

قحث9لهـهعإناؤنأوزرع4هعرإومىاقمحاؤ
أشذقبممنأثبذؤأبمسالوعرارهءلموةحىؤيهبوا

أاردجمأءلىءجاويهتحيهاجربت14
مايمءقالوكىبهاطوحةافياهـؤآطصوىسانظرتا
وتغكاتأثحماطنوىوزحاأيمئهاتقربثجممأقاؤ
لذمحبط81سقشاهاداوجالةءددىاصانةكتدت
اءقأالمأرفىاطيمزآثزظ2باارخظظأيا
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دالىلىانىثيئطرفأىفقصمبايثىحثظيملمحضىعنم
لمكباجببثهامحالسبتض

المانانالطفةمظلوهافانكنق4كبىنبهـالذنبساليمكأملى
واغدطئوأصهوىمقوقلثيفافتىالذنمطلصكلمئدانظ

رووأاضاؤليالبدوومطالمناألولىإلمجؤهثم
منالىنهاصيطاداالياباأولهفىثا1لمجؤمهـابو

ؤاهكلدومآمميساا



ءثافةلالمجفئ1

رووأمامحمنافلىرالبيدحهطامن
أفافلوإيبط2االصأ11تمألي

ينءلىالعالاياريعي
ائاأاللهصكحداش

اطةثروفىإكلا
صاللهء

آبن

عاالومعةأ1

جمبماجمهـهنالووةاثالمججعإطه



لمء

هاألال عممص

ة

ااة

ا11إإكااأدأديئضاثال اوجمةإ
أإأإاا حمهـمحعحأأ

وجميحمميهحهر3اثكللحيضاليا33بمثألث
هكصهثيالعءلم3ةهمفهححى

غممهوحهيلىينممفمكمموممحديوصحميمتبئألردةمكلثهث
المعم

قاااطاتلطاولحئفالهلىشيانألللاللميخالحأحمطيصط
كسد

ي5آوماغزجمالمغؤالمحاافإحمثووذوامدىدأصيابابه1

شرحفيفرهافياكأقال2مذوهمة4تاألصاماتحمهاكحواآإللتشاليدإممها
لممزالمحاملهفىضةايرامماهثهتببممعاإكفكهسهالصمزثتقإ
واندالتأنلئمايطفهوخكليفودافاعرهـجماماودتلظة

إنعيماآهنةدهاانثةعنهمااعودضىنجاميقالفحهاوفهتمتكلذارخاتهوا
يعلهـممهامبيتطااأحمألاماؤرأوأب8الدردااجمعنأيرثصىتأحدالذى

الالمسىعلهيدامواأبيتامهـزمهأبوهويرةقمالأخارياثروفيبدنا
وو9إالهتووصاماممبمدخنهأوللنارامنيستعيزدهفىبرضهدتهصافث

أقالفاواالغءذأقامكلحرهاقاللىشؤلمساآاسفاودعاحهمااوبهنصايمان
آلمجذااقأمالقوةإفم5عاااتيلعجمهحرار8إالالكعرألمحخاأ
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لوةاعاتزيروقاوتعئرأدازطيكثخمفىرةأنثياالطوقهحلى
يمدليارد1اللماثعدماكوعك4دواربةحكعفىأقاكاكيامابوله

هباصفاالمحامبممفعنىماكرالمحبمكلنقرسيطندأهاالمحامامفووجممن
لؤامهونىثعالىيهقيفطعوذقاذيهغدعىاففلىاينإفضلاأثى
أنبأناالجلابهيىليىنسلىاهـبندع3خمالكؤتام2اأصيامفافاكههينة

أوافىشأكأوهآوجبنناادجمالادخلىمىيقولمميماصمالحيب
جأمموفىصثنوالمجاعهأطالععمميغتلكانانهعنءلىجماهدسوك3

أدجمهبنصالدةوتتاذاكهـسلىوبئمئيؤكلهدنداثأنقأنعوفوط
كلوامملالاالعلىألمحامودخهلنةبطانءلىألغثاالبدنضهؤآالشيا

أشافىاسقازكيمبنءبدأكهـعيلى01نرءدانبونرريدولمجامحةأا
بصدسلونجوإثمكلياانقبلىلمحاماليدخلىجمهـباثأطباوأيتول

خمؤكوعحمىهجمفيرالبأثمبه2بكيشداحيمحرتفمأيخرجصيم
بئاممحاممنوجالمحريعطباردعةابالماء4اولىضكمان8جمبمثابعهق
االممواثيدحبملمحنكوآيااللهبةهضيئاقالقمعكبراطراوته

ألمحأخومنطمياماياسيكوصلله11االهـشاركأبببأ
زجةإلمحائالالمأوافوذكثرةمكالمحعأءنساعماسةاةت4وحمنيخعآنىد2

وقدأكناومايفبنىلتءعاضسثآداإتا4ثوطراابرصاوددأوة2اعى
صارأويعهوأوعزيفاءوااإثافاناشام2اادوئفدذالثألىعضوص

فأاناضدامىأبرناعكلزجأبرامنمااثوظىهأولأورطصدبافي
آأهـااحالؤصعوصكراوتهمأهأددأردالمزاضاخذءوانءبترلهعزلمؤلثحار
أدوعأهـؤةثاااإبولوئحبستدواصألرياالملىوتحضول3أأمرخوت
ح18وراوتدداررشرةعىوواياءتوابرهـباسبههبوتزمرقوا
وملىيومأتسفحءومواؤمحمثافىليخضبموتشخأعظألالعط9كرز

نفبموراالمجمبأخكوعيمعواححفدعييةتأهافاإخفىوالزق
ورالؤاظهظاعحرلانيآوالذقويوةمنرذاويالمهـؤولسوتوافى

م2أااينرصىجاوهدقالبتهوبرطضة312أتادثانبداظماهوصرقهحوا

ورعأولآلؤهندايى9اأهـضامثادنأداتوبه3للذاعىهاماالك



فى

أاألضامضارثرممااوأالفاكنىذالطبمنعملءلىهاناذأزحههافعة
رةاتعفورفدالمجتىوقىأصعيفةأتءظاافىإففصرلاأباافىثس
لىوافففالةالباؤضعفثهوةااقعاثهاصإورأثظايةفيفىا

عذببيوتاوأحلسقوفاستقع4أالضكميرأ8إلتاقديمآماكاتاجمآ
دهوقناباالرامحليثىحزاجنثارتهوممكوااطي8إلما

اوهفثسعواآماقدمءأوه21عيرالنئئقالأوقداصندئةىفهء4ملرالجلمجا
مطوقدقسادهلاالدمنحزاجبكبوؤودهتانأوقتماوهذبوس

بردالمنالنتقاااليكمرنأءلهىلذقاقامفرحناتبهطتبمالثاللثإ
ثافهممنواابموبرعروليااإهدتفاأهيردفياالمحوآفىآومنالمحرالى
ادصوفىقالنئلاأنءكونكأاتألالتتمجففنلثساإاابحر
كلفيبثبدابغهاوتخرجمامخلتدانلالاشحرعبزقيلىقاتريرلىت

جمعةاممامكلوادءللىبقاثأخهأوابآلسدو3وأدراغى84هةبيت
دثومصوايقوىفانهالمشطعيلىاستأءدانتمارالمشفيانالثموة

4سالامبفاطتإفلنندؤداعلهيئصثمضيلوحاالمسافىوجواكالزةأهـ
ئىث9ارةاحؤجهألابأمافأفاسجببناوقألوللةدوماشاانبوى
افااادونثالثاواالولدوقانىأاالىققليالالولىالتأأكراتعدتن
آالمقالتأطثومعهااؤعسداللمجامفاندأفلعوداءباوآنملاابام

واءإجارطجاوفيثرايملمحيطاأومقلىزثاافلىوجمثرعنوالمحوصق
منهقهانللمحاماكنردلمحاوناوتبنترطهايزيدإللدهياقوخوا

صعأو4أودواوأوبسيمأولنمذرأفىككامخئيانأنحمعفل4مثمغة
فحفاامهطباقمسأكانالةالردئةالمحراىقااهـثمىءكاساؤس فىأسعماب

8لمطاحمالمىمائهدولفههمامحوءيفأئحاأمحاشامأةلىط

أهاوو51لمطقأالاألضالوأبأجاالوكاعضئفئاءةاأساكغهأمأإ
أصقطاألمكااقىاقىوثرفياسكطاقياكأيالءحمكىسةكىممياح

تعملىيتجدرجبلإفيءقىالمحاوبعةثباووألماءاأعمشمالىولطماصانينبئأ
نهالفيندتسلمحصمقاردأءااثأصمقدبتياردغأوجهـالهإعرأول6لمالا

عدحالخىمطايدخالهلالسهئوءلطمماملطاهثرطثو6ءأمكااسخنث
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ليضخرا3نآاكافيدظهقصمحفنماصتهوعقيهجمسايطيلىيعدةا
حماعابأنحثثنبومحببالغذاثالىحمكلثاجابئجممئهاذانجوجاأنهصكض

أقينبنىلذألظئرلماخطرافذلكنلمجامهلفصثوأوالنومانحآلمحام
ذحيطاماالنالفعلدملبااشيامالسلعدماوكامافيتدبمج

الرئيسقؤفسدقواط5اصلجوهراالبهصدافىفغيدبلبثفالمفجةتنكوق
غأيشهلىباتيالمحرارشملدةالمحاهـه51ئميااستعيالاشابانبئفلكعم
ضععاآالمحائالداثوأماوالذقلمسلاذالكيووبئفاذ5الماهـصاونج
صصافىواالعفالباقموىواودباالسعالهاريذاالماخونيليكهمن

اثبعيرذاللدهناتهرضواهاألجمادفاالىلدآاحاللملمتلهاوإلتالوط
أدتمللاحمرادممذفعأكاوباالحابداواللكوجمضعفاامالداة
لهبيئالدينبذيحوقالمرطلماءجمردوابصدورطبألدنو

خااةلإمأدايباقرالمحامافانبغأهآيىةكانماصام2الختارخوأبخ
اذاهـممراحاابمققالحنرةارمحيغأرافضثونندبجمانهتكون

لكلتزجصقبهعدسارطوباتطأنهمنيلللبنايداالمجدالمحاملفمملا
صاخ1فسىقهاباروخواشاقهفيفواع2اوةبكرأنجروتاولآلوالمجمىا

ثهصفغرقثرامإقالباصكةمويهمىلنفانقأليمشممهاخاكيفياتحرديئة
اغغتذفأماالمجوهوءوللردأأتثةتبماهذهلهلااءأهالأ15صرد

هنهاداإضوالافىمنث9إصطاثومقامغمحتت3الراإلنحرهلىصسؤبلىاما
سهصرلزصةاماةجماألنطحفإإفةأيحكلثهـننضانابلواوءن

مابرطمجارمىومنايمهمبئانوانزناساأبتئابسهنتخالىإالضةومح
لىاةمرداهفيزبآواايههـاويتاطكايميصئرمخيامافصالىإنسافذها
يهلغريؤاجمهـأرتهأنحواناليقهفتاافامممحلضآهـاسقىهـإحالاتهاو

الصكوغفهحثوءاأمايميصجعالطاالءاءناهـنؤبمإصألإ6بموأح
تكاةآياذاأءاممهاعكونةخءتكوةإلالاكر4فواماعثكألهأطشإ
فتلخفقفؤفقثيهذراماضاثاباةضأالإققطففاء31أسم4طصبما

أقعطاثلمجبوممنيراامطاكلتأضررأؤلىكلونؤاؤحمسقثاءالىء118
لىقاثقةاشتنضردامحوصهاإهلةقيناءفاذدأألمخمعيهاءلأآلاثامالمونيم
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ثلجممافتطاذاالماهقيهةظيثعليألىكئم9فيقماصهاعهثصاكا
ارواقغومعؤهـنمتاالنااذيبضلخراكتاةاىئلقكعهااليينى

يهأوحملديىةأوئحاسهدعةأوحيريمائحةتكحرقأدىلىةيثحويكأةءقتء
مطابمعلىتآثحارخبيثةعنألىاوالمجههةيمعأدنحردرءااامرأوأ
يلاعأخفادوالدايلؤاعالرديئهاناتاكصيركعهمبفيهم2ا
يئالرديخاهـتأمحهاهحملىاالهاعتدعناجفأأصوتجطذالبهأشكاثص
لةثىيزحمإذامهوأامنمعةثرأضضعهـامكضرة2احعكرمحئاأمثارحاقال

ويدكبهضهقفسىافروجيذكألشاك6فبنبامهصتةخفاضهاصاواواأا
يرأبوحملىاوقاكأمريمووققةإطنثاثلمحنابهاريصبهعذلةصرط

احىسعفيهيثأللماحفعاعاهلهكأفىللهاسعألهارببنسسيبئا
تطهبسوتالثثلنحمامبهيقاقيننىوعويحزالكورلفواتهلسااللمحابيا

عقدالبكرارةفسهتاعوبهوإليودسصس4فممح1اوالذىومضدل
تقياهـفمهحمهاتنوقيخأنابثرالهلئااقكئدفارةمحوافيهىصكبيت

همافؤإلمماكثاثافصااءائواسةبيرءتاتكاشحااللصلفاالترممكير
آكثوجهاأقيالطفاقاليغانأنهلثنماإةوالرطتاأفىصالشمايتإالبت
اللمقاليىفانهيةقوتحر4ماقؤذانوصاوخىلاتاراأقياف
عااالردكاخاكونىىبهاراحالغاةألوايهالىاسعونهدشتدأل

ثجدلىاافدديونهامااعن8الءافىآطممحبيصانئبالوقاو
ؤيوذذألصادنلهـاظا4آذزغءكأيةخؤاذاالموابزابهـالرقأم

يجئيهسوأدوأرءكاةااهالىالوأخألثةااأتمميمأفراحوثعالمحدي
ضئىأاللطرأخطراعظءافالنبارداحأخواأةالىذالبأردإءتاأللث

فثردهماقاابدامحلىصهدؤحمدلمافىلىأحمهاذاأااردتصا
ومجتئبتسقاء3إهاالوهـ4صااثألفوآضريزيهإكأاهحرأوغكثرأغ

اوامطماانماواعلوةضاحوأمحفىويوضانمأغيهافانهأإعألمجي4ث
ولىاماااماددانم5ادثفاالمحضاءقكاإاالىة3المجاالمأإلألىصاتز

ودالطاموامأمأوكاالاعاشالا1توبالمدماخالىعدءإا
لهـمصجالموادالىخذي9قكنأحرهـقإياأصهتسدخثةصاأسك



أل

واثينمىلؤكامااحدثرجمماكثألواىرآيئبهالئتعلىأفوبملعدلثا4
الصسنولالمسترسميةلقؤةايخعمقفانةألمحساميسدلهأفىباردالماكاشى3

حوجماردوافلاوحسيحعاجماومحئدالمغهثىالمحمساتبلكمن
باددااولوأماسكجحاخموأتهـانرلاوعرأعمابهائال7وهوةا
عالحكفااممسامدواإلوالرشىءلمىفيماتغحماحممهفأخمإينرلىأت

إئىاالماءبتإائحلرااحبطنعآثاوبربرهحؤتحلفىام21موالىاالاسيمافى

إلمحسناالصخآلبيمانهلديعةتصاويرفيهواخوفناوهمهـئورةؤبهئاضرأ
فاتصحريرنانووحوشعيلوطرد9تنباوعقرالومثلومصثهقعأحمئهئلى
4سافنثأعويةإطواتسثةكواالبدناقوقماخجممكةباتبةوبهفوعههدخلى

خأجيلىثاناحسةفىكأتبلمبكندفرقافكاكاينلموالد2جمبماوقالم
هـااكلةفاصالىلنظأااقعابقاالننا2همجغوأاالطبا
وشوصوقااىماوالودكاويافاإيلءغأودزينطوؤمىااحيابرمال

قالىاثمهعالردتءصةهاللهانا8يدمحايابالفيقوةاخأبقثثاوث
لةءتيتميرمحظراااجمقلةىؤبراالىلباولثوثكلفاق

فطالى3شرصذاحصويقةاإقصوافياثطاااوئلقبافىوة9ملصنةا

صسهالالؤصزفعاعلنثرإللللهاإزكالوحهيالرزكودمحمالمحكيمهحذكرة
أناوثتإخباآننأتفاصبرقيسيىفوسوكلما7ءتواودأفممفةئ

ئواةءنؤؤاعاباتاللتحصمصوحمهأالىإذأجعثلموألبرافاق
فاضهاتشتىساأأألصيرداإقياصمضبعسفرباخحخوالركاوإيا

وةربميراوفئنساذاالسيالحزءةاثيهوماوتزيلءدافىتإاالماتا

لمدأصووؤيهيماهذهـلىزلىساابئبافيحميمةرفئاطفث11قحاالروءلت
آألمحهثماطثاسفيالشأثتقدمعنالمحىزحرفيوقأللدورةامافهاءن

خنةذأأداإلمحاصعتهابوصامفبدلمحهعلحىحمإلفينضأاهنصحدلى

جىتسشايعىضنىجامحيألمحثأحؤورتثرئقؤإدشئملتانءصحائاال
وشحةهـهحمعصأخمعمعأدحعهواأبمافىطؤاافريهموزل

كلذدن115أسواصآلطأكأانألنمنمداواصماؤمهلميجمولمانمأقدثالؤالىإلثذ
إتىإتجتهحربرلسبباامقصبمخفيلمهصافيوطبعيةفةساثيةثجمواأف



فى

بيوالفتالاثائههث2اوةمصروأ5قيهأولىياالورقواالمذحميكيانهق
يوفيلتةواعشورصفانفساغوقاوابىثيصالمجوصقىقتناوأفىفيوطردا
وروانحالشاوأشبهوممانقةمأألجنهماةونكويؤمائهرألمعفموفيقالعا
ارألزتصويواكثرةلمنظرخلبههقوراآلثحاراوتاأاةلفبيلمقهقا

ضلفاااتم12زاامففيهـىاأةلتصاويركرااذى9ةوقفلمااق9ا
الهذهافعيهالمصوووبئبايايصثلملمحأمااىىصهضصقعميرعقاثصمرلهاأتؤسأو

التكللالثألئهالصفالىثوهانهبذجمقلهاتعايآلعلمثالثاالاآاإلفا
اوالمجعلشمأسدخكا4اإلشدطمبالىتعليللىتنينساتقأدملكويبملى

الدفيإلمنايثوفادادندبتبورأتالمتطبمبعهالمحنألظأهدفئ
ةاحاماءيئىبروامحهدصثديئائدشكسحلصاوالوزاهرولمحين

صهسافإيهاخكدثمماثىذءواهارألصابهخعتفداالضاأليرا8كهابنااى
نوحمبالراىالنارمحيهثاالفبنمحلىلدين1يهااسااررفاسكاثوذ

ولثمبايثهميائهفيفدرففومجنىوألسنشاكمبرادماصظماؤاشى
همئةءاضلىبعلىوأمةوكيرمابالذهبألمطايةةضهةاقبعفهاتخةايهأنا

الممعةحةبدتموظوامقاومنهالمبةاثاليأاءصتالمنهاكوطأفىاذ
لىاحيبعهـاشىمحقحعاابخاألضآصقالىابيبذنالممائاكملوتخثاهوا

لفرخخومهكنفيفرجنىكأسهاناافىيخوجمحثاثالققأنمفهيوبهة
قفللسمقةهاباعلةسعالىكأكطنمئأكععااهقمسناحصعقاهظمكل
لرفياسائاالجمقهوخهالرطئمإهالنرعأءبلىممالهالىيعميدسحى

وشساقعودكافااذاعحرأربعةأفثثاقويم5بحزعوبرمةعلولزلددحىي
اأنءيطاةالخدمذهصاءفاإهووامائميخطصوأناكإذاثشيئا

صمافىاقنايرةثرآاألىصبيطلنسفرقلااصكلمصقولةيصهائا
هوهحمووخففعموصيطؤهصوآوضهاتنياووأ8لشأصأئعاأودال
نهالفهالخفوأمااحوبعضهفووابعضهبوخءئبالىنكفقياءهثص

مسفالمحعايةشفطاوهببالذمالبثامحفهـوشعلموامممصشقفىءنمفي
هااااايالفعفأضالبئومخالؤنئفسءأصاتتيت
اثأيااؤاؤلىهثثاعمأفىحااقالثصعشقغيقثإأل

أ



أ

علىبعفههمأثدىمضولنقبيلىواامعةجكاهفىبعمفىخمبعط98اههأيغعله
وهذهقالىكعهيتآلممجاداللىفياويعاكلثعهوقهتشودعضلكلسانر

اثاألدأالاذافسعابهئاةثىت8رأئااثلمليائمأكههندلمحظوةا

آلمحأاوشأئهأوجواريهاساندمعاأوهـهعساليحدمقألميبهالنهرون
ائط2ورهجاآلءبههرالاالهـعألمحيرىهاهاالخلوههذههامألأيبهتهغ
رأيوةةأاههفىأماحبمكلىنمحداثيممرىيديهفيومجمعي

ويغلمقيفهبمهذأنبوبتهـهصدبومحييفأمارظحومنامحفلوةا

8المطخوبرعمابزىأوزوقعهاا4ثأابمبراضضلهوبأوفو9يرالبوبل
بكوداقويسارهعهـومنىآمحيهومحفىنهـاتر81الماألواللبونيممالجاررروا
ثمديدهفاخيوةودأتلعبئأنكياضواعاييحاماوريوضمعأالنمفىمئخوتاخثافى

هالمحاورآعرصلتكوسابرةكعاذأمعليهاأنغقألغرحقبديعةقمئاها
محوجمافطكأوايتلمأهـكأفخالتنهفئألمضيئقمناشالمثنامم
أحنانكلثاخمميطاثهنحسقأواللوةاورهبآصنهنكلعتكرال
اومعاشوكاثأءئأصفرافالهاواليثىرريمتتافاتممرأيتافا

اكأبعاأئرفصنأكدوالدينيمألمحانقىكتكفايه7ذالذىىفة
أافعيبعضهلىظأفياثدأفهذهخاله2مق

سؤثلمخفمهصايهاثفاذاماتاقوأملف2
أنيمسهاذثغلىسكآمظموثدكواذثهفثهلمضفهى

وةيولمهاأبهمنعكىتتلمجؤطرفااأعؤتاماا
أعيأفالعفيفاكىقال

ؤثىصكرآالماهناوقدختدتأهاناصحناصصمامومحو
آعكصبابضأفيوأدطفمهممنهد6كأكاددافاالحألنأمن
ائفيمافوااثالنماصبالنئايافابيلةأجمشمثه

رإك81قالثاقاالىقا

إبآيعاحماأالهإعاليمنتنأافةثلوفجصاثالد
شلىفأثصجمبمثىألشمووأنمحسعانءمأإثهبهؤدوى

رقمالثهـؤمحيأاأخايدمثهحممأؤاعلبدثا
فطع



01

ءخاامئعادلادرامننركعايمآاأمحبوئضوع
عافاهكلنئاإلمحعاءثنجداكمدهبىمحقدةكلاهيكلم

ثردمابخوالمحاملىكشصمأيمصوئاجمىالمينجمأللىروظ
ينطرعطءصهالىبهثيطنعزىلمطأنسولم

اهريلمحعممنالؤومنوجهـهفيقواهيفوقالمطأفاصقولمط
يكقرلؤلوعاثصيلىفضةغصغهكألألخوأة

وأضفوهبلكثغرلهكالمسكفنجهذصىاتانأجماورد
قطرةثهحايهلىضردمناآأفاحءمحهقدأشاأظىققا
ابؤبئابنلهفقالمحعااطأماايهرفكآايبطأدحعل

غرذمحفوبودبوراوفمهمحنرآظتقيالزمانامناح
بفولهفأجاؤه

والمطوالشكبهيئميخصقظبيالموءيانهماجممينمانهـضى
رشيقبن1وقاق

ىيحثىلقلرضيتفعبمبصالمبينهمءاعةالمحاأدضلولم
جفدسىلىيبنماويلدوالبالفا3ئنةهمطأتجرصكبرقىثأل

الؤاوكعلبئدالدشألمصا
وانحىدينوقاثونأرافكلفلزةأجلمغآلمحااخلأدولم
جثارحمهخيمءنالبدخالتمقءقائأيثمنىكلنئو

دمحيئالدمىفكلقةادهـالؤاالووعثتةلنقماندفدهءوفىافث
محفامةهبىالرالىثمد

احعاعيئىدموعهايهاأؤئتنمبطكامألحألم
اقءلمىءوكلءنحنىكأ6ممهفسصسأيثفتبم

لهأاللهفسكاىعابئوررالدكطمحهأخاضىاوالىويدىفينشدكرأ
أهـوأيةبهحأماأكلفيهاكقأفىاحسامناان

اوههأاممشاعئرويمحعينافياءلمىقدنؤإخاب
عوووحوهفيعندذصثواآماتالمةشىحمراىفأديناثمخغم11بطبم

لىأظدالايهولدءفىءنعئااسبنيتهجمدنصمنرأجمالمحيقيزف



ءططدارىافىتلىفاكمىرقلمسلرتآلىخرطالىيوجماخات
أفولوأفا

قىاوالمناطيعافاق2انموصثاابنحاماذمصلطا
ىلىيعريهياليفمنينىحئهطكيهاالصهـثرتممي
بثراتوخوامىعاتطدقىوأؤالدبهاؤولم

لهفقالعدهماصاصأغلمحالضوصانههراثثماشيناقنفقادةأنا
اىإخصيهااوفالأتوعهانهاأنزقالةآأ2افلوسايناكيافوينلعمق

كالمحيبجودالىغهثزلءحووهىلى

ابهنببهاواكوهوابةثالإهـااقبدذا
قالؤآضوورأقإصراصكا51ووعلى

ثونجةمثعاخلذحذرمنانتىتئابخعةاىالهذرت
ببطب4ةثلمطاقالبنمحوبهاكوكامنشرحاصهـكاقكا
وقال

اويهيمايدقاوىلففتىعوتومذلزعابرصام

مجاريهنزالمطوأضذوباودهاأحواالثاعرفه
صضدثقاكأ

ونهوفمقءثوأدا18ةعاللقاأقعندىارأىهن

محؤينمقثاةبدءتحونارقايهاهقكؤيىنيمااق
هروقأمقتاتأخرتاشهوأفتباعليئاءراقالبه

لىثعاللهايوممنفىاق2ادضنلدينلمواأوقاق
ثإءقينىاوئدخانأرهاآلضةوجف
محيهولاةؤيهامذابنأحؤاثزطهافحهسأنعيم

ضاذإيقاأ
ماأدألبفيأغحمارمحاحمطءبمخبمجة

اخافاثقيمضةتوقيفبلهبمةمبوفهسا

لدهاففقبنالدششثابلو

عوأهحفاةعيادجالوفوجهمناوحم



أ71

لياارهتإباأطاسيعيافأربرصتل

نيدممحتبثما1أللأث
ئمغفخألعلثحولمادخلتهكاميمامحكنفىقلى

نقاائبانفيررفالانمااثؤررآؤياقواالقعواولئكادض

صنأبملدجمأبنامحىوقالر
ألهالصهممموهناأمحلمحناعد1براهائوكنتا
8لمالنضاوبهاوقاكااالسمقأمهلسدمهمالوأءت

صناوقاألأ
لممفرالالليمقكاأفوقمغثباواثممودامافىمحكايخت

عشرهقحمولةقدأثقلشهفضةمنوقكاهوؤ

ناإتهقضبنضفيلداأجسالىأوقأل إياماسناهابغاغهووادفؤتحشمأأممحاالت
أدالمالقاألمحهـواااعقابنأظويكدرهاذكطمنئ6كا
صتهمثهالمحؤالثصؤطلمحقال

لمحعئعفحأنمطخىصوامالمجمقختى
ماحسدثوأمحنوكت

تاماوصقمحاطلشصلةالمفاصاتةديناالالششوقأوإ
هاإممفعا

حاضيئتصكىممفمأمهاصتحههـأأ
صيهقاقكالطدفأفتطزحمأصلمؤقع

يئىاااهثمحغاكاثطالواالولمحتىأأحملعأحثتفابكمعنمثىثرة
ثى3ءعلححيالثألهـحماسحمءحطأألإأ
وودههاوشاكاصهـلىوأ5ءمأعئمتفطأئهأأأصقس

أفبقجمييبمنعجيفمييئآأالألوغ3
أأصعمااوثطجىيثحماعلقتكأثش

جمومفهدابأغحاأعأليأإئمالناإفكأطاألضلىكع



ع

بااليمآحفاافأوقعئهأممأمسهـسديقدعائ
المحيميئعىودياىلمجفصدثق3لوهاحزيدسث9

ىردىأكألديئاأزينلىرفا
كويذمغأممطلكئحممليىالثوشألساماألفمبهوعا

زللثمنزوعنكلهويموهلبمامماومآلأمجردمن
الرفيمحداولثشبهؤيوىآبنوفأأل

رابيننأطحومحنثمقوالمابهتئعكياميرآلته
قفساهـألؤابعدليعهمحماهصيآارخاتشمقفوقههنه

هيهعالشدىكط1فقالىأ
هأذفومندمحرقهحلذكااإلخاولثأعراوقف

ابخيداللماءبع2نرإتمأ4ترتررأالمأهـسسما
ضيآاباثعقأإ2قال

الىومىجممالموآئأثلىلايرممطآالمحاحبت
ائصاه14بغابابطهارةحلهايهرئئىال

ضويااقثىدلىوزيرءثابنلمأقا
8مهيعأالوجمىجمقحوإناهغلمحاوانخا5كا

ونلمجاكأالمعمائهيماجماذأثرظ
ألاألمحسثاألعتهلهماءجمااإذاسىتثت

هبفساقعؤآحاتهكيأاحهصألتاحيناطول
4ياساواوفعمأفئاقالبمهشماوئصطوفيسهفض

أصبهلشيإلخاخشقالى
اقضكلبمنهغهرألدطبأثاهالهىجيمومم
نىوأةنىوأفيجمغعاوآترككهصكأحمهأثركطبماحكاأائط
ائآدألمحأفىالثيهـذقيمكاامجملهذ

مانايهممقلمدلبيابنشيئمعئشاسموبىؤانامبانىثوأ
الترفقةءنأزالمجالىءلىبرحانتممىصعفطمتمم3و

كلض11يءنينألطلمنهحبمافىررفئافئلمحوأةادآو



ا

رمثادعلحطاهـفثبالقابنينلدليبثطمدو

وسعاالهصكيعطخىمونإاأ
بمعمثلشتلفيهااصعماقات

انةحطفىأالوهوايئللنفقلركناطعفةقعهواكوتكرمودمىذومحلى
لحثثىالهدبايمينشكعإلمهرمحؤالديندحيةلمعنصأقاهوهآاالىؤلما

لحةفيهىماثرمجاصهمحخفلرصهلمئئإفأعرلهأكأبفييوسفطادينمالخ
المحاءةهذهوايمىأحالقأنافىاحتجتالعوالالؤمحالإناشاحميرمق

ممادصلىعفؤكالمقهعهتإسأكضانيةإرجمهداكةفىاالعواوائة

ؤئاردصادمائةءأميكممساابعمقتهالى5دمقصفهمشمألثذلهياذنا
بعفدفقازنهكرالشاهاؤضىذفأمط2أكزاحالهضارألفهخذهله

أةالءقولثحاقهذأواداانهفقالركلىأـدعنىاممرالناخألمضألمحي

نآذعااقيلابايرادنبفوتجأسوال7هفاوجثافىفمض6ودكالءوسك
تايطإلثوقدطلمبطعهثيلألوىابهةشوفإلديئقوقااماوازمءلق

نوىظاهرظادممطأمريزكلا2المالحالهسلعدانجمتءمممثطحألىدصهتب
الءكاةالأصائحندىثمغحاةحىجمايزحزأفىالملةمحقحالت

ترخكأءكأنجكوهاءصحمحالتالننىإء3ترهقتممهص

محكاومقفممنينالمحااخلؤلمنصدكفرءدهنىخاساىوف
ياتاأمق4فملغؤالدينمحزاأسيئاوييإالدجمااإهباأوالمثج

ذباباالظنلهير2صفمفتحظينتي
المحؤوىمحدلدينبدراقفعأةاأقضىموالناسعدمحأءقودكلوأإت

يخارةالمثوؤقيعظمابهةمنكأباللههكألدماءثهويابنأأحالم
لهابقاضىبابمكةغاصأنهوفيةمائةلطوفيأحدىآلةسهـمثحوافىتاح

كااأوذكرااخالرااكىلهصاروالنكلط4وتجدمت3دقة4وجموبنينالم
الرناوازهثسؤحزالمشكةلىاناقيفصالهءنن4زاراالمثاناالديخهأبش

الذكالطحزاراإطضءققتغز4ءطسأنتىعاعا
ثأهثاقائدحاهسؤآيألأءيخاهالعكلىاه

سمأنزرفةثةةةأصإفااألاهاالأف4فةكميفىدكطوالدكةقاأاكىلىئر
هصالق
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دوللهؤثأكشعأفاذاهولغؤفيحلهـحمولبئضاثيىاإتةلهجموةال

عالعؤاالوراقالثاخقاللهدقاا
ىواذاوابمجهركطكجوتهاوضييانةقدطيضأ2

االعاواعن2اللهمدكيمامبيمحققىحها9رطانهساأل

المتأضويئبعهقلظ
ناوىباو8ماأعرفعاحميهلىبداحاموبت9ا1

اسثارهلىوياءيالنالكرذةمهمبلمقعحوهقاأذكاخوان

قهاطالالثهلىاميمشالىمر1ظامحبدشالدينكيىلقافكأ1أكقب
لؤررإرأنرهـوزكارشأؤافىوأؤاوذاربجمأفاجمحاكهالمئقاأل
رضاعهاجموأؤثرلىتريةلياسكالئهوالضارنجموطكلاالحمتشافيه
مهأبرماكجلىالمملفاهير7اممبلىخلىاعناصراننهاؤسبوللىاليعفو
ورهـكملهلةهـايرألميدهلتقمبعنهمتهاذقصرتأخمصهقبحللتؤيلى

لنأاوامحكدالمتح8جالنجأقسااقومامحلم4وحالفتطضميهمدالخدمحه
علهذألصاداذالجاأحاوغاتحعنإمىوحمايافةدولىاكالءاضسح

إفااهذهـمطاولةوءنقانة5دا8اورنى3صاااالهتعثماصهـصبهن
يالأنواتفجاثراانثبماشاتالثأفةعابؤثىراتلرئئأغصافأ

شاطالفألمياهـس21نمواابئاهمةولخمأكر1لىاةثاثى

وصةيمرإقااحمصارأبئسثادفىوحزتهـقإةاهأكثابهايدتأصاكأ
حمهإاأهللنعيمأاهلىبةيكاملىبهاشف4ممرلمحدىاقلمجهيمبيدقيموذالث

اخألفالطإنهالمأةعضمواهلبأثيابةوفةموالمأنهاإمدخفهأث
ووفالبمامأللمجلئايياصنعهمنوحيجظعقوالرفاننهـاعنابخهآ6حتىكأ
دلومعلكاكأتهطخأبدأيركطانثسوجمآإالالصرحوالي
كأووردفثكافأاءثقلطزرابفالوخدأشأذىيلأللىضسز

أ93ؤحاونأافهمالوحاكثاسنفضحمنسأظالماتمتفباحضهاغ
حإبثهطإئألءصؤبلخهبالووانهرلمجاجبمإندهجىعاجمؤعفىبخدصهن
ممافهأكاوولدعثاماكملىولاللؤههنهالىفاجاألءمقسنأ

9وأ1ايمحضوقيمبركضهظالدعواتالطبشهفهنفحفوبمط
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الصالصهلمانراليرسعاجاأباأققظمالىافدهلفخالىاالعبدفول
ياصكعقجمالمقكدكلجمغقيهالدأنبهايمممقفصودةلهمهها
عاعسبهؤدعشغعنفوقالئعيموحثىههـمتعرفهممأؤبلحمجسيم

عوهحوضثعأدثطئحييئكضشثاصلألنهكاأفهوكفالحمهخفي
صلءنلدئاراممؤىجخرادوبمانات01والحاألالطاهمقرر
بدعنللهحلناسعنداممبهامقلهدحدقنإلناومؤفئواكشفبعيغمنهمكل
ققطعرجلرجلوآحكلعشر21أبئاحرتهثيهاسيطعلىومنةجمس
ممايعامحلىوشهكوقهضلالعالقؤصكذمهقدخراظتلىسحادهااق

همكوثممدودهمماهبظلىامهكعتفظفهآالجسادمنقتهتعلةالهليطقءكوه
برأشثمدتاآأنبويطءعولافوعدجمانصالمياهثعقوصؤقماكفى

9هثمما

مقموااضوقكنتطاصانايبثثمعؤمنلففاتىأنو

ومقيعشدمشقانحمقولىمعبدومحفيالىااقةينتينيهالشغاأعيأ
صارهاليذلالنىلمتاأبهذاحيقبراالرمحقايئمهفهاثآصىا

هفهمقأمحوهفيورصاجمالممقىلىياالفحاواخاوهمالءتهتغعئأجمالءقالذ
اودىثههالباألحاالطآاالالهذهمثلالعلبةواوألنهعىأإمما

محقلينلمجامقاىهـىاأقلمخلقفثامممالكوساامح
فرقدأخنضموفهفواةحوبيقكاكأجهنولقدقكؤفىوبثمأكلثمه

تهاظوقتاوصالمنشفهمابطقبفسثفتعبألمنالشأاقدقنفهاآاا
يمشوالمضعلوىاوواحعقاللهألقطفيعوااسلىافىلمنججةاوفاالمال

ابدامحبمنهوادعفاقهتأالمفتمقىمنشهعقللكىألعهأثمه

مطااسيتداوقدىخاالميئااق
إلفاهوأفلسعامحخالقيثاطصملطمااوأنتأجىق

الفاالهاافقاابموبرساقأحقوا5وبسطا

قمأأاهأاألألاالهتهاهقسولحهالىهاالطويثيثطاإلومقلمىص
الافضافهكأعبمثح4اقفجهـوجهىهثصالاإلنأغال
كطلكأأثطالطأك

ا
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محرأهحغماهأيهعاامحجشمللوفودعبةوحممايم
سأهالىبأأطألوةابغيبهااناةصوترري

فافئهأادابدوالفاثئهاجصذاثامحلىمومنثالتنعيعصفي
كأ4والالالئيرذاآا2وممترمحشدارمئهاجطابخادوحةالى
بهاخاعوازثهعالىاةأثبهاوأىوإلؤاتافغضيرأجمطاألتخيئارادةهـمكة

ناحقمنأيهلحامهـااعقبهاحناكرأشلاوضوبتطئهلبدناكبنبعدئا
أرهآخاصااىيناالسشعثنتتالصناتروىالراانكنئىالوردوجهها
ويعتأكطياانالوذرهأطهوؤبرالمعتصاتنتءلىننهطكعدكاوالمج
أعيفحساليراأفيفكعو141فىأيىساعأجلإلناوعهوسامخهأ
مالممآدطهوبراانهحمجراالؤاليلمحووفامن4عدشتهاتاماكأ2أطةياردالمم
وخماامحاحببهالهابرصابآلمحووس3اتحله8ؤضاوسؤكىعقاممضهق

عكثلرجهـةاللبءآأعطابنءلىماح9أاقالفمهالمحإورونأؤصل
مغوإليغوأكنجه7لجهالصهاتفجاوقىتفحالعيراتفيكشفآاالتا

وأيالموئايذقالمهوفالألمحيامثىفىقاااياحراممعبععقلمحدخلىاللهبصغ
لعغبوهالقاىفقأذهاءررالوقأرءفقالبداألقذاروويؤلف

إمشتأئيخاينافيامهوقيلقىبغالبوقنمهايغكوهاا
مالمحأصهقهأموجكىانصتوجمحسءأنموكالمزمحثقالوباةقبوقر

كثومناذالآصااكشظماأيضاوقادهأجممااءلىمعينالطحالنه
سطدخلهانكادابهادامحنإنعانهءلىوةئكأتءتوالسيهقعكشعولم
الوجثلهءنأعوذباارصيهنالرالدهبوقالأالدخوكأرىإلساوحله

آطاكأبمافدءالأوجيمنالعثيظالخعمنميثواكائصممى
دتساسكام4وعأإهواثحعمراأللعاهنلغدذاتنيكلنءلىمجاه5
اثىالوللبعاوفرطامأاأؤءهاذمالدخإممبئحأادوةا

3ضهاقى11
فكاصاممبمعالمهكؤإأثائيونشمزأهو

آئةالقععىديهوالدءهءعاامثةظ

آاأعاباثأتوقالبمقساعماقانياته
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ثعوامأوفالأ
وحههداوؤوسدخهاكاهمفتيائمنجقحامناهق

اليجيهيدشيلمهلماؤهاغللشواءإعهلظىىف

قيووائافرفبناأآوقال
ضيقواوالظالةيتناففهأيمغا

يقالىهرقألوكهـاواعشهفوسطهافيننىمي

وشعقابمقوكالىأأ
عفيقأئشلادفؤطلعأمحعواصاايضوانت

ءدوروالهطباخواأناراوانعلوونحاالأباع

تلمهفهاانالؤارثضفيلؤرتكابرفحغرهاؤلروالناامهـطذواتلناومئشةا
نابا1انااهاخكالوء31رآلركاثماوأيسا55يهممعوقماومؤاا

لؤؤةاصالوناالننياأصكظموهـقرىنارمربعنداانرأعوهحامح
الؤافىوامجهأنههاذالمللثفدالمحافرثيناوأوإفىمالماضماكالاذاقدمفوثيح

وبادصاونأعمقوأاللهوهـيعىأوقالوااملمصمنااداويرصعوالمحافرأن
يخشكهيديوتحروخمهاالوواأوناالررعنهسمةلمنلطنمحخهاعلهجمىقد

أمليهاوأخدقراقاذااألنفواظأؤوضهافددبرلؤاجمألسونأرارهم119
طوحونهطاالعاقدونالفىافوفاراامهـإحوأةجومءلمأالهـعالتولم
وأحملىكرتارااتهذدؤاناقىولفقالواتاطايسالافافيتجموالماثحها
إلنهفهءدثىقالواهالىثأالحئىفاواهواتلىأثوهـصكدإفىجلىااثلنيأ
اقهاالافاهنهمرمليبقيىوأؤثاؤالىكميتكاأفدءنارا

إتعوفيلالاجهاكرنصتاكىأيملىاونافحبئنفسألثاءضهارأفاأموضث
الللياحمكرةنطعأعبمجمالثيهأكانتائكلودأأظءاوفقرثائلايل
نقهأدمىوقدىميلدولذاسيهبعثخمأواولوهـصفاقذبنضاتهاث9ء
ءالؤااءاطاللهءإثمنهسأاا فوؤدعهحمهصىورددهب3وسدملهجمماث

اوخوضمءيهـطهكاثمظوونلفأنوامالمضكثةيمخمأإوارةبئإ
كلإعاالفطههكرفىفداتءصاصكتلىثاح
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أضعفاقاقرىجموقءلىقاتمإمإقماسابرجغوجمىا
خيهاناعلىحطباقوكطامطصهمودنجغىميهادموقدو
كالديعحااحثاأيوطوأقاأ

لىاللبطمهـثآااققيةخدمعىةكادالورقخعلرت
إن11نص1كرزللطارفالرباإم5عشرنثمروامن

ىأصرأوقال

إشجاناأإصنعاحهمردتآجاخفطضياحيىفأاقوم
كالمصفافيابرأوقال

باأىاأبهاقماثأاءلمعرقأكط2ىافيضيهاله
عطكلامهقوناهثينلتاهنامحااومأ1كأالوأين

دخىاضيثايولىملالقهقالواافممبهمتصاولسأاذاتحره
داوتجفاالصتجولىخاصوئهأنشحاانبولفملهـمى

االومافيهاءندبساالديأهلوفدبأالمعمقالاالبيماتذأمأفيكنىال
كيمفيبهيهالدينأوقالاثعافى

يمتفرماهمغوأةماالماتداوقوتتإئاناوإكاص

حكلمأاالخأضرينفاهةبثضهالسا3ابهاةأحمىقأعسود
اوقال

ورمىباؤمأثوجميرصأ4ومحأعشواشأااانعا
تروتءهـويثوالصيوتذصتحرا9دمءنبهث

اصأسأوقا
ذحىكىااسلصاثايهنزلنويرهلصفىصماون

نمررقماألصانأخمطممضمياشظعشدأبطهثادتميأفا
فىالىؤهمأأإخىئال
إفىأرامرغ3ئهفاتأحواكوحعظأجملؤئاهؤيصأاؤفىءآ

لىقاقالىلمحهـههـاأوبفيةنخىسأثووقلؤقاوكاص

أصبصلىوأ
صبمرمهويمسرثأجمحؤشأعهطعن6كا
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اوجوآاطارافالعانثعحهجقصعفى

ضأوقار
هـجهقومتعاومعنهنينذبدااخاشساكاد

المشيمابطفعهاباصقوقدبذاصرحمشعادهباذ

ثاأوقاآلض
يافليهاقهأؤمءنوالغئالهـيهالضاواكاتغا
ئغطهانافىصةفوقمقأأبعأشصبكتؤنجبة

عيصووقال

فعاونأجادماوسياذاامفوارفوافماسدنكا
أءصسنادتألمط4تجوتاقىااتاإمأذ

سناواووقمهسوأباواكلرءحاءبنفضوساألاهغفأندت
لمماالديالشيئأأطىأ

المحؤبلؤبةملىكابثوامحكأغداوهمنذمافاثرأحؤىا
اثحطعهحمالةيمدغأمىبئبأدائبئفهحكتمو

دلمحدأأفرافألىأقاأ

افمذباالضؤجعافاصفسقوقلىرهءرقفمدطإفحمواداتأكا
لىالىهـهتحتهطءلىنجفرشقكلدتفوقتهاودأئرغ

ؤهرالوردأوجثىعفيثانصومحىأذءخاتصبغهاشاهى

نداقالعكافوراغباراهنكارمادههددالمحإصاقا
الوراقطوأجاللىامنغؤاىجماممحأفمأيممطص

رأفواثأشامحئأثغئىطامةلةءهبموخوشأفابةحةأش

موبههوعهثوآيميكيوىىشهوألححى
الذىاأهراالمحوويوموباخمألىعقئأغئم
دمقافأنافقوأبأاققحهأزأمأخوق

ثسأا4ؤصبصاعئواألفاحادؤلنتاالآإلساخ
احمأاجمالديكفكلثهثشأاطخاوؤوكواكهةةأآكؤالأوءن
يهاثطمأاالهثالطاألففاحموقكإاحوقأثعإفاآأودمحه3

الودته
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ايوآفياناتعرتأافيفغالبعدهمامسبرصتعراواودتها
ممهاألوديئاقعاللأفا

صاكرجهألداقلىنادامهسضءبوداعه4أمود
فاراهلىأفيةكااياكذحدععدعاالىبآجميتططرفط

داليئاصقاأل
دصحهـايدالضسدثقاناعمكبفؤاالىكووأق

اكمصؤوفيوكلفعهلصؤوشعاذاغبحتمقلبى
همهلضفلىثواعئالدقيشيئ1دفىنفا

ءارحذتفقدأمهـالب2امعلة
نجارلى6التحرقينيثركاوجنلىوأنت

دؤ6مهونقلمنمهاخةوخ15اعلرلىممةمعتإتةبنيئداجممالإليئأؤحالتإ
تولمحمهلىأالهـثربرئاذاهبتنفعهاذاتأمللمجاث4نالعيفط
ثةمريرؤجاهاوأحمرأوتبماتقثىتلدننهـعهرضمرعهفابالحالريد
دتاقطجلعاهـلناهـففيهالمحقمقةصكلىيخه2االبهقاثولألآفىواجمما

قواق1يإبهوماأفغهقوألحالصآحرفىيةيثتوافىايااترتثولنهمعاى

الرأكطلمحانفونحانارهلتشعواظمحأبمبهرسل4طجوااوعلىؤلم
كألمجروفهفيهـأتئهء8اأعدقلىبفىقابهمجعذعافأالتهائهلىالىقماعالمأل

ادبنافمطببؤفراجمقخينلدادبرإضلدهأهتأدنيطىالادىنؤههثهيمالمجا
خوهثعاجؤندةفريفاسودسهدمممانقاصقلىأكطلموشأمحدشةأنءدسمإلص
4يحمامحاتمأظاوكانبهوقداكشدممعهمخيانهأالمقثخالمايهقىىيئوغ

غلجملعهخهىالمحفودنشربلمهليينهاهوذاتؤميهوأعنهويعرص
حعفهآمنإؤقيكأتإامثنهبإتزمااهـهوأجوصنجاوقهكؤتوذإمسثوا

إبآرنجئيلهااوبئوفالثإوءدمحلهلمجوقمبضاوباعةدتجعلهناوحؤتبماممدلح
كأاعماوامحكطناأكأةأنهافيمداءهإكاوقعضرامحاطهدوبا

يقرئأيمآفأثإللاعذاقياكثثرىىأقاألهقا9ورله
اوحمافئاولمحأةاسآرأطدىءبعطلىاد46با

ادالمسسهطمحىخاوإلمابالىواههمنأجسلملم
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المجواصلهببهلجموفوئعنفسىلت
دكاىفطعناواقلىنارفالبىهبعناهـفطإ

حرادىمنذاكجمنولمابدونبتلباافأحوق
إلبمناضدهمأعفهتحملووحههوشعرهقعتهواأقاشاتظرففال

كانورطادلهحصاربافونجاتهينالدئلجيئالىوقاخماإما
هارقودالمجالمقلمتهمكاوإهىحااالموإماراماهىمثقطةايثرا

منغعهمقاجاحهمووجلمودالملألبثاابهيودسملءخفجتحاءإحأباليا
اضواالمحملبلةعاالساجايدىقشبهانالؤاتصنحهمثرابأحمطأقبلوثا

افهـناالتحقدالمحربخالوةيابراجوادقرأقاتاتاترو115يابدان

دىقابجادلهابصثىفاانةاحتوقطأكأجماأيثامومكرنالمتها
عثهااتنارموابمءصقفوبرتلهإضطةيءااضأةاأفقالخماوا
اغنىالمحرطضاإدغأصىأنلأأفووايالبهىيجزءنهاا

وبدأأنأبراماوذادءذاألنان4امكقصؤلرهضيو
ذارإخوهاعمممقنه4عي9شرقاقزثواامتارطخنث6ركاأهماحأ

االوغالمفاصلدينماحمبواكلساتلاالىإنقوباذارىأقالى
اضاثوقالثابهاالرءتوامتلدةعقابهااعاوثاائبالتقاغلمجدرأنا

وانأغرقتهانآلىتهوؤدظسلةأاوءسح4إحوفانلىصهوقدأ
صموأحمىقهـوةاالونارافىالعدأعآاللهن1إفغصاشأأكرجوابوكهصرقسا

الفاحوقهبنمىجميبلبموالننهسأحدؤاوانبعوإرهاثزنها
قومفىءنهذالمقدمثيتىرآلغنجاالدينآخأدلسثاوقأقصبهالناو
قثصعهادطومحإفراراوطاباأفياويةووهقوالموتإلؤدعفرج

الىءوكماثمالىقوموألطعاواالآعددوهنآواقسإلىالىمأعدتمثى
لمل51شالممن1قألاتناوالىتدءوأكأاةأخا

صثهحالىامقالهاوحأولووقيز6النصاقانا

عبداؤكطهنلرحقاءلطعأةفأكبالىثصهاانأتأحرةغووانيا
أذافقاطباضآطإالثواطهائربخنحأنإيهودتبوأعلماخاءليىأأء3ا

وفأتمعالؤهـدوأوراأااحعاالصرممءمصثائمأماحمىطصهث
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كأإعنلىلساطتةابعضقالفهـوبالىدمالاتحتنخرجغناحي
فتهالأبولىماهنالخدفقالإيخايوكاصأناههوقرطاوفاوألة

دفسوفاءهجماقىاتواذالدهرقدركزلألتالنىايخاانا
دوقعثاحربقيامنهمدارهبابتالىأفواحاناساتر
فقالابوالخزقللقالثممسااأللمهذااكانمافقال

أايسةاونحزوممابينلهاوقابتذمنابنانا
دههـاصمنأثاماثأخدمق4اطاءثاذءضةضا

أماالمرالىقالتنصوفااذلمآواطلقمما4االفاأبوهذاماكاناوالىفغال
فقالحجاماأابوهنؤيالثافطواماالمصلوقهؤلىلباابإلخابوفقاألولى
أوألى

طصصاعقعفكلونهصئاثلعتأدباواحمشبشمفهتامقبناكن
أيكانقولمنثىاىتيماأناذاهاوليكلمناصثىالةان
شيئتهارحههـححينالدفيابلثضىإقطاناوموالناصيدوانثدئقاثأ

فباوفمالجءبحاافيينلدرابد

لحهالوووووايرومادنارهـطتلىلاالذىأبنانا
االقهيوصىأثبمواباتعضوثرالوهـىعلىهقاابأقداحيدوو

لمجاخماجلعفيفادينلملطأقا
غركرفدفاتراهالطمطخوبا
قسدلرباجمناءلشغالىهـضاحمما

كالغداأوقال
مزحرافطقاكبابطفعفطع3لنثأخلهبعال
ةءشووكشعيالفااهسفثباناهحإكا5

اولمعم1وقاك

اؤفىلثاطجثىعزاممهحسنهوآشىليابإفي

ىاؤثىوحمافقالوبصهدلومفاجفاهفمحناكقإ
يااضاأثقال

قبنفكاخيوالمفأخههاخفهمبحقىباطجاهطو
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نحغبهعداالخوانهعائاؤبذبهورمقؤامحمفيأطا
وهارتحافىطاخلهيكونانافومننهمقالعشهاماعلىمبعفألوظأ

ىانعتاهيمابراوقاألههرمأعامفافيغآماإابكثومنكةضأ
اناحهاوقلوقدعالاوتايمنصمعياخ
سابالودفابكىبمهذتوأناالشعلىاالدية
الخافيوآاألءنعلثوعخومخاشمىاضوابهغ

ثثافابتندهوكافيرهممةوزلالشامحويومأءلىالفيابن1علد
اوزجمرأينلهفقمالشيررمضانكلثديدالمحؤمقيومئذكنالهنو

ررمضاقلثهفيالتكأصأتككولهفغالثلنايميىةمعافىفقالكنى

فرؤدقالنقهباوتجلموالنافشملعلمحؤاكمرعاللبئثا
وفرفزضواوفاقالعراهقمورفااقصهرأنأفيصدعو
عثفةلمجاهاائعلىصأنجيمالمضقييننمححوأك

صاتاأيفيةألوظ
ؤواصهئرعةالصفئهبفنطأشها

نهاكبهينوماخىمعقبمهنكا
سعوألفرزدكىاوقال
ءطقدوبهخطالمجفونمحلىحبهصتلماطمنابدكتقدلوأدط

ناومنيئابعسدناواوالراتأهدمعمفنمقدصماهسهـا

كأالمجزووومواالكالاونأحىواأهنااالباجم

بددالديهأاإلىنحىمابنرأدرحقضبينصفوالزبراكوحوماكنب
هـةوفاهأمأفاةاووأطئىفثهاأممابملوققاوحمهعةإثا

لغثىعبيداناوةأسابامحفهعحوقاصأثالدينوابزإمششاانفاتسعملىا
اوأحثىمحىىأهامأاالثواءلمحمهالالىزروويخم
ع11ءه وفؤمماالنمأتوالؤاأالفالضئوبكولرإلخخم

فةهأنمصمئثتمةأكماؤلمطعءصتوالنولىعثح

مفعاللفاكيفطكىققالدأهـطيؤصموهى
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أفوؤداقاوقةأناتثاااثعالىثكبهمتتوؤقحاجبوءتاصين
صبمىالمحوشاوإكزالاههاعمعادفاسهـلىوثرحبئأنواأضبالمهو
وترىيموحملمجهضأطأاقأديعؤألمحانمعسالهجيياناخانأنوطلى

ذرفأاوجاورذواثبرحجه5طاابئوصثرمهيخكثاألركطحثىتحتى

وصطهلىرءوانههبناادلةءقيئمصكااقاءلىالذىمدعاكارائمىأ
إكأبأأممأالحمزكالسودهاافىهسملىةاواولطالمحزممنقكلءررال

حروهـفاضواطالصعداللمركصادوآلذاهلكفعدإمديزماصثأوفى6عادت
أوأمهصآداحؤماأنيهأصحيلؤنااانالمألماةمفها

ؤليألبامهارامحاعنتثمافاأمافىأدمعادةاىو

قثىفالثبهـةمممهمنهافهتاكأقصكأقدمءدلدىاحربئرراثلثوودف
أءاهماغلىطاصطاشااىاالحرالمديدأاعاحمامموذالثإإحووودط
رلولألهمساتبئطلوسكههأبوفاثالىاوهـ3انصحذأشةممناذ

يئيدالمهوفأباطمثرووصئمكلأصيرهخعالهدأكصصأرناسحانلمتولم
لىإءحطاهبئائضتالقإصرمحااوابهكأئثعيهالدكأهاااجوأل

صمأصماينءرالمذاىنئهوكآتبالمةإصاؤأبثعلهايكاللىءأأقوإل
قدمفيهخاداواقأيقيوءاحالفماوثأسالماآفثىىانماإللمهاال

اواءداءكرأا2أءفهاممسالح31انااؤاءفيعوجماهـىال
اوبعوسياهقاءبوظهنءلهفثأجمجاووتوإناالهواج

وبشهودنإمخفأاداأساذاالمحمعاقهأتوهبهيناوالمفمقنالىأل
حضكاىفيشطإضافاهراقء4فاةكانحمأوولالحوامحلطورث

يمرامحممالطفىةتجإلاولوالأقدسصدباوإموآاالثاؤ
وؤصتاثتمنوماواابهقدبيافهحىتاتثوخآبهعتفأ

كلهثااكثقىأعكمفعهااعأثىلىححفمنتثكعوأفهمحياامه
فولظدكفإمحي4نةالطالىثماأقالماههـدالملاأئدهائوقث

ءااوةيامىوصاويحوقعهمثاأبهيلثسونواوإ
تإنأءبولىصهماويامحثىاهامكةءقال3حلمضاغميمحثىعفسماثلىأ

نثاسياومحضاههنهيمالهـىامقوكلطخيوحؤممتىععااهثىكامقدمصعا



631

فطابوفلىهيغلةالضدوفىعىعبعدانياكهمرأوبنعميلاوأنعاب
ندالمحلرجصلوهلىفالىوحامفهاوفؤءوءلىلىيفانءوانخماكأل
ارألىأبأصمقأيثنوانجؤمابناوألىرفازوالىتسينحمصسالىحميغ
عزالءاالمحوتذلكاناللدوقكلففعلعمىاعندأهفىإافلىوابلىبالى

وحالكموادألكاوجلوأوانهالهالدورنايسب4وهأهلحمووقو3ال3
وققموهءلىشواردصاثداباالدتدعةصضاعلىمبىهىباائد
قاهليخات5فالىإليخدموأمثعامكعنكاهـهواتامارىمنماحندهم

ملعالتهوبادرداطرافاثكاماإلترووإلتالتفاتلمحالتأضير7نووه9ا
والخألفضرووةابؤاالمحاأمحااووىائاامىلؤكلماباطانه
لذالقلىءطايالمزاوأماشىالمثكاععقألمفذائراعكركأ12افدإن

نيثاةميفاإلبألثالبنيتساديبمموقالطإلزحبديهمفادممطمعادقيافاةالهفا
محعسبةءنصموشالضاثقكرأمحقىلفرخؤيملىاآاثغا

بردوالىارشادهافؤتهةاهماوكالمجبعالقصعتقاقأأتجطكءصيإ

صبيلعغالتفعيلاألاضافاووقعتتخافتدةاوآهاافىاكلنإههالمحنا

مروضييناصذبمالصكهالمجبالرؤكىرمحشالىاةةالبمالرلثمآرو
آومأواووامابماهاماخةإتقاصكلثةوصثهلمثرجبلىرأوعدظمقوأ

ومنهاالىأءبتغوا1أءثمبماتياروانالداهذهعالىدامأوامكاهوت
بسوكانوجكانجبالمحمحؤمهنهثسهولسارتابهبهاهسيحادعقاثىعيىمق

انهداقةئوابراالىأوواالائطءاقبانثساراواماالرقىأءوأأكاها
اعناقطخالذىاددلقهلقاوتمونااإبالصاميهأوءاكارعاناا
ألثاءالسعاالحهننطمممملةقاكيصهواسارعيصالعغايمأهزتااه
وججمووااضلشاءوالنأاذأغلىاصمفشههبومغبقىوبساهـفيةذأ5
بالغاوعحثاةرأاذوادثدقوفأالمماالسعفيدكهدفخوأ
لىسوالمعالىيههطضوقالدواثالةاهـثأدهاوأبالرهأكجمعالتؤفهع

طمأالهفطوجملوارالمجونفرهصكونرفظمنةصأدأجب
كطهاللهـلمجأهمالةالرهانهـاهلىكيأدياجعلىولم9ارصىأجطبم
بانميوالرامأدإلنعوأءوالءابعلمحمببتالياكليم
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عدرلصعراالمحارةواهدإالمضرفيودفاللممثابخدفووعردررشاوبنع
ايطعرطثهيلىيوقانبةءناكارةحزجةالاابالخباممذناوصرخاره

هـووكطفىضوالفياودألىلولدإسصاولنه

اللهفىاللهرلرلقالءقال4اللهءىرةردأاللىإصكرأيإلمحزمافىفهـل
امالدافثلوفاحديثالرضوأؤانياثىاالالأهلمطعسيدلموسهإ
للهالىوكاال8أطاةصمراالياداأشوأبداتومىللمخوقااثالدزافى
العصوشدالوجهنحابأافؤحفىفسأايطيبمللىاوس4ءله

ديلالنااععإلر4ءعللهارضىقةحغثأببالمحنابنمحلىومم
المحربزأريدءرماقالءماغؤاؤةةابوءلهفغالوممعءكاجلدههـوىصسطا
اؤممغالشفاغولقردالىاولمحمدهأتضةءنههـثساهذهقآلشصأمالوا
خيرجماولىيافةقوعاضأناءىءنصاناماالارأاالطااشاوقا8دوا
اداصرءوقالذيخمثادالمموودينالاأصمرداهاالمرهمناصأخدأناومميثأ
ثفىوسداهالىصدومجركةوثمااالمعزيورثوكماالذبهمكلومالثمىا
وقائاواكالعاثاالحماناأفثالماصابئلداكلالوالداوعلصاالألسا
هـ3اابتلرلمحيحرماوامأءبووقاومايلىاايبمزيداخآلدكىقالصاتمأ

وماإفراااهبوأهـدأالخرماجالدبوأطراجما82أشياابهوأطه
يقوأللمرعامهالقهلىصهاللهرسولتسسهـيندالةوقالقبما

فلهلىءثيكلانسزمقلطظأنهلمموعايهإلتهىكلزوءنهرأخاهـالمحمحمالابثاط
كلطناأولهفليةصالحوثلوفاةاوتولمطلدواجام2كلفات

لمحمانكامماوياتأبابلشىاالمساانواوكز9دالفدرإبهثن
بدنثختهلىامابدواعمأخىرفياظويالنفيامااحراكةأالمنيئةااال
رعتسوقالكراتراخطفاءثتماهثذاواإقاكاؤنذدحدغواذااوالد
وانأليذاماتطالىثالةأشىءاهأوءةيخالمؤءاميهللثاورناأله

بقثهمكلءتاوالتأرأفوأاوياحفكءنلموجممشانالىعآلشهبهاخءلى
إنادرةمفوتهةشقدفيوذوفىىكأوءث5فأغمادلطواتنافىأعزبهائفواللة
الديخاحيالفثتأاراتالثالسامقرإتالكأإلتاعكأبقوأت

دولرأقفاولوفالمعوأصثتيطامجادالدينف4ةافكلابنئكوابنممفير
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فكالكلللفدمحأىتتعفهدممفىينصهاموقؤعمذحطكوإفا
صؤأحمههطهانثثهلشظروأخهحلمصيمنأتطمثىؤكلأألمحئكأمفى

يراكفرأنانمحادافقالطحألثصاىب3ءأضياهماأهـأيئةمعهكلوأ
نفالمايرلبلمقانفىاىكألنكلآظقالءلىفيؤذإكتسب12

توكنمقاجمهيومافىبعينأرمالاعدومدانيشلىمماوفىذاللمحمنه
ثوهامرإءخاقسهأربعيز

فغلىاكالىالتامحههبنءعقعبحاوينأفرارالوفربفيألفلم
نحوففىددالمذكثيرالنوصلخاصىابدلوانزباصداينالقةدولا

فشوايازاللفمةارريرةأاةاجمادليالميأصمراثذخىوألعجاكافهق
وهطلعهاصياامفدارقوأأجديداهـلىوشلماشاكىوفحاعداثك

يلراامأهؤعايماوراوقراولىهااءمعسوإؤبأوخخبشهةءة
ذالةكاديهفةلذوالء18فودهاهيبءأةكااألضالمحددالأل

لحاةرزدطاناأودةال4بألكفياتداأبأجمم ماسالصال

ئاكرمحبقعصوكدلاهءنسانئياوإللءإلىعأمجهويبدثءمالمذالنهف

محذهـموالنايبسعآأفهىحاةواليدإوغاأوأخفلناوهأوبمةال
ممأحلهوتادثاالءأبوئمثهء2نالاحئهرب1كبهـلىالفاأقيجمأأ
والنالءتدجمطحوافماوءضثضثىااسفىمرينوالصففىثىصمحاكةعأأن
القهأبقاهئالياطاالوقمحقيخنقالي91ثريداس3أدوانمةاكوإفأنعهيئأصالتا

لمواللملتهسالدقعئاتهنلمهقوصسورهسنزاحالوبمدثثماطثوبه
يوأىةخاالمميولىءآلثأكطترصالهؤداكأثااأإشكلهـفاأأكش73

اوأنلىأحااصكهلوكألبأةايأفعاغفيذىادءطهـيرأثإخا5م9

افيمهاءلىفيءشأد34إحرسوأئحثر3نىكثصءمأتثىوفأئمكبء
4ةلم93ءةمأفمالةأيبرسهـءحصعةص اء5تمءبم

ثامثولىحذنحئالءةهـصازشالمأصزحعاخعس1اسىء
05ءماا11

إمغاأحزهـفثصإشألادباالئىثنالدةبصي4دصممه حو

قيءأممأليهوللمه5ثصاالهالصةإكىذؤبصإطإكوءضهرتوعه3351يا

رالثماإلياثرممطأه5ألمحاالاءأأأتيمىس صيماصى61صص
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ألاالبحفالمحنعامرامناوأوضيعلثالئائمحمالبقرابدلصقبدال
اتقراهءماثاقهأيراقوأيلالةساةظومأمنااللصوداسمن

أنعالعفاءمغرتشاكةاادقولتلىهةء1اوثرثضذرعإمافنموأممهيظا
أخمهذأةواكنأأبمذالذهحألنلوخهافرأءفاصبتىاذاألحظآنمموالنا

حمةبهأدؤةثعاعهإءاصثفألهنسسايسالثماهواأبيهااأبقوغراباراقبةقي
سهامسشاتفطاثاالمريمىجالىبكحءربكرالظياتأئواذا

ىالتاايرددقهإيةقاوامى2ايئوالوبةبمففلهتلمصصملههونعاههءصا
صيخأللموألناءنةثوالىعابرحكبأللموالمىوبهإةاكفبأموباعئاكص

قفأقاماثمم5لكوهااللقاجمارطاوعاحزكمحسانالايقببهؤلهث
دمفحىوفىاقيينلدازنااضساوقالانراا

اليىواءطابفدفماصوعذقمسدتدهرفالغطتا
اأتمماطالمثاماقىككلمثدةمنودفارالماحات

ثعبىنمحثمامنأبوالمحىحضاططابداورابرفىواوةآلالمجزابذوسنعأ
ولهااذنوةالمجغامعالبما

دأاإلدكةثاخا لمحادالمومحيانعفهمقوكلبمامأثاء
قأمئواةأالهاألمجمةةممىهـاأينثايألدمثعكئ

قرلهأث

حافنهعاشوأتىالقربرءيءثثماأألفىاالطحع
هتفاكالحأيخأمحقزازكافاصدءذكانأوان

فهاوروقععهب4صرهثعتالومكيعشالىنحمطصشمصلىامضةإلىأ
سقاعاءثاءلطتموومؤةكتلىؤاوصىنررداافأحابةءكم

صدأمضثسحمؤضطثرأيىغنالصمعط8ءحوعبسأرةقميارأة

ابرحأعإياأكأطوهوؤقكاهوشىإهـميئىنأوقلمطوئصقيءااءى
تلب4فعحالألحاكولىةالهاألالقماومتنفاأف9وصكاالمه
ءأندرممعمفطإثثىحماءبءنفةأباقكاخطاالنألبم

لمعشاخمهـأثحوأفااللمحهطءثفىألىفوصحصثعاف

راكا4محلهطصإؤودووووا4أزفالفلىثوطثصحطن5دلهإتام
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أئغابهماجفثاغعااهسفطألؤحالذصعالمثأدالؤوىاحى4وظنا

4هضقاصرتادززماأتفمالقدمامنكرأمافكلبرلىالمزرعنمه4لذو
بءحاليعاامنالمأاعارهقامابادىهؤبالأإباإهدناءوط
آئحأدعماالنهيىةإعياةلمولصمنقلتأتبحماأنمبللمألغمث

بخهفءلهاايدمنهتقعويالبعظاههسقيايوصدمافومث
فقلهقدطالأهافهعندالخوىكلذئأوأطرحافهثالاولىحركلبه
سعيهاألمالمطاكاءالظ3ءإءالاممالمشلزباطهـرهلىهـوهـكلثىالى
ةءلىةكونتةأوادبكهالدهوغنطفيهفثمىن4قتؤاأنيئكهرتوقد

كيهزافيثىورالتوقيرمحبثىمنخوفهلمطاصتبقآفالىورلمتالهركرجه
ألنهقاءوالهـفقاالهناهاالممستئثاجمدفالمددوىوادظجيصاالولدفىبم

ورلمالىبئتوالسأيمرفيمواليثلمىلمعطولىئجؤلمجملإلننىىأي
ةوظونحهأذإتؤقيؤوالومحثناالأتءثوصيكانىءدرأءإ

دتواقناووؤساضومتدئأثؤأأخزأليداؤمرروطءاءقيوأقصالال
ربرفىاهـا2ثيدةأهفا

ورماسثنفآمقمعاابادتحىكللصادؤةنعاهـاتأععؤها
إصهاانىومقلةفتخاقمىألافىأيبقصكحاواناذاداإفاثذةاوقأقالىثم
جلدىوىصالدهوقداصالنكلألرلحفأم2بذىتباهـ

وادثالالنالخزلصةروالادكطعؤؤتقلىايابامالناللمنإخصحاللمث
صاراننارىمنبعرأفثىمافالشمتالىداردتنىوأنقدختفوبرى

رجلدملجحلمثوبينىافىلبدكهاتطاقأالولمقركلةطؤتبرشهـى

أءبحاأىلمءقأهـولمووتهمثاناص4اتهقاعادقاررتهوة
نأملالهوواابوهءلىآءتأقاإااءنكياتكالالهـع3عقأم

فدرهضاسةصابهخقدتاالثبأههامءنلهاعوازءخثأتالؤئث

هةدعأ9ااايهاتاجخسؤءععنرونصاواتااياتاأ
أفرهافيأبدولىامن

لمحعص9اأإوطهأحاليمأااكحمفيىلهشااالدهءىوووأآلاثيلءفأ
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غذاهولدشهوتبحاورطانهروممملىوقامهءاادبلمووهزباردرالى
لدشفابالمكلاداولدحمعطاحررماإللمحودلكلافانيممبهطءلي

يخاوفمارجدالويفدرصريعاوصثالاغوارز4يوؤهصقاومى

الدماخآااوحءنوينورددهنمحاقخآالنحىفصارتهوع
جيداشالقعاعدوصصدزنااخووصدااعءفاوسويغه

سدةفىوهـادياتمقإمسثرءصعاشيثربرافيوأدادفنعاناامابنر
صراكابماإصالبئاوداويضربامابهودىالعاأدطةفاالمسدة

احمهالندا

بزنججاوطنافياليمصوأطكانهصونتعدىوقرع
فاإحاحارلوقيلإلوديلؤالمواتنفيماحابناقاوذنجاقلبط11
إصودأوئاوابربسوطانوايسددوا8سحردايولداهواصهكناةثا

قخاإفميبثواويصفروويقسداثونامواجملىإلبةا1هوأوا
المعقزفعهاشقالفآومهاص

مقلهتامقا4حيقصطبقلىصهوأانيقلعاقوابذنج
لشقمخالب4قالبطءهعدكلؤهاهىأفردتظناقلوب

فىوواقااونلثجقاوقالأ
ومنبذجغهفاجمخذاءناتالذاصعت

كوتجاضلعرإلناسودهامهاالدء
ولىةوثبهانباذاجبهدىاالشيخهكىكالثكلمماامالحاحبمحألتوقالأ
ارمماناولواكاوااصحوهم4اشهـومقأةةمحونهءصاالناسانلهتفضفى
واذزاباالتصأفرفقالةبهاناذلصافتماتقوللرجلىلىوؤهادآضيرةتك
فأةاجماطهالصنةالحمياصضىانهلىفكللؤؤومزصاومغاوبابعاودوماالا

صاعأويعهيوالصاهـوأصلمنهاجايمحمالىوظأما5والمغفهـأتدكرىاللىحش
ووهوطهأوقطأنهءااألكيهاضوووالاصكالمحدءهأماقأردتوا
واأقلثدتواسعالفبالإهحاشلوالمرمنهكال4ثوة4ث5أثالهمىال

ادنسيالهولعثارقتهشلىآاءدعوقوهوصوالمكلامافوأر
ءاألقثاولىفصطوانلمقاأندهطبئانلتلوالءقاطألق
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دسلىوااإصثىدوجمرلذافميبمؤاقعضأالمعكىواحرامثحو4بكصهي
4لممال3تافووالمدحالمسافاصانيانينمثطربهاسألدييسوداللنؤو
وطلمنهاجافىبأحؤلةقالىقاكاأقياأرلالىصثصالىكئيوؤ1ندسسمدمتثم

افتهجطابامةافيفىطةلصازاساوطبلمحأدةكالمنةجميلول9رارطعدش

للنهامنىافطلااصسارمسالةلىجملايبهتلىثإبثاكوتاشيئ
قالقاصياجمدوترلىطناقاافىضهدممبهاجوقدأخلقىطىهلوبفىيرةكرايهضحذ
ابزاسكبحزوه

صلوااءشامنرأسهءفىثومحاوةهاؤالماهتتواشثإ

يايرهأ

قاثعهلىاجركطعانمعا2ابوؤيهوإمامويهالىابعسأةاتلتوالمما
األولولفيفوغ

وهاقاحمأفليمن5قأصيىايولممأولطو
سىقماؤلىهىوقاققاءلوىقايهفق

يعغالحمثيهاوالنهاعيهدتافىفىااللدوققلمحمحنيغحصمينهلم
صأئمرقكاالمطأنفصس

قانامخماكهكطأغتأط3قثربمصوقافىألعىالويم
العطكيماامياىفلذايوأيأدةئافرآدإئسملآ

روهوطإفاةبوهويركلطتاةوهوأجؤئةابئالضياقالأينلمفولمابمأا
ولاالدداويولدمنياجماوككلىثوثطالذوتجهابطةناةثأفدرجنأئ
شهاؤلخردألالتوطيندفعتاساقىاففعاماأصوسلوال
دارلشفالافىاورهبااألؤليالثهنيمحرففىوافيخماوأظسوواثداال
عىصراوقووأطعالماحاافورضكرومحرىثلوأدأصهنرداجغأفىلمجؤوا
ههـوواواوشافياالكاهيوةأهاأسطولي9الةنإثااةالدوا

لمفصماباثفسصاجهكؤأاقألمبفأوثلوديتاصأجمىأثمبمحتكسوا
الثفىألمميومحا

تماأباماسإوإفىكأااألأصىإ
ديالاكاغوعوفىةفاالحى
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ش6ثباؤابوهثىرطوهـالملمنهاجاأجودهبؤلهافالفاناخإلسإلم
سعالىاصهومايخاكتةابرودوالمحرالرةاالمنحمفهوفعلول41الذرج

فعوصحاطاثق4اثدةناوكلىلاوهوبراقيلىقاقوفيهرووا
ياردةاآلةعؤابإضرامهوافضئويوهـيةلدمولظهلاعأوهن
وأجودلونامنأفلىكتهخعنةهـأسوداثنفانهوابهطؤا4قالدلمق11
لمؤثيأوووةاكرحرحمحهفىوؤثاالوفىةالدرالبموصاولمابتا

مقحويغمقدقالكهكتعفيوبوقيلىملطفةبورقهفبلىاالفىومحاب
بهاوأقملالهضتفائةذامادالعاصاوالخروةكلصوااثعاب1الى
امعوصصوشيعةمنهالهـسودواالايهبدواسموداروسلابامعوا
منضعووهـإءورلىاألصوأضجمائهصقنووالمهرا3االصعاحدسا
وبرقاالثيملىدتكصماوهـاكىلدممغميووهوبلىامواواالمرىحإقولغا
ابنوقال5ئهىىالمحدةاودىءلهوأواقربرلافىصالهدىالدمرقس5إكذاا

إقوافامماواحإهاقوةهـصأاوورقصلقاورقسءيسهعقحماصهؤهركف

افيوقالىمااللمحيألاشوالوطفمهمحلوأطبمانفاصملطعامفىجعلاذا
حاأوقالكيىوبام81ممجووذوفرقوحاومااصااومحقوهوالق

واخفددلؤلدمحهكومالعجمهأرالمىناءراطودؤآاايدمورقوائأرصق
ههضثفمواناليهاكلقهأفبعفاإلقوأممطهدالفلجاءاتفاذاطبئطوال

لبرجاقوبلمعليهـأومحالنفامفمصاالجمودأصلمانإكأقكثاهلووفىا
4المحراؤخفعهجته4افيمصلافصلىخأفتضأوايوإنالمحهقمثئ
فيصصاالنجوأحرفالوافوأفلطأهفهنوماموقمضعواوهلعةالمق

ذيطولفءثطوهحوصصه5ثاابعوالوصاوهـالرإلنيضألااجوده
دثأااثىأهـتاىكمماأحيىواتبأءةفيويزيلهإبدألاادضاوجلدما
ضسشلماكىهنثااهقسماالوفأيضفاكطرماواواحمةطضايايرو

فأأدقطثىواالمحاضصبهوهاوقهاالبعاكأيااالءواااهـبامق
فعالبادابهاذنذفلىأجهواأووراواكامظفرااءلىووضإمح
عوهوتاقأضتاخمأضالىءنثبسقمأبفموايطاجمكلعامنءمحدةحميضو
سهر51وأفآوأبداكزاوقأوداويشيصنهإر3الواوأصلىاال
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حولهسيأربوماينالصوقاللهغدالاخاالمحامفىوأتثهاافلهيفى
خصهبابنوقالتاجلمحيمكلكئجامحنهيأقحألنبصلىانو8هؤلهدلطث
مقوطابجسوآبعمقألصهراءبئخافلكاذاحراوفثرأكلهبابم
صعازيىهههةاثها5كاللثأائهااحباكرهكذاذوم1لروبمأوم
هوصاواثصواألوبممنأقوةأمركبإئاوافىرمهكامبوىمف

ملىلبايإهنالرقوقوكلوهثصأ4إاخااوبعةألراارجةلداألبثافت
قحلاقتلىشربفاامشهلىابرهوطهغ5ااتيوانننمقخوتشأاكلدهو
الخلقلصنىووالغوايوالمجوبثعلصاكزالعمعلخلبهقالهطلىادوو

مقلآدالفوسورقهطبيئحشىاواثلمحاقاأماقءنانحوجطموضا
منوهوناخطهااللقرثيدانالديخرجواكلههاثثوآخرجفيلوا
معاااينفوكلبمسغعابئرابأاممكلباياقاوءضةالموخيمثىوامال

يخهبموواإيطمفمعفهمصدعدلمحاثصهوعقرحالقالعنىوكودهبن
الناوما1يارهعاندافىالمحثاالوثتوحمادتةواألذأطغوا
فربههالىمءذالثوصووابطضهفتإسىاخببهطآلمنلىاهصوآدا
اثهلىصىنيىاأعرناوجهسهتهابكومطاأبتنجاقالءلىكلوكزلمالعهالمأ

بعخطوقالىهكلئالهتؤلءلىطالمأقلويالوقالوماكلبأوسالعيه
4ثالشعوا

نظراكلءنتبىفلىاالعةمدةثأهـسقاكففالؤالح
درراحوتدينكضرةطقايلمجبىءنسصالها

هاؤيأخاواةهاسكهوقؤاإلبميةومغدنهأصثبرقلىقيوأحمكزبوة1
انثاضقمؤصابياواكاالودائةردوكأفاهالأاكردواةثأرص
يخاشأاالثاخهامهيطوأاالىمحاموبوشدةكاوهفيمىقثأطلوأي

قبىأولةوأذامضغتاءوماطإهياووايملمىفؤىكصيرلىوفقبفطوفيها
ألاعكاوةااالودامءنسويدثمعنفولزمحنكلالبنأمأوصهأخشمح
هدغوتأفاوحماالوالللبشوجمطكإعءمهلووداقوواجهـةالسةوأ
الرأممأمااللهوأجاافأءصهيظالغوارئاايقورالاوملفجموإ

وتهاأللفهلشااورثوثطوكأاالهوطاإطؤعكياثصرز
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انمفاخدرهمانحمادةعنعاناكفوهوتعلقلامنستىلبهر
حهعاواآأطعابعدأامماهعقلمجاثالئامنجمنوهالدآثبئصتبهلا

حما5فيلمحكرتةأطويهموااننىبهففوالبصويظلمالذهنكالطمف
لىالةظانهلموعنبللةالىانبىابردءنكماالبقلوأهالىهـةإا

يمرعيهللهاصلىلنىاامامقثنألىسكنشلمكل5وجمارثماأثقالمحاية
صكلنءلىراصايخازالمففانهاممارةبملامواثدكماأحفولظأنه

يهانابنههخذالىلموس4علهاللهلىنجااخدخالتالأنثعنهاللهوضى
بثاطمايقلمنبأللاؤويهفنظراأباذروضالهيغالنابنماتفتاقا
لطفة5د8المحانأثمصهالمجرالعقانفانكهتطركأصقرعك

صخقولة4فائدةالهاطووتجاوخنفؤاداوتحيىإمطافمبقلىايئعنإل
لععهولدىكرازقالتعالىاللهرحمهلكللالننىألابنلدينااهقاضىاماف

لهاثولأللاهـاوأىمفىأفهكرذالرازيلدينراماماانالتلى3ةصاحب
إفيساواللمحمندإلهأكلالآألتلقهنذرتفقالوضواوحوعتوع

ويهيوحنانجامالظمهثهـرازموبناوقالشهـرأاذللثضرلسهوجحصلى
ههابوىواخلمدبرالوقوبأاصعةرلهوضالهنداللادقان

لموفيإليعسهائمملضةاابنوقافاحماالاندخمقةضكابامعماؤاذاثو
مثووالعووقالالاسعديفضولىالفيابوورطبهاالوليإمىيا

ياودةأوأمااتةإواؤيدافثالمحارذاماحيلىواالمعدةقؤتصاع
صينايامقشلوصخوتتالمحاقبرالوواميخاوشتامعفئوششبهالخامى

قمألويعاثحدةلصوهوناوقوندوالدفىأأيكلخإبعثاصارحبرفم1
ثااكتأفرثهـةاهاثبوهوبهمامانحتاططقيلهقدمثانيهبالئولز
لموخمافاممىةةابناوقالإصوااللمحثدمضوعنكانمسالطاناعلىيدامن4آكأ

ائوصثقويثورصىافغةووصأمحاذاةأنبىاائلسىلاإلولىصار
أاممأاسجمضكاوالمحهـيبههالمحوعهطودصهقجدالهامصهو

ءوهزوءلمثاسققااويهصوسخإفهالمهعهواالىأادوأفتي
ءاألوهونافلمارأضإن1ذ5باايهيغوالدواوهالمحبالىفثأاليصاة

قبناوإصآضفاوقنلىجعىانامماالمحؤهرئافيلداقأفيا
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واصدباممنمئعاثوجىفالتعخابعغلعمهدمواالئهسام
قرقيحاهالىاصلعاإنقيسلىهاجالمأاهـخون1عبىائيذارفجهصيقى

سالهافارإلبميكرطعتائاادصدوأستانىوللألمهـىجإطرنجونا
خلامدطنفعفغفاذاالرطوباتلمجةكوباردانهل9ورهبىدقؤة9

االلهحورثصسوالمعدةيقوىوهوصههلىكر41دوثالنمعربلىة9جمض
لفبلى11آعؤحطاويصالهشىمطتةبااةملممشهوييفمومحمصوأكر

واذاشدخءلىلأبأكلاااأفواقاعننافعوبؤشطعاماماضممنكأت
ليمنلمحاثطالاضمقد3حإيرقانثااهقخرقهماشيئربوامماتىعقوب
اوكورذالدطممنالمرةينالىعغواذاهضيمانهوصعتجعاجرهنأف
ذاليؤتمعىالفمحلورقعاالؤهرفىابنلوظلمحالفىفئ2ايؤيلىفانه
هـدقهوواأتكأافكثرتإلمحاوىلبهادرفياطخةمثلثمأئز

ملمحطاعالودالملبالقابهوطلىينمساوكىنذحفىرهصمقوانلعسوا
سعهعدوططيئوادباونعاطأخذماؤهكرانأدهبهوأفىكار1اكإأ

لبياضالقالاكدبمااذانحلااوةمحثاينثىأوقالاجماهااوفو
جتحواذهوقطرمحأالذنوصمناوودإنجإلماءاواذاخلعاالعينهن

تواثيرقاناحساعماوأمأوهورودقرأنخهاثنلطدااسكلماا
لطلفىواجطناووقمقالشعوطقالمحقماتايعوعاوصطاطاآلوظبا
مددراماثهأنهارالللغوالشعرباالسليفهدبهوحموواةممالجمنو

دخنبورقهوانإكواكلقاعنهأذهبلانماعاجدبملهاونماصلمىأ
ويهيمدىالسعلانمرال11فألمثعغفههمحتطكاكأقفح

رىغرما4اوثوالمىإنكلكلمدءأاأصاصالعىاصأ
األصكثهالعهاكأمأطضصحلمفطءإكأءةاءذكخيثاأكىف

أيمءماةجاعلميطهـجحشاضرأفهمفماءفكأالملىونمماكافطلىةت4
مأوالهقأمفااثهاثهاقتهاراتيهوقألىليهثتإءثىكاوثخأيطث
قاثالسدقعاققاخفوابذءلهايثهكبراءإفىتأوأمحاا
أالوابطباأاضااالشابايهةاقالالذأدأأ4انعأمطولأ

الةعثالعهضالقمأواابرأقضفثأوئهقالىأقوعتمكاانوذيرياصأئى
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أمسعاليانبئعمشهئوأسالمانعاواذااهـةللىلضاالالبهىا

لدجممهجمةازينقعهالعقوبالنسعةافاصيدشبهغايماةاأل2صامحنولداث
الوودى

صادكهوو4حعىهنبداخوليوب
شادالىصبلسدهعثىء51ورديهتمن

مالغؤافسهةالالمينلدعغهئمغ1ثدئأنصأ
لفسههثمعثألثاصفلهألمما

فكبليزديصلهوانصهالمحساسسثلتهافى
طيةقطهةفئوانصثر4أامارفان

يعلأزطصيصنقلاقاهلدوكطاذا

مقولمطلفيهمامقوما5ئدثاواأنضاشلئالبالمجا1

كعاممااوثفئاممويوىقالحولهسىأخطاعالجياأبوحالخوانحمهيه
افةاالاخمرانقالانائدهعالسععاطعآماتذنتقديمثاثىنغو

عاواحينينوااانذللإللءلىئدةحيفمنأهىإمياطعاميها
رلبالىلاالقاالساهنهأماطهـيتزلبأنالملمساإمعييى
اءلمحااليدآنافويالممائدةماعنىلصهاءبياهآثدقمنظأن

ستهئوقلىقمزإلدلىاليىماسطوشأءلىالىقالقلوبنآؤطمق
أفخةاوقلىالفالاةأودئزوأوطلفائدةلقكاقالىققطاألخالالعمق

قثرلهاوذهثأدتاكطاعليمألنهاثميدببهمتلؤقبتهابذالقثتىفي
اءماىاكاماءنبملوقيىبأنثرقاأالرمسنناوحكلصالىز
صالاشهاوطحةالمسقاكلطاالمجمقلمومةاأعليااالبنؤلةؤوحهث

آلضأدواهأيهلقاتلامهـهبعاؤاوقدخهضاحهاأاامياعحواءن
لواصاولبهإت

لماواوايأالطالجيهامعالهالوانالاهـجمهؤهبو
ثاماالئدهداايىهـاسألعوالمافد3رهـلمفمفماكاالاوقال

قالبم51أسهااههدةمازوةعاأتؤلوبنالاوقاالوكفاحمأاالمإ41ا
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حههيمنقصههينظرونرهمقهأوثحتهامناثنسنهامثينب5رأفرةفنؤفي
اجعاكهءنأمأالوقالاصالماعالمهعيحكهفتايديرمييىقعلتحئى

سالبمأحقمهرظحغاعفودنحعتهـوألههاواجعامالاكرينالشاا
آفقااصامنابذاولىةألنكعثىنلهفقافىطاللهكراسلىعخهاوفايلث

لىدثداشكراكيوكليلهزهلوالوصدصولؤصاادألم4عثامحا

متيمامماعايهافلىيةمعثموقيواذاهوصعراوازقينضألئهبسمموقالعني
ألوانمنهاوحثىوءندذنبهاخلمحاعنمرأسالدممحممحنهابهايسبلركوالش

العافىءصلوءن8واحدؤءلىأرغفعاذاضهاث9عاماخالرلبنها

امنمونشاقةةقديدأمسممالىدغجبهاخاواثصءلىنإثخاوعدا
عاحاممقصاترونعنئنأعيىقآلضهـىةلاطعاممنأمالدئياهذاآإا
تمسأطمواكابهظاوةقدباللةالههاجمفشئصؤوالامحاطءونحالدا

مثهطكلامناولكناللهإلروحوفعطففسلهمحنيرؤقكماللهيمدصم
انألواهياأنفوصفااأدهاهقممطهيأولىكنامغكلانآإفالالاهافة

ضبوآونااآألماللهوزقمموامنلوالمرضىأفاقهااهلأفالط
يرؤفمنهرأةوواوينماةائةفاوئالفيألؤاويىوافأكلواوءايإه
ثدةأطاارتاخمنزإتاحنولكميثمهاواذالىوصوؤءقوهريمق

روالفعىفيءالنطإاعرهخاالاوماؤارتأحمهاحثىاهـونيظأوهدصي
أكلءئأهفضاتترلصباأويعينؤلمبثتهاكلتالممنوندمشاساال
8أاذافاءاصتها8اىأواالدأووواإصارواماإفواالخخيأأ

القهأوىةأبلمصاقةعثزليوكانتؤظالمحافرولئيضموطاوت

معظاهتالكهادولطفكاافيورزمائإئاجعلانصالمسىءأيهلىءا
مننرحعقائدالاونيلأفقالىناصىاثئهطافىثاالكةألئءلى

يااخاثىاعذتأنزإحهقكفرانشوطتائلىطللهءاأوحماةأممكالا
صفممةإالهعابهناسهمهانلمثمحفعايهأماأااءلقأحلىاءوربه

أوالحمامحازفااوالمحانافىجموأاالوالزينوةةؤلمؤدفااغاحهغ
الكأوفلمجعامطيكتاكناؤيوعياتمأفإطمحمحيهأاأشف

فهالالقصهىألحيآهوصيهصقفيهفصأحمعةبمضوداكأى
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اجحابئقولافاهـفوماحينأبهلمثوائمم3الىمصيءلمه
والفاثدهلغرالهنىاءجاةثدارهياذاحهـبا
المائدهسهوةقرآءايهمفامجوعمنفثاضياقدجن

لىنوحاالممفناأفامنلااوصلووثالىسمغانىانشديذينثئلضئياقلت
عاوفااشيئياقثلىااقالممهسولىادمقئزيلالقعهسادفيخلعلىاالح

لتماعادازقاعةفيباياكوىاهبماجمالدفيايوحانالمحىصيمسنثاقةاث
لنصمهلفظهبركاكمقهن

ثدوطلةصلىأدصماتحرمنتاط

دالماثدهالثساوأهـىائصا8لمع
دالمشحاهكل3الدهـاىسوريهط

طىقبهاالدينابرحأنامثيئ1وقال
جفاوتجامحدائزادىوانبابةءاقدوداانالغأميل
معصاثدانشاهداذاعايهاميتطفلىاالنامإبههئيجىو

فالناأنفاسينماةاعدفدةنامااقدمكألمهطافطاتمحاقاذخاو
قطااتجىةلماااالؤثينلمؤاأموحضولىخالذبئالدة

جمأءفهرالمأإلىقاتإلشغتأمالئمبوقاللماهونالىممابئةركطاما
افثأهاليمابههمالةءنكأخادنذهكللناوأوثثكنمككناهتمبياكا
امنمافدتهضقىمحنابعهـىلطءتلممىوعلهللهالىللهاولرتسكلقال
ختىالثعرت4أيىفأشالمايهيىقفاىدمضأالىونفنثلوالمأمافقرامن
امناذاوهلىينثرالمؤت15لفمالتاوآئفثاأردافأ4صيلندكزعهنىصا
أوالدارؤقالخهـامماطاأمناامحنهاللهوضىصاسبنعبداللهوم

الثإثذالىاباواسضمةالمافلىيمموفيءنأنكاوينبمباماؤا
أاأالعامأاواحقيالطبعواياوشوهاملهيعوهلكالناآلهقالردإ

االدلىابضالسهجملمأمننأهـابنعيةوكلطأمالطوصلمعليهاللهأنبما
ليأخأواأبعفطحمكماءنصأنفسىالسوفىيفالثىاقاه6ألدوا
ةحفوفالطأقصوبالةهحقئافكقافأإقمثهاآخدافىاندكلدؤاع
ءلتصدةئالاطإااهدفعندماكعأيدياسناننجمأكانفلىاا
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9جمىءنهـارديونثبرءلمحااهةتممهـاضأرقيحدأعخدئاظ
فسألتكاليثتملهاثكراقاصعببتمأطعاضىاياأهىاووكل

أئيرمت31آ1يرفيهاطصةآوائصغيرنههتابافىوادخأكأبيفأخذم2اأممي
ياهذفتطردأأنإطعامرااذامثؤلمحناهااآممهضيههحعيئ
بايخرسهدضىأعكلبعىأحراؤصاوانفقلهادة4رفيفطنجهطعاممثعآو
ؤأئقأا7صملالحمدالمخربهقعغجمدافهكانودلالقعهيخبهوا

وقانطحلىا4ترصحزبهاةفيةوهيؤثرفاكمألذاتس
04ةالى4فثعالىمحاعلوتأكلوازاء4لممعالبمبعهاةثأممم

لىابهىويوكطتامحهاصاريرفثمالوحايدتلئبيمكلبااشعهـأ

لفلمؤصهومه6اآلكلفعأمنهكاباقوبذةبهإصثاسإلللىانتممب
مهعوايهاوأوىالدهقفوؤغهـاحدةواةلقحئهابغجتذلكداله

ةاالقياوتمفلطصكمهدقاليكلىوتالعهاوااغيهائاانك
تافىءوؤاممهمأوفأالقثمالمحاقومألىفاكلهاعلمهبأثفاحاق
االمهفبمزيزنجعدأ

ثصالاتطاوفيعمحفىجمفوكدمئساءامرءصالملق
فىوااالةوفمهامتهوفيكاوتهاادولمقئواؤرقابد
الماهازوقهقاجدووحثصسةعؤخضواءهوفنهها6كا

بمأايبابهصفىبهووابنالويشيلىقاصىاحوهماذنعالتاالتاوءى
جمأقىاآلسحبهلىاامالتاوىصالاحرداسبنخعايةاباانهوالظرف

طماناهوأالارلدإلتأوالمحوثرهـادكانوصازمااثهواربعمشو
ذوءكآلهاحيلىوالمأجعةالخالةمنادداليوجدهاكاقور2غ
هاماندووئةبعماواوخسفاسخةاوهدبوضهخاحهنلعباساخأ

الازرأمفلعررافوفالقيهقالطبابرواهولةهبكثافىزضرف
دصالىةأحثاأاأخؤوثااإثوهافااتهاالكاممئفاذمذطاصأمباة

أكأافياللفيىماالاافهأفهلإلطمكل
فاهـاقأمفودءمقلناةاإبأأثوضنمجما

يضلثواالوينقاليءاحفالنأالألأكأض6
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يصاثتتسحهممهودشعمىلمألملىااتثايستنبنافئم
ادتأتاأعيتأشاالدكالاالصلىمقبألةملمىأشاادو
حإلناالكياانلمفمتمواطاعناهن4امااشطهتطءص

أكل6الألسفرةلىيقتطلموو5
آصكلافعالآشااالصكاوالتحاتشيمءاصكلأال
قدمانانجدلأتاصل5إالثنافضلطوادلمجذصا

لىقىزالخكراكوامامحغالةرقىعاسابنقال4وردؤتمالخهبز
إفيمهتؤقاضىزعوهاممجاوادماروالهاالتهقالالخثبزاملماءما

وارى2ثرأالملووءطعامدألولةثرجابنساالدكانصربنيابت
حدوكاناكهادحامجموطوالشهمامهارمأحاموالمحثىالخوامحىطعام

مومعوفاخيزهنعإلنرطهرتكلسيييرغيمائةمنمائذتهتخال

مشأثتلشعراث9يرىطورفاياضاولمجاوة11الموانةأصعداد
متافقلدإوأاالىمايومآقاوالىقالداوداىبئدأقالأض

مفهفوأصتأفمانهمزيمهطاكثرةاانجياكاديقالهيغسرأامآ
صس19أقالضرفاالحيهامحأذببهحيرالثالىكانااللواقصتالفتافاذا
سالىالمادوأرىثأ5واأممثيلىجمايينايومينكلصيديأالرثكأق

االووكانءمحواالكووتاصعمؤادفقاهاةالوؤاعنجادسلساوااهمسلوارشا

داراارعوهوألالمحوأوةممقهوفش1أبأألابعضلىقاحجغذا
وأممهيههىلداوهالمىجذ4فيىالقهئالةاخااألجلمعدةاءن

ثراقصواوامحراؤقهمزوآاكاحهيرلمحمزاواضررهيدخدتالدباالدام
بقااأجماوتالولمنجاواوانمرأمخذاتأوخباحلرايولداللمحهمامابطى
ددأابهدومابربالمحييخزفررلتىالمصكليفبزاواكضاوانإلنرقه
وتمفتلىاألجموولمحصهياالماجأهاهاواباصاداالوركاوا

أبالطاأطعنأطوأولةوايماءىقويأرمحالمىكواالىوئرعالث
اظلواقواح1وماالؤعنجاوالىحجمأاؤءدطدوءاشلمصثهالقهءرفى
ونموفطتوقيىقويقهطءؤهيانةأيومقاذخوج4اقءيإ1لقا
اصاسكءقدثلطاللىإانايادسةأاقالمحايسالىآخافىاؤبممرىحبأل
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3ث2ههثإدأبامذإلعيرظهبيئبهفأطعوآدالغأبأذفييثمه
يثهااوكاسهرائاأمفكهأنامعذالئغئىبهغيألنققالئصفثألربمفله
وقعدنفسهرشهصنرفيأيخالؤثمىاللدأيكدفاالوصلىإلصدا5ط

لهفعالذهبلشباوطأكاثصطوالمالظعلىلىفدتلهأذنحتهابأبسبا
وهعدأأهلأصتممنفقألئبغوابالدىخاثأدمااظالمايغوفياكرجانا

مهبرفبيناءولظلههافهـتدأهـاحارقفانصاصوباوانماحماتأدولماثك
فقالدلى8ايمبمماااثااللثولةثأئؤجمانرلهفغرساجداسثرتاادم

المطىفسبدالمهـهمههتقمنههولتاالترنفعصوتاممرنحاحثءكعت
اقثرآلمالثثفهافرأىضعتهقتبمرفيرلهكارأادنكأفهنم
فقالليهاتجالىاكابعئئاهالكلالغولالمكصالمحاجبففاهلمىضلى
فقالىاعضافامامظضعتهاءلىؤلمالثاورةوضايهاصحمهاترتىتزرب

إضاى1مةرىشتاثمزأمممداععلقالأبوصبزاقالبالوكفياهكاثالصاماما
لخنرافيزأراينابوبرسألمحهـأمنتخودئهنهاباضعاف
كحاالفلىاولهفرفمنعهوالخبزعندليوحهطقع
واورطصها8الكأتاصيففيحوكرقى4بمافلمتود

او4ءلىرؤالضللىرااللىاإصمأوليمصنكل

ديخاولونهظإهووكآدةمدوهىيكفكطهنأبا8وكا
ناداعيهؤويتاذاذهبايغتدىكنضاهلحباأفضةكأ

وقاقفيانوومممابهلى1لىقاأ

هوأبالماضقةالرقايدحدبهكررتالسعبانمىاالنثهاال
لقيونمقودارؤيقابهيئفئهءمه3فيطوؤبتبنما

بالمج4ؤتااغقافىدائرةماتنسداحاهـقحدإيا
4يألافيأ

الذهحهدبابيشلىحفقابعهامجنانأايا
جأصافيممرفىلمأا

الضحيوخنطاذاماكل3كالالحكاهـ

معثمكر3عئهطبهنعوتة



مم

هـاالخهىلثررعمثمتحاالابدوهـاءثل
دهـالمجمافماثىاؤاالتربثوجسه11

دوأجامبعضلؤظ
صامافقيرمقنيخسبرأدمصيرلثصمزت
لشحامانهاهعشدفطلوقأنهفدكيكلاللد

محاالكانهلاكاظااءوثاوصلمحوأماءثراألؤءييئةألىقا
لباقاالااوالعنبهاخطئحالواوممتكةحئهئات

تسجهآرممناحمهيرينالىممتأكللمؤرخلعألمحفااهآلدالمةأ
نفاتةممهلهسنآكوعماكوالبنفعاااممصورالهااثحكجداالىلعدبئ

ليالباقيرميلمالثاسدبنلىالوأوقالأجميهيوءططك4فىقمكجدأوخق
دكلهوبأقاذانيقفةسقمهتألثاالمأذدألعةدصكوفرأتكلألا

محلصهليافذهبمنينلمأميرلاقنوعاقالهذاأصامجمافنقاللهوقرأبا
اثةالذىتلهاالضرةلهفأخبرنىأضأالالفلكقالةهاستدممثم
صداقافراحرجأسيرجمنأنافبينازجالصاألأميزألمؤمنينكالنملف
فاذاممالفرتهوفاذالملطالركةادأتفالبولياذرزمنىوكأشا

اعافيهاذابمخإلةبرواحأقمرداقتنطاثجمنهزائرىثظصيب
األاهتلىفلمإلةالمألنماثافيمفووصلمسوةااتسماافىوقلتتممخهاأنق

إطامأحداولمصدهاافلمحلاالرااضحضااطلابهدئبعداناقيا
هـمقفةيمقاتالطالففهلقالوشاالاالنجاكااالانفقسىفاصإلتءلى

المالبيتأتتادتءكأكواألأنافناابروبناقالطااالاتإم
الايتمهفوانأزنهفخا

اتياهفاةاهالفىاةري3ولاأللؤدءىاىثاالبابا

لئابفتزكثابهامطثنجائهمقذافوخاوحلىدالبنااأمحمههوبئلوا
اوأساووسأوعوسئإخأرةيماوسلمعلمهاللهلىانبىقال

الشاعوفالراكىقؤك



م

هرهوالواهـوأالءفيالخرعىوأكلثثمسأآثثخيرعاعا

قالهحاضاكأبأمىشرحفئقهاشحهوىيفواالدينمحيىاليئالأ
الخابضمأنحرسربرألءلحهلىأؤأعاانتفياتاائفهاينهيرهمأسأمم

مزراراعلىواطعآادالمهـالهاباالخرمسورتلىوفالوالدةتبما
المسافرومقدةفواكلمبناوكيرةءاندابوآلذاللمهمااحيهتوا

بغضةلوضيم1الوالدةممابعليىمإخدءةواغيرءاصنعهوقيلقاعامايصش
ملةالمهالدالبف4واثأدقييهعثدالمماهالطاتجهاداوجهعهثااواش

الهيختارحرهإةاذبدةبصاكالرضهالصألتخذنحىتاآعداا
ةبغاههظناصراطةالمحالطاناانشأهلذىاقاأأالقصبأملولمات
موغرروفوءالبههبةاإخنىاكظيمءحضرهاةويكالةهـوطهالىابهلى
نفوحذاالهثناالكلذالتبعلهمنعملمأبهمدرساءلهيشااواألالمأ
وفاديئأمائةالمطالقاوالمسألئةوخسثخاكهفياكأخاحتطااعوة
مغبهوقوأتأوسيعمائهعثرةإخأرسنهالثزسىلمكلفيامن

سبهأماعئدحممىاللهالمغرلمجواحصالنةأيجمضحاأقدبيه1امهـفيا
االهواامجامجابءحصلهامجاخهمرناناكنىقالةكغلفقالصصلبآ

ارضاصهوهبثمالممااجملةهمحععوفيساوووقزلههو9اباإفأبجمض
الداضيابأتوكلمااوقؤصهوزخرؤأاادفعموالواسانىامقبىإبس
ابزفيدافالددقمثىءلىاشاوفؤ

حرداكهداةأفىمداوبهعشاحمابئينادافى

االمقالوالملىءثضرفبمشدىاسؤشمغ

اسىاذهعلحآحمااحآ9اجاالأحاالذكإضقاسا
اسودنجأىنصوكاعماواحكدءفيسهـلدأشيااااخمهنغاألطأقمااط
ألصاتواصااولثموفااضمدأثسلطوصثهـوصأنىإلمنىوأأفيؤئط

مآنقلىوالألامؤقائاثالتهـاواألفهشهصوبطءلىيماألالفاوقوأ
كوأءةكاخمقاأولمعهشاحنىفمااوحطولىارجلىصذأبلطءأ
اأخصؤدساعهةىاومصديهأاوغرعفاأمحماأالهفقالداو4فيأبمملى

ثماوحموقماذبإناقخهبممهص5وحااأمحأوفهطايةإئىحدصفطح
هـ



فى5

لهوقاللفاوأىهلمحااعهذالصاعووذه
ناسىاحناسىانعفاالهكذاطتداأفيقل

يهدحجربنلذيناابثاضىةاصمدىشطباذاهـهنماصناوماقدأ
للهلىحمأء11إصالماالقعاءثئلركتصكدبنإلنابداليدناوم

محناحمىوايرىيدعلم9ابلمرألىأتدحأذنهسص
ىمااخنامأيصأالهاكذاياالدلبنىقل

ونالىأمابئإجالسحضرعندأبنهءلىوأءلقالبعارافيانح
كعنوفاحماارعرهاجإلداالالهوايمةدبغدايماكافيواداوالفوب

ةوللىقالأبنكنتفمممالهروكاناةاأعدبنيندزيرؤصهماماباج51عشد
افوقدصهالتنمقالةةمابدارهانلىللوؤهـقهاؤفاللىبافيا

ؤصاويرجمكنهفهسأهمااتسراجارد
دممهوههاارانىبممبلهمميعه

لسهبناكصنبألتمهورأنبهالمأمونكأعمداللثهنجولدرةهـالمثدعواتا
بنماسةعقنةفىوحهعبدبئاقاكإارغرسا3مأليوبم4فدأامتطومم
وىمحوكانةهدومماأمأنسلىفمورهـااالفاوثالثيرةةطفي
قاالدئإءكيقاالىوومالحفطاؤكإلشيسئقءلهاللمجراافاحلةيومحفي

كانتءيهانصسفبمأقط6آكارفاأفأأهباالخيموطوصم
إفاضاابعيناووإجمةاهذفمهاأقةاةياكفوضحإاديخارفىلفانينا

الوضالهـمفاوهوجماونهثأكلااؤتيهآلهـلنهاممىءقألبأخمصوهم
االءونىرانهءلىوجالحمتامإضادرمىأف11ونمحمهالقعالعاائءلى

عمكهبالذمقلثبمإنبةجذتوصاهبلذانثوكلحصى1افرئهالىو

مفواموفيهنلحاافوءدظمنثرءلىودربمؤء4ابرمحىمربالدفى
محدأمسفنإلمأموالفشجأمهنفلمماازليدوغيريفتشنةبىو
صككلىدوشفأسبئبذصهاوأي3واعدطورذتكومنياوأ

قاالثخهثماصكقوافهممماقابنألقهزلقاراألأءاافقأبحصيهالذ
باالدمفأأومحقدرءلمطحمباواؤقوىجمهبرممكلكأن

دوهفأثلمأءايادخلىصايومعايدصروالطحدألىيتلضصاةاأمثرتو
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ايعودنمأثرادؤخمحألماكهفىلهءفىتأبمفىفطوأفىكدبدهـ4يثئ
اشماثثوالدسؤاوالرؤيئالثراعامملمحركلةثثطكهكلهاحمءلئرثت
ئنتاوحآوالدئافنأئنرواوالمجثأصفارإداأعإمحئوامثا

المذىزناالىقعضىقظقةانوبزرقاعةضبزاكلأسهط
عزيجهيفسالمونأرلستللثىكانمنهذأخعذهصنضأالذناصا

كفيولممنةنسهفلىأقامتافعاثعمقيومكلثصرغهالمحطبهل2
أكووهلىاوؤديتواكقلدهـاسكلسهبثاصابادحلىاهـسعنهقماحثائهى

فارطاألبصاللثكالهاتعمرىاللهلففىفيالديخاشهابصافكأأقيا
سعاالالمجاللىالمنصثىرؤطعلىأياللةآريأحكااالةتوءفىألمصاهـاكالك

مدء38اذدلإلكاابهربئلىفبى4تناهدهـؤحاءصممربالتهاالانكهلعرفيوا
صقاهفماهفاستسقاهلىوءألعبعد4وحوأءانبباحلىهريرجل

لهبنزهجوعنىالقنارأىلفافأاءحتنىأؤداميرلمؤعيخقالشربفاط
فأحرجفنزلينلمؤأمهرادإكواوالؤةب3واأمىلطكوؤفالبفهالف

طوىمطوعائةةكفاقطعائةسادةفىوعمائةظعومائة4عالمائةحلا
محبلي9خالرجلىايهاالوعرالتفيمكاثايةواشولةةزبدثوممائه
تالانارصا13ينائرزأحمثاللالوالتهفقاللهت2دؤأغعشتابهئافهل
مدنأأنحذثمحندىولهلمؤءهينامسبهكرمنىأافماحعاءةهاثةلىتلثتهون
اتهليىمهبىاكلاوابأوشعأبمأوفرلمثيأءندةشاكل
اححرثداألفهـبمكافربداةءهـابجمىاردوحامرطءقكامطقوطألةفا

المالتبمالهأصهفاثمطيهنناالرطئكلذىلتهأكداوقاذته

لمثمافاابعائةوإمطاآالفثالءةدفصنةألماصاضوبمئدفأان
شموحرؤلثاالصاءلىبهشناكوقااهائارجقواعكطأأضوحتىبوع
اقنهبسهماانعنط6الااللاصلمحأسبئلمجاخازوجاورفةوابد
عهإتغأةلطلمااالىإمثتطلولهفضخووناالشاليدوكهوونإد4إثا

ؤقالىذدأطادرددفىءنإالىفأرسلاثمئالىتجلؤرىنيصصى
نمعثدلقكئرهااماإلفكلرى3كامكلعائذىآاكاعااعبرثءنأ
فاقاالفيالهمصلطابكةفهءثلىا4رراهاجكىالىبنقالىةءأطقاقاتاأ
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ثوكأااندفرأمحدهءلىبئىاالثويخاالوصجلءحليقمدمءثءع
الدياجمااسمدودء4يكلضعوانألفبيلشرأالملفمامفياماحمهـفساا

يدءبةسلفمتهـقالهةحدمحنهماكلاقىكلأكاالوكاطبالذهجةاف
دتأؤلمجاجالىتمافيهمكاتؤقيعإلمسعايهقرااالبمبااثبثلخاقاموا
أعرؤروكانطوأمريحاتنئانحروفاؤوانوأفىاةأشههاذالمتهعظثءك
أهلشمؤالذالبألمحروكفرةافىاشفيوذالمطفاساصبرهاضثرلمفيلى61اللئد

فىفافقاالىصداؤدسيكاققدأةثاذاللىواوحالصراعنألدعهـرة
وفغاتيايهاهقاضىشاةيىناوعاأجمالهـاهافنصبالمهىاب
ةاللىءقعلىيزىلف41اةفقيلالذبابآعالعنوصصلىونوأإسالاالىائسيم

صثراهاؤلاصالحألطدالاءحاواثهـثاوكنمالمجيرأقاءددود

الدورخجمردتالدعوةآاالنتفعتفلناهاعنوانقطعالذبابدبهفاشتغلى
بهثناخومثحقكريبهبايهادنالبأسالذباب2ذدرءلىادياصهالى

لقهارضواناطمعوللىأدهءناذمماسجمخايةةكاالذىكالمحأأنوهعا
اوحبإةابابرألمجالمعؤيةاهقئقيكامدامالىونجهماعايهى

حمااخطاخوبموحميماطلراآساالىبسمبكتاليهاألكهوادواحرهآ
لذالبوافلعىافصلىنذالثوانالمحصالامماإنبملمبذليهالوكان

اوكأدراتةامقإدأفمحدلمالالذإلبتدوالمحمامبماالآءلطر
منتدمحونلذياانىأح3الفضوسمأفاماأيهاالتلمماحسق
مهوهكئهسقلثعأالبالفلميسالبموأنالهودواحتهعياقواذبابانالدءدون
اعبمبمآلمحأضرونفاضملربهقدرهحقاللهاممافدروالمطلوبأبهدامف
ولمفطأهيهاالطوعوآالحااأنزاألتكذيالىثاللهكاءنحنهطةب7الاهذه

الثذالبتاضقصفواضووذهارباخطقيأنخولمحامنيوسهنءلىاصما
أنوبأنعواىابخافىاهفةامورلررةوسيرهنهطهاناكالرجط

لتامأوجهفيالافىاموؤكالفطخرقفيطلعرقهوإلهألمالثةيرأهمميرلهـال
4ثااللواأاؤنأإرجوعالمجنةبداللىآرساربالطافاقصرحماالفة
ساوقهألماءفأكأياجمطلحأخياذكوهما4الداممىنةواهحرباوةكض1ا
خحبااضأدابنللهاعبدفيندأأفيولداناعثلمةبنتثءدأ



سألول

افامعقااذللبخاوتمرتجهاهنالارعكامفوثطئائةينستنرسهمن
عمااليرصفمهكاهـامنوكربئالمحاسنمنواظهرتألمافتعهفالموو
لمولثاولخمااعنولملكواافالفةلدتتطقوغبرهامنثربعض

صمحبالهممأسواالمولماهلخمغشبههانههااؤكرءالنعقاتوهعوالمحابين
كالامريهاللمحزفءبهـصافىاثزوومحةقولاابتايستنتععثلاالطبؤرد

وكرتالمحاجإةوحافىعطعيزهئإآلواأثةصمعىذتوأ1اسراف

مهااقا5نبرفىءداوعضفعهطتبشاروادثف9انآحفالثعبهأ5
لةالمجزتلإصال2لىينأجمياواشنتأمهئدثيماهصائةءثثللىتقتواىجمكة

هحسارعمأئةأرامعيممنلؤالفمحسهسطأاهإلغاتوحاحتءلى
هولداربوفذأاهاباررلمطاهفربأضهالمساتياققدتهاهأثفىالميرى

وخصوخهاواأهفناخسروءلىدولهعفمالمألءثاسهمننؤصاتهسة

عنوشدثوذللىكلالىكاابهافضتاكأاكانيتهاللىأهـلكوممط

صعقدهافاتوفعاعنهالتهااممنفاشنعاخمعووخعلجهالقسهوكانغفقومث
عواهاكسئىأاطمالجهافيعىالىوهابهاثنىءتلئوحروقعتمحلعهسا

أنواماالمالىعلحهامنوقفطمابقتهانءجعاماوينأاحلىألؤمهاثمأوهنك
ايبارسماظادمالىهقاماتفديةفهفتكصجطالقحابادلىاتحغتلف

وغرفتجهاهوممعنالةكؤمقةفرأنتهزتافضجةاروإدثزشطالا

ؤوجهن1ناريفالاالخعارعغخنمارالأثعالىلقهارحهاجلةدهانفمى

فرأتلحفقهاعليهامذوتفتاصهقتلدابهـبعذاالادتأصاقهافراابنصنيد
عىسهالدينالننحدةوديلىانلطففالصألهكرتفيضممامهـالىقاطس
الهالوحملابفأعؤفوااافإقصةباأخحبوتهشإلفااددالفا

طلءذووخزاذانأقاالثمتيشدفعهاواهداججمذواحاممحصكلى1أمهاا
لىتؤأقأمدسىدعدمحاولمفمالعإلممقفأيرفاهأفالىاءكمو
أافإجعصامالذهممنلقبر51دوالدكلةبوصأفقاىإفالاوؤع

ءناهثهأمااوكصئهكرتأكقالأعدثالثرفافاومماثلهاشكللهوا
نثاعأينمحرالمجد9أنعلىإئعحمظه

كرمأثهدعفافىلمطؤثيمدفغالض
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طاوبثخرفازاقالإفيواانيولمقاده
اارهأظىوتملثهاربهوقصاثكيئلموافثفاضيغطمنموأول

تنواختبألماممنجىراوأسقنزمقوءوفرتحعرهالشهـيوواىواستاك

آاادميتاساسأبئأىالمجوجوأسمىمااللواوبلوأدومقىبا
قيللألممىاإلةأاأفضلالخإلعالههيمابرايااشوإ4وبيهواللهخمل

صاويا4محااثتكتلهصلمقعايفامنكأيىهناافةمبعها
غوهعلىلمهذىااخترتالشيماءينيسماضرتالثخلالقالاطةاتكذك

واقةعهؤكىلاحقمافيتالمالتحوالبهلىللهاصهفلىجمااهتهىما
اجماهيمكلههاعنرؤادرنجاا

وغؤمماعمبالةعييالثيغنىمرفقاجمنىأقهـاسقعقايمهى

كواماااليستحوحبوىافععفكلانهطنعنىأناضيدحعلفا
اماالاؤماثمكبمآفئىمامهلهثوقاصاحثمأفنيت
امماصمىيماكوآلتافسهغالقاجمتحياؤهز
يالعاوليمفيودافطإنالىبيدثاالقالطمامماءقى

لىئةااهإلبفىوتشالةإلبممالحفهأنهطااللهطبةءضصاقدبىلمحىاوكاتا
فتأثءمفىلطإضالمحصكاقاثمنمةمحيربنوحدثرصائزعن

ءثثياقماالىقانااالفىفمحصاوجتهثلالةيثمهكةمائدةكلعلىماثدة
واغمماآأحوالويتألحماالهءلهافثوكانحسل3حماواألابنا
لغهأيومصباواجمهماحثاكا1قألالعادعليقكيالتلوأنجامما

أكألؤأفاالطاهمننعاهةوبيفذحماروحكهماثدةماثدةءلىكل
وكأنةحهط1لمماالعلوالموأفدءنحتهطسلوابرل8سوااجمووبرفما

ررثاتمعالوتلمحثارراصةكدبهيبوطواابثسلمول4اثالقهلىإخيىأ
الطهإوتثأفالنمأالطءديهاؤوييأثاوأداخهاجرعة

واوااختمايفمنفراالوئهمتهاتاهالىاثصعاالمجرمنبطنه
وكاناباوالطمودطالمحالطوأاأيادمنوقالبزإلئاوأكل
حمخمضووعءنمحفوالثماضالفوذماولماوجدهـيأك
جمبنصجلىاعاله1شاثبىول51ءاعندوحدكلواانالل
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قط4اضائاخبزبزيههنعفيلمخواقءمئكاركليآوهرأثأو
نكالالبيموكانوالبكالاالصهكالءثالقيكروجدايئةىمح
راواإللرعابخماثاإللرطبطروالبطيئأشعهرخمبزاكللمحأرالدنأالثا
قائماثوبطورقاعدايثربوكانكسلوإالمحالوكلطمجبممماإكبد

وقارمننبناشعربثص8أذاسقاخحدريرابمنءنالناثألثامثألثوعنعثه

لمناللهاسغاهومنمنهيرأتاخرزوامهلخآبارربمالاعاممافإقلعمالا
لئهد2اقال4يالينهنطعاماوأذارفعنهوؤدنالنافمهباوكاللبمفإلفى
عتهـتةوءثألثاإمهبأطكليانوصموجلناهيننآناوشاناو7واأماحالذى
فوبالفطرالمسايساعأنهيميباةثسالىاقهافالعمنايرماابعمقأقال

طعامهكلأثذلىمنفىفهازجمرعامماالذلاللخلىفلىمحرمضان

غالةشلابعدقوخاماوقشلاتبياللعضقولىمقهنا2أينإمهتأ
مخالنهاواداحدمناذائدهنابنمعقلطثيومأقيعتنوبافيضعالتفأق
فمنىفوطعاههوالمحئمنباأمثديداغضبندايرفيكليهان

ندأوتبكألظيئلشامحراااخباهـحماوةأوقفتمجضالدم
عهفأءوصقشاورإطانفاافىؤشيالذستدإداناحىذوهويرمض

ألوظهـجوهوالعهلتففظلئةئائغثهيفعنهفأعرمقدايخةنىثم
عارهقاليوآولملةمحاحاىمىءلىكلرجالءأاكتشتكلانعنمانستى

ئةلىآكاابتىداالةلولاثدارىافىقعفرافادظماالوقدألئفلم
فيتتاممماشامبطاأىالورعهدالزايشتعدصغقاقضهـمإوحأ
االدبؤداسأناىيىإلسهفيتابعهقدقالىكلنالضاملعاهانأفقدملهالة
فتمةفئلرنئأدنانالباايدكالشحمافاذنئفخأفعالذنكنابغيرأوأ

أخافثشهدمنهوأيادآضوهمحلىفأقىاماألهيمقد9ثعايماوكانآلئنجماعلى
افجرؤقالافىيوعداىألضهفاققالعندهإووءفااتالالبئيآلن

صلىاالاقألولجمماإئأقيثلمحهضباؤةاأنعمطاماصؤقالمحثويا6

بثنالطحكاآإلتهاوقىءنؤضلكانالممهعالكلمأليأالهالىعئوإلييعط
ؤولحسفيملوقافإفباهـجصوسنثيشمأعدئهءنحسنفى
هنهااجفنةمأنجممةلقهاولعأكانماأتؤأعهـاكالاهفكا
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زبهةهاشعوأثضاتورفرق9فيهاصبىذدؤعالرأكبفائماآلعاا
عنماطخيمويووهممويةفعمائةسواللعمقطغاسهودأبنها

يالععالظخوانهيوماومحرءلىالمجاخآوجللىظاألعراببنأءلىقالاالقا
اهاقفقاوبصرلقىغفهظياجماجوانتالفوربهءلىفأبيالكارفتى

الردرديكاةؤاإهعاماىصاصأيزيدفيبمعراي11اسثفلمجوأبا
فاوصطلفعامابتجقدمحامكؤقالاماههنكلالالىإرجدوجالهأخث
عئهتدكأنكاكافاطرةهوجافةعاءمءفىوقالطاالجسامتأديب
فألتذرإذادءوتحضوفااداطرقتكهـالبابراماطضوالشالمنزلمافي

لموأمامنفالشغاقدرفاامناقالكلاوأحمالتاألوظاكصيمكلؤ
محعفنرلىحالهأمجودةاليخلىجلاعبهثينروتىعسينةجهوقاليقالرفاذاوحد

وفاليدهلىىلال4سبثهفصىمااعالقهرضىبمالكمناؤى1إنزل

سكنللهارضىيشاكى1نئرصفرمقلضينىاخدمةفاننهممارأيتاليرمحك
ايدلحيوالوانامقوقشصقايطخفىيوممكليوفنادرزولاللزعفدإئناز
فأسكتقرافىنزاذالثحرفضئارأقجمىماوايافىلثاهاعذيقأبهياراالى

قومارجفظنعالابوداأعباساابطسىودوةنأرورابذلكيارا
ت9فةدناممدارمقامهءلعلمأنلنايفرأتهالاهـجلفقالفكلهعره

اكاءدؤكاباوفيالمراقبالذىتوفاففعال4أباآنضابحنناخمأحثىاقا

عولمطؤأمشهـؤكادعمعمىظياردهوالذىقالأظلمايناكدا
ألوواخهاافاوكذالثوفهثغيانفبكضورصعلدغئأفاانأجمويماءلى
طقاويومااماصضرلييؤوادمحاولوقمقبهانحقآعحاأال

أفانآحاإطاءأقاا5فاشكمحالغاالنهضبابعضةنؤل
آيهلةالىاطرفهصؤرعهألمجانقباكطرامنظاففهشؤفايجعبهاصدمناا

فهـو4اذهـافاسقنتانكاللشكغرضكتقدفويطانيألفلىظ

مابةعددلىادطفباابنانؤثرةناحضومقوفمموانغالمثك
نوعثووغيفاوفالثهالكائةفتمالبدويومولسلملحهداللهعهانتةولش

ماشفلمءضلثينذاهبممقلىالمطملفهأفاهـاالثىنإالتأايمماولظتغيثى
ايمبمدوادارالسلطانقدقشعوأؤاهمواآوتبهمفقاةوالىونهالى
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لثااوهولىط1ايجئلمتهاكواخذلنمعر2يمدمهخحمنيشذاافمل
أخاوجمةاقادمنأتأهنلشأءدالسفففالازتنشدالهكثففيلىا

وأعراطانأاكففارزاوونابعهـم4حواءتثاهينئعالىاللهلظالذين
هنخشيحتىأناساواجلىبهاهمىألةقىةبنلمأأكأن5اضعرااجاثمغجمثلى

دوفقيرافلمجاصااقمهـولتإلدداثانويروىإملعاممقأطا
لمحةالىكانعكوااينهوقالممىاشلصدامآلعنلشبطااها
قالالثصاليىمنمءثزإلدذاتلهفقالزميهاوكاكإمحاإاسفءنأمةاأصىا

واعرلهففعلنمنىكلنآوتمغنأأناالمنكحعنكأينكالبناتثسح
لذهباماثدقعنباالفاوءلىثروانأؤكسموىأبعصناردالفابعهأد
وأنتكأامافضامقاجةالىرىذوحادءلىحلهكلهءنأعنإمطص4بم
تمثارهآحالناممدامحتنعىالتوأة4كابأشماتهأىفئءثمنع
اهلملطلضمودةعيطالىاحابهبئءكةفمايأمفأصقحأثاستنيط
اصقضزاوإضافىفيلمحاءأمثركأدأأذاصعيماغأعلىولؤامبئيكاظقممثأف

جعاناهشموموهاأشقارعافيثانشئجمحناوالنبلوةأقالةماأ
لصبااذالمفثلءخأمقإقدأتا8اغدا3صواوقاقإماثىنهجممواأليأص

الذفيوالالموفثالألءاضعؤاءاهثاءلمتكوقالالموإصقكطعاةال

فوجنامنووالوءواوقآلطأبةاقة4أوهؤحوجممايخفةونلالمحد
مقالهعومنهياعذتافإطدءرةبهـاعمىهفالىاوللعأن

وأخالشفالدهقطفمملدأمنهطكألمهحذناافيحاخبىفثىضإ عى

4ماؤباذلرءنتإكأوألهدوطوهءتمئئجمدشكنلهخكال
خالههءالغائ9ابا3ءكمزورتئاكف8إحا7صثومملىعءق

مخاهشوعؤجملىوضلىثىأسفيالمإلأ2وشخف4اضوأذ

مواولمومعرنىفيالالىصهبرئموفتفىاثألأكثاهىمعلحهصالع يصاص
وهوقوامحفرهكفىتهفاألقثرفاوؤىوتأدغماحمثطحشئكأقأحالأ

ص5أص

لذأميأفصاءالروساموجؤخكأصقتأضهأترغناثكلمحن
وانقالهغالفاأطهـأدبانئ4كزؤفلقاجمعىإسيئهيفئاممطحصح
عاييرهممحيأحفعوالتيأأومدغأءلمحأكحتهطقاعالمهـىتعث

ةأص
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فيحهللىكهـإةامهدنعصالئألثهباصوئةئفانإفدا51عما

االنغيمىتترقاقلالمروءهشعحقلىاطمقسلهالمردعينءلىو
كيرألمحاتآم
بهعارقمعخلاللبهبح11مفافعهاهفهـارهادوالمشهـةاألطعلفص

محىوتحأخهههاعؤىوالمحاوقىلددمماأصةساويهادكاهأخشضأوبةالر
همبهوقالىيرةحوارةأتهعلىيروذوالىلمنحة9ناايقواطمكاملفال

4صؤتاإءهقنعأهعولماوقالالمحلوىفيفالوذجالةفيمطغاجئمما
ولدهلموفدايتهاايصفماثرااثذوادمباجالىصكلمفىاوليقولى

فاء4ئءثاأمثهـمةماالأاءناءعانلالقوىأمتهايهنهمويسوقته
المدققاتلهاصئاثاوامقر5حماءكهاوأماصودأقو3نآثصاملةوجاي

هـاالاعاصهظفآحتاتداللؤلددماءالبدنبةمخمىصارقوطي
فزعوامكأعايفابلمبلاانيةلضاااالسعنكاهدرمكرمقبهماعيا
وهحاضماااالسشفءدالىوأثذاذالموقكثرأاصكدئطماجوالنابخا
دمخداةالاثوطذتؤلرةطجةو1احدئهمأئحورسالمحةمهأطمن
وةالمحةالاصابوالهناتتغثايخأدهألتةثياءةأعهمفؤتاىوثيهاع
عؤالرالضىاالنحقمالصاسماوغدواوأمضألىحكاأوامعايثهماإة
يةالمجؤأوصوااألشإداوا1رأقوهـىالمحةيهاع9ضاألهأاوكفأقوها

هدوائرغواكعأأاليانتمأوأصوأصلهدوااءةإاهـذتوطبةوه
يفاحزووطاقإساسحوةأبن1زردالع

إوباجهاةصعىنصنجربمهـ4إمررحرولباتأ
أربخابؤءفةآنمارحاأفوحماثمةمأا

الكلهإلذيطلمضأرفثة81االلبااهاءوىاصصهآلدبائىهـعؤهييأب
ماالأاروفيخفهلةثمنهـصايألمهألدراهـممطبأكصوبم

ظأتمىباوثهإلمطافالوينآوتلمىتثولوتا
نكوائدمألئزقمعأنصغةالمةواتلىامفأالثذح4آتماةأإأ
آنمماأهأوالرييمنسثفا1أصلمقىفىاإلمميمفأنأخافجهماعاطأتعيلبأ
إرخ2العيئألثاوكطصفااقىجاالهوراانناقإيبماحاواألمودافةاناهفيةكم



ععلىلمفااإمصبباوهماهضرتانأحماألحابةجممهاقجماررهإكرأ
ولجمبدلؤلددمامعتدالوعقاارقنااكعضدلةجأزبرل11هاواالمف

صهالاماواوليهامذاهبعوبافطللقاباعةمفالط9اآلألدةةكل
ئخيرمابعئالماودعثرةمرانبالؤعدمجةإارحضدغبضهـملورسجةاةماثا

للمغوعةقاآرطولهدباردهالمضهوةأحمأوةاوهذءضا4ساد
المميبهأناهنوهـىاصاعيعداحباواستماليلغهنهددلؤ
فحهاوالهصلكلحماقلهعاهنافاأوؤقىافااجميلةاخأفبا181صكتارصيودؤوةالمأ

لعامائانأنمافيموليبرداالعحهبشاوبنوكاالبغاسمافانملألفمعش
بفائروئفتوالهمإيهابصراماعبدتالفىرةضلةباسيبءق

مقأاصوناأثهاحووكلمااثاوماوقالىونناافيرريمبفمموث
هاللهابوهريزرضىوكانععارصؤاالمنعحاوقبجمالعض5يرا
دىخلفد5صالافعوشافازاويفاضههامعءادفيرهأبه

عافـالاسأديةواضزهقالذلئئلهقإلذافاهـوصانتهكرآ
صهنأمنحمردرببصاكلةةشن1حكلأثضبرهالشتلهوثؤةلأؤلى
يومافراىآطعافمهلعلجقدغىئنوضايروهافاغالىوأحغإبءفهأعالى

تحعاهـإلسارقمعشدطلقآلااررا5ونأمآإللىهـفافىفىهوة

وإؤجمالمحاباالاداءاتاالدسعهـاتمطمخمبىاعحغيهتذئ
لمهابواتحنذهاثامناولالمهبهةثهةالذوىمجةمهـثوةدأثباسمةوهـى

واخدهاةلافعاستةاسثاذصنةواذالمس9راقهوهـىإحهابتن
الذهبمأصالخاسأواحأنملاالمحديثدحاجمادالةناواصلسلةافيمنة

فوةانهااالط2ماعدارروفيهوبةوالرطنحاوةاثةرفهوهىإخفحراأوا
محدكأخالدقالقاألوؤباالاقباشهيةمث2ضوشهاباثرثدشصاءأصا

للمطواحأدانالرزباااكالماأولئسعوقيكلمعاقايساهوثرءنكانكب
وكثمحلهضيممأصهـللمحناوكانكبرهلىصاصارااماشهماؤابذحونةمثم
قالمحعيئرالمغأهانعموبيؤلدئنهلهألوقاوههكرنلمأارأىفىاألحمءتألمضمفا
فاذاجةإلمادأحرؤالتاطءؤعاالاالطهقاشأإلنهذأؤافاينءنت

حماهةأواصفمأهوباألكاةقاانثهـبمءارةهءدؤهـأالحالمت
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اافوزدقوهرالآحاأاثىرشوىاموللعربادابومحفالويال
لدفافقالكىصكنارمافىشويفقالفواساباإاقزحلهقالىياألحوك

الرؤسىثوللءهـأسعلىهنثهـيا5جودوأاووطبثوىأ1ررأءزالفة

هفولافتحأبعي1فهوتلاؤترعآبقضلسبهذلكنن
لهواصبح41ورثومحاهفاعفشرمجاماالثوحوأجؤهماالمثووحالل

مووبحبنفغحىاالجتجنبحمانيقلبءنوطريالدسمالنارعلىمقلى
وروتولولدهلدابئيئلىيوهوالذىكاننهبصالخامذاهااللج

قىالألفأوايغول

ثثابحمهجعرتاطوعمبهيابالديأصبهابازاعيك
حعابأوفيضثابببمكلالمنىاتإباقوامايفغلمف
احاينولألشئاامةلمحاايدئوقيوثغذولمجممايتهىالخطأ

ليربزؤخمنفهااتجدعنبمأكضمماحتلماجا1مااءةاتتجانأبوانغ
صوفأاذنإلةربثيحلميامعهوبوكلومبا4الوادفىانىفهوبز
اثالملوصالثذلىاسكماجمحروراظيثوقاقالابأفواطبوضاصلالقود

ألحواأفمهنلموايخةفوإللمرطواالكثأومنههتناردةربخةكعظة
راخإفاآكرمعللمحثاوءثوارتهوصهصفىالنلهاومبلىتطغالةوهطنه
فهالمجأثمحوايماطفيملئيحفقننمهصوخمايمماوةأواهضنثاا
يالئالقلىاانصذأبطااكلذالثإتفورااءننووفىعتوفىاواكضضادا

كشجتهاوألاويقطعسكافاإطفونألوماءاتؤكلخاتيعيعالعهاو
اكنجوبرصعهءلىووضعفوالاأورقأؤواذااالهوتاماحاالاااليي

منهحؤسهـحالىممعىكاافحكثرمظاوفعهلحاراصقععورقهصاباثة
اؤإيمفىوالةمديخفىوالتموثفوالقدواذعلمجمهنطدكراخيماأو

3كأنصرظ4لنبواحبهوهانمفهفسنةييئىودتاغآئةلاال
صهاالوبأهاوالمحمايسيسادءلهرابافىأمؤاأنؤلئببطا
يبماممايةافأحرأاووتهطببتهرصاقيهبافرثدهلالنىكان8واأا

4إةنلحاهقلؤقأقاسمه5أمحباالقهيولهوةطاكامقةعاثمتهو21
مهعظ4عفىواؤطحبإتبرلدواافىلعيابينااهـدوبالمالىتتأكذاا



اأييوأدمنةلمحواواببمادمهأىااالعواماودبئةبهسدممننصعأ
مكصتاحتىهواوكضالهالءوأكردعححمحجموووقضفمنههرصنهمنلىفأ

نههامجففةوحهالطجوكاوامجفةكالفىأبهائىاعتنامنباحوالمالمحمي
اعملصاوعدىكاءكرآتاايذلثكلموثكلوفيالاذاداوققعالهاوممم

حزيال5ههـديهامحطأ

نجاورةبنالديئدجماثيئابكمبطااعلىفىثوواثمالمظدمنماو
نامولاصالطاللهولمحالثثووفحملهادساءوولمالفبيتشكلممط

شحمؤكلطالةواكسصأاواوهجبىاالىفأوحصلوصلىالمذى
مامللناصاورصاملىأمونافاراتص5كاصعةؤاذةوةأةاسلدءقياكاهداب

المجومظحادذئرالفأامذالقالىدالممإهثهبإةعيأووالمجو9ذئاشا
يهلىاذههىاكدجذدتإءممامافااالمهقىاتوهـانيياقالقيه
نجثرمنالطوامدآدتياثهسىاطمتىعالىأثروجاذاهدمحلإغكاحتىثها

الذآلألافانهعههالؤاينممىؤحاقدمحرلىءثوتزتولىا
لطمهحهؤاطواوثثماافىآنهاسحلىااكياسوهالءلىاالالصكعل
همصنهاقوايقيواالألآبافهيرصآموالناخيىءأخوكتنوأكهعوع

يةلىهشاالأفاطالطا4ممكفأيدتخوؤءقولفاولالدهوكادإىكألءلمةأا
فمهخفىكاتابناأوقالجالابناناثموه

مماجمماهبارجلدهتفمموهلارالوأفو
مياتقههفوقهلسويخاأمقءورطنهلبط

محاحثوكألهالانجأالىأكثىىاوفبهقاكتمثثهمنأعسالىما
صوناليدطء2أهـأنجفطدط

هأثنطفوالدكتياماجمرتةا

هـللماصافصعغفثوكلطكيروإلحكأنيارلىأجمأحامبىثىهأنا
قااثاكافةاالهذافكاوىثيفأثومحوقأنحاضالاحةاقشمعراهالإلب

غأقمأممالمعرمقنلمابهأئماململووصلمعاليهالقهفالحهصلهيريدقءكلقط
كاقااالفاءهااءنمأخهلطانهلمألقااعبمم3ألمنثاقيلىكأبراث

دثههالنطانرطااظلمحفأياألنالىىيل



ا5أل

مفعاوجالاوشيدملطأالماالءحمطحوذلكوقدذبربرحثىوالجمألرهألىما
مهأةوااهيمؤبنىضائوذفىهنمبتلهتإلفمهصوأمهتثيابمذهبقل5
رالمنقطهأتينابركفانكالبدفقالحمفمربهادمحهةظهفوهورةص

خضهـاومقلوةقهءثاكذلىبدلوبايسصيقوملحكالضومال
فمرنزملىوأدىفهوفىؤثالذهبوءنآلجسيهففمنالىوارذاأ

منواصروحهمقبوأط2هذالذمقلفوابلمكرثثعامناغالمائ
قوبثهوأيشهـحاءنخامحههنوأعفتمحرفهمنواذصلطفهمنوارقوده

ويهمضهدصالمشدالدفيايئ
حالوهنكاوودحيسثاهولشماالمقىصقواجةد
نارنجوفيغءناتوكلهاومناخياكاه

لوددكطابئيئلداؤفينممشاقولأخرفبا
خنهمفاثلشياتوكاةاجعهماأحتشهوتانفى
رنهمد8وقبطاصعلىومفامدفغهلىعنابادصا

أصاااشصهأثاالموتفاءليواشالمغنىتقلةاحوعقنادوة

مكفاوقألفونهمداخوفنىضقىمافقالةلتغاتاآلصاايهالهفقادممدهي
وممامحايهاةثدماصفاث

أوليمتمعأثراأالمحموآجماءؤواوصومن
نههجثابوفلىعاقبالدهاأتسهـنعوة

وبماقثأانه6آحموبفبفمهنا4وصا
الدوواقثمتاتسأيوؤمقهعهثوااكقبهاذاحئى
قرحفوستلويخسهره14المثاصنافاذحازكأنه
ندفاجنبهيينقعلناكأنيعثافلمجماضسءناو
فاصثكواأقدودهفلىناذنبهطببيناو
لمجحأمصثأاصاهلحاناققااؤجهلهايهـصناوفادقا9

إصافهلغطاعابنااوثالىأ

كريوبهيهالطاماضىفممالوقءضعاصالىبيفمااعقا
وبركاففطمفطهقأومثرقالمتثاتبوءجمادق



هول

اممهأوفىا
أكارىاحرادهاوءررحمسنهاثلمتذ7يهالعسدجمانجهفتفضلى
يناهـاكامظلتااكأقيالىأوشلمحهانتطأدرلمطولطئالهفغد

ثمممبن1
هميالالناراكشفوفي2دمريهيهاذدألتاانعمىلملم

صههـاثضكلهاخمىمنممهشفعوطرتبامحنياالدنالمحا
االمحرشلىمنصعماؤلمكتالنارقرعحأجمادفتمافىفط
لمحياطاملعاكنأةثصوبدأجمهاءلوإلنضأناؤمأ

لهراقالدمماج11
سلهوبينهمابهفأضاقناببفلهوأحمق

دجملهفيوفاوجهلمحدمسفلهأمقداقلىاورنت
فياأت

هـوصيااعبالشدىبثلىتنالوؤسوهغيزعات

سثىصيطاهوحءلىالمهلونحئبايلاىفااوئهنالها
صكدازفرسقياالوقأللمائايخاصنأ

وو

اءدانضهثنبعثفلمعااجةئأوجعهأنيت
هلباراالممتلةفتعطسنفداذقضهفيلىوؤ

فييخاقةأوقا
هسالقمعمرعياؤكلعصبةماعلىمحطإليدى
ميىهطساافيابماؤأحترقمالتقدطبئ

بسالئباثةفيالهطدهـاوقلىكأتنماتةجممهألىىعؤلىاتأ1كئبأ
ألبوااودكبماصدفأؤظكهائخؤم
ليقالدفجاهدهماال1مثىكأءيأذخمإك
الطفثحفحاألمةافىادلثثمفوقعمع
صلتهحغأنارهقافالمفولجااوققسهفالرهـ

أوفاطابلااثع
معأص
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جمرحامنبابدأفلموهادلىاتجهوط
ثاكئاتهءفىفىحىلةمكةارءلىالاتد

مفلممىحافانىمءيمإكاأفقلتماشثىال

أيهعهكسياشالمواةدومارأسههنباذهئدلىفيإ
دعهنصوربنبازيدأألونهـبوأبونصربنايسألطوكعهومالذلشييهعممهال
ويهفهحهيهعجهضيطبيشبا3مسادواأءاألمماةأتمقاثرلدىءناصدااين
تالمشحرثطفةهتيفاتماوالديخقعشوالؤالملوعيةةاالطباأرهءنأطصشو

لبقرامابهصينىءغشمثمافواهـبةاملىينههاةمجيالثىكآمةاجةواتى
رينلثعهـتكأراألن2امبالضبروالهريةوثحيالبالطبرزدكلىو

يوالدهنمباثفادؤاتإالرزالمبمةذعابايموعنسهوينتووب
صرو3اأالدالطداواهولأللمجيالمشربضداثنجرلالممطوق
اقيهءلمحاكرانواوالمرو7تالنيماأفيندأنكاشهفإهذامئتتحاص

فوبنزاوجهوممائةينكوفستههسصرةاااولثجدولمادخلخهط
صعاليهانءلىسبنجعةفأحفولهحهايوممسذواكانىأفاكنءلىتليهان
احهطءلمىلرشهافاشالوزبدهابالباداواحفرروالردطيماثذته

اوعايماطأخعفطهظبأهافأطالغطاكاالناضىأحرفاذالفسألهءن
نحصسة4اشآهاحفوعافماالشالأعاوخكاهداعرصتوقفتآحثىمهال

أباناهزهمنيخاآميوالمفهـإلجعةلظقطتمأثالذللثفواتففئا
أدطصةخهثوأتاهةالظبههاهذهصامقأيدبدالذلمحانكنبووأللباوا

فهسمؤة5اوالىإممقدعفأكاضرضواهآنادفحعفألوحغتفتأل
وصوقالماقغهخاضعركطفأضذاتجالبةإمةاسماوقدقعرطبوخأرزافيم

أأهاهقغرقمهـهائأالمترلبصالهبأالرزفقالأعتااحثىمايليهلىقطراا

دبنأجيتءلىطدوفىاإصلمجااوقاألتلىبالسقناهفقاذبلى
فميهاصاكلقءلىأصهؤلفهاارزمطبوخصمفةفىوهأتقهـفءالأالهعراؤىووح
صهأثأبريثمرظاقلمقااماتافقالمحيناىفدءضتولالمخصامفىكان
قدمهامإلءلمؤقاللردادتينواةرزاالباعاثلوأرديناهقوااللاللتهجعنما

لودادنانآواالبهااةكوااقاتؤدتينردااةكوااهالىلاب9ريفبهااص



أل

5لظرؤإمحندعاصاأوجمفحةفملطنتهابأدلىذأحفقالطىالهعمالسالة
إلثالثباصابعهكلمروياوالجنصرلىااقنسايقيفىهواقواألدباه
الميمكلااللىاظثريفلزفؤلمألساأمعابهلحعموأفاااقفاهولاهبعلى

عةارعلكلاالواوواتيركتلسإخاطآلممههـاباوبافاقفىيدأا
ىمموهمسحةامقبثالثوحاامثاسبعينوباالمغتمغخصهباهطا
طرهامغ

داناصيصضمإمضقالكلالماعضهـسىؤءطؤءلىأ
كارمناتمفكلنهوفهدانجماوا

يمهـصمنفىالفيهعتبدرقدهـكأنه
وةحواوقال

حثاالىحثاأقالالهطعوؤإصيعتهاوحاءتمط

هعثةعينواكبصماوخءحالهانجثىفاوؤيأوقبلىؤلمم
ألوكرئكبمفي1وقالأ

تاوناحناالفاعحامررشأناناجمىبأالحمذا
ذهبهنومننحهاهقدالثرقطفضةطءساهدىءكطفىته
دالسجبضاللىالىلداوقال

القملىضطشأكلالمامقلسنافيبأفلتحكخقة
ثالبئهيامنائمأمايامصلىأقصثاعرادصمنامم
ىثأطنهراادؤولى

صلىوالفينجن5ماباالصائمبهاامحاثأحادثبدطهقاسخ
شةقوفماهامؤاىبىةانأللحآكناأزقا

كمثهمكحثلهأبحاهقؤاوأغفثاةثرلفئا
هويقهبثىلبطفتلكأوؤنااأدثلمصانقدأ

بيضحرصفطاخافاالصافوجأأجمىبرقاأ
تلنهيعىوادمواتبافاأةااوإطاءنعهاصصايذاهـ9

قرقىالمؤاجتافوفمهـأإءلىالطخاماماوالنانلمحعأما
لخلوقباممامأماقاالخااخقيقيثخذتلطتدح

افععاص
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قبدببللنتطجيحقتبرمخيعاورقاهاضى

حةلملىاياكأقنأاللمجاؤألءابدربماليحةخةمقاضىنبالنجالشسغأتألىأوقا
فاتخذتةلاالثمنادثعأسيأأصثابمااسكاأاخسبتخلىؤداال
ممةأالءاهقمفرخاةصأعماألامقصوالءلىؤضاهـعلوأصهرالمجرهشبالى
وويإحثيهوئلىاخداتفانهوالغووأالعاالورهاجمالنءلىظ

ثخوىاجمناباهوإلناوعنظعشمنوأعرينينطاواأخامقكرلؤؤفت
حوتنقلوانهادذاناناهذافقانظناافانوعارينالجممع
مجيىهالى3ممهلمللنياهساسخوانامحفليشليمالعالمواسكايهنس

حسنا2رايهايلىانعدولبينبعداإقوباالذمناببنموانرميموهـطاما
آفيأتنظعلؤيةااكصهاوانلاالممالمجماثمأدطابنعروكطرأمغ
هكاالدريةحهاوعيمالملواةافهاس4ترصمطييسةايرحااوأذتالموكالى

دهاؤغؤءنالذهيهابماوضدانؤوودهااةاهينالخفرءلةدلتاننى
يرهلضلماحمثظالىتؤاالاوأقمالورقةهذهكفقدلسطرالمماهيمكهلةافىص

رالهذاإتداروروياناساؤاديهفيرنيكالصناجدةالمىوأناءله
لمحوتفىءفدوالمألعأصياعهايقاوماقاذهـبااهردرتيفوتانقبلى

لمجازأقلرثاضفىرطوالبضط51ابذلائالتعفورةافومكلوعه
دجمةشيغءإلكاأذباباذافادرامحثااقوالعلواخلوإقالاولود

اخههلهتكاةاللهخباوحمدستمحالتاجباتصاانتذلمتهلوداا
4دأكووااواقواإةاالعامضهـاءفبهأشاصوكانصمالذات

ثلةنجحولىالاأهـلطلىوفيومالهتفعالمبمنعلىاالفىولالةلخووملوة
وأنكربنالمالثعبدقالىأعوجمتكوانا4إنشيزاآءقولطيىقاءئسفإشلؤلمحؤا

بعضهـموقالألثئأالمىصاهاماعامدتقالصكمهيثأهـالشعراءلامقب

ذوقإقبلةزإدبأمىاواهـدهـمنإكفإهاودوااإلوفاإبركهءأاةربعهءسأر

فأكفرمائدنثاءلفيةءنإصاصقيأوقالأااواجمهلىبالنةا
يهاالطأبينةثاهالالونالحافتألأهلفهأؤلنهبكافقدخثفىلمحا

هرالطثهـصاةكلفأقاهابألإءلفبطول1اماماؤئؤلىأريكونؤةمخ
مآنؤاصاتامحلعانكلفرخئاصلاوأمحىسمندمخهـاهمرقاثممصبمو
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عاحماضاصيا9خرهمائدةه1فقلىمدثىاكغكأيميىآدطعيمأخو
جوااضوفي7ايعقدمألمحوحتىذثمفيأخذاالقمةآيتفدهمأحلىقثى
عمأثغدىاهآلىابنعالمحرثسدوفاة2افامقالوأأسيىحمهنغمقيل
عمونوكالىقولهوفيضفمرةالينارفالجعاىاذاثعائهغمحنهفات
قولهانالمجدكلطرحمثالتهأفادابخنابجماوأسيهاحههءمحيثاوثحامءلىالط

وقدسعفرمنكذابأوجلىأقدملبدإخايبةثهـستاعصبهجأثء
فعالذبوكذكأمليوآامااالىجمهقءةعهراماالفر8نامحاد
بعفبرللعاحللكذبعأكالوقسثامحونطألىئللهاثحنكاقالىومالةدا
اافقام01الاقوآاأيهاعايمأصالمافقالصذيوهمقومضافالها

أوعبركلقعدكأاجعالنىكاذبافىادؤينهـمححياالهمفقالآاافحألالأل
لواطفةصامحكمغصالىضكتاجونهلفقالممونمءأؤوآواءلىالطفيلى
دانيالاينولةأءسنماءيمبالتازوالىلماقاللهيمناالققالطبالدمحاه

شحرمحلىيدمصحئ

اليالمنالثيراكبز41ةكرمجورطرلشفىضيفءكنةمنوماكنتاماا
منأدمقصهةوالمفاعألماكأبفيدىوحبكراكذجايلةاثدةأ
أمرافىهتثرعوصحزاررتسىأفياساأوائهضمووالىىا

انثهكركةاراأهـمتههثكاناتخاصاائاوارادناتة

يممهماءررثاومعلبوصكبكراوخهـصىمءكعداساقينب7بت
انالىاللهروواراالحاللهقالامثبعؤاماكوالؤت4ومتتلقا

كاقتافونواالخذالوكلفصونثوودرو2امهـهدينكافيليذبيؤكل
8إاخةهـةاهفالىمطالتهوحهمألدةطوارمماموأالمفاجخباعبا
ماحذأفغمهوقعلشاكمالشساهثاهءلىعأ6سحئمهألحاح
وقيلفلإفوااأعةأعنطثضفماةااادئطءفماقالحأمشبا

هأعلىوإهومضواوإنميملمبهاليماحذهقالىبىحمشاماحلىالتم

أدوكألؤيإلحأفوةدعنامأااللخامشاماحلىايالعأوقىحو
حمأأااوءاثود411أءاتيلىواقإاوجدألطأدتتهايافاأءأ
المحوالمحاثقداراطالطأاالهعنتاآللمااغهواالهاكاهإمططا

اثتمقورا
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وخمثاتصأريئ4انواتاالضألصفهوتقؤيتررةالمةهمعانتا

انقالححداطقلحاحذاقالئبعاعماصذثللوؤإءبئأا4ص
شبماحذاإلمدنىوؤليمرصقالءنطاالاالرصقطتسلىاإلمرف
ماحلىهرقندىألكرقيلاعرفماأصففثيفحدهدءؤألعهدلىغال

بدنكوأذحقحمىكنألثقلتلنصابمونكضأذاحعلتفقالخش11
قألإصكااولهاملىكاناذاؤليحأواءذالثنأنتالصاةزاذ
دلىااعرفالطاأثنىاقالحثماحزلبرطوألنصفينتننثىان

ايلةأملوساعهالدتمقامحنسامحةأعئىفيهالامتوأنتألنتلىع
ائرىقواوةايساالقاخلبنرأثوساعةكلاوساسةأشدوساعة
تراوانعةركلاألوانعذابعلمجااقابهيلفيأعلمافىاألمشالغت

هىافياقالالبدأعنواللهاقرياللهلىلعبدااكانكزاكاكانتا
خناكراذوكطضالدأبااحدفيناعافحنعلىسينرأمحندلوماكط
ففقاتكأرخفافيءتفهانءلىفيهأنبئيأمطأجدلئهالتهالفقال

قابسكلهىألنهللهاخاقهشئارقلىاررتؤالدا9لتتجيلمستهزكلئبهع
ممشثاوحتيمأومأوالمحزنامم51وأفرحواللموورهواظواالذن
كنهوتهفذمإفاليلربهسافه4ءلىوهوءنىلصيعاقرعكاثاهؤنة
دوءالطوثلتظبعثيوةطوثوجلشساللحالثكان

ذءأصاأغامنالةباقهـاوةامامطأناثاالاقالىوهزاجمهحهيعهقي

المبؤرأيضاؤقالمهباذنجانبابليهاويأتاوامحعثأدىاقوالموواللهطا
حتىإفااقهأعاهن4دثإلفبالفقاتقثرم2ههدؤصهت9كتافطإشأاقال

ءنءفوغةنتطكالطالماالانالىهففجعاتاعديمههـتحمجتهعوأمحلى
ارفتهفالمهفنهوتاذنحقيعضهيسكلعناهءلىالمافقالماتتةتقيش8ءلىأكغاا

لياآأنثألظاذآعنصغلهؤكهاممااإيهاوفدمواالمفعفهسئه
آأإلصاقاءالميمامفأداشذمقفهمىتجمرفاللممهادطتيوضفىثقبسمماث
ثرأهكاقاصهـاتوماهاألبهامحئهـرلىموصهاأبعدمحوجةلداهذهـىأللة
لؤهالهنأالمحولفءفماااإالقالألدتعالغط9ويهالمحوثاباوجل

فائعالعهاوءتإمافدةأمآدفقىياالمهمىاهلىقمحندمثمفكوننجامجيىفضلىا
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فتئنستصسعمأهولمجييهرجه2شلدةةاخائفيألهندح
علالرقالبالعئيطاوووألهأننىمضهوماعاقوأقلىاخلىؤدحدااا

يكنلمهذاحزانغالمىلمحقالمعهنمآغاللىافأوتقوكصاعلثكاكةعاس
هيلالذاكهثعلمحاالثوذثقبعض4ءوفراءعلطمجاونراصهاقات

مانءنعوايركعثيخاوضرالعتحبأكأذازثالثباثوءى
اذاعطثهةئايالعلاقراماللهآلمحبإلتالتاثشعوءأءقثمووةصدالتى
اتدمولىولواخهاممياهعئعربكأثإممراء81دتجألفىأخرلفوعايا
فياقعدهـانصثىبناتكبطحالليىىصرملمدطلسلمصعدمحلىدقفاقالومئ

ذائخايذشقأوثريدةاتلالشهامثممانمقهعالأسهـلشذاكوزفي
هذألمنانوصكايهللهاحنهكعالباوجلفعال4اصهـىتاال
لاداسثيالنشفةواشنانلمحالبمزاالكالفىعاوأالبرواتهـاأف
ثذالىبنلىواقلستايداتمسأوألمالاالفمحهثالأيدا

خوانفقمقالاهـدولى9جموأمةاقيقيل
لداغمسلايقولهنيففألتخاإيلئاثتهصدااادرامإماصمفوا
ذباممفتاكبمملىلوالتفساكاءثبمىالماحبو

حدواثنطتااليددلىاجقعثىاءعنهالةحودرضىمىابننة2
ادخالةحدهاعائةتاطاراوقالواكسلمابسنهآالطصننوإلئ
وااجماللهءاهموسلدقالىوقألؤيهاالمأرغحانفئفىأتحراضا

الةولرمحقالاالضنهألتهرفثاهريرأبىنوآياللهشبموضوحمم
االنفسهمنلمتؤيثئابهفأسلهثجمهرلمهيوباتقوللمعاثللهالىمحي

آمثأواالماليخغطوبعداتفمشإمحلعاماقبطضهـر8اض7ثدتفى
سقئقالدااسعنيهاتااحداابدالسطئبلغةإصثااأصتكراقظإتأ

ايىهقاتحطسهـطإليئيماقاإتؤثالجماأادتوفىوصكأوتهختؤذأ

ينأدلىقهالءهـبأجمراأمشيههطيششدأصلهعرألمجىهـوكىصيما
ؤصأئأتموقالدقاأبواهقلثفثامهمععثريقأيابوأأصحالأغة
بالموتجفيهااأالعيخهلحادطأقبثيى6االموتجهعاألسستساأالخمحاثتكاإ

الاوحمأإمحعأافثاالأكمااىذنوصهماتأافالمممقا
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ةلدلليلصنعهالامهفمالمغاللفافاحمهالعلق
جنثوأنوجنهينوانلوانابتهطشاوو

وألجمىجعانانورأيرجينتإلمرجفىأقومأوابطا
ضؤمئعهصائملاملماليوجدبعددؤفوااإلقواثحناىبغاسولاالوا

ايهمهيعضيمايوعثعتأبؤونألخنعةعإمأجمىاثصأندبهميقاأل11لوؤب
تزروجهالمالىقدطابنترانجمانحكلوليفاهألئهطواأسدأيةا

كقلنفع81الشيااالبهايهدودنلهااعلبمالإلشحلانادوأونالمأ
ودافيهوهعإبنيهءكىودايهافأهدىباالداهحمرجدمنمبخبا
لىذكمابروااهلىيفةتطوصإنلمهتافاامعصهأاكتعشنأنا

لمعفلكئزظافمهجمهطفتوآبهوبااكلنموبركةياثبمأبهطوجيال9طحها
ألىنقعومحنمنى2تهمئىقمموعنبضاعثى

اهثسالىمايهديهأحعسقكأاللسيدىنانواالثلحفا
سعدالوفراانطرفابألاكأبههوفطااوشيحبنقافكا1ذ

افأدىةلااهفأقوابوتلهعمضااتهموجودوجحدلياؤووىباعدام
هقاءثىفمأووبيماالمسمقانقمرهمايمولعظهياسسانها

ينشمحفااالألقلماأخأمممواموونمممعقاالسفمةسبةؤناحموإقوتا
ةفاظالىاإقأالمحافهـعمافةوارسينصمفهمحليرقخ

قائصعلدوالكماألداوفاعأنقيهطالوةلدوناآفقنةإعنوا
اجمعأمعقلأااوساواواوصلهوالامحعافىيقاهناو

قطاففئمحيكلى

كرهاشعواصاأوالهمدعالعطوالإهاالوقسعامامأ
11فهبنمبنجأفياألالىابوبهولىولو
اافهأأمالصمماالمقيثماادأ5و

الثعمامطصاعطأطاكاممااللممايلىطحالواالل

انفيمحمهنهرفحناالؤيحنىمالى

اإهاهثثن3اعييمحوا
اأالمجالاحمالحامااةوقهةوثا
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فلماململهيامعأأأوفاأل
طيقكافورةءلىزررنتصابمالش81خماقةءف

لعوقاكأالمنادشفتماءئاهخانبتكأكأ

لغاقكالقؤةواسافةواالقؤفلىدؤخذمنولثيفااالصونمحلنشنأاالأ
بقثهضليااوالمعةاصعألذخوواواالمصعلوجمندفياوامنكلةأفالنوا

أناالشومقغاسالايابيضابنأاومنافياءنهةلموفيجسوسومن
المتثيلطالمجفئلمهاللايمقالرنرالامقفهاضأوثيألثهثلعاردضعفطذا

لؤخذمقنجالمحصأصفةأنحلماوحدتهوأحدعلىكليقارألشنانمثل
عثركأدرهماوهقلةقفئوماادرهثالثينوؤنالصفوالمحنرابنكاا

اوفاقلمحوااليةاانعمأعثودرقالوبىدخةثدالهمخسةاكضران
بمطمجمصوتويطبأصرهصبراقليهمهدراةدسىواسسفبلوأ
يقعقنمامجىفانهاجيرجدفهـانوالزرفكاضدوأمودايخرالودلمأل

لةسعنهوتيوالرؤسالملوكاأيشناناالشناناشضاولطأخيفيةثاخالا
يماولمالعقهلهوجمهون4سواظمجغطاهلهدانايشفانععلىومواطيوسا
لدعلادانوفيانهكاممىيداطوإلسيمةيدالباواليماصلسناقالغالمابها

وائحةامنسبمانىداعولبدأفساايباقبولعرسكةأعهدفىفيمؤؤوه
اولامما41إثا3تدذاأفاوفاهاضإنعللطصجىهرهمحليهيههيا

مساههاوأليعاقمنوؤافاليخبهنلهلدبهعفإطهبةاطرةاهانالدالعفى
كانكثواولىأنحآدئشوالاىينىوانهلجهماطاله

اممفيأرياهحاولثوفيءصهوزمانهسوجلمةوطةقاولثاصفوجلاؤنق
لقفألثلمحكدىجللوعررنه01ىأمأبينخاللىذفيفمأطالهاقدمعدممات
ومانةالونينكلينيملءدمائدثهالوكانلااماللخمعامن
ثموبمندطمإصظنىعلهالعاماقذفيالواآحاإطامقخخسلى

2هنديمفودهادوثاتذجمالعاميناجمامافوقرلىهدةالولاآلعاأ

اوئالثاكفوةأوالمكجاحمائإيهاالفسطاليغسلانلىءالمالىداب
ابهايممأدباصوأفانهءنأللالخفيصصىثوكذلكالالذنه01ئدمماثوالب
صبهثنعؤلقايئاللىاقاحبجمامسهئلىفصاهلهمىنبهأترلاان
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االفثبنمدلمقمماغفبأولن1صوعالبنظواوئيىحيوأل5سا9ا
هـامالمضمميتيدفغهمططستفيدلحاهمنأصنهحظيانحدقي

نممقاراهحيثاطممتمدءوباافسيةااللويلتيسااذهـمم5المفقال
لط1مجكليدهكسليقحولزفووآلااآلانرأجممىانبلهيهؤنلمقابه3د

يدكنقاالدعوةوبفقالهلظرظابعضدعوةئلدهغسلىرحالقمر

وبقولعنيدهغسلسماثيماجماقبنللهعبداأوكاناالمأهندنعتواألد
ؤلدىالونايأوسألااكأزممانصارصاليابمةيكوشزماناسالعدأنحبم
عفتلكيظلههمةويةلمأنهمبرهفأأخألفهعقاثاسادهولممعى
فآلمنهلدهفييهثرماوصفاتاشخاناإلمأخىاقدناولههرأقاللك

كانلكلإليمملىكلبالؤيى4ائعلتطحتائيلغهولمأندالشنانا
يديهاونفمقلجضهمنءلىثازشناليدشولمحاوزنحدكسلالعركاقالا

للهامىلوأروىءنللملى11ويهاأوالخالستافىحلتاوافرخاذابالمط
اثهالثوانطاالهقظافةأظافقواتخلوافالهقالانهومساعليهاللةلى
اتخاللفايهلمحثنمنباعايمشهاللهوضىضألحدبتوكةافياحبخ
وصويذمباهمابعدادهأصالاعنىاللهأبوهومرهترضىلوظوادهـاثا
اكانتءوخملإفىأسسلم4عإلللهالىانهخر7ثحدوئآعاأا

عوقهـكرإةاروحالةاالعوقنمامحرمالمحلىوظثالقصعالومان

ودسلمعاتاقهلىعنهلعالماعاليهيتلاأورلاببوانبهذامأ
اإلمسجةصاهقملىلمبقباطلهن4لر9الرزقمجابالمحألل
ونأتخألااحبذإقالرههاللهءلىاللهولودمحنإوىناالأديىبأيوعن
االاثاأشوءفىثئىثميفانهاماماأتخالءناقالاونالمتمااللةإلرلولال

صفصافامقعله32الكواآإهدعااأحدآوجمنبهدالعبدانىءلىال
كاءتنصضانساربار9الةافيلىبمىألباودأصفصمافاوطبحالالفعدانو
صاهأمونءليموماتفامقآالصنانطبهعالتوايممتعملىأحودماوهث51شماألى
لمحدعثاصكنلىفصىاهدامقكمقحطلواقالمعاقتظرفءوه

برسؤيهدالمحثهـهقاإل4خمامقوءلممههفسهلفظهمقأنعثدنبماونض
قهانحرحمهضببالدمابهلشاأصكلالمحاىلمحأؤاوربدرالدفيحلفضاةاكاؤ
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لىةمتبثىاحظبأللىظجئهنهاكرية
مىتالألطؤمشهفظفطباثعثر9وا

ومألىروصىمنهكتااذاماللعنول

الكجكاكثغرأ3لذاهثممنوابهيم
يقالىألاثرتأفيبهـئردمونثأأاللوافيهمالىاأوجعأ

وانمطئهالمجثىفاقدالدكأاايدضفاذأشهرحاوإلبعبؤوهيبرىابهـؤراانه
نناسامنلعوامامملياقصةوهوخاللىيقةالثاأذاماوسفاقالةاثأموق

ئلغلظنحرماشامنرألطخفمىاصروباثالىاكاللفىاالدب
فعمنيهضدارالمقاالرؤدأمجاقبعئتفافمرأثلاكشاكىل

وهوحالموؤالعمخدوممىوويناثملطتأويضداذنهظفطالصالل
واماموأفلرنجىأخاماأنظفامالنولوغإباهنأشخماقذرالغءوفم
حتاورفعومهييفإضلىامقلفراخاوأبتحمميهابعنىفاوثهننا

الفموهومسولائخالان11احدناحوذلئئطأمقلانحاولىيتغ

وىوااللخاالافائدةوبعالتسدالىةؤماتلىانهاينامحثصرهمنللمالمحو
قذاوةوظجمالسعههـىاهنقاوحمثألمساطامحلىبألخاللجماضفيانه
ناواابأواارالفلىوصابئشباعنهاقيفاكاثقداومحقرةكاا

حدىاوضرحهايضاهفاذاورقةافوظأودطيكوبخعأاقاللالمح
لصئيمىافيتناولهوهوأئمللرجمممدهبهمزمعالووالسمابةابعيأينوأعيه

الالاعافىاطىااليبامانحوجلمئوفيهئلىإصعتطاكاالول
أناذالمحالاخفيالتماراومقأوقال4أوهدليغطستئبمافا
يهيدمولهغسترمحمفيولثهثه9فئوهثاؤ5بعالهاناولةثاوؤابفه

ذامووأتمماتكلونأوذئأمهمغروزفىواكالهوئالطيلى

فألابااومسعةحوءطلىووءالالفاثالمهتأشذهواال

الامموأمأعظننرفانيتهـثعرودضسعهليإكتؤبممتعم
عانأاألطإلاااالاالنالمأؤؤقيتهاءقوقثأآلاعفظمرمةالواهنة
اأهطاالمعنالطااالبزأالواالبةاذاكافاؤصيهاالتهطإ
فماففعالفاجالخمىوأاأهكأتأقأألاال

أج
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كلدجمعولعابهروالمألغفوهوألنكوتكلهمووممةصكليأشكلةوممة
هواثأأقوحوانكلهئوالتاةيبلثرهابنفعرهالهروعدخما
ىأالكساللأبوبقالعندالمحاللطشاناالبشرماللوالوواتهن

يخهأممحفيأوهذااهنأبااعاتثللوآاثصلرممافي
لهطولمغذابمحبتوثصوهشبهبههوناوإكه

سعؤبأكوواوصىقلجمطسيثكلقيلتكأاللىوقالط
نصارلىالايمكلاعبلىجمنهلمحسفىاجمامحةاكأوظأ

ماقدوجبىكطالهئحبرلدنىءنسقملةااخصوخالل

ذهـآكالمجدالوأسكأنسهرأوأبقممالمجتاذ
منبلئغوأووردااعشأفالرأكوهاىسىمحقبالءحرم

ذكوالهاللىايهدالمفدايأبغعلأسالممعلقةسباعهاواأااالحتياإئ
لحقىههاهـغأتلهيىنداطأحونضناناقصألبوالمصفيههنعةط
حاررهجمضاتلثمعامثهاأوتمضمفبهااغشفق4فيوعنىالفواب

ثهاواللأممفيىفعومنهاماجمهشاناالهـلهاماتحؤمهـلثاهمرلهوات
فعلفصحؤاعمولهكمممومنهسامايلوالمنافوالمماميالهيأبطئعلهأ

ضهافنايمجثأالثزواؤعقاألحالكثرالفىوااحتوؤواوأوعوأذللث
نانياااوالعةتماطااليذوامىدووروىسومالم

صهالاالصتءلقعثهاصوالمإجملوالاللمشفهالكوالما

الطمتاجثااذاقدمغالماأفاااالخاطفوجهواثطناقإاما

زطاخذافاهقهثمهفنئاوالمنالوالمحالباالشنآنقدحمقفثمبقيهءلى
أقعالثلمغهايوحططإويآلثمالبطأظيقلمثىاالشنادحيعهبها

ههمفغأاأللياعيفوستغهثمكفهفععألقارلهأصماثمدوا
لقأالامالقالساهساؤالوالحامعهـوثئاايدهطللمصوكأحا

االااليشتاااللثطالااطوتاياألادفمهأفاااليثمىفآلأثوهثعوتو
همأاافهفتأأخالماخيكونفانهةالمنشاوأاالااويسثيكيهباثامفن

والفإبهئقىحرموطهءلىاعالفقألاقدممحدماثاوئيثأوإيمنا
يهففيفياكطوجمهاطولعندهءلىآلمعإةاممويةمحدنحوىواألهـلصو51المط



أل

شناقالكنلكلاقوقبلىأوالمليدمحالوثيممعينلطصتاذلوفيافهائهيدهب
اهص6ىلاايئثيهاآلحواخمجيصركطكاافييمهمجعاهاوثماويأضزظثقوبم
ليعرىبيدماصالتفاىدجمنىاتحمتنيسريايتبميكايهايرهيغيهياقاكآلفىنم

تئمنأفيأدامالميغبمقويثنيهاروصالياونلمجلثمسكفالككممثعاقوال
الىاجمئههاباماالبخغرمثنيههىأيععوكباعلكاععنيهودهركطلمهايده

اويقماالنوىأشيماكآالهاهنصابقهنمفركهـارويديهيناثسءآشوهأثم
افىثيباقشومتيدهاتىهسلتهايعووثىااثرةكاجعليائقائم

ينقعانمجبانهنأ3فقدذالخاللوأمااالشنآلطفيوحعنئنيهثهلنامو
ؤدحنيالوسئاناالإبيخشظةإلتاللرراعنىجيعقىوشاوأباتلية

اومادوفهاماصبهعلخيااتدسحليهثبخاالماولومذزخاج
ؤييتركثلهثاثوياالسناقبهضاتألث9الذأورداخ5ماخراح

مخماىقحكاكأللفالماوجأ4بأحتغاافاؤاجهاالمحاحهةقبلىالمحأللى
لىاممدثةويسطهفىلغالمايعاقهلهمعادببمهنلمالفغلفابمحبميغطأه

صرافىفيصبهمجرىليسهيرمنهوالافىفيهجمونللن81اولأش3الو8مما
شاوأفبدةصااووةااافألدءجمفئذملرااردئمجمعهإشوبهو
إمالممحليماسليهاقمابوناساولمنرللؤنحشوىالبرااخأوفيرالثذتم

ابونةدبسيؤدباالوأبععق
احدااصالافمشهقلىمهـاصلىفارأحتىدقيط

بهامزبداالموججفأاحومقامجراناطمإ

مجواوماهلطااثألؤنواافىاإبابا1

لىاطمجبفأناثاكهالداوالالمسائدلمعاهءينمموباانوينجنىلواقا

جفااذاعنىسعاوارالمههىمطكاوأليرامقةمصكغاومحادةالأأمهانا
دثاطثالماثوباآوالمثووومهـتهفحرئباحهإمأفنحدرااانجطقأ

كطوبلةءثأااماأضهـمماطحلساااحمقءءةأدمنيافىبريةأ

اذايثوبعأةمافطأءجملاللوقالأنهوسلمالهاللهثهوصوزاللةوىءلط
اللهلطعافيطووصامحه4بالتحزالمطتمؤاأقومنهائالتقاظ



7

بئاليهتانومضهاكبادداهلىاللمنالفالانهولسلمكليه
ثلهآإلألأمنرباليثانومنهاكيضهعلىمناولاناومحوه7الىالماه

ذحأالثىيذاويجاصانالماهاببخدومالدفيسلومهحياامنهذهممهـ
مناليعويدعيوالربفاألناءقبلظرويضعزوجلاللهثويمبيهعنه
يثربكةكيرقايةقعافئابهفيقطرضهءلىموعغعلىوضحقفلعأليهونثحته
سمروانأحثوبلعداتعالىومجمدافهوزالماسيتنقأنفامثلألثه
عتاأكابراقتةاالمالوذهىمحائالما7دبمضرعحنهوهانكا

ههتهواتفي8لمااشبوثمالرواثاااحملألوز81دطصةاانالدببا
4ال4فعلسااشعرنجهلىاعلفالصمةصالماصاظمجاحاوأماعوءاالدبمن
المئولىهحمهجمآيلزمعياءنطثحعيزةحمكاتررىثعثألفوالكاسرة3ذأ
يهورعثاكذيوءشدكاأفضلىاجعفوبنلفضلىواجماأبوتجعفرمسلمقصواقا

اجاءتامنآأألوفاحسالىلىقداشممافقالمندمرهعاىولمف
انلجمثوديكلفيعايهخدؤيزانايانتواكاصملماأفعريذوقكانكاومالشاما
هاؤافةءلاماثجااذاضبرجمحىاثكذنبنااجضوالمنهذاسلمو

سبهوزاضزعةوأخذأهافيربهتاوحمذكافأمحهاؤاجهانكهزث
رةدلىبواممادثمبرلممووشوبهاكمنشفروقامأوجعفوكوؤاواخز
وبرةاءلهؤثكاوفتالطلافضاأوارادفأوتجعفريساعقوالصصقعلىثم
كلناوصادجعفواكأإيرثساةجمافىنىفعالاهفيأعقااباهاقاقالثم
ئصهأدبهءحسنعقحةاليأتهأكويهءكاذضلىنةااباأتجاحماانمطآط

رنكصاباممقاأبعهاشلىالممابالطاباجماكضالمطشوب
لذهدونهئرابئالأنمالىلحسىقطةةاللهألاعاالموذهفثهعا4أيىابهلعثها
قعهبهـسديوالؤهص4وءبتىوكنرقالةاذكانبعطهقبلهمىاوأل

واالةاإفياءعاأؤمفأءذوؤؤوجدتهاصناهزاأساءةالتوهدممفسومبزته
هـأاناتااةاءنؤاةالدوفاضالءنىشهـوأاالنثسةواحدهصساهن

هنوافسيمنمايباقأعهأهاازنامنوغىوأثىكااهنطبعاواوق
فرألذاممطإلمصالثصكةوأثكطنا

بهقااالناملىفءلىصى4حواشدثتوه



يا3

بيىراأفةطجيممنحملصتكحنأنه

مجوجوصاجاكمعفاعنيلطضواله8للسابينولإلعللعذاعأليغ
هناياهثتساولىأقىءفانثمالظأنرخالهالالىنمخالم
دىويهاففييقبلالعبوقكىتهمحفو

بألرقيبالمحبيبوجهلصارمغالىاحايث
بو2مهنمافعلثهأنفالناصدى

هالم5دتهوقدأرركشتعلفهنمثتقهمصكلذطهئعكحننمبمص

يونثهفيعاألوظآوالاليكبتكلهلئقلبىكلىمعغانلتعلميكا
كأكفووسفع

لبابعبرابدامكويانةضكاممهعويوجنلىاممعاهلم
نامماااةامحثهاضينتةاورصمعدوىلدثماتاه

هاوبمىفيانابملرسوامدى
فداكاوروحمطهـضحعالمحاالااإليخان11مايعهت
فاصاتغبلسلقسافأكلكفيتضاألالممنعقنى

ذلالفيومحلىفهثهعهوبدىاعووةلمحلهاذامماالؤاهثامىحهوالل
ثدةالمطوهوانأحةاافىنلىاقوايأوهرواااالنروور

يومفىثيخوانحطواالكعااتمحفيهااكانااالمامألاالي
اشاوالصالمةللفلوالىهـوقالحواألشثاب4االلمفيىاصحىا

وزيهىالخعاليباجمىمحبادقكدبنالديطصانيئالعروآأواؤأوؤهاأ
اتتنأالصاثةيصديراناوقلمطفاقثرالطوكاأأاله
المذضهورضأائلهةاءلىالاحالأفيلىفأأااكيثمالفهـا

ومغوبئموفهفيجهمصأولأهاومالطعأحوىكأ
بطفيأاليايهـمةمماالالاثثواصلفمغاطيعه
تهاال

ثاهاألالمهقدثيىأاهالطأأأمال
مأيافعاقيهىاأقب

هالهأبمحالأافاقمحمشابم
لمعهأألهـفأل



اكايى

لديناإبشهـكراقنهنىمبنلدينرااثوحوآصإلبياتاذهدئ11
ءهـالنشيئلوقاعقالمدحكأددغبهوفسوأنهاإلهانثدهأجاآلأيان

هذاحقالأسقالنهكلفاوصيكةكوإنكأذلديخهاأصانكثرمحاضاندكه
محولمحات

رمنكلمىاتحدحاثخمبشناإصبالةاابىمأدالهن
هوقدصؤهـوالثرابفيهذاكاناالاأنهؤغقامىآلىكاأنأمامحمات

4وضرهصثببهعصهراالدنصانانوتفبرئدفيالشهالهعصقا
فيمسمألماممغالىإرسفاآقخصوفافىهثرلفابالمحبرهـتا

4ؤثصعذابهديدارؤاصاأنانرىماللهالمجوزكآفىاجمأموجاأبأالفعغجل
يثمو5هـثمدكاالوصذاكولدلقامعناهعمموش4ثرصوصكمةقنالما

افاليردفاناه6طذ51نانواورعلماافالى9ناوحماهقالقء4ها8داصاابودلىا
كىوناقعىاالعلىعليدىهثاانتعالواحتىاتشيئلطفيدؤصقية

نلاذاانهمثاقباثونةطأهلىمقجعاعهحمدءئلتذكرتهالوداعنى
8الماإاالؤحهاأصعفاولكاؤهانلىاءوهاوفنقضافاذاشاصممااتتبمالاان1

صمالدكأالىؤيوضفوأوذكوذاقلىأقاكماثأجامغاموآةجمااكيمبردبربهافا
إلمأءيةفماآ4منومهبإصهفاالىاذاسيدطهااتتهاونسيحع

إفصمأمقكهوربكلكشاامممفيفعلااشصاانيةظااايود

ثيويةلمخؤأهـصأاهمحهابئقههـااحىوما
البأللمألةفإجملهعنجاللعفاأثخطو
اهالاهلثلمؤمفصكرفاءلىاسإذأ

ئثألفمواشااللموخالصآايواهؤننالمحهمؤغوقواءئمىإااللم
اظهوضثطإحااارجمعهوىصعماخبائفثالثمهـيهأالوؤلواأئعثأهائشيا

مشهثىممححث

فىفةدووف3اؤالقافهـراللأاأعطيمافثكا
ثىءوممأثثإعةاائيهفسيإاشبأيهغ
هءقووؤكاثظالهصابثباكثئي

نجمأاللطأمحهـبهأماؤ2جماالدثمثمامجهثئماشمفىلرا



أأل4
أصبهباوزدلمحاللمالساقىافقأيياكل

المحمنزلبأفىواعوداوالقإللى
األحيادمياهاهآتاففسلجؤاالمثىيلنهابناقالىلىادمناألآف
اوةحاومدبثواامفىالماهفحتخلمىيةنوبهلىالمجاريهاوخ
واثثوفياللثاالىالمجاوبةفخصصشانةإحقاقبولاسدعنأيئ9يل
خفيفهذاشمعفانكاخالمفبعدذاااصوعواسفللىارةلمصوصاأو

مماأبالهاألثفذقدهألانألهنشرإبامجتهلىألحانهدهشاريخلالمفين
ئر1مماوأودامنهاتغالظمنالعناهينكثرهئعالمحاهدوماءااحدالمحل
وعدالمجاعوخمموعاكهأمبكفهالذقهصرلهءلىاوامااوداأنألاومآه

لمفانأدئكالماهبالمئونممواجمجدافردكطأبمأجاصوماسهلفاحا
لزجبانجعنعطمثىونيممااكئيرأمتصااواساميايهوزجقفقلملالدكق
شألالمععاالمادةةلمماضتةابرعاليهفانضولمجوكهؤقماروماضآ
سأحكائاءالمحاوةباأللثلصكنةماثيه3اهلىءئلوتهذامنيمهكناؤابغوا

باالشهاضش1قالفيهقيلمميرإدنذةبافالبأسىضياذعلوقك
جمةللهاعهعنوهةنوالمهـدوىفحوداناكألهلةحايبنليئا

فاوعقلاجمهثمطءصبهرصهـهركلنلسخوثعالىلتهااناعنهلمحةامحورفى
طاضهرأنممرانملىمجرانثغالىادالتهافاذاله4وذالسب24اقىأبأ

محنصرهالىخيوخهوآناكىكلثحافىاللهماقدوالىيهصقنغاذاظ5يمد
يديؤاالرءشاالنةوجهضهؤلىمخالفاانألثوكىافاهـومصراكط

اتنىلىاأوفياكأبمطشدهأعلملتهواالنهادارادتانقصضاوءقهىادا
فاجبدقاحاوبةادجامنمجواأنلىاصهـمضهبذهـحئىسىادقالا

أياقحرضااهـالذءالهعسادقدوثعالىفهاوةهـبراالخضرأاكوقاوأفه

إقثرليافااصاقاليمألىصكيرةدإتانالىثعسالةااهمردفدسهركالئهأو
انطاصإدافالمادههتلعاوماايهـالماعولهوتيعنىولؤألذلثا
ولحمطامقينووانهقاجبلىمقاهبلىقوموقالخالكرتهةفىمف4مريشوب

االتعااللهإلااطذلمملفقاالقوانمهودتهشاليسالمطأاضاءئمرء
أالؤأ11هلىمأيعوفإنقأختكباكلهالييخبعاأأبماوكاأل



أل

عألالصمادىوسلهـمأيسعرلمجهمبؤعوماكعافعبحذصغارتشؤى
الكيرفاذاتهكامنوحمهمؤيونواقلهثكعدامحراةنوهمأرهتيخلبا
وبئفوقألمجلبويأقفهاخارلكبرامراكسالمتصنعفلكووام

واهلهأخااذمندمدينارفيأخذالرألفلفألسنةكلجمطخراسبهمصر
ثلثااعليكؤأثيوجدلهوصأحرائهنحلوزرائهالفوالرإخبطشمالهبيتعو
ابهسمورثمعياعكللووسدالترعلمحاالننهافىصاالإحالىصوفيوسثهرةذ
عأردلين5قوادمنررءقاثديئينالخحهوذاكلانهوكأشنىكلرعقا

تثناقائدصإفعتأملاأةأفىواالصقامصثهأءلىالىاأحدههـبئف
بذللشافرعونالىتببذربمقدأءظوجدمومحنعابائراععنلفانةقربوادم
منهادأصلىولمانقائدمادافوبمطءلووأضماماملاايمموأعاله
ماعىاووبنهآبموحبالزرحإدرا8شفااحمارهكاعلتالردبابزرامامحرمة

بلذأععاآعلىلثكلألاواهـلاخولهدلأثىشفلكديارومألضفكأساىا
واحالديناعألؤولذلككنالماركلنيلىاالفضألهلهوءأ

ادافىىلمدءدووثانهامسوسىدو

لمحالىمالحلاوماممىوشففسبهاقوالىفو
عالينصفوانحديثريخاتاولنطواوو

لوودىابنلذينازينغلئاأقالأ
تجقميلىافغطنام9اإمهالدنماوساكنهااومصوهىد

نهليشوحأدامصمهمقدجالخهاودادلىيةباهىإلقق
دىاصقاالدينالحشيئ1وقال
لىىثلفامىااباماواآجماطبهاعحلمصرمذأومقتوات

يلأأنتاذاعاااليفاقولارهاافلمثالدةفىنىشحىدءث
نماتةأبنينلداحياليشغاأوقأل

كلط9ااادلفأومحاءتطمكةإخأصساؤادقا
أإلدىذخأصاهأذكأللبلماتت

قيراطحطالمنانبواشخأألق
دكتومخنىنحوفضلهإدتهزامغلله



أل

لخيموافوصأهواطرأدىيمخامقللثازل
لةاءلصاحمكرالنالدتثهفيشيئيللظأ

صاممطواصدكهلىاعافلثهانبساطهاصياذعنىاأهدلىاثال
بأسالكقفايضطتهظوطبياؤكرلشزاالفأللىهيهثسيو

احلةابنديناهـالثشلالفىظ
باوفاصهاثلجضطاألالراثيومأئهئولهاوبأمالىخائثمووا

باأمحاينءلدبدحواالمجقال
هضهوأزاوءلىماةكاروضولقدجعهـراالوفاوالخأقيوملته
ئرطبفصاثالمد8تمألنحالقامابهـطمبكوداوفاو

إواببنكاالدفييدلمعدصيئ1ديقال
ؤارغباثيثاباتلبواامحلطقعتلمىالخهاوؤاإلملكدلجل

أذىمفسكإنةعاابعدفرففعهاءتجنهأقفأقوىاوقددخالتط
اذاوكأصاانمادناوخممئاثاننىصرعنىتفقال

المعماوهيماجمرااوفاللم
ىكنؤائداملىءاإةايوعاسدمصويقلسثعت

لمامأيهءناوهطفيرصادقهذان8فكا
ودوالمتثرمحبهاةحلتاالثهنفامملةوءفىةكثاالهبثهنهوفى
شفاقتاالؤإلماتممإلهـمنتنثرديواعالمااشاءنؤإلفيماقلة
الىاحوءأنلاحاكاممتانةخفقاطاهفواحقوكالالوفاقو

دفىاؤئاإقاهفلىاتمشيئاهلمحعلقمكلقاةثى4ءأحفظهمننىانمثؤثماها
دؤألائاللىأمأدقهءنأءنربهـاآلقالاكؤأاللهرجاايق
رؤمحافماكأرأكملفاقلرممااالخمافمالمامهصالطكلنلموان

فتإطكععقجماهعمقأكابيافاقالوجيلعقسيراهمعاء
ااأمأقحلالمالصمحأااءصوأتمثهفااإقاماذتاقعثموممأطهاالف

يرلتسخهـوالهمحدوووتكلؤخوإةحسووصتعثمعإقجوااأنأبلى
االيايعهاموحالمحقجمغهـوثؤالقناطالوالمقناهلثوفواصص

اإلبمباادووهـاهماجوقهـأالهحأأأاحنهىأدططئبماهادق



أالأل

قابءلىكامحدياوققاالالأهلاحوالمحلىثملبمااغوبمل
بيالسكلرلحميألوهنداهواليركمنصالمحلىأحوديماالوهثاولىيفخ

وهوصئيرقاكهوأظيراوقاطفاواحكممييراخافطقيطوقعاخ
طهوبممارفكلأبعهءبأوقلال3الدقاقدوحعأعألدهـطصمالماق
ساخبلثمخعندوأكأدناسىرأوعؤعفوأماطأأدصاسقاهأء

هبلاداردذقالثلىرىعااصالىيا2قيل4الصالوحدصووح
ثرواكجادأمحرماأباصآوخماانالثهمة4أفيهقامااليسسوبثئ

اجمهئضلموحجخثرقوهافيهبساتجوعلىإلثكثرأيغبمبالدلبافممآدا
لالمجحطلىوجىورجماضهسماخكزةخائفعذاتهعقضايموشج

انهبءاأاومقفاأدروااخواثالرحااثوفافهححمالإمقوا
محذالثجمهولمتهأثبأنؤيالهكتواضىصالشآلأآإحبادهأصكاذكلىوفىكا
وقالالعبادأوأرلسألرحمةدامىالأيةحمنضعانجأحهن
ورزتزق21امحديناحيدلىفأجما

ؤرامخافىهتالثاةفأنهـههلمبهـفاءؤرتةثرخلى
رأوأفاداهاىثأومافياحمحيىالثرالمثافأفثصا4هالىاودء

ئرىماصنفطاهههوأالرلاتحلمفابوهـ
اجركااصباوباتاوألحسارجواوحثيربغىجحملهعاح
وأؤاطهكامخءمجاابالاكفاءضهحط
إمدثوالؤثابلشيهسموهوالؤبامةأويمصهثقؤو

ااءأخفنيااسأجمأكأوقأ
مأخمافا4عحصلىكصلمحضالةأزكرةفىصاياال
اثطءنكقصاطؤبألماوذالىهلوشاهثألفط

ولطاقسمعأحجمهالمنثصفبودايمةفىبافرالمحمريخ
ثممهوفأالبنمقهاوعباالوحوآفاحالةألاقائأدراتشال
الهطيعىنةامثامالافمثااوان

اظوناياكالىفظاألىرقمماوحلواألمحفملماالوودضلمواسكن
بمامماونىممعاإتإلغاشطصمندىرباكأكوأالقه



ال

افخاالعالمةشحناخفسهلغظهميممنانشلىمماتذالمطذلىو
ملفراماصنىلدهرياشىالكلاطاوىالخحدقهاابوعبدكطأللدإقعهـاةا

هيدمسعاءفىنشاالاديواناصكأءثاومالموفىابهرثهيختبكاة
عررهرعاالؤءلىشائىاللفاااصامماباضأ

خاكأذبالمعاصاتفيتممأجمنماقلبديعان9فطفأءمفى
ممسعبطاكؤيوويهاأتاهاذامامهءمملروأسعنثف
األلسفارعنهاويطالبفىثوولبهاأطالعمماذاتمئاثفلى

ربتمدتراذاماؤليفصالقولالطقادامااالرصوكمأمثسذ
يكلوويعذبالذوقوعاأهـومةوواتقمىكاوماهعه
نبيشصاوفتوؤماناكالالىيأتفقمشكلملم
وعيبودهاقالبهرالمأجمقحؤقةفمطداطمممويبل
الويطنموااوواآهالفمو3قىكاذاماتمحرلدوهاكألد

تدأبحباتضاهالىاعلىمهمهاوأتبسساقنايمخآأرق
يرغبراحالهـاؤئمقمحاوضوماصانناأحاوترطح

الموكهاطثاامئهطفياصبذابهاوةلمحمط41ماؤثطسو
بثجحأوودةولسألعنهغداللمنلهفأءقىس

طربواوثائرإحهساأذاضقشماإذلمثشهعاليمنص
يثوبيقةائأثوأياهءقابعد4هاولاكافىومانال
يعوبقصداحرفاعنةاأومالسمارأحلمعضوحكأكهـاويمم

مريمقكريفباأرولمءفعاتحرثفناروتعبةبم
مغربقطاولثرقالواهامنبالدةالدهرنىصإلحمافيو

عبطمعوارىلىاعضألمهادغيسها4الفالكأودؤجد
بلىمىهكوعاطاالالىمميشأورلط5الوقاهق

بههءكطركداهنطودأفكوبادلتفىلللمفتب
لسباحةاقريةمالخزءفمهرقأللم

اؤطبتالياأبتجولاربتلومافموزات
إرهعااوقوثالبقطن6او8أاسةهءانقائصمعانق



أل9

المحيووائووبالؤبئثالواثااباباا

أعناقعىفهونجعداجالحاالءفيهطعامكلتغولمرباهـيدمأبوعهل
6أالمحقفساةقاضىالمرذضالظانهملعفعناونخفمموىوقالهرتام

اقديوهذاقالءفىعلدطافىكيرإمسساإجمعهموقيرالختمهظالمحبمص
ايديهمبينقوم4وعفددملحصوىءالى12أإدخلوجكاايصدالوذصا

يهكاؤلهيمجماافثصدأذكركلوئؤغالأيديهمونواليمد18حتووواق
ممواواكواللةارحممموألىثههمنعالألتصلألديهمناراىة

الرأهسلىءلىاثريثوبقحىلغاأمانءنتمرةكلالقتسيرةابنوع
وليذهبصبصداثبواربدايصالرماذواالفابمعناما

لمالوذجههاكلوثأادنلىابعمقمائدةعدألمثابلىفلهـنصبطاىوإ
اصالىثاشوالوقالسىلمحغباضربثمجموكأمسالماتاأحدضهشبعتلم
لىكعريدفو9ثىقرثرجماثهلسمجذممانشاللهعبروبراخ

براالبلىؤثوهاهوقملفاوذجالهفقيلمنهقسمألإفالوذجاعندهواكل
بهاخؤمكةبهوؤدم4نغالما5عندمنفاتجاعيلاصلاخيامك

االأأليغادأمفىنادىثالمسعلىيابالىباالبتاحهوائدهفوضحفالوفيجا
صعرأكلدحه53ثىكانصلمعفابهقةحفثأمممنفالجفوفءنإفالوذجا

ففاأل
هادكلررمةؤأسانوادوهارأسقبلةع
دكالتطدارتهوفوقوآلصمغ3دله
ثهـادايبالممكإكوتالمابيهاءالفاامقدرجلىا

جعقووأملىشعدااقدلمواافيكابدهخالدإلسمنابنانسنلمح1ثأ
اذافدالررالرلىتألهقافثماامحفوأبواكىذاذضلمإفااضافاا

لهفغالقاافغحتهطءخهـمامفأثاهأقلىشهمابهكحنطصيحفوإث

فبمحمإلاطأدأولأحسفأقضىءلىأنأردتكاعافقيماهالالولث
احالديئاداالواةأاةيهؤمأمبيدةؤأصرسناوطبأرلهوأدبقافحك

فعألىصاىذفاثأالهـيةكالأنجصىلاءثطدخآققاللبنءورأخأ



ول

منهكلفأإودبمبىكراب1وائثؤاةغلىافىلدفىمئنفانحمفصأدذ
ةكموؤتلؤادرأومنالمتقيممثامااففآلقفاوجذلىأهلىهالهءحرفطفىف

لىءافطرعفرأالبرارمكحاطكلأقالوااهاماعشدأحدامماذاااخيم
بفكايلىاءابعلىالاحالمبألعللقلتورنقوردبئلصاكثا

للهاصدرىفئختطاالموثااومالظصهأاوددتلظلفالوذجافىماتغثرلجمين
يرفعهارعأأوقالاإهص4إفنواالمنإفالوذجفرمحونةثقومىالش

لطارجلاشسهوكقنا4اأرة4ضثاللهلىاءصموفالغمةاحاهقممن
ويثعهمنلرأكدةييومحاوفكرذىاقرباثخاذمبحواصامن

اقحجماراالخهـرعوكلالذكوذكهوصهبممفسقماءفاثهمما
فيثىهثافانابولفىععنوأبواهفاقأهأعا4ءمائدهصكماالوفا
ايأوءنمعررهـأبفبردهخاوةحيناءانكانقفقاذأجماجيثمنذقم

إلمألهالأمدلىاقأتانهوسلعاليهفلىنبىامحنأعنقهارضكاههرص
لثمفاهقالانهالش4أتنلقهالىأوعنهأبدايألهاخظيمءتلصمشهرنكل
يقاضاللهبخمنالةأوحاممقاوثهوطهعسلنقهأثالثاجمتى
لمساانهيوهألوالممولىطالقمتاسهغرقعةثوالااكاضىاخضعق

ةملاصةكأصاعبهأهـجالكاقيهأاماانفوىلىماثاصقأشأكروم
اقراأبعفىتهربماوإتثوأاافوحهرقاكالجالنهصحترقتا

ويهافهابنتهاقويقواىاحمهانفالىابهمؤفقنعلعلؤتطىجلم
ااففابه4تصاوصىابيهدطمبمهبالسلهـدلمحياوكالطوخ
اجمسأصهحثطفهثزاؤواعاتلحهـىحكرئىءعهأذفأوخفث
أصبهلىاكثصءقيقهوالمحفصكاالهفههأحمصلىإبمءبالماكأ3معيىالىءإ

لقعطيخأ4أحلىصبحهىفينهأ9صمطلمحولؤحكتعمهفىكةإحاتةإبنتهذ
أخىآأل3دكدكل3ءححوةممفممعلوكأجؤ3خذ95ألولئمؤصا

فصو4أطايما95أأخطأخفالوساادهاعمو3ؤككواوفسإيو
خبأئىألمنأفقشواثلأخثاشههـ9ةىحفثاأالالبمفااألىأ

كألبأألءقهطاضفءاسأباأاءإىةأحاتظعأثفعكطااهفىءدوكض
9هضضأكؤأكأهحاكلصعالأفيثأقنمعيمأهأونأاجمبكلأكأ7تنهجحأحم
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انكتطنبهافاصهمثكناثيروملىفيهـاعوةوقعشمنىليوذلكلصا
فلكمنالرجفتدئطرإحؤمهوجيصمايوموتفالححناخنعها

هجاومثافماكانفالطثىمحرفىفىفافرذضاجملقفاته31ئماالوظ
لذهباوامآبميكأزجمنىناهاهإإواتراتاحجعائاوكاقالمندا
وممطمنةطمتعاثهلةلىاتكأوماحمىاقاذأضزقهالفه2ذألمنىوخفهظ

سيدناللىامةأحااسىمحةفيأييشوففمغ11كىهـوبئعالىدفىتهصا
سلعميغؤانىمالدمحدالحيئاششكباأناثيموال

مهنظأفتطمدحاكاهماهوأكلهومنارئيثأالمولىأيهطال
عاحكمهولعاالعدكلضىظارامميهثعت5خإ

ألبووقئماحمهاآيآلهلهأارخقطاالمفاقالوا
اذءتفىأجىشأثىفيولقاالماصازمتنه

جدحهيراهمقماويعبكلظماوألحومنكهاوالمجممب
فهـمهتجادنأيدوماهىاثعامابداوبفردسكين

ختههعغهففطثحيقكالكاط9فابفوحوذلهإلمغ
كلههاوماالالاهلىآأمالناقدوىدطاايذىيحدلى

وهعاافيهاكرهفهوالذممقالطيذاوافعال
هـأصةأابفاثساوممشئاصهفافيحاأل

صألهأفي
هخفاقسدذالواعؤهالفاأيطاضسالا

حؤفاعنلالهاالجاهعبمفماحعبداحالتفو
يردقىلىففاالاماالرهااللطءسأباليلزكاضوفماألغثا

غصاحمة3خذورثحلتسهاطممافاقيلأل
صالحمثيتتناأذأقعالنآبمكل4ثبمالبممئحأتحأاغأفيافا

هتماحمزو16ثعئئهـالمحههـعةحشلحصاو

عهطىأالئهأيئد3كي4كلبرثهخههىأففاألألألمخمرحبئ

ءلمابططحى5حتهخماءئظيخألكركأأيىاوو

مهءحثضاثعفثفأحالكافىأرأتأدءالبئ



وأل2

كلمهيغصاحهاعايالىىأذافلااهرلىبهوأعلى

4فهـإنباهةباتحلىمنثاالفههتبياناحلىوصخسلمظ
نجعأفقيرخىئإطاسافلثابكقفلبصثا
يرالاهدىرصأمشابنلدينؤلصساحباقالأالوداكرةأومنتذ
جةأبلهالرسهافأرساكورامبماعملطدىلووالمسلدكأالبد

فيها4فحهالىقوتهبحمدهب
مائهمنألنه4ميىضلذماإبجمأالمحطوهجومم

لمحؤأوملغزاامسينأجما
يرأهنلقومايالؤفرىمحمفصهطذامااحبلىأثعرفالى
ولوقحهاوهىءنغدوإؤاحملهاقائدامنهاويوصنح

مروففسدانهصلولمححربدانهأرتجنسغقوهجعينأوثقوث

أممسفزاقهـافمناذامادقتجكانمطدقمقسقوهعنهسه
بواااؤقابعدسنفجمرهافلغوماسرتاذاض
صددامايومأوعوضعإذاجكلجأللةأظريناعيونققو
لوردىابهألديناريقخألماوقال

باكرالشاهاقطرهاووكاأبئااؤبخت

جابوممهاوعرلسلابوفوسحوهاو
قطرالستهدىنباقةنلدينالحطنمشيئ11وقال

مالمو2اطءنفىكوألأقضأداودقافك

اماكامقجمطثوققمهوالواوإقطروا
أيلنؤثماأياندمماطممبئهـأبهعهمحةباامفهخأأو

اصدرالمفماحلثثاؤيئمعإأواقممت
أعوعاأاءجمهموديثاقاهالعع

اأمالغبهانبأفللدفياطحاإحفخاأالو
اوفطأألىصأافىثماةألالاانهعماحمئوااللسسالثاأ

أءفالأوكاهفافاومماكافأكأمالألءائهـصائاممركثح

هـغفيآلهأق
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التهربااالفظإمقريكت3للبناقصاثدلمىعفموالكط
رأفمالىامحقوالاشوقوألجمباثلمالمحنكاحسامناقوت

يخانباتة1

فطأيهإلظفلوامططعقيبنهبضالماحاوقأقول
لىعكهاناودعنىأهعصىءقباكوق3قطانقانصاقلذدثك

فدلىأانعالحا
أهـأألتتفىةألحارووغدتكاافقطاهقمناتائ

المجفوآلمحنيوويههامصهـويثاحلىدةبوإلسنهووانق
قمديفهامنزلةهراأفااعمدالدينمحىقاضىاقولأحقكرعا

لأليئوالعتستهىأئاةأقعااىصلىكل

لىورإلمحذاكجلظالبهـىءلبردحشيت

هـحبئلدينلقاضهؤرااالىبهابوكقيرأطىايئلداانبرغأمث1أوقالى
لقهارجهمينالدهابلئأقاضىاوالديسبدنا

األمحقهامالثالمكاوسيؤللمضيظثلدقيكئؤرامحر
اكأاروقطةس1ابفمللمهوأيياكقطاتةذقف

دجمأتالثرفأفطصدمثهأقانهطالداجمابنلفبدداإقاضى1ينىفوأأ
هلنفليةلعااججابهط

الهصيضفضئطةوفيامقبهصفخهن
لقواالطىانوجوايطقواالهوثحهـارىافافأن

أءسلةآلوأالإلهؤامحااابهالدكيازيألثععيهءسهأفظهأهننىوأن
حاالءملهأهدوقلى

أيفأئهاءفتمحدأصرباعلىيةفي6ضآولاقاضىلإففالث
هأهلىالهامءاانطهوغهفيصدرمهقأخممفأكأ

ألمفجم

ثىمحمخفولأهأؤمعكووأبافلفاي

لمشمهـأؤهـايفأدتهثليمبتهأ

اوواقاأواجس1



أ3

علىلحفتلماضخيادفشجسوهاءالئىقطائغك

ضعيبابهبطيداالمرصىنداقملوصهثثقرقحمغيم
قطوادمغمبرفارتاينممىأبواقأل

ابحوأيمثثىالاااصحقالةبواصهددالذىالدأإلسكبرا
لقطوأايئامثايعدارجولىألننىافةصعاأدمحغمحلفأئا

لهأ
لدهـااملندوحادعايهـطكأفهتانقطهـاافاييالةسئ
همقصهرومحسمؤحتموإأااصاللىاتألووا

ثملةهـإظامااالأأقمرلىويهقاتهحائانذؤوجة
ىالمرصلم1145

إقطانرواإلكفومحلىذوأاقطائفمناوأمثىماوحقلث

حياءفكامالثىفسهاقىأو9اعئالمجصالتفيالوق
ائهضبن11

لهاقطلنبألقطرامققطأئاأقامنالئىنعمالىداللهر
أقطواصفهـردبللهالكخطاكلفأهوفوحسهاصوأأور

أ

هتنتخباادممدالمحضزلموالمفاةاالغيضبرلىهثسيا
حمهبيثمطرخيعثاوأولىءمحطمؤدتتىطرباقدجدت

عويأبهطفيلدسعدا
صدمهلمجارقلىاوافىالمعقلمحصاالجمظبئإقمطاااق

هـ2مئوهـآالئاءتهطؤةطفأجعةيهبماغالآلناا

فالؤإلحمصمهوأئلالىالصكيأ
طوأكاغقيأبضفااخصهمحىمهالةصالهكإفو
دفافأطدوإهـ3هأفاماهـ

اةإمحايمحأأثنالناوءسيلماالهاكثفواأعحهطأدتاثسبط

محأعفه9لىمففيخيمالياإلثصطيإحوفىاكاممىكلللىوثزمحثأخصث
ثاكلطفىءاصغ5ثأوفىهصسحموأالمحهأءأكظافيألناوغركزفللى



ول

عصدفسرةخهاعنثالصتهـصهـقلمم

شالوفمهاالمحهالملىفافىثمعوايرءالئاعووصغلهالهفى

يئأورتعموصكئىثمثائلوراففلهفىفدوأثعيماخمأ
كأبونأامحفويقايصآهفالمحوقلىأفمشرؤهانجا

مءتجوناسلةاللمحرددإرتفيوأدلمحىأفظمحئحيشعع
ثصوناالىءباألصمكهياؤالكأفرصالهفنصرمنهالوأصوأ

ججاالبهاؤثمستهدرءفالهيمهاحوأجمدااهلىنتيفاضزدرهالتهوىوقدجهـ
ئاورثصداثضفةقةيئدوؤمادممطقبالىثبأبالتجالأحهنبأكهدأصبا

فىهالحلدأووومحشاهابكيألوالذوقداهولثنتاهامعذت
صكصباهافافكندبألفاذوقوثةايناهفيلدنفأثسهرا
ولفقاحرالدتومحثلمحىمماالمحلىقهتأليمملوأكراغطرايئوالصاتنها

ذاهـقيلىةكررصأطأإلعامحادتاللىىىوثمىهكىاؤهأكرلمجهـزهءناهفعغ
ىعامسووإدمضأدأئأمحهنةضعهأفياضرءةبمأوهتاوبالثق8الرو

هـهكالهابرحرامنظموفءلىدابي
تاالتجدواةحاءخمهسالىكافظببمافلثيصألهقبإلك
امناإجمىحئمنعاماوجوبعوبمتةللىامقدرلىهلته
ونأمفتالاأللوحعفتثكإلفعا6أفيؤقإذأصهـخؤكمفجاث

خاهكهلأأجمئهقمضأيخئأححمثلىدثرائؤافطدوأ9وآاثفئى
ايشكافاقمحئىشغىألشغافادكتاأضو

هاءوناأواىلشامذافيناودىابحاطوادإلصهاألىص
خاحمواسلىصالزاحاملتجأهموأخممثاءذاصأفعأتمىا

يا9ألفىأقعأء4الفألفثيلىرأفيالدونحماموائيجماأالهقأجمأاأ
جمطففىىصكيصاكيموحمفيحاأئصفط3فوحؤءتخو
خمثواطإمحاءاإة

ماألفأف6إالاشإاقي4لعاحؤبحاكأيؤانناصف

قاأللرفأطحصثثفىفيصيإحغهـعتطولسافهاد
دإيإصءهـتاكطآلولصمحرلياأنمظثصعآهـفأحمافمابشا



ول6م

سائابنمعلميماألكااألمفالمادؤياكجمىر
ائهيسهبثانإضرافيضكضليحامئحىبأالثمعروا
ااخؤدبقنأئقاحانقرهماأخامنسوباالىلكثا
اثنانذافاكولءدعهقماسالناسىجمهولذاص
ائإءاهنحييااتجربهةعشعتبهدفقشتدافىجمذمحا
بشعاقويحورقالهكفا23رقاقدأبدتفاأدمحانبت

هتساقمهبحطإوحأدهلهإقطروااصقاهاساامجيى
سخاقبازحارالىيومالضافولوثلألأجمكوقةصى
تمانىبوهفاسنهآل9ميهـت6ظ4حفاذا4رقىذو

بقصاناقس5لمادهوامالممااكلبدوكاعنمو
افىاسعلرةمسعاوعايهاثبرقباطصوأبينىفيعالمحقدها

حمرفمانلضمؤقأفأيحمنهالمسنةاذاتضواممالخنهاالثا
ماصانهنكلاهـلوالمدصأالثاحألأثمتسناأأحهـثهاال
حوانمرمناالشعريةفأثاممطو8اكثعواحعشاطرىءلىأ

ضداناقيلثزجمطاوالطواتقداتصةللفئوواماىال

دباصطإقتنطفضابوابهطبهافتنالدلمحمو9تحض
انمحددبعدإمقدممساعاليهادامعألىاأهلضاجيسنا
أنةث5داحمامالومعالىيه9زسالحطعالاالحللممحا
صاقوحبايضحمطدشمأوجداالطأخثااكةاثالهفا

انغهربممئأمثأقابذيانعاكأتططآاألخاعمقكوتوماذ
انبغفثؤافثصعافأيهةءأصثقيفخسهاج

ناءثفطاحاالاألهاءلناماقالباءموبهوأصثنققي
اشعاتالقاماخالثااسكثهءصهأماقأاامقماضل

تأقاكلشعمطاثىفةثىنحوجعتطجحةصبمنهاقاوفا

إنىبئلاحمىوراالفثوفأمماأفىهـساعشظذك
اخئنئوثالحاليأأصجميوؤطكئاالباومحةحم

اااللمافينيهاهأبهالهطهـطواأحاطلإنإلمماال



أول

رأأيهاقدارلسليهأطحعغةالىئجاتةبنلدمغاجالشخلاصهئبأ
أفيالكلهوأصالاكصولىنامحىباهلالتيأراقشويئهـديثا

لهتسهرأوبكاقؤطمفاداصروثنبزالدةوللنقطرالىأرالمحصول
روت4ثدعاوحموهأكاثملى6عندماانالواخحعطثملافاذاهولى

يمرالماتءيشهنءقادظإصبدقماهوابأاكىحئىهـهـبكرمسةا
اسطهااالفصلةهصيماةاوقالمقطراالحغانالغطرهسذاهـتضيو
ميوووردايخااالكأالعخهالمهـكأاوهصتإظالميهأاثىهمرمثطلمهـافالثى

صحهدعليهاسفىنكأكيضاليادابشهلوقاثهجببالموسلىافلك

4مؤودومقاالملكللكحأفىواللهقضهاهمحثىإلناتدييرهلضكرموءلى
قلىانلمأل3إاينحمالآالىءابههناباالىبأوحهوكرمهفلثا

تاأوقصهمحواحلمتيذىالبراليوحمثحألكافىالوصقاقعلدحوا4أثاأدبل
أالدىلبهيضتواهأمفاتمابددأوأبهرمنثبهىعنحلمطصنائع

هكعكالميالىدفضرمألثئأصثمحهوألطكانالمجيلنحوشبآالالصا
جمواهـاك9فلهخابغمشنمبفوأائبوازهرمنلىاوقبصالهبيبها

اذهـحورال4ثلىوءراصلىطثأمنحمبامحاداامصرووحثىاصبد4ونقط
طجمالااواللةهلاثسوإلهلهحمناصهوهذايعثالمححورجموق

األلالاشرولطأحهـألألكلطكأإةىاصحانيدلةالديهقطكطالث
حميثهأاقامنعادآاكأأمرالالبيهثأمعاةاانلهثأأكعحاافطررلقكواإقفيا

حننهأيططااشالهـاعدماؤخختاعوأرفهيوالدههـاصوءلوا
نهجلافطحساقماقالأسأافسكهحثىلمدصاحهساتايهأ

ولملمحأللهالىبىأاسءولسكللهاركثهىايناإعفسبةاالفط
صكاياللهلىعوقالىلانأواأأودقااليواقالةضلىأةابائأااأ

مهأفعأطأبلىو8الماضحيةنياصالالاليادثسهململ
ةإثسامااهـضعاألمثصعايدوانجمدوناموجودوأسكةاخئحقاكإثا
أأقافبيلمحاكلتأالئكأاخئىغؤررةلمحملطاألىكلىماابالىاد

نهاط2نخأثهـثابإباودياصفي1لمأأصأثمحدتقزمقالهجمإمفوماؤ
دااكأءلتوهاعقطحم6ومفامماأيأوما6الئمىوكةدلماعاممهاوما



أول

بنارطخدهـطلىاكلمنأكرهندأخنقبالمأهاصل81وعذماطلىنصف
باددوثاجهبمطأوقيتينةئوثعربةاقواميصيرفيوكلظينفح

لكلامحدمنتاثكالألاأعتفافعنتهمقيأللدةاأاشحرروكدوماطهقى
اماصلهبردبايوبإئكطيوورداألثاطباجثأضياجماصقا
تختينرثاتحيهالمحهكرممعإءأفئءتاوثاألفىيمويلمبملىث
لمصكامعقزفواأإفنملىواأبهببالؤبيطثمقمىااومنالوفيشمعلدا
فىعمبهفىإخلقةخمابماصحلىتأناساعقنحرووينضواثوهناثاءوردوا

فحلهااجباابهاسلأثنداعاألؤاصثوبمسخعالوهالرودففلكوأدط
هشياتغيرفمهثدهقالظبعدمارفاشيميبرهاحهاحتىيوآأهامااقمكنجماق

اوكافىفنجاادؤخئممقلمحووكأيناعنففقلماأأاجرصشإننىااليامثوة
رمأناماهخنكلافيضافاكوفملمعتهلصروأثشأمقيؤخحعمحثظ

لخوجمأافتهاعونعأتاأمشوأهالثيقثلكىعامقحمجلىلمؤا
فاوفهفعنفوىاصدابتإىةمحشيزانفيهلالنهثيثاممونهويي

3صوأأجموناعليهرولتميوياممطصألقاهقمواهصجفسااوانىا
ظهثروا4ؤهوكاحظثصيثشتيعمسدالطومجوثوفهضهمطيقدرما
وهذهـىئمةالوالفووديمأسأ41ثيكاثويريالحفهيردئملسيهأ
سجمبقواعلمهفأنفماعاؤاوئعايباوتاوأضاتفههآ
كانتياواطالمراجلطمماللهاوزاصكيمباااليثيبايصاإأؤاا
فعلهقفائىأنمثأرةثفمماثانتطإرداكاأثزأجنالىانهبأعأيأيأث
اللهوصههكاكنإيؤمحهسلممطااايبئأبهطأحثيكأائياشأاجفم

11101أطاءا151حبم ثدبميمامثموك5شهـاحولى

جمأأإقأئصصكالاماسمفامحخماوفحقاإأألهلى
فيوئا7حكماأواءالبمااالعمديفىاحمعفؤبمإةواقكلف

اكعمممالطتكصرصمثخضننميسأتهفسلصكهغآثى
هالماأبكحففىمابرألوفهتهحضألالأئحهاكأخ9كبماممىكىتمحت

أأةكهءلمدتحبمسههحصإةمإاصحصإلمحأفطفهوضصفآ
آمتضئأفىلى9ااشةؤثواغظصطأئيكغيإكأفئجسلمهمملف2



بضهـهوبوطهعرلبكهعدةقبضمعهاواجعلىجمممعلأوأبممىآنزدفيهيكوتو
يبأوجمردايلوالزنجلىأباسكىالأقدنيالايبءدفةرأعافدنركذالشا

طكاتوثورأفنفهءعلصرالمجبااظرفجمثرفيهامقومسلثداهثر
ؤصاج8ناأخذااللهتفاذااءطلأصثماكلرعوههعهـهقاشىحمثماضجمحاعا
عايهامقانةاالماتدكنناسععماارافياجعلىواعغمىقوحقاجمهإوبئءـأ

ةأصةشروبأتامنبتوأطوهـكألقطامفوتاشافغامانججيا
الأكباركىوابكاقيغسليرهاوىنىىاالثشثعماذيخىمثضنغوع

وردويصعؤاصهومالنوراانسمااللهنوفرهماىعايصبثمبىقء
ىيترلىوبباصقبمعممجلىنعنثمقاتطافيهويرءدطوصحامممان8ما
انافاقرىأقصلالالررقعامعم4وةالمذكوالمجاهنهثهاالمثثيال
مىاللمحكلقللتأقأدأؤناللة1الطيبهدةظفاكيهكأهـإللعنبرمبئ

يخقعكماهقليملىمحرفائقجمألقودوهسأنىفيأاطباالعابمثه
يخوجكهقئقوظافمياثونبلنقعهاليتهوىبعدنحلهءحيثهيفهثىأثث
لقفقيكأظعفنمجمفامخدسبهؤفمهالمنقجالمساههناهثهمقا

ءأنقمحأناكساكئلةالمستعهةاالدءمنبةإأايةظوقلألمفانه
ووالمرجمأضهعثهألهأعقمبكصللىلىالعامأاكاهيئافاحر

ممالهضتاصوا

بلماكاالخاليتئاللؤنالصواالبابطاء

نهلممحاهـلالصابالمدثنىاللهاهمدراكأتدةبنينلداقطتاقال
المحاالغرذالثعنتحبثرزبهثرحثىبمثآجةا5اقصاونهصدةكافىاثلىلخاا
فاامألاءقالى2اذادخلالمىوحكلمهأصلىفىأقمحنهاللهرضىمهـابنا

عسعثباهواممضخبعثخبسااالخامبمبضواكطءثااسريخثمقبلثفيأعهـ
نسان3نااكلىافمإمضقاحفموأناإصافياشهذكورااذمقباسى4يفئع
لمولدوأصثقامئهأوفائيهطباواض5ثالهبئقصالرهدفى

أاآموئلقصهوؤثفتإيهئنرا
ألمحطاأءفلمكالىؤةزاشمانأوهاذاانه



09

الحسدباطمالىهخلهيبهزعمأثولىبدنحله
دأرهفىانالةأمحرفرةلغافئثاذاماكانءوهـ

فهئظاعلسهنوارهدقالمزمسعةادلمعمنيقطإجعفرالصادقكان

وأنغقفاعدكنيضامدممائةهبلاندةكماانهالئبعفيطأعنجم51شثىضا
فعرلىكيدالندسماشعريددعتفقالظوابهاألعملكذفملاره

يهربربئقالالمحثىامحغلغرإراخاصهأنىالعاإةسابواوممط
لعنىولثنثاكشفاو

نمردادوةوآكريمأمأمناءثائوأىآضاعوئ
فيهفتاكيكنادآلثغرفالمحاادرأملممدورسلومنهيفالاادأماللمففقلت
نشدوأفىءفىأهـلمثممامحنىفأصثوصقبهبثااودتثيالعمنثدثهنص

مدفىأحدحمألمءلىلموحقكاهنتهاءاناكهواكرآنفلعى
كأفماىاهنتهابهااعثرمانهـامنوماصوناكزحهاماللهالصالهقات
كاجقهزاهوقاوماؤقاتفيهأنااهـرعأثان18امنانوالةلىقألاةاكرمث

يوىنهاالمضحابأدومنطلناماؤأوأنانموفتفااهئالكفىواإءكا
فدكنعغافائاافأوهأحدكاعناةثنداذااماثإقاليالهاكبيتفيفا

بيتافطباتصوخكلرجىانلؤثوةنأدئقاشثصفوإب15

أجدموضعافلمتفقهـالل51ائنأئإطنىصهتشفافتئاحهتجماعةبهيئ
فهتوثمحوىفىاتملغلىفاخذتلممافبدآناجمهفاذااليتت8ظ
تهتاضعافاماضحوىقدكىفاذابهالمهـدفىغلالرداعترالهـدا

حلمهـاو9ءةميةطجعه1إيداتمنهـااضعام4وىءلىكاكماهميى
نديذا5قاوللمحبحىارةناكلألوأفأطعههفانابادكماىلخراامحالبئسكبلطداق
ألس51دأجفلونامقىكهءثمالمحشلحاتاللدوهءلىانكالمجهـىادىكح
قهـىلىثأهطقماىمىلقولىماإلضاطتافعاسالالهاأيئبرواركالايعفيالىقا
محفهفئغن

قفادامنهاأهالثوإلرالمدآللمالامالحط
أحمفعلمحدقألىولسقو03ااأقشموالواذهوؤحوتصئهبو5هفغهط

ألمجاويهأهالإالعوقالاجفالطلهكاونأقاءاالمافيلميممخيهأةدتموج
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حاثعئهأينفيأاليردااالوقالاخرىالىاتفضاثهاماقاتفهـملمةادبخ
فغذشكئوئقولألثلمحكلقاكقثىلاتمولاأتقا9

4ثلممنلهثثعمتهاحالعولفأذكرهالىثالىسرتثأ
أحمنتمفغالىقثى8مكااالأبراوشههلىكرزمحربئهذهتعركهننخنت
هلنأحدياهقالفأماأكالهقألثمكثىفكهماكادتأفالميمةغثامتمتجحو
كغتؤغنهـرفلىيقهـتقاجدكلمقولماآلخرىاتفعاىلمحأكناابوذءقدألى3

يكذتقحلىالنلأاسهلىأودتامنهسالطأدعثومحاائحاشاأل

مم2وجلىأحسنغفغالحأاقداوئربوأهذلمزمرتهذهـخطوضرهذتفغت
قالىثمصهكوؤهالهألهرلمحقالاده6اثمودىعلىءقيلؤفىألمشغيها

ليلعاءقاجمدكلىماءالخوىتفغافتحمأااينأبوللفحاصوى3ا
غنوفى

كفافىاصعدأشىوادرككاتحافبفيمبنبئاثثافئىب
ثنهطقاالقساطاقدسجماوفهـزعرفيفوفعربتهذهلمحغف
أللماشأنكالفيةدسكبلهنفادأارمهفيبن8وبموذوقىلهفىولدممالو

مغاذأهفان
فالزاتبألثنجامءلىأضيوثىفاالمحالحنفنىت

ائأكاجهبهءلىوهحتمباوكلماطالىطنمؤلماقل
ضاألضهاندهةهعوخلىتىكوافدخيلىألامحلىلهؤررآدسكبألفقا
أتةننبنكطالدلىحاأمثخاثرلؤأظوفوماصامحضيمي

وشوإبهالرواحفطوطبكلذاثعابدواباأط
اهدواأقمارغمبرءلطوإالخالإثداحافىو

سثحمثمبعضث
أحمافمابايةلوالاداصاءفياعسدال

سأقافثرفاااأكفقدمدكةلمحدثحا

ندعنىىجلىأفقالةاماأبيماأنعطعف4ىدالبرحموجمددجلىقالأللمنادوةإ
الخالفىكركأأنأن3وأدجهافىحأمثهاصقتفعأدصالمدحذا

لهفقأحرفائهمقهةمهفالمةبسإقينءبييأبعضانص
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نمثدهوايبهنتفاثصجلوحشأئا
لماتاوجهـلنالىفلىبالدنكماثوص

افقالحباابنبنابدالشيئاهذاثناوقات
لثتاتامامينناعأللرحلنااناللهكعبةال

اتقالثهـولىالى9بألدتءنماكةثووث

أنىكفالحنيفاناصالهدارؤقالالمغغاينبعضكالطح
يثىنااصلبهدأأانوأردتأياممقالهاؤظرتالداالة9

الفاصدالمؤدخخطمنقلتإأاذمهباال2يذصئ1قاتفبقنىي
يهقيرمحنسعهبنؤيىالدفيلممدعةاالمؤافاتصاحبالاكالةاخاظما
قايمابندالعباسااشهقىفىقاللمغرباأجالفيمإللمربلمالطذىا

دااهاترىكأمنياثهـورقأالفحهثإبنهءقودوهااللذى
إلتحيهيىلوجرتإلعشرقفأرناهثلهلغرباأطامهاليالتىاعالىادهس
واتاحاالرخاحعنسكرجؤهؤوجحوة4وقدوفدعييىتهثكرههاحا

مابصلممحنزماراخهالمجالعمىرهياحظدةطلهوكانتالراحشربءن
بهأقارنشوبثومقبهاأهمجالسافممكلصربهوبعيهفأ4مفذالث
مؤحزكتفيافقالفهـاباخاكةاوندنسةامفازلعاؤمارهوفيهوحف

اشهـوو

وأندلهغنباءقدصانديمنا

يرتدعسامىالىكارددءلميهو
ماقرلهءيخهبطهـواةالمطانوأقى4بلؤنىم6وشوبغقهلؤفارتدءق

خإلعىوسطهوآدكاادأقامئثظبنانحاذأخولمطصاالدبدففاا
وماثىكلبهلهثاقصاسبااىعادهذكطجرتابالذمنجيل4فه
محوهضفوخصمهثتىءقضىلمهراحوةع4طوفلهرهفلهءنحخا

ضالبتسعالهإباولرصاجافااللءونامافيهءننممثايمماوأس
أخذفأنافماأخيوهالثماهفقالساسايوا4إهونظرايأسهـهجمصفلممييماإ

عدءلفهـتوااثدفتهيهـااحتواذانكشتإءيهبارحةاهنئا
4حىور3سأازألفتءدهىءنفت3لىشنزلهالىمحعلىثفالطوءفاخ4تماة
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ئأتضرةاجبتاؤمحوثسأنصرفواودسكهئمذهباناالثثيوافهليهأ

خوتةثمثعؤأحااكقاميمفااللمحالهتلكلىعلىلةتتجالممىاادافيحضرفى
فإحموةاسالوضعولهالهـأوتئأكرقلىممالنانهالةط

االلوايهودطبثمطفىلهجوفأختىثبثبههفوةاجمهافى51يد
برىانهاسهـهابوافظئلسنيرصددائئاشفاللىصلنالفدبانكاصء
واللهلمحقالعضكئمفهاهـأنادكهليكقالهفقفذذلكجبطءورأل

أبوفؤساللةالمحيوحكلفيهشالثيخافىلمانهلأحاااألصمرهءلىماآجم
األظحكونأقتخفىيا4ياعافعكاتاذللئائنىنماعلعباسا

فخاثماصوفففبلكغرموالبدءنذالثيشيوندقافىأحدفتتألميبه
وهثهلهداإلرعقفىقبىابمأؤأمنأحديفتفحاندونرولىاأل
فودوسنبماهوامل5ؤاهار4عاردالقهصرعهاطداس

علىأبياتاديمتبلهانظماقحالخادصمشمأنيم7نيتاالنعمهمن
دلىصاشااكثهورةأقعةالواامهلىوانيقهررحىجددهالذىالمحؤشت

ايوبلىآابماببسعحهقهاأداماثؤاقلدينءدبناممشياممثاطمحدبنالحين
قدبضهلدهثراوكأنمحرممطلابهياخق

زيددائماثميمعدلى9الزالآلسستأضاضالةحهإةال
محسدكلالشاهءبىداقراناؤننلفئوخهمىبدومنكقى
صوركاسنيرطلىفةليافالىجممحزقطبنحرالاكوملدتب

دقيوهنءةروكطمقالخثأيروتفىؤررؤبالضاعشوون

دمخهاءبثتطب13فآلمآضخهاةدقىىهردةصنشةمم
دتصواوجالتشتاوجدتمقاعأهادانظرتذاوا

الله5ركأبافولمف

لباءأل51فىنفىواكالمحاءسياايإ

واباجمحرالانبغايةقراطاأوفإاوفلمتةاأفاضاساااءمثيمقال
الءضاهبمتغالالقاسصلمعتالسقحديصصبعهجعداجنسه

نكيرحبإمحكاووةءفمفايفحدالممثالرأكلطممخثرالىصلطمهـانت
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دالبئوا1األناأتآدلألوأليهوفيضبنفممعمزالممالال
رامنثعهـأوفظاللطخقاعلهجمهشعشاركالمعلهلانهينبئ2

انبثينىعلهاكرصميغفاقألمحبونبهمأمغاكفهتامحلىىللو
أصعوداوىاسالوسثابطمأعجمايابراقالدقوماالهشضيهيمحتولوقيم

صمببواقذالثمنيمالممىنهاويعامحايهممأناذأنأكأويذنابذالشايقاب
صمودامععتذهرأحلقبهونانىينبنوإطبيتامنالخارجالموص
الىعلىواليزكهاالفريديهأظاقمكتكحىواليمعهكالمحةلراليداليحلقه
والجمونحزليحةبيضاءنفمقنظثياناكوناقينبنىأصإبعهاطراف
نفثاروالءاذإطئاضوألأطيثهاايلدذللثالنمستعالمشمه

قاقالةوتانونبهحالهيختبرحهشهفالمقعحمربعاويفالمرادصالىداذ
قرأطواةأفصلءكاغيرهمحندىريباواوالزىضفالامذفانطرابوا
لنباتاوواناخجهفيعوالالمرمقنفثبرعقاولاذهـ

ساتإههاتةضاواحهااتءلمىواالمماكطسانجططمتننالهالذى
رمحواضبطاوصتانداذاولءنماجىاناليقوومداواخهماوضىاخماةئ

ألمحرضىفردلهبهشانإمنضموهدانقريصياعلانهوذلك5وأوجد
لمرفىاخيأصأخشندايينطوسممهمواابمدمايقومونخلىصهةةوجعل
ىإرفاثضابيهاشبااانلكوزوهرفارسثابيهارستاناإفملهقإصساولذالصا

تهأجممدقجطدلهولمألنالمرفىخأكاءوحراواهوستانسفىهمرا
الةواالموفىاواةدوهانيفواتخاواطاءنعةإتعاسأاالبقائهطول
دءنامهلىخىفىةرغيىقراطالنونمعالنهازهموائيممهىأاراحة

إرندنألكتمنبهقنبغرامحااكانمالدةزلوالفيإكثىاطالبالملموك
محثثسرهإخارلسعةىووفيؤسعهينستطفةظهرأبقراطبسهاسباعن
ألوكراحاكماناهملثوةلفيإطاهمعنفان4سمميماوأماثةنيهلمالث
حاقعاطهيقاوواطركاواةءكرنانهدا4لمالوأسةلاماصكلوقى

أمماقياؤهالواياالووافضفى4طآالسعففاندثهاطبدامماغط
مماةااناباافاثالهماوثرثاوافاكضأفالثوقدجمفمطأأقدأو
قالبأافىالمغودهوهوفاةح412فاظأفىويوصاقمةوماقرالىةو
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أفألىواكبروانيهئاصارشطهجعةقدمتذاالعادةالىقأوئبهريةقاسلطب4
كلالتوقالىمفاءاثداحوجأهعببأهعردئىسعقكلوفالنضتمائحدمى
اثطكالمحهامركعةطههافانلحرأرصئهلعقأقمحللىكلبتداوقالتحوععثى
ادالنقال8وااتهإلفهساناشربافالرقايكونابدقايمونلملهصلوؤ
انةأهثاالماءفاحملنطهاثكأاوقاالمهلىناذااهـاالماتءوقماث

يفبئجولسحلاكياة8ماهنثيةاالخاانوفالظر4خبقروآنفارثزفه
قلشهوهرهطفىرقالىبقلىلمفاقفىث9حؤعنسفايبقالاهعاتاننس3ال

وقتأىهروهىقالدوفاشألهقىعرةوعأكلفىقالرروإلمفان
لىلث9مكلدميااالمنرهاكتدعفئاليعرفلئايقهإحاهاوفالنحرحيا8ثما

لىعاتودحلءلىفيالخشلغنىاقرضرمنالماالمنفعالخبريمقامحآأ
صبرئأمنىلماثقيرلعليهاباتئىاءةفانبئثالصلوااناوأنتلهلفقط
قالعاهدلمحواطعاعلىاجاذاالئناذوامليهاففوياهلةانفرثوايناثة

لمحهواضهقريممياخثىمامثهيعوصإثمفأأموانجاوهيافتانالقيبآ
لمحكلنمثاأساهـاهـرن4مكضاسهجمووفاصكحةفيهإهااذكىذالث

فالحثحشقاافىمىإممثوءتأقصثاصاقدمحمكاواقثرذااكأفةثفي
باادكطازدؤوعاىأكيوماالدعنفيسهبهشحوقابادولدطمس

احقواقنوعندذلكجمثهرإهعارهعقاكأاولشدةإلمحاجإضآواثاالهة

يانصنوءقودااالىاابمنقدواداإصاإتهابوا15ودالىاتحاواالدم

4اووحقلىاوءمانةاندانحرصةإدأفوهمعحأفياءؤساداسثىا
شقحااجماتتكرنفذاجمنوفيلىاازالىفىكأثيتملمموكإممنمالم
وربماوأسفافوجموتالمحععشوقهبماوصلووكساورجماممات4نض

هقبوةقحماهـاذقفيظلحاعهوينومحفبعاأدوحاوفيمفضةثههممشهـقى
إمخالىاالهافبتامحورؤهففنقؤصشعداءالريماشىقمى9هو

دفعهأهيهوتمجهعاةقهأووأالنظلؤمثءفياوتاحورجمأطيحثىفرجفال
يمسهليفىمهراالدمصكبكفهلثذعاذأمأحالثمقاتروأئسقواص
مقتدبيهالثلمينطاباالخفهطاهذسهنةذألساوؤديالىونه

طأهاايئنجفهء3ـجمفوديبقائنربئإهاأوحاانلنىوجمطثىداال
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اليإجمنصحهاكلةحدمكهماواكلانالسبمافاذاوقالزايمطمهازالتهفى
ثصالوكانحاعفيابخاالنصالاءلسودياائاكاكاليلمتدءنروايوا

التقوعهاكرداأفاانسوداهالىاالهوفراوالدمأياحماقهاهجموالة
الذىأمحاااالدذاف15إصوداؤويتؤوىحوعوطةوالفكواقؤةإتقو
ليمتهكثااخيرمنضارانقأللاههالثىن9ءألطرا41لمبهةؤنءا
ىا3لناافايبمميقااوامافراقثيانبفعحملألأمالىوقاصمناا

قالكالوظلمإحالسفبأئاالممىلعماعلةفضعنلععهىقاليفالمحو
نههربوللهسإماايهومميهةرابألثصانبأورن4عآبهوادلمطالثهة
مايمكنئافاصتهحصةلئكهالالنبتاانتيذلهلرقالعبدادر9اوا

موافقحذالثدمبئواذاءعوهاالمحرفأتمكنفاذاةالدناغيربأقيىوقال
االطباطبقاتمنالقرأطاةمرشاكضمانهىنهكرأصلذاضسقمنوا

يأبنالمعروففىرضاقألهااكببنداسطأعاايلديناثهومهيهال
ميوناأرحشنجاتةلديخابنالجطلثيخ1كروذأاللةوصهقييااأخ
أجهحضاتجنيفىجارقعثكالممحداولدأانابفراطإلتكاممطظواةمن
ونظوأفىمحدكيانحضهفأحضرأبقرأعاعبرههوكاتملمئهحتث1نهدوؤم

كوفابويفيفااثمهتزلذفوالءهلحثعقاديثهـكوهفذارعلفبماشوته
ؤقاذالاتدآوفقااخرتجمنهدالبوؤنهاضمرنلمة4صنصامنلمحالا
امحابقدراكنفوجنالهساااصوعئفقالفأحرهنطاعئىيانالخؤبهمىعرمميهال

لمف4وصارطبمعرقهاضعاهـبلةالمجاوخوجتفيطبىافوانلى5حهأص
يهاايصولالمنمايشقالمالثفياآنؤقالإالصاالىفصاواالمعينةااقراطا

طلؤاؤتمحغهابدكاءاوالعثمانؤلىقالةجتىؤلمنالمالثالصحب
عدلهاالشااإواللؤوجتهطالقااأحممفحداأرأبتلههال
اوثومحلمكانىالملكفقالىوتعدىوزوجتىبكفارقرئيآتهتص

انلهزمحافأصهديددىامماالعوالىاكةحثىنفاءةمنهاأحسقىاثقوأعؤ
ثالصااثحظمققىاحمثاتةدومماواينفسههنهمفتحثىرالكاطمهثلمالثا

4تدمعاءنلولهةفئميمقأكاعقابرقثامحأاإلوقاللمواداالمالاآؤة
وولتفام9اناالالطجعاالاعدفىكطأقاةاإقاىفمفاغووإفثىأافىكتث
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ودعلهمادافيلماممانابأعنجممهواخذالبزمانااكدبضدقاليرنيم
وخكبهوآدامهكالأومغآالعسايالدنيهاادخلوابيئجمصرأصالما

نفوجمحناثودطادكأهكذالئبفهكدبثمافتهوحلغعارجودنابداانقال

منألتهجمحبالتهامصلةفمضاصإفاصقلقهاوقالئعافىاللهالىرؤةه
بهأشهقربومىقرلمجصيجمسحالهكلوءنأبهبمعصهلىصمافىهيصصائهاللهأحم
وقالمعرؤخهعنناقوأدعهئعالىءالتهحيرةأالاالقالوقالى

موواالمؤخرفهلىلثاوقاذأكأسرهتخطذهـاناصتفعلهالنعاالينبنى
ىعأتعلىالنايقفىأباعالقىاوقألتقجهوجمانأقصواالنىةهـلمما

وإقتافاحإيهتيغفاندايكوىوأالصألحرةلدالدنياوقالاخئمشغما
اعحمهـهنواناتسليعإئماتفاتحثراالأقليتهموكانأدطألؤلوك

عانمسضايؤزمنوكانمكلاهجلهنسانن3الؤبرفىآكاألا
لهأجممىأبشهرهنزلثحموهمبزلياننجصإلقحف1تألثلصةأهـمن4ة

وكرةاحمقعرهأجةإاللحرةكوندامهحلهآاافثهرةخوانىكراانجبكىاجةثراال
ممكلمتتوةفافحابعإصهوجلىرانظاكلةتوائادثمرةطءبغضاأجمبا

لبأسايمثبهإلمثهأثيابدلشبهمكلهـبمجملههانامالهفغال3ء4كافيالن
تسدكروصألمدةكرلىإأوةذضفافىهاافىفحمإةتعحدااصلىوقامحزعالض

وغالرزويةأأوصقافىمثصتخرقردظيهااهمحلىصبةغداومغوالوفااةرأتها
الىتتاهـااانأاألوفيطنأفوالفالواةأخثاحصتاأينىاهانحأالالمحث

كأإخمالذىفقساال8جماااللىامأوقهواسأةاخممزيماحرةحرةاق
مهفممغاةالواهصخذهانكالنريهلةأوكفىىاةوقالىاالنساق
4هإاللموماقىءلىةفاانمشاضكولر9تكتالءمقكاقألسغواط

انالاهمهأدتثنهونااذجمخانةاعاندمضهـااووؤلدةذالنهـضوا
لىأمكأراطوا4محالمىأعامةووكىاؤالدنةااللمححاصمرؤسالىوقا
صعهلهرهـءنلدهتةآصحمامحاهـتجمأيهاداتحمبافالماأعهالهقف

وحلةفأحضىأبوآديفةلفالوصأولوظةالمالقخحرتطهئعافاكا
ةحهلىايمةقعضهقكالودلىألمالاهوفانحةإإمحواطالمسفاسوووءص

كحةاضوبألانوأيةمفىالئهكأذةهـامحيىنأفحوبمنمباكا
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طاهرطتقصةحاكمةالىانوللوذلكالغرامإثيائتريهلهاعنوالقأا

تولمثبتةاالمجلىدكااعنولنزلمجةأمعبىالاعياتستيانلحئاينجئى
علهاقنهمثقواغساصأسىقرعائىأثبتهماتألمبذهأحدمنعاطأملىوإلالمي

ونأدعنىىالتصباءلىقا3أنهوصىلمجاهأستامنالثتلقنناالكيرؤمل
لىبىوأكأهىلممتاباثائمادىلمدبسأؤقلىمالهفقساللمحهمهالشمالعمأما

كانلمءلىامفىكثئمنأالقفلقطرإتميكنانااباالخوأطرألمجر
نقبرفانلممافىحضهثينظواءنزالثاوالرجوعالالءلىكهانن
المحرامماذغهولؤادرهوحثيهالسقابآدأدرمنقراسفلزأكثيعافألزم
تإهـبالديخايهففناعمألمنءرفسقواطقالكأفطكفاربناثذ
ئلةكلرف45نفىوونءرفثمئذضكلصاءهفصممهافةذوظ8ؤنالهالجعمعا

مالتفاوةلعوقالدنفهممهخءقاضوما4ةعرفاءنوقادماضال
وضإبإوصافقراكافكودبغوحاليثإممسودقالرداولبةا

ثوولثوعاعيرءنرقالمنهمأيسشالدبالىأهـإيسوصعنهايقصرقدده
خلدنحآنحهلالمغامقوقالقيوبماتجغفنهوافاوقالكأطأمثرءناهدق
قوكهاهلطممانالفىاصالدااطوقالالدناشهدفي4سنجةاهتموءننضه
ؤاييثعوةشدمرتةألتةالطبأوقالءلطةماتابغاملمافىإتواناخحهره

هماطةدإسكةفاماتأإلهق12حوعسايفشررجللهوقالصههما
قالدئتامثامنىلركانتهاكلىعاكجفسهفأصابهكجنمسخساسةمن
ؤوءفىتةايدولوكأنلمجيعماواتشخامىحثىحكيمالمايمونال

رروأذتأعأوإنانسأنداولاجالطوقامجرس8أهافيثمخىهدمومن

زثىهأاسالإههيا31إقتاماصأالوقاهكامقهاثكثرتمأكهمايسأيكثصن
ندأضاألايفسبموالمسادامنهاذبفماهأاوقالالمحنأمحا

إفياإواءنقافأصبهفىوكيرلفدبؤثهـشلمصنأقاحالوظ
الىالمئيشادمأوجمسامحنسأءافاقكلسأةاحقأثءؤلماالصةمثامحىملط

صارقيثطفاأإبدالحمالملطفهفأانجأيإقماثوقاوىأحزمالباا
لطنماأنوءجمومىإهمهاخحفافةالىلىةفاالءةاأكانأوالثيثاكال5أهق
فقيفياصأكمثىئدكفةوقناقهولستهأهالاأذوخايىآئإ
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روءلمأهظوقالىلهأكؤقضاطهافاؤامهاوونقلهرالذؤلتهذ

ؤفحيرصياارقعاءبإنفىأفوقالفاذفيلمص4نتقأىامحافاته
يعملقتيتدديقيمافىنفثهحمنىدعآللؤ3مجوبنوةالفاقهـا

القمنالقاال9رةومنتجسديئددغيزددقؤةلىآاحلىوصبتواهثي
عبحآرااأشلملهـألاننىفاقثىلىن1روقاالآلكاذىاثتهنوحماناينبحرس

بالهندسهلم4طيىيونافسفطهفيكالطودت1أءلمإلفىالغافلماكأا
ينحخممىمنؤجعسقوأطصمالزمااأمييماكلحاومعنىعداداخ1صط
اخذحتهيهيهساشافرساغرؤاأمعوعامقكورهـرانباكهقراطلتاصهما

لمحعالايمكمالخألقاحسدتنأليمسنةن5اممىيمرامحعإاقهإلوحمئهم
ههإعأوءنوراصط3خالدأيجامىإوقرسكرأصالىإقكعيرا

أتدهـعفاإلخالراقيواميهلممنوقالنسالطانلنحثكلأحادةءلىاومثراعظه
اذاوقاللجماأمفالهاثلالثقيسكلالىيالتجهلملهوفي4فاقضعنلىلوخعلى

الفااثلومتدلمةضىؤثدعفىذايذالمالافىة95سالةالاالثثدومفيااودت
ايألمقثالثثاقممأيوتالطصهفينرءالمفمستتانبى41ظوقال

ألتطليايهعوجمةدرقالاألمجلهسكبمتتاا3يمووءؤيزفلفتقراخكأءدط
االالعحؤامنآفوخفاالرنأتمأسطالةفانهنهريهالمبوالحيا

ولولمحفائاواأإاطتائأطاموقالىولفحىةشاكايمأونء
الثفمتاحامةوابمصااثضتغفالمحاههوطضامبهيمبمغ9اخأحهالى

المأيابفاللمالىوقالائحبوببزقمحطعهاوقالطءكأاجماخل
نالمحسوقالوهالمقدلعنىشمنفىاأحمالرااليفعااألواالسطوءلىقلىءق

فىفشسأ41لثعزتنحالضصاءقاسفةأوقاالاقاكثالىبرعلىالخاقأملت
ؤشثفؤهـيةسو9لمىلؤانعنع3انااوألاءلورننوفالمق

ف3عمؤأاثألمحيألىوتعنؤولمااتخيلىصرض4ألنهمكصءقغ
لؤبأ3نتيزمحثوخياذأاماةثوؤهشأاواحضلالحماأفهءزمصها

ثيصدفقحهألحمإتكاالفيهـااعفلزشمااأوااكرعدفيعفاحا

ألعةركازراكيقالطالمجقلثأطلمدحىءنىثرقاافاوتالالموإكرالتة

حةخصسطمغلىوفاألثأءأخعطرسوإنحنهيشالمئعئما9اهمألبمات



النفريرخسدأحهلىاوقالدراهعحاللىعودوربممابألؤه
محنهمأكفلتقطوندلضفاضهمامىتاوبعبصثشرفحإعغحثربئياأث

صمفيولنعمافىؤهـاطاوقاللثإهاعنهمقلونسشركنحالىوينغلوته
ذهببماقبهلالهثاناوجلكأييسوقألةالمظةنجماهإعاحبها

ثولىؤقطالدنياعنعندموتهمخلعليهمابتىكظكأيهماقوءفه
أضاكأالاؤيهااكلمواكارهاانوصكمخهاأناحيهاومافعهاموءشتمفطماايهاا

باالمعروفممأحاننسدلميهطقالضيلةأةاتامصهوهوتثاالطارس1
حريرهاىوعالمهاانيوناقوففيالىلتانهيسارسطاطامحنلهتمفيلىح

يركألعثاقالةفلسةا4ءلمعاثطبثىكاباأوحدانووخعايباوطبيبها
ربماناموفثاصكحثىلمجغولمكللىامجاحمافيتدممامنفالهلونانوع
مه3أكاوهنققضثاصقلىثاكلهادحفوقاواظقلمجفثاتحثهىقال
ةهقصرلمثؤجمطتالوخدمكهـوؤهـمسيأذلهفكهـؤهـنؤخكرءهوح

أجمابزةخلمحااوقالمخيوهقممدثيموقثيفصهأهوعدوةالىقا
مرتوصلعلماآهىبرءلىثملمكةالهفغالاللمنيتهاحديثلىونظرأالمجلة
ياءعيهآالشتوقالآععدةالالولأذبابارأكإلوقاالكفىلى9بر1ووأثءلط

مىءظةذلهادءلىوأظالزالبهعلةءوكلاامممثىوقالالموذاتاالاجدها
يمقالعامكمكاةارتحآثاراالفقالطنيمذالتماثلفقطتهأةلهؤمخال
نءولدهفىسةأثأطروراأفهمايلءلىلداراسرمداالالقالذداث
رلءنوأماؤينحتابئءاسأرماعلىلسضةكنويسةالتىالمسإمدؤمانمن
نحرممافىهـوؤدأوشدحأرهفغبهءنلغشاهتيهلؤتجهثانهاصؤمأنهءنؤءم

صدبمغاشاكانةاقولهمنوشينلجسك5وذلمءوحما4مدكأثمتدوقهءواضع

لؤادرء4وصهرمملىايمحاإفاظاأومتكرهاذققسدمئاالمدةهذبالىج
أثعماينياواذاواكيء4ثبماوائةادفكأبقاسحنيخابقهماذ

ةكالبماإكاالىاؤقيذالبينثمإقالبامحركهيمواقاباءدماقامأءأةا
3ءكاوءنماراهـصامأوافاثحاانمأكامثاطعوفىكونساتبممو
فىرتنبحوانوقالىعطياافيعضصانخاسعىإماقالدثقأافط

كصهـدءنثبهطنعمنيعالموفماعالصاقمالىقتقاةمكنوالتى



61

معرففأففاعوفةأهااصافىفساذألثوقاويمنهأؤضل

مطليانا4محبفرأطداألنسماناتالثفيىأكفااحيايهىثساقإال
شمعأقاصهمسيبئيأندغاثرمأةانحنىعلعهصتامااجمهبملطبهانمطغ
نيعلممهممطاصهمرنداعقلالىوأمااظصواكذووكرماء

داىثعةاقاليمفسهبىاثذظنلذتملىااكلعاصىاواقربفبمدماممىبأ
اعذيوبالؤدحملانهفقالوالهؤمظماتصزمسأللحهسجسدةأخالملوثهظوجأل
كنيولمإءورتحيلهاهـمفهقلىكاننتالملوجمعاأفيحتىاليهلاوسعامق
أبهيدبةرمحقالروحهارفصيمبةىتروحلأمااانوقاللةتفىحملىله

هةساممىمايضؤءلىذاجالظوتاننسان3ألينئىمثىلهفىثوالقماهـجميل
دفقالىءوىالدمئ9ترلكمالهلؤةرءاالنعالصأاعقسئلانةءنممثىءه

فابرعقجمطقالصنهااقوالصاورعيىقيلىهوالهإوربلىارجماقتالصك

بااههأغاقتلر8يمىصاالاالماالقائاذالقإبانمأئاقوالفاقيلقهحدهـ
ثحركتادأرمقاتلكحهاتطهـقالطأودافىسالثكاءد9باباضهفخ

فأقثىلىوإحسةااخالافئلمشمثااناعقالاذالثوءنماعاليهاصكرد
تمىإىسفتعيةةاطزاتعرأةالكمميراآلمراىومحفرأاالهءان

كظالدعرفىوزلمةصويعايألظخكأصاصهيااأساضهاوممعرعةءصكعبهاطالىل
إباتمافىومثىلهتأواجامااللهفخااولىكولفاذادبإحيابكها

حهنوأيممىوحم4ظافتنشوألمثبيماعلىدءللثلءتحاهـلىزاذوفىافى

دالمجفااصثىداالىوءوتخرجهبهقتوفياذبصسدوووؤذيهلهعرقان
جمووهايبكقلمحهةؤبةايدبخ4ئييماالهمهوإاأللذاقودكعاأنفلالاول5
يعههاقالة4أظراألته65ندغءشبردابرالىالبامرلهةياا

ةميكاهقواواتغارووهبردكااتالأالصمكاالةوااد
طمماقاضاهلبيمواوالمرصقكالمىوأففىواضاالصيجواناويوم

قفنالصئأخاللهاذناثرادألؤيثىحموعدملمساوؤأفهة5اممفي1

قالكءاءبقأذووظكلدةبنثادأناقالاشلهءنقأقمامايدلههبن
تصسعورطقالىأداووبكوحه61صءننقالتااءهـابقالأطبإ
انهااطأصياقالثزأغذءتهساومصطهروصعفءقياأهـهـخبعأجميبسبهاا
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مموسثىعوجهاقيبمفىاجهللمحعارااصوجئتصفتهاممقاذاكائ
دايكهؤهوضحوصهقىنثماذدعرفأماؤلافاقجهـاامعثمالولهلهخهأاأيد
حرفطفمائفاكبكممريقالتنغسهياشهحنلجالاالدواهؤسكفىمج
ناكأمداوىاملأاقاللابرثابئفجمالىومجزتواعالثردهمالغ

عماوبينثهمالىتتهاقصبممقمخلاالماصاايهالظميافئقىفيهثألمحي
مفومكغفادبهاقوموخعىابأولءقمقفىكلفعمزقاوآلقي3

كسوكطقالإهلميمأثزيزأثقديرأالثؤازمحزدروطومحالملهـوصاوجمعدوآ
ايهاليأبريةاكأيةلمهثالذكططعامأامءأأمااادخمالقاللدوى01المداصأ

هىقالدواهالمنهائظلمائألةتاكاقالتأقالإبريهافطصباعا
كطقالتدةقالقمتأتماوأرصامطابروفقيتهـاقمهأا

فحسماوالففمرطيجهفعهوياءحمصفلىياأنؤقينيءآلقالافىقهـرلة
ورلهالتدلىقامطمصأقولفقاليرإعدكومفاصءطثورتسلىةه
اناغفاطعاماديالتععلىءلىمحرالظلىيإلالوالافاعمناأهثىوألثةانالثي

ورطقالوءكأةكأأقتكإكلامنووإلميالأاىرنيمكيصقيوارؤف

عهيوكلطههفاحمداءهاجفانيخبهفاصةاماومتنثقالالذواءفطلتقث
نوكقأخربتواقهـتاىتاصانأالرعقكألرنالهفأنمهصالمتلق
ثدئربهاهثعاوأعذلهرأهأارقهنأهأليبهأقالإشوأباتعولووطلظ

اوضلأالحمانفاىقالدواءأؤاامكرءإث5واطلىوؤيثصوفا
كملهباكل3مهـالصأالإقديدالماعوامنبعالمجلوالفثىاأنأاقال

أشهساأينواأقبااممقالأفثاكهالىءلطقالالبقومؤووا
لوأؤلوصآواياوماألاأظكهـةالوإؤضهؤعاضهاوأنضضىادبرتاذاامموبموا

بخلثىألؤطالقاىوالمحهدالةاأرلقاوأففهـدبافاوودواحيهاوال

هوثمثلمحةصءفيفائيوصيتقوامهوالهإبهؤنصىاةقااصاءشويى
إقنمالاأصاامحاألفاخبرنىقارفاهأصهكوأوؤأحرأهوافضفهودضهفام
ماثاشالأإائىوواالرالسوركالطادفويثلطلهقافطوها

وصاإظلضوا6ماثموأنثثمحصقساتهءا6ألثمعأئةثققيهمماالافيذءا
وداأاةاتباصسادلىالقااإأهالفخاالويئىافقال
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إليمةرةطفراثرأوطإلر2ليليئمواصابآحاروالدهةلإودةحو

يباثملمثىأكللمدصيىكراصنجاكأمئطبقالىدواشحعدكقءقيلؤلمقاك
مجزإلنهمالمقالىمالمبمعراؤلوكانبيضينكفىطقالاإلثولمجمرمقلمو

بحاالثىألفبئثموأفقآنلصحلوقاثألئةكققالنبإغتغتلفاأنضحلى
حالىموأعاقاؤامكلأسكثإجارداممرروالىلىفاسقالآاإءثشاالىلىسهوا
اكرحاكأكرياهـدوغطلنءبىهـمرمعطأحرلهغاصأروفوإلددحأوكلحاو
إخىداأاقىةكماقارألودايئحملىقالىافإمصاالموةمحألبهماءسأفحناافيقال
اذافاداشوجهقالفألدهقألىأحمالصاوطقالإبانجداقالينأوكلقال

أقاءكهابندهـالدينءلىكطإقاةاميدىأنثمدتصهنفيذكرأثلغلأضثة1
هـىأقضالءوابعضقولاالدىسينصممهنأ

هثانالداهـمامداراهفسةثرجوبفتخوجتىتااصع

ناصياءفىمنوجمجصأيدامزضلادفيصادلواقاكدم
مبعدألألنصسكأنفأأ

ئطجسياباقءنوأعفإجلقتودكطلهتة3د9

جلرانأاللثإممفءاهلىوحماؤإنءلىلموفردتصدتفث
أفتأحرلةالارةاآلوالالدهاناالتاللمحقيققألىقالرإلحقالأحرصأ
حألحعوآلمجموفضقاقىتلمحةافاءالمطاحهباحكطإفىالصؤيمقالىةقيصبا
بههـلأبرأوواوأنواكداويمحصههـفثحمثحهائاياعإصواخحوألدا

قاليهاكساقاكبدتهةواوتهءلىلشحؤنوشضوتةهمحأعوفنأمأهـ

دحهاويعهصاكرواعأللىقالضاكلمقفأودقأيألامانئلكلفىدااإلؤة

ثاالوداءتإفغئبثرةصقالناحإءواءاألافاءليزطتحالااءالكل
صالوىنلقدمتقمرقكبطخعلىاتأاإمثونغأئألقيمعهاأةالملنا
انافهطإاأأكثيالمقأجماثأذءزأضحصكا1ءوتبئل3قأ

ميقاطخممطسالطهوردأفىؤثىلوونحييال9وعنالؤنبذاعىماؤ
ميهاواءأأحهاألمصابئافايهئالقاطلؤثطأاالطأوؤتقزلىلىاىكرةلدمم

4دأممعهواآمهأمحعنطهةاإقاهصأغدداأتهاااداأيموقاقحهحأبرؤ
هاحمعلىإكوامحلى1دلىأإ4ضعدتلىاءااءأكالءينصفئأااؤء
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أقدمساكعرواأطيفةالحدييخاناهدقالمحاجبيننةمحغرعهـئهغعيهالمرقى
كفوامحوانعقصمههـاةارابدرلظماافىهافأيضهغضةبثعحفر4بيضا

هداالثمنواحملىبدالمنالينكنهزقيهأبيضاكارجوانكاءلج
افربمفرحوبردكاواابالصمامحامنرواذصلىوافيألكىسالةوأزهىءن

أكطفنىقالاهبتثكتةاحثىسىككففهقالاالحةالخحسركأأ
نفثهالىأضوفأبئيثادإلهـالليلىلىمحهىقاللىأفإخمااتاألوقات

عسسأاوابهاضاعإلسخااردتفانادملىواخةأشهـأقلبواصد15
الوةهكةيهىوحسنهأثموالتمنولىه9محشنىووجهـأأالىسشك

أنوهيملمولةصاووقتاخأضبانباليهااابروارحكناصوفناها
قطهتعصموعيآتاءلدشاحابمندوكلئهقالكحمرىالدم
دولةنعاذوقتنبهاقنماوينتجدروألتواخىاهى9و
يتهومنلصاإصناسةوخدمهئىأافيوبنالمحاجبومعأمستجمما
وخذهقابولىاكبمىوالايهيطععدنهحالىالبهوعحئهطتآكل9اله
موالدلمقبماممووواآضهالةاوبعىلهلوظتأضذمشكققبلىهمميطا

المطوشمربيدإلمجافقداوأكلإالضالمصةءلىوابرطنهاعلىم121

راىلماوكالمبعمقأنوقيلدمنهتوؤسأحاةامالريئعبارا
وفتهفيالمةاقذاكانالفةكهقدعتاالكلوتاقبرخثىوكيثاختصاذوق

حهافامألهوأعلىنفبهفاسوسبرعامآأعلىفلهفقالآطبإل
آيهاويخاذذاة9لذمهاوالاوتادثحايكمجدثأنقتإق

وراالةىواتكتمدهأتعتلهانبواضيالتانأجمابهعثثاثأقولالك
ئامعدفضنتخهمفعقنلثسحاأمفتضمارالقأطعاممعدتكطعاماوفي

مةاكا16لدالأفأنكيىساءحتهماتفوخلعاماعهلمطاهـوبتثوالههعن
فانهةحتخاكمأليفطاكامومالمالثئدلمحعوقحامأطازأصااةايلىا9

لمبئمهتحيومكلدفىلدمكثراوأاآلوالهاملىماالررلىءمدجىنحرج
ا1ءهـواءتنجواولاءاكلثاوالالةومسمةثةلىفكلطفىكوعات
وروالهكوافلبمماءالمحمااممكلهثةفافهأثرالمجلوالؤءكقبالخالهسكنة
هـفكقثلفاتبهوكاأالطدسنهعهالعاأأثأمالىتكصوثطنهفاؤأاتحاحوال
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يئطروبئبالمجهرحصهبمبنقصهدكاهـعهاألحوواللنممأاللغاظ
4البدمفالذك9فياامىأحئىإتهمدهضيشلىكلمبهسدلىوثيىمكللمه
ضالىرادلاآصهدبعةأمىىهقمملضيخىايبيثموحعنهأسقييصالس

اممسأمؤأننحابزاجمكاحوالريقوايمربءلىآعااامحلىلطعام
شربفغالثرمصهالىلتيراكاكلىلددرطوهمههعقماسواشيوحنا

المجوزحففغالالخثرمعهثالنكماضنمحمئليمفىلصااأإثاقلنمإلمأ
د51دولدبهوعىأمامهالمقعاللانعوببئفهحثىثنداايمياقإينيعقوبا
اذلمحاكمءمواشواياخاالبارسإنجاكفمىصإقالاصىآإ

لىتزثنلوقابالالأصرفيقولعقاوبفاوباللولدجموااوالذ
يسوفيويضءقبيعاكليمناناالندآطيرساخنااولمكاخافيم

محبوسىلدهـهم11تصوئفمفانمجوآوالديناعث9كلفعتميقفئثء
انقألطحغوالتقعلىكشضئوآواحفظشضفتمحرةسوالغاسوخدفوأفان

اشءلىتإبغأجمياأدتهةهبحدالزمال1سلإلرالدفاجغتاخاأجمأا
الماعلةضصلهدمحببغمادنصضاحرأققهذومقعبمقاوأودنع
يابيغأمفىقيماألداشفبئياوالةنادواسهمحلىيعتقداننوخاثاتع
ألرريقحتىدفىمغهاعىأءتووالبؤفةوجمثعىوهاقصوفصحلمثراضعاآق
نهجماسكةوفةشودكاوكلكاثهـذاوبفىقيافىههوالعننهال

مانالداوفىامؤأفوألهحثيهناأصهىمعابرفأطهمحوفماا
ئاكغتؤاهلهالقالىةيىؤردامألابرأبهاقأللفحأككدإماالهةصا9

اذادناثرجماابالطفةأدظآعوااكأمااأوحيىحهاقلهالداشفألؤف
شههوصمابسانبيئهمابعألمهإكألبمالىواشالمحاهعهملاقاولثوعاله
انلهءنههثهلىإلىتوأمسوو9بهاعربثةبهو
افلعمهاأسكلىالفطددأهظوصغآقأسكثىأوصكطهـإتلىفامؤمحم
اثابسمهـهـفكةالأائدقممطألحوأوقأوصإكالماهفألواىمتى

ثاللهوقالأيهألفأقالو51أناهالطائزهـالالىالوثأكااإلومحق
افوثأبلطفثعهكائبانأثولماإدئممنهكوأحقكسثأأأنلىألبد
يمفةةسأاأءلىمنفوالدناأللخالماممالظذوءنلىنحوذراعثةأل



أ

قولىأكباليهمافحلضاثريئطفيطيرهبمعسأوئمو
هوآئرفبزرأسهءلىلذدكأدانهابشدثولمايأهكصرهمدهزآوالمتك
صهاحهأخترىاأاداوةافىمظيموهفاإلبامنتالأيرأصقثمهأفىاالمهبم
وافمالففملاكومنلمطوطصراطبيباممادبسادبمهـكانتبىابالنو

ةبالمعر9ل41رؤضتىبدالابهاهلمهوءنكالماألدبماعامتسوفعاؤت
داقالكيقاعنففساعتمقاعانممرختىامراجادعكلقوقال
كرهلذوأرفعمألهعقعرضعنسوادصهمندلروأولىنمههنالمؤمنازين
لىالمجماوقالطبعيىحنايةاثرمنهاءعالفيهانأحىوقالطءقجالهمق

رورضهارهواقالبايللبخاوقآللغابطابالمواالمالباث
عريثوءنلهماصاناةاهوشعنصاوفو

مالماصدالقتمحمجمعا3الورىماعلمصلجملمننتو
امحاحمأاهواكفطيههـركلطكلءنمحبكصرت9اتهـلكن

فاوكاننعايالهمألعطبصرالوسمالمالجالذكانسقاكهمجي
أءاأفااذهذععنعبئتوزفيهواآدتهدينالنامشحمنكعدادولة

تافبكبرىالوزبروممثاأدحوئداوهـبابمحدحماروموثبدوىءلى
وانائيرةإلمزامننومامنعنىإللىأورملهفقالالظاقالمالهاو

لىالعاتمعأقبلذلرجلفقالهوواومفاذاكناكهثلهمااثوت
االحيلضعاتوكفلثأللىضعهققالفوفالماماسجوألىأطاب
فوبةالحاملىاكلىوفمرلمجولدهاوؤخلمجوحياالرجذءلهأحايلمكقالط
فتيالوومصلاوايتوفالصاوكيدصاافدمنمهنهاوجلمخن

لىعالوآبئكمحكفقدبهثتبهـالهمالثافئفىابولالىفهم4محهنب
رمؤقىلتاالطيئفىءعلممهـاقشعيردؤتطفريرجمافيطةمهقعتواثط

بذالصألوأفرزاؤدفعالتوجباوقسااللةدمسدافادخوجتوةلهط

أطالءنطهعوأئعدأاياثبن11ادقهةمجوقغحالكهفلىءلىاوه
ادوجمهكفجمىسديناصالخمصثاناعاورجمأصحاإحمالط1ينثردفشا

نهإنهضقيحالههقنهقلحو1ااناففسالمنؤوؤهوكااالمهفأوحظط
أصذفاثاأاألفأجمهاالهخاصأصىققهاجممماط
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ايهذإظرينحهافصافضؤلهظكمايدفنهمدأقواحمجمتلمجمممااق
يقولهالذىهذابعضهمقالاخممصمفيهاقالفيثصدولمقولهمغكالمتجحيئ

كيرعليناحياكأتكنيلموالىثريدهحهافهوالدىكانانفأنالفونامأ
كىانةلبيتايرالىكألمكلنأفأحرهقاتالذئسىاوقااليهمفاستحكوهشئ

المحارفأحمىلالهععيهحهآلمحااافىحلوهالهتمفىقالكغانهأؤضواعنهي
أبثرواففالخفمغصكةكوحمفىأدفيفوأىنطوالوفياللهوفى4الد

بيبهوبرة5إلشهاجملىآااشؤفيهياوأفاقانفىاءالجهغثمفيشهاب
وهالميتذالثالعالتاينمناصايعلذءفىنهاثمكغهرتعالملةواعةاما

اررخيمؤو4مبقلىافىتتعافىالفووصأفعاناحمهيااكلهولعث
كاديهوكاقحمطأنهتلىمضدسطقردطحؤاةمحاقدىينالذامدرأقدينقاكت
اتدقةفاضلهثىاأحريادقةمحىمميهحم11أءلمبخاواللهامه
منأهالهااثثنرلبااعهكايراعرمنشاإلكأويعرفقهلىبنا
أذلؤآلنأيرباحأدلاكطىموبهإلشرفاالمللثررهألىبابمافهنلىما9اثا

البأاآوخافءأاغأبئمهيواألحقرامةعئهامحتوعهوكانعدمه
ومنمحادأفديرأتف4امفووأوناقيمىو71ركتجادهفاالءا9عثحغ
اوقالدبتطظهامالمثبصينشهإىرضرهسكقالبعينأظثالموتاأألء4

بهئأقموفأنلىوقأرثمأرهاظاإصنىاومنفئرعلغالىافيفبمةأعا
ظمهوءنبئأرقبعجحانفنأةثوعمهتكثاوبشكحوةلىمثرحدنط

وإهنيهمالىوثكإمحصواتحلىةأصبتقيمبهناال
محفعولهىواقأاحرفثىعألوأجبلمايالهأقىأمالث

ولهمحكقدأئتاءبشتيوهـااليرفاعالهـط
ثىمفءتكقالىقععلهيشهاصع5وءينععللىنإموا

هر

هالخااالمقىلهمأءثداهـهعظأنامقششيئ
هـامساؤادثهـؤمحعهأالولطدكلهطء

ارصاويةهفرجنةقاكبدجههاث
كأالفراعحهاب3أممهميجمطينفرالدالمواخعامالقاضه
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45وقددطب3عإبنذااللهيلشريعقرحمجضدالوهاابكاتب
عبهلداقعةجألتضبثفاخلمحقناطتفعفرفىارلطافىاخلمرضهفط
هيهـآمئلقدانحضبسمىبادىدوجكريذلمثئلئلئااأوأبها

4تكديرنفأهسهشهمننوماضلؤألهوراالاأذامأمذمحلى
بهاتغلالثلمجبهينشهاكبرأعركمعىءلةهجفسهمقافةطاثئول

اوبعمقتالشاللصورهفرجءلىقدمهقبلواظفهالمحيينىاثمنغال
ردأمصرهوأثمسورةخأئهأ

أييالأتااذايثإثوالمظهراقهدتقندكناوبغيرمجفئى
الهاأوالىوجدناوتهاص9يمداوةألؤمةوارداوثرمحافظةأغانهعلى

اياقويامشهللبكىالتباراالاليثاونههقكازلمجب
داةملنءةادىاماذلمفمكل

ةيةالطاطءلهيفمممكفىنهافهـيهلتيماالقهألأسنامايردا
مفىنعمئباةابعنهانمحماأالمنهدطءوكامجيعاانهشثاالبحه

الىمتهـدسلنمعرةكااومعهنيولممخؤوةالالملىخثهة
خعهاناابعدأيبافثتبطابذاليعالهاوزسالىيكبانبورا
عفالالءلىابمقعبضعالمووهحئىانأجمماراائوهكلىهدولمححاقا

حالمجفهـلطأععليهماالوباقلمحصحثىكنضأوةكنبااليثقلم9
دتواويؤوالاهذمنسقأأمارأرتتقالثؤاجامعتدلمعادتكر

سغيافوصالحمائأننحةهلناورههـأتطاممتباادعفءفىبطتعا
يهودلالباطمهضهـموأمهالمةياتتمانانطبلةعالمجحفااللمقا
سهكافياالحرامقامفالنامحمةواهؤاقأوا
4أالءقمماةاداافأفي4حدهأخاسإكأذاكانلو

أفكلفاطالىوديهأالدأؤثلثعغاقمىلطفأأوما
متفالالثىاذاعراكمأدمايهفمؤومايعلببإهنأ

وااالألممادامااملحاإنعثااأليكطاافكوفاللا
هـدأصيصصحوول

هثىثهطقمهأاطعاايوالىءةأطاهالطفأكم
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ةسفسألدععقوؤمسفاكطالىنثامحفيكالدفياوؤيررآالموبكث
يفأضىأقؤةءفتأخرفالنارأليالخطوهقلإيهـااوقوفداسكةالموفىرعي

داتهعدطئمححاؤهةاضعف

كؤآفتتبعهعسداحتهاقاقفهءتضفألطإلالمتخدوأ
االجايلىأراكاقالأبردامفىوشاهدمماثدكلعلىرةلهوامنرآئين
صكبهمدمإيةهطجفآممأادرمحناحهمحامحهاتممعالمجهلهفخلت
كيئؤثإكمكصلىقولبلىالمجفاهعهودالىىركطولةواستو
دهاءهـفاخاحكثكلثواىئفظالمءفىاولثئىلوالخقاثعقول
وأوداقهلىفئهنإلدالمحسبئاللدلهيه9جاومققراحعأاياتهثإيزلى

عخلةاإمرعافأكسصىمابكانجهبملى9الداوواقكأهناالرضى
ءلنواطاحتلحعفصثلألجمتدمعابخعغقأوطمصاثىوألن

مألظقلىاقومفلمحوماويعملاالفرانينحيبهممنذالثكنممعإنالسلا
سوينأةبذكداكدانتضفادتهفيهاهانمتوماأفنيخهادةءلىطتأدالة

الفامعسكقافىاأأعءبورحطباؤسفانثأمفامنبألتهفالعمتعذت
يناصصبهتبالرمههءلىيعرلثهاأحمناصثصاصءبرعاكوفىيجايناكطافى

ئةتحموثلرجهكرلةاأالهةءنغوطصسينااننأالىلسديدشظنه
خةهاثايهامحوالتءكعردودنادادالصثيالبسهاكمهإتىصثرداءارقهآالمحمق

بهماقواثةقألنخالمكاايساليهـااليودكاضبحالىاينالفجمش
ساؤلإعامفامحهوااممىايهـهوأمحهناالىءدخأقثذقماالاالمظ

يركونموغعصنلماءصاغهمويخاآاالكوصالصومماامنامىوأمثاله
ئامحمابحفماومايحدولمجفلخانبعثلولقدالبلىوةامنونأفوق
اأودحقأمسالحااثذايميخمأاألسودأعغونرنصباغبلالدباخ
واعؤثيدرخأهقابيبهسحورنخاكابمفيمىفىكحاقوبيؤق

مىأكهحاوفعواوأذفاقأجهـ4قافافاهـمالهرايهسفايهاعكأقا
ثصأواالةجمألخةالممالأناولحافواؤلهممالأهحثاسوتتفاكآهى

حادثأتجىافاتضولااهالصمايوالهاالافاالميأوبمقعيلربا
ءوسعإلةامحيىأاوراومأءواثةالثلىيرأئاالىطويثىألخصاهم



1

والخومسفرثصطبرألامىأخواإيارواءويرفرثواياةعامن
وألمحاليومالىواصداموأوراقالمهنالمحنطهطةواباألمهوافيمافيهم

إهعراجاالىنيالدابنفمطهرالدينالمحكيمأأكفداقاالهنالمحنطهما
ائةالىكتقطتاأرالم

ننمسطاألانإالنسلواالعهانألماثلاإحينقل
جفالةأالهـوقا6جالءفليألخذمكلألء

إحياناأواتعينفعالاألكسهوهنأجلىلمؤجر3
وهاناأبايصعضعاساهتقيهياحبقشهكهأ
أصبهانيمالتعظتزاورزصطتالهءهعامان

واءزواولمحساتادؤباثواأثضاااالبء

يكونالوزدرلمهعلىلؤلوعنالءنطافأملؤريرانعلا
إصووه1تاثىنفانهجم4خاتذأماقهألرضعاتمألتيالؤركهماالبسألهه

ييونالوان4جلمحوألوأمأفىالياالسمعجاالعضاهتناستمزثاسعسفى
رحملممفداصادقسدالمحلىثالذهقذالرأىمامىةهـبعا

كانلئكذالسافاذاادوطوءرووراودا9رفا4ةثرو8السركااا

نومماوةلدناهاءناويهىئقةالمالصامحناسونالنهحألزعددالمماافصل
رفىسالذنزأوغتنعلىالىبهاكلصلىلة7الاةنزرمترتةصأةالهءلى

كلموأ5اةطءولذىالمجارحامترلةةالصاودفمقنئدا

لمفصححروفانار9بكدلقاكاللسالعالق31ىثلمهزلة51ذىصهصوأنأحلى
يواقفياماوقالقولهىااليثاولمنممهالممتنبةا4دءص
واالقاوءالمالثوعىءدافوودإثثوفاواجدلحاخصأينارهاثاالأا

كألسدحنمرىعوواهقالىمادصثبوممطاوالدرجةانعلعااوئ
إبركأا

اأأضأاألمحدجمارلوزارهافرقلومحلص

ثمفقوؤد8عوالوا9الوافكيلفى5ائرزانلهاتتغةاالإسألماث6ءأيماانإلثأال

أومحعحممأكةوبافطءمالقفىاسالااهـماعاحمهـنالموثىالهضواإمتآشأ
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اراهوزفىجعلىواأقولمطقهـيقمائاممقكدةتحللوأرىأويوفى

يمماحمأاألصقيآنظاقالثمأحرىصكهوأأنردىاشحمدبهأشىونهـ
ونريرهحلافهلىدلطثطإلمواظسفىأونألتدع3ممياتئوءإءنى

المحاءتقوعأمهاوحنالوفىارقوقعقسوافعمنثربههومطعحرهوصا
ليواثلسالماعايهياداودفيصانوزيوبمالابوسبنصفانيئلىااليم
لىأمنونىيرينلىأقلقوسبرعلعهدتةصالمصحنىثمغانأممررهكلى

فىبؤبرثههأااهمناذانافأمااالومقأهقمقثركوزيرينأءالمه
اللهرحمرضثحصرفأبواألهـمحقأهدمناالفاذوأماآإلااكلحهلجمي
المحاويرالهعويخابمناثةأرإداأافىصلأعاثاللهلىصهوقالعثهما
لقولانالؤشرلموكاقأالدشزاكافه1مانهافىصاخواوأن8كرذنمىان

أحصرموالصقالاعنإيوفودااوالاوزسكنلملوكأءلميهينهطلسال
الزوجكنفساءاقآلاظوسثرمؤاعغوابلدا

وبربااجمينالالعثبهوندالملوكانياعبمإثانروؤيالئيننفيهالىفص
2والمالآوخأبثدرلهثأكأوصهماليالضهمالدالهممعالقواألطباعفأمايأ

لىطخىإخاوكنلوقعؤءندفانهقالكمبرايدالممةبعأتصعضكالوانكأن3
لؤمرأعةاثىناقفمنبعنىلىالمعفىرمحىوأوالمالللىوالمحهدادي
للشاااالفأحإلطيداانبةعافلحزلىأهـوابعىماوأدمواحغالنام

المحيهطاودواإوكأأامأواإدداتالوااخوقااااأحايداوكي
صدهلمحاأيوالمجمونيةوةصاراأكاواااهفاظةكاشماءلهقظويح

افاالها9أولاالالانىاللماوعهحماابئانيثسالىلىاعهصا
يمايههماخهخشهوتويظن1حويفبلهدمهوهثاديهيماقورمن
سفارمهالان4صطءلهوبيامق4فوباكاجمعولانهالألييدهولمحهسو

آلمحاقارااأمفبمالاوفيكالئلبفحوقافماولاهدا
صالجمم2اقاثىقثى4خحأكاثاوباأالحتوزمومحكناالوالبدااإلءوالمقالماأ

نائيربتهأاللميكفصلقبةءأتاوورياعاأاعتقأمحقعتثئويمكانةلوزيه
طتدصههمكضلهاالتفيديارهافاجمأفعالفااأامهـالثاووبمثؤكى

صةبوعاثفىحالميشايريدثأنأأءإباؤاديمثرجمقألغيمائتهط
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لطيهمعماوقيوكاقهفماستأفىهنلقالولذكوبلدهوالثهثعلىثئالور
فيهاأليثعركنىدةواصثةفآحسوقاتهـثنبعضةالدنمائانفىدث
احمهصاشدفىاحصقفلثصاارهااللعممامووانبنلإعا1لحاالود
نقبعغعلهلىلمحهافيهلوتجملهتهحروهرأىحضرإلمقملمحاالدعوه
فضلىاففطنبطنههمتكلنهاوزعماليوابلعامثعابنولمعمنهووف

لةثاينةثواراميرأفىمنثمشعارةالاالالكاقميوأنوأهـادلمادهاه
مقشمااهكثرهااسمتعرتكاااميوألمفمنينإوقالابسهاقتقدمفارحسحه

راىفاناترجاعشبايمموالفواشالمحترإؤنوقدأوهقنىاراميهالمفمنيئ
حمقدلظالمعتعممفمكعالتهامحربأحوإلمهـالىانثيهرألمفمشين

فيمالمأقالبهاشووتوممطبلدآواالطعانثضكومالسوجعوحهاأل
جمغنىلمؤمننهأيهحرنماأمالحمطدفقألزوألمشلةاقىالقندقلاايالخحبهن
آءأابأوخأولدفالستلعدقاأنافولقداايوجودوجلىيةخاايئ
بواذاايناهيماجموكاالااللمحعئاطاآلمىوتهقدبلخهاعسمقثاقولثلفسن

تااآولى8انشدىؤاوةاعلحهأعوضه
وتائدىاسفدهومحناصاطوالكأإكاتولىلوم

الئداقىباادهااصمقالمةلذهاالواللفىحوانافاهاحووأن
ضالدبنمحيئأوهانالطاالمالمقكلجعفوقانألقسدناانجمهـولى8
إجمواردافاتهابالمربغصئأغمنيخاالهوااان
اواوداتماثهولطشماتولم4ءيماالءصهةككأفرث
االمهماوثوناطودطبمسةممثمواالموومحاتماثوان

ضأطمفييققايموأممأللياثوناويمعالهأأالونآفطاأ

هـثصزطاألااللمهاميولىءالاخالهداقطوفأدمفوأمثى11بابمق
رزالدأبنأصصىقمأدقمفىأاالؤيامنةأمحعفلطالولىث
هياياواهمماوثدداأوأآلإأمقطأحممسقالأدأثممثأل
أممأةأاهالهمحيهااافأوؤيوهىينالإف1هأففف

اضقالالاأةثكحقسةجمحفئتالهوافىمالماد
عاألمحؤطاأصهلثمطأمحفاؤمىعأ



كا

عحبتماطماكمألثؤأثالبئاوزلؤأمجيىعفوفيأعليهالتةكاوشب
قثلكايألمينوازجمازلثسدأخسالىممةالغفلاقتافااتو
سثلالفصلىاعندكرأهآلبدااقىأماحوطاعليهأألمحاالنعمةاظنكا

ءإصاواأنجثرالىعىواثاةكااالمهرعادمذلؤلمحونؤجماي

4وفىويرلمغعمتضااثولطثرئريرالمأر8سهـبننممحااضاأءغاليمتد
وعنالخيرقىصرففغالىفاأاالخيهرفىلهوووردونهعرمءقفيف
قألمالضابااثزيرهلدأخاأياحمدبنراصالواجماررالإليمه3كأ

علعهقصرفأعقااللتقا9بمعههلمجتلصديقاقتىاألقاليمثساس
حهرءدجمهبإلهؤفيآمثالمؤقيشافىتيضهـصالمأءوتالىبوكةبثثرط

نوةصوالثههـحواتدرشووةاممصفطيضااتوزيرهدأالهـتبنصكول
زبروالمثزالاحمياامتاللولعمهالمحاصاتادقهاثلولىدأبيعاتهآلؤ

توءمادأحلاذاتعاللدوإتباالعتمرإإوزمروأندبنفض1
أهعنلالىإمحمأيوفيدمقوبقربينماأسوعوالنحعامنضىاقوب

محألنجأوالمفاءالفداقءىالائهفأيوماءفىكركلاطشبزيرالمتوحممابهرصاقى
وهبشآقاليمأصوورامففئىإلبالجمأسغاشأقىالدنياالمثرمهقاساةان

فوأىةثراااريوماىنحاظرقائاصدخمارءلىااطوفريوالمه
يقرلىكانكأمراكوؤحالدىالمحنناهـاالءهالفجماتثالباع

تحىاتأااعراولوإتثثرلوضرراالرروالعاالوانجمىعنيالقهوأ
كدوصاألقبوالزمانبمهويؤوصهالزاتااللجثفلمححالةطويذ

فوللمط1مقءعياللانغعالوفقىزيرالمهانحادبنلىمحماء
ئأبنهأبواأإلىلوأاانظملثنحاابرلأخالقاثسكالشوبلعوداذا

وكأنسرىوااواءر4دةأقلىالأرلدألوزارهماقتدوؤيواإهـاتإفيآ
وفادايلمأءلىىأجاماواومقمملىء4قاطراقشئإغطفيالائكلكة

54أرفااأتىشاضوءهمهلهايعثاالصاناحصدهعتلىساداوكط

لةشءفبهءتاوةونواقيالأصرىدهأبرجارالوههراثلثمه

تأيغضواذاكتأهاآحببماتاذاول3إلوضحاكالطواقاهرالهونىيوالمغتدو
ونارىنافىولتوكانأكىاذامخفيأضعىأواذامحصةا
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فوعابوامكوآكوهمبماازالةانورينعال11مممائملعغاالىفدآت
اإللمونلعةكاممروايهفونيمنىءاالععاكرالمتزسيرزادإأحد

أيضاؤيرهيخبيز1ابربهائللهأبوعحداإالمحلىافررآةوالاه1واألؤهـاط
الذكوحسنزءومنصاءقاهـأرالمرأهوجمسانهالمؤجالوقولكان
8جدامخناكولمااقخبرالدولةاكنيدأوؤلملعابنلفضلابوااتعمركره
كئماقبتهكلبدءمنوعبأسخاتمتمنقيحاهقماقلاهزواكا
يكماديننالزآيمحأوجمداولةدوزسصفرالدعببنقاسابوااصا11
دكردهعىفاساالةدهعدفالاالآاصهاقصراتحيثآكلالقد
مشهـوناخاحتى5هالبمصناهآرداأمى18ردعلىأيمفىدمهاللىومذ

قولمغافاثلعياوقةمأملماقاتفأرقناهحثىحالناماعردخاكمان
ثعاليقهاههالمحكأوصاافيلديناثهثسضاا

معاما4احئئانرقزؤادكائىالفألمأاوؤآلئسثاصت

انماعسىلى9ءداامقلباءحهالةثقالممداراضىقيالىنصرتاحموعبم
قردمديةامهومقممثىلةاالىإلقهاعووقلةاخاوأمىخلةأانحعثيأخ

وزيرابءلىنجاحيماجماقإجمالهإواالابالققةأأبالءالدنيا
هثىاطقأةالوفأئألاالألحمواءئهـانكرطصللخقالامثىرا

امدال1هثصافيانلمحاجما9إأواأوإةلواصفواذاظالإثواأاذاس
بههيحمينألتهلىعبنأالىحصلىالىإحنمحالئهاأهنىنواالتجيماكااقوى

سوداهكانمغفقثطكافهلىةصاصرثخانااادهاداالافدقءقأانضا
هيهرااونحهوهؤيمحىاجملديئاماحبصأاصوإءننقأقاتجل

أقأاقانممطىسالىهـنىإهةلىءوةعالاةبخيىاللثحا
فأقيدانرقفجةطفيالهعهامهملىو55وقدحاالىسكطاممسالظحفول
غحاماالطلمدصقصفلماحالىأجمثهالهفقانطهجمثالرجل
ءقحرلأانثمةاؤاللطألط

هـخوأكقأحألححاكغوؤممسيعاقاكلىملمةنكفيهـ

تمشافمانالصوبفعافصخلمحفأنطاءااليهفف

ؤنجصكأانرفحيمضزجما3ءبهجمطصكيىيئاللىقءإصعااال
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ماحأبهفقالجموذئهادفويأفاقشم4عأسكىالوفاةأدحهتهلماأفههنه
الطانأاتهفيخاتميزدقالىةناهناوااكليولى3ررءتفكؤيثكينافقالوات

انهثحالىلتهبمكهندىأوجياللةخنتىقسااحهمانجاتاصجمىهـأفى
مثعيبهاهنهأليخلى

إفضالءاهقإقالةأباباهذافالأفصلة

ادتةثراباممياظ3غؤاقايولقىكال
اأأ4ئلفوئاخاقايهغاثأنااله

الصاقىأناثاوثاتماوثاإلصاثاث

بيئءثحعاقيمتقمهسضمأستجقى
وذلكينالمثاعفالهلمحيوجعلماسهيئأاحدوكاالىقدبههمملشاسكغااذ
نيةكسايمرذالثثادزاحءشوقثهـخوهريلثاثاايجسهونصضمسأر

أوهـأكأأإثاكمانمدهفىأوهحترسعاظاثاثتيحولسبعونثفانالهفالعو

شاقابهطقحهاهةسقلعهأابقىءقالصااعألهدواثاثانيبقطكانا
خالمجهنىصاقاسةوالههموباللسهمابئمدوةأويصدبولصثض
ةهـوسياثحأبايلىقلىلمخوجمامحعدنجااظهدبوع91أوقاالؤوغخا

مهـمهاولثهحيئأقلباربتإلمحظأخهـاائقابهام
ثهسركطرمايهيئقاجمااعنحهكطياقومواهئهلىهـ
ذالمومهلمدينفالشيضاوقال

فويهالميزمدطحومحهحكتعااقثىألقاجماةفى
لمسبهواإقحكلةواإضربالثهاتوأئعااحىض

ادإمحهااصالحاوقائاأ
اقكإةأمكيمورثلىالاقتوسأإهدصأيطاكمأنامحألن

ىأقلعاخألافقدكليهسطىمط3ئاخنهاطحه

طفاميءمحانفطةمحيجمطواافطهأتا
امحادرنةاصفأصفلىسأأهمتهفالغالفااؤفأالىمفياص
صهالطاخسهاألكرأخفهـحذومنامحؤمتاناسفوبه

دوأطءصالقئيمةهفأفخاووطمدفىنمموا9
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ناحمئثصذباوجتلمجرمةيهساتهضالمرالقفياتعلضو
توماراووثيبتعذتعذكللهئمومقاهتنةكاملىةل

لهـىعااأأفهـال
إلبرابامنثطظجأودقرولى

الىكأبلةفياالهااؤولىأ

سابيرحرزقاهذاؤقالانيسب

فباتهبنينلداجمالالشخلهقا
اكحاباألةجىمننهوكاحأفوءوهـةالديواندفااهإفي
صابيغوحقهألانيسيبليهءوصبرمحسهمامحثيدهـلم
فتههثهاعاييقيلداغرلىعالرصاجمارسافضلمحدثالشخ1نىثىألشلى
كطلمعواباحرالبن

ايحاباحراإللسأمحيظإةبيالةلمحاحهسطالىعلمباإلنا
بغالرحساؤقخافالتهالهولمحباترؤقتتان

طالمحاحويناحساملؤرفاطوما
وأيماخصبخفنهعافىاذح31هطرهرمماحسساباص
لمعمالىوإصفاهيمجمااإالوظ

اوؤدادلفنهاالطقاوماج
وكووااالفقاتكأصنىةحالهىك

أممثووجمأاقء1وقاأ
قهئاولى1أياوإاميمكطلىائاظرالفغاوجهبذالمالمحعدمحى

إقهؤجءتاههلهؤالفدصلهءضماماحابلوا
نىفثاابنييانطهاأبهلىوها

هـاأماةحىثائبأبوابهالألمخرالألدمت
الضاظ81أةأمابهايةمثىخلىمحداندمعوثأمق

العماواعمامماواالل9

لسمحتألصاقيهقواحعطتلىائدزهـالههـالنالم
اضافيهءالطاالمصصؤنىأظقيةأنافيرص
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قهـرلهصفئاوودكأاوظوفإ
المحرارهآءلىحمأإهباأدرفامكلواذاهـأيتونهت
برالىافدأععاىالممىذكأصتمدلمىأبومةالثؤأخى

اإلتايوهينشاءابمممفوالناللهنإخيصاااليابمما

التواالألدؤأتاإلقاالتءننعشاالازبيهغأيمامجقاس9الاصلةا
ضاتاالمحميمنمحابشقلمنجقدجماوحدتفمشااالتاءمانعمفىافصدا1

انجمونتبه11لىبهبىصلىثكرةاقأذأيوحءانولالىاة11
وأالخبارلضهانئعاه3يعركفوألايأتههقثزعةليتعالىالمحةبلفظاا

اظااللماسنكميوانيمتترأالرمائلمنكمولىحادظالسر
أصهياتكاخيرابالمحلىإيهامحتاجبعلرظذيمنهعاامتشابهمافىاقيلحشا5

جهللدؤطلهواتضكنساب2آعهلىىادسليدفماادكأبةمبماءخعؤ
حأدالدواةلضيقآلمالفنهاظرالمركبلطيفبمائظينهطالمثعو

عرإمالممظهخطاالىبءددااألقالمصالبغدممعإالقهأحينإ
االطرافهترفيفكاا2افئرؤالقأالدمثمهمصققهإلمتهحبرعاء

يميفالصمفوالمتغبرقنفهلخاداهالجألمحاضحسنلمجاااءذ
أأوقاليالطالمحهتممألنف41دىإخثإللغهتعسيأءراإظإة3ال

كونكاتجاانبهامعخيأكأافنضآمترلىؤدانهأظدأحيمحدبنكىلابوأ
اثعرفلىمطموطوأنبهون4ضيوحجاؤكاوعاوورة6ؤس
الحعوناادشأبماواءكاهو4ةاواكابإيلماس4مجرلمحهمحضكايا

سميرهافىواللملوكيهطوثعاالمالؤاختالدوأر1ةإالؤصوكمأومئ
يوادىاألوجيااوءألمهااااةشانلوطوإلممأؤدأوطو
مملاكاهااىفصاسقفطالىاعاالاصتمكرألصفاتحبفاالهـإصماثقيولكاأا
إتافأوةااللسمصاممةوممفافاثاأهىولططالىاأدطجمآأ

اورهدثىاالمتدياننىاثكهماواللفظافالمالواقولأهئنثأء

والمادطقئبئاقحرذصوالنماطقهيموامأثنةشااالطثأهـاممبحمثى
سؤمحاائبالطىومالميةبلىأحاميىلىاقبكلبااقامناشلهأخؤسدكءف
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الئنانااجتهابفاالمصاللولبسةوالطالؤثالصهرئواإلجالالهودا
الثرقالفهواعفةوائإفحرثالقاقاالرئشارالثرهامحاأكفاوا
ياكوالصالرزكرالخاثمابوطاواصاءعيدالىؤعهيمانلمبئايوا

مأوحةىبصأالآقاوهوااممارشالاصمهشاصكذخمارلشالكأن
ويكذشئىالذىطايامحؤلاثسانىبادوح3وئيالدكطادكاءل

نمثاآلالهيراوالاماماشممهتآلذى3بأاثاإاردى4مانج
الختمفىىالمحنالالإمطوافيلهوالحظكهايم تصهيدرسىانرظخلراا

الخلطلىساداانديذىف6نشااالوجمؤءتوايةووظحفلهثألذىكر
أخرباأبهثتلمهأامابعاابينقعيبئقئلواانرةبايأفثالذىأ

ائةوسعغينواربصان5آلسهلؤعنىوأدنفسهاحفوابرا

يندحىاممهلعيطاأجمدجمااالشأطنشهالابهصمدصالمامامشيئ1لىوقا
انءصاواالثطعالصاواالالصاماءمعدهالذنهكأفىأحمواللهاؤضل

ورجمادمأهإفمنوحاآلباحبأحمهافيفةعلئوقىالمنقكانشااالرةكأ
جمالقمروالدجمصانهنءقكأبهامسمفيدويعهكواجمنشألرجلىاقرث

لوزارهاواعبلمابالونكأبامتقلىوألودتااؤتيآخوممبغترلسلىلا
دلواألممهـميصمحارئوجملراالبمثمنياالبكايعمالمشوقفطن

وهـىأصثىابالعىتارةناءائدجمامماحبتارمحالياقاتقيثمااالنشاه
فيوميسالجقةدولىنولأذسلىطأةثكلندا4محشاولوعنألمحعاالىم

محهحادأالواطغماادينيداثاءوملهجمؤوفىطاأهاعاثىييماشوفاا

كهوالكاقاباضنذقاكأالممدانفقيالالميائةحكذئائوؤاا
بالضوانالشراءلىررىساطانأطآمقاأقؤقطواجمىثظ
احمهفآمهطاوؤقثوتهبؤحةعالاطانالقثبمأنابذالءنمنىوي

اءلةاولمءااحباهفعمالاندسىؤونمبالمغوأهلىعةاوسهـ

أأوضأكيامطنكثواوالقربىاالخثصاالمليهـاوتبهذهوأ
لةثتجضأاالمحالماههوؤاوةاوترةاعامعقصوألوزواقيخهموأااال1االصا

الفااالعثرمحالمهـمالدوكامعئىوفاسألامحدثعواادأأافلماالصال
ىأنأفىنهأأاصاالهـاالورادبمإالةاباطفها
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اللهامكتغلهحهففاظوايؤلعزاالديوان4تىثوكائتنشاا
دلهعمالااهلىطلتىثقصهعأهنااألدلوانالىلعزيبزايثمارةاالدلوانالما
أءىأقياخامموآتم12اذاللهسكالاأنضرمماحيهزءلىعناعاشرآاهقبه

آاصالايهمماصكرااقدفاثعااأأهعغفطأايلثعاوذكراينالدشعهاب
هـوذحرفىمعووكانيأسسالماعليسىوكاقمداتطأواهن

ايهثدعاادالبيدصأذجميبستقصمصالمامحليهمالموبىبانيالشحوك
اللهىأاأنبمىكطأوإسالماعايلسايهانمقيفاوكانمص11
ألفهابيمواليلمحلىفىسكعهمبوكاققمإالبىمحبداللهمميبأسه4عاه
جماعبةشمابثىكاداذاجمخطئالىكفىاويلهفنوكاتنابنؤيلى
اويثبهكوالملىجناد5أحراالىأقجمتبعتاجواناتبنوؤياالرق

رقيهأآموأوعكئهسانومحولهبكىحيمبكتيرأنحمفأفىءحهقطتأنالف
سعمدنجبناللهبلهلعامماامهـهمادمادشضاسفحاناكطبنيةخالئحبه

ختبقالىانهجمصعاووكاللكنكأةااإبمدابحالىينلمةعنظوالمجموح
وفحهاحزدورذلونؤاصطللةاكالبايهفأاوبعهصةأوعاليهالقهلىعاخبىا

هاكموأتيلأجمطلهمورةثمئاتاللهسمثتباهاوكرواكاللفمع
أغلىألصووةنؤأهفخممحاإحىإاللهبسعهحتؤحمنالأوادعثىاالفهعوااك

فطلالأوكالأديابهـفلرحيملوحدطالقهلواايماىءكاذمهاو
وىأثمأالقلىآانوكاثلىلاصداداىعالذىابمما

لهقاليمدلامبيماأقجموهمتهـثابنؤكلدنالصكهاالومىهثىرلىإ
عنالضعوبهأثتهوشإبايجمقهـعتوؤىنءأهاممارالءهايخيراوكان
بتىحمصلمفقالىكفىأصعو3الهقعلىيئالوإهيصاثاضهتإصإاصهوو

كخيةاداقاافةببم4ثياتقهالجماك8اذنالتتءفيبنطالىعقممظلمهف
مالةأمحأهصكاءفههووثوائآضحىشأفصهمأفئايثاافالهإمثهخما
أةخاألإوأيقوثليضإحىيطفاممهبهطائألتأبالمحهآالوا
ومدثااحهعهأعأدعىمكاطهوحىبمقماكوفألطاييهخخأفزجمإىاةأما

ةالموماشكزفأتبئأخبصكاللقيهفىصيطحبتالسىطؤثط
باتينلدقياكماتماجصافىقيأألطاوتهحئيؤأبهاالودقابأاضكغهلمأرق
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بلأسماثاجملتيمجلالتؤيبابدأثعبكأأاذكاقاللههكزلمجاأل
يخخلمهننربنيوقالاألرفىهيردطفظومحالرملىذلكينؤنواذ
عغاإشافىتتختمفاغاهفئأنظفاعداذاكتبتةاحبالقاسففبهممغ

يكأبصالىقأافىفىعطقولهعنهمائاللهرفثاإسعلتهاكيامحب
مماوأشةااالخهئإفعقاشومرختههمادامبتأوفضمحشحرمقال
فيميامحهواتأفاتىخمعفيهضوانلا9الىهللهاضمقيةألومشهدالحهوا
عالوينتماظانبمووفيعناحعحثانووعنبالهنانوءثمحلوانلفطوت

ثىانعالواووالىءنهرتعأضابوهوأشااالثرىاقهنااعوامعؤوله
الفيهمافممأومدامربةوأؤئاذايهريااالقلمئهال6الثقلأبهرساذأفىحمى

ثقاتهمدىاالفيالدينءلىموفقصاحبابقالديهعشاضلةيدااوللاال
ىاوداخعاكذاهق

شوعوساأاكثثظلءاهاوواثدادالبرأعهكثكا
حمحرءسوراحالعائااذسلوتلموحعانىأمحوض

وموهـنظاباحماصةفاظعنعاثأقئحىلولم
عدمثىينولمحححونهنةع9طولمعهرقعشثونجةفاظها

عرضوهويمناهالمهـدمقإنطقهالخطابحآجمقلم
ويووعهلهبفىايروقفشوصااضااوقدمثداوغ

مكرعالمدادحالصاتههمااوباطلثص41محصااليفظ
خرسثوهالروعقصهثركالأطدواولوهوشووقوطاميطاقدالؤم

ووذالمابهةشايضهىهلوؤوحظهلؤرثص
ىمأالتاافاوحهأثوأ4

صامحضادمهماتغرايسماذاممنىثحمفوهنرفيمناه
عإلإلاخأأبدةلمأممهاوكطودلهـاومحيألصانءفىاقمعثمغواحر2

نمأكأهعهمقؤككااكأذامأا3اوغ4لسسىفيواونه
الءطف3اءكالاذاهاءلهوادثإاثباثثعاوضأ

صألمايدثطهاذاصاتالقيمىخءباليئاالمحؤحاالكقالو
أث35اهـاصصاعهههـثطاهث5اؤلىهأ1ي
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لهمدأئافوخاأبهبنهـاالركرذداوثررردمنالدمجالالمحااهشش1فألأ
شئثمغطيدمؤفيثهوخممينوتسمعثعسسنةمولدهلشاعراكنفى41الفض
عاقجمابزالقصإقمدخآبهامنلقبمافأنظمهوتجائةءقتهيئودمهع

لديئامحيىنعطمنفقائهركذاثسقنفاصرواالحشيرألذمؤيدالديرموؤ
لعيريهاءلنمعرالمرموانيمباىالغالظاهوعنعإبنا

أحمدمحوتالىرأولءفىاحداهفرا5افانباتقاللئ
المجواييومحالنسامثلاثهاضكدفعلناءنانملط

كدومهدينلمحاثاكععكأاأبدثرلهـدهحمىاوردسفونهث
رهـاالصنههجمقياماهءقثضاضها4ئفهمىطات
وهثرمرسالدئيمممءلسانطئيصدووضكأ

قىكؤكصساسهايثلونجاايساجدادإمسهـاللمىإللهاكعا
وامنكوأسودالاصوأالدانأزرأسنثقد
صفلاافهللأرأشلونككللهثائئحجمثلثمفانهب
خؤاثاذتكقصبهـهندومالهالمجثمجابلطوحر

الىكطلمحياحبهتلديناخمطواىسيلىهنع4ثأمفهأفماانشدق
المعادجمإطامحتهضعداخااقهتفدلمععل2
وكثريروتحبمفأوااعحسالراتجركحبهه

أفثىاقهأووأإخووهلائوفإموثوامخصثاعيه

تيمسأهلرسافوقالواالهمخوتهصاأبيافيقوثىوا
تشاعمواالمأجفأيهاوهدببفلنصلاءسثىأامحمنبايل
أفربلىضىأفاولهيمثعاحىهـا4بئإسعلومحاباطوافمهـسأ

ادثررعينأؤاناأالديدانصيأفاوقوداياسكايوكيف
ذعفةقوأأفبادجماتجطالمثشقالواأمممياالهرعماأعلىوقنهماثهـهقالو

صااأفووأهأماأةأىإثكهافاالااالوءالعاثعافأ
قاألهعاثاالىاامماحفثثه

وىاالثإةإقأثافاصقيهابةماؤا
أماوممأاااطمطساهـبمالمطالسيقالمثها
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ذدلىهذائىفلتسثغاافأماوتوقأتفغاهافورتوةد

هوفوحظمشدالنفصلذىاوجبومماجمماأهلفألزأتم
ثكطسوالداهوافكقهالممكآيفعالاالعمد

معالمصإهادالباشؤذثالكأنثفانأردتاذاالهأفاؤابعض
قرأطيهىنخآافليذرمحمموملديهاالمارأدقوأءتهفاذاغوطاممطا

كاتبااالىوصلافاأباالزاج5بمابهتتيمصهانكاظيومنهن
قراالياليغوأاقئتوآنسإبمأدتشهـةواأحفمىماتشأمنفاليهوعله
إحطاألبابنلديئاثهاتاتشقالفغاجمادقالى4ثارافاخ

واةلداعلى

جمادهنبلىيواممابياجمودمقكانادواةيضي
واهفىفافهفقواملتدافهشهندكطحسلىاد

نعهكأرالمجالدفيالمثكلثهدئنوأأ
منهاالسضعفلىإفضلىافثجمحر3دداةانا

منمطايستهلىنلمامولاباهظداكفال

حبرالصطاثناوفياللجماوقال
ضالالمحممادضهوترظسثىادالونهقلعاوودتتدمححومحه

أألوضللسثالرطاقيموألسقباورقةفرطالمناكدال
ئاوذارقأقياشبالالائاالمسكوتهـلمطئ
وراهحوآهةاحاقيهادجمهامبرهانصغلملىكثى
11مفاؤهـلشابىهـطوممثجأدهاننمطاهاأهدتعجما
ثعرأاونههماطاذافأثبراعالدمحوهاعه4التأر
دوهىعاكلىءأورهوأامبلولقأصالمحها

ثأوقابأاسالفعوامحأبوألماثيدتولو
قاأجممفىططوعاظةأالملفاأوانأ
ماانجأمالالالرضالىم1نىثلىىأنم

دالىجحأطمأثافيهامااليأأوالي
رأصهامحانمكهالفااخالهعواالىالمحفا
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فىبهحبرعألتقاباؤجمندودابن1أوفال
باألديعهيثعرلتأبلطلئىمسدبرلاانقاب
اكعافاهووبمىكائبلىىبر

الياالفيشامبأحساللوانممطعانحاالصكيداالحيئأمينءفاضاثأئفدىأوأ
ممانهضالءلىأالالصاكالميدقعهينالملوحمهن

نمألظامايغعطالرالمحقمافيالمحاخيبومههتتطعثىئط
أدهلصجعالتقبقطىفىاالمثيئحوتفكعو

أيضيالةايوه
أضايدوونييىطهسمصىهاطوح
اأاللتةسبأمححةداصلىمقوهـى

أكهعهاعدسملةنباتفياأ
بارع4كىمنلحبهاقالمحهححردلمنمحإت
أهاللعوالرملااصبلىوثءوملقالخعااذاط

محدالمممحلمافالارحياماصاائالدشىثفاضلىصيدااوفال
ؤرقاورقه4واللمغكامحا

زقاكرةناأءثءبياءإكة41كالروزارسمات

زاالمحيهأاكرفمثتأهـقكاءفألعأدينماهحاهنوصي

اكسمإلسحيايكابيلهكالماأقوثاتجالدووقوق
هالمطفطصاوهأفتهثاتاكلوقداطفهئاوءهول

و

والطضوهـطقأضثجؤاخممتمحيأدإأوساتطتأة
أالإلبصصيماهخحدئةهفم

أهو
ثةاأقيهأتطا

اثثبمةيهملمالهاثيص

بمأهأالضط5

يهأصلىحااص

أهر
فالكصأفماعطقذفااالماأاوالأاافتلالعةثي
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ضوهورهسفىوالعغد3ةطرومليوبالسهلكعكقود
إوظر

أبكومحنهىلامغضونلمايرامحهبسىطرسايكقرلدتط
هكوبالمعانىووفااصمماملررقابها4طروللىونخىهثست

لدمياطاص2دقامحبئاةغأبواوقالط
وءدجمتهدىطوابلهعلرمرلمابداامداده
المحراالعمودفمهوذابالدصه9حليصاقكا

منالابموئبئىاتماوحدثؤدفشااأعيانكأسفيإئانىالىفم1
دبلحداكرلءلىلوحماتانلوغيقعرلهانكألمجيىأبنفىثلىادعهز3تجاتاسي
لمائخاهاسفمافقاللالغة31وببالغاءالىفيأنزلءلى5ااالنب

حوثاينابرخفيهثالرلثهيدلمءزبصهجبنلطءثس1مامؤاوفهضه
نهنقدممالشيلدصابنطسلىابهتبرفيممساوانأحعسىؤادةوااليسى

وكادنالمأهثمعدةأعووبئهستبهالءمانأنؤاسشاكلءنمأفكا

مشلىقموفىهذاايرنكتالمامفىابوكضقعاضكوهضجمبمخوئمادقاليذمحول
ءتطعاءرنماححمقادءلىقة1دااعهأافيدهوقرأهعرالمؤشىأنجاد

ودلتهيولسفبهقدهأمحودالافاك9م8أحاالضاقاالممؤهـأرئانسدتآخولف
اكأأالمننهسالطائهكوأادالجضاالمسأنةأدمالىأاياخمعاالتوىمحروما
لغثثلطقوكلاثيثقوالوامممالمزبكامولىاإمباساينيماجماه
عثهفىثرشنه2ادثهمنصهءنهالخاحابيوالدكأبعالمتعه
حميأاألهـافيماكرزاءاالئرداونطاقفىءلىءقيماواتيمثرأفمالىولممة

ا

فإشتإقففألىيغاللمءمحهميلىحععسلثاهىفالمهالى9طدةأللتيخ
حمثمامحبمرزش4و8ةؤأاإفىء3د6ماؤكآاألكامطونفوواءوان

ت3لمألد41ؤتهولأنف41الفماألأالطآيهاد9حديناأحي
واؤئاإقاوانبمكطلاداللهالمحثأفهنعفاولءفىنىامأاالؤماقصيدثء
ووووفيفلىاكادلوصأيلهأوااصلىدمماةأالطلخاناللهمعثطر

لىومبىاودلىكأوالثالثاياالقولةةصبإاؤهنجدهأضهكاثمئىاحم

ارأاكؤفنطلطأيطإم01أفأاةألاأىثويععأذااوصهـاأء
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وانلىاثىفهمحدقاواقكاننثىنوانكراثعىفى8اةولوقفانلهفا

لمصووحميوثبافيالمعروفكهالمبنعلأالقاثاءاىارأمنصق
3وكشىاهم9أسحمهااماذضافقاممابهلىاجأآلاترفيتفالهلىفا
لنىااءفىؤدفىحرف51ذوكتبلهاخفهتوقعهاالىهامقهلؤافىباا

أبرخمهرردفاكالؤنومقببمور2خبىوودالراممنوبرىاقولكىئذثأج
أحدلئابودظتهءعثميررخلكهافىءسنأةأمىعهضالىلازوأاإل
اضهدطقىجوارمتأفكأوممبابةمصانسىالهباأليدناالىلحىقالى
عزحوآب1ؤانورورهءلفاصأيرحاقايقاهوحمكوترروادالفمحينىئ
فئأوعرؤتولهونائههلىفىباوأئهجةبةممنغت9عممايزدبصمن

محمةوأقكرالمذيسدهمنعنىحثىكوالذوولممواسىجمةاسلمحأص
سآضاةاذاللوثقميلقاءنتورتدأصنىعمتوحثىدمصواررةمق

بلغقعااناسألمالىواللهأهـالمعاهـابرصالنثاضناهلمعاءتعهنى

سناهـيويمساقال2يمقا1الفممة41جممثمافهلماادةاراقإاألمئمثما
إثصايهكلعتماافىاصلىاأئرءذااذانصكألةحاررلمحاةمصاالدكطداضأ
أرادافهإفامنلىألقأضىاككلءقتقأماررمحاماحواينتردمحيلديناثهاب

هزطءألىىؤيهابمءيهلىؤكلناممارقامهعنصغلمألثأوضارضتها
صالطوااهءسالفإاللىخإضاألمااضثوةخصإااإءدالمةطىالمحوأمحئه

دكأأصاكيونلمطشثطألتمءلىفياسإللهثتياأقياواتهـهدإفن
عءضادورالالداردفالاءرراوإكىدونهـأطااودطوأفامىارونىيسع

ينإارذهبتماجبافاولخاظرانجأنبطواظوانقامداالقإبرراوح
ءقأإلأؤتاأراأإتاأيماووباالرفابنإانتةووهوناداوحألا1تقو

ويواسلىاممربفىاأؤوفواإلضثيإميكبهاشانايطولةإناثن
أالبدذالمثىلتطيارزقاوأهـوالىوئحتىاليمموداؤفمافابباحإال

طسارونمؤاوكاوإصبغأننىألاثأقىأينقءىطااضحاالقفى
أماأاةاروثافثةايئكولطءلمحقءونمافالطأسه8فاثهرلماماالمهءنكماجم

هفىأصلىاةااؤراخفطتصاناأماأبعباهفيعالوهفالروقهفأ
مميسالماكأجماإجمماتهصؤألمحهةرى41ضحوألةصيموواصاوةوالفثون
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كاوبروالثثالتضااذاطلحصأمحأرأشوسلثيهالخاآلممادعاذبعا
يخهـويمادإلفاأهبنهيكلىصاوآلومابطاالجهيادجحهـهاليممعممائثىثم
لغريتىاواللهوقلبهثويجراوانالمكلممنابناللهمةلسعاالغاضىأ

ئاحعاتهمحندملغموبمللهيثهفىأقلبيوأجهوعالمظموصواأجهمأم
فأاقصمدكاالسشىانيادصاوجعالههاالشبكليةبالثسبفوانء

أوكااعوأمهعغامبواتاةذهأبوعبادةقآلإمصوالمذهباوثمط
آجماامعيوفمقسنوئهآلنقاولكنفرمجاهدواطلقاتهنآكااليم

عدلقانهيمهطااكسكدنطوشيغبعقأرمماحهااالرواحوسعأأا
قيابهاوقراقاالحبابفراينثالمصالةءلكصعالوقأاآلو

اكصلهدقيمحلىتخاحهانالىكعشلفنماماثعآنيهعلىنةالطامنبرؤقلط
حاالشهنأغطوتقصفاالجسامصوالمحامبتدنيأهدفطأواو

لباأنمعاضسيالمحةصوألهالالامحقهلىواوواحاؤهااللقطف
لبعدهامحنثابفاعلمصهولةجنانرةواؤاوايئ

ررقهلااذالىياالمولىهقتقوبهوهىاالشواقئالثلىلىهـالمإلمجملىكعف
بائمألملثانهوسبودياسامحةهفقاةممالالمفاملوإمايأ
لهءمموضمروآهدالمىةهطمحيشكاؤتطـآلعهموفؤلموئأظرصوك

اعهايوءومقتههلالعفااللصهالثعتغالهابمووالمغالغهتجفونجهوأيواب
صاقأةررأئمأاةولهعطوثطكنبغلهلمجنهناوونيثمثيامةحم

بالرصالدكفوالذطرهضقبوطفاخهاعوفهاالمجمرفأثولي
ثاكأفؤودخشهـقليىمحلىمطواوقامفاأفهلممحامعمققم

ثصدمحأهوملطنفواقمعد6الدهقىالينفسسامموبااأالوقى
قطعواةحأضأاطوإفدؤرئيهأالبقيئا9ضمايقصكألماالها

هجىمماوأأخىألوالفطاخويدألمحعواهاسيااثفمجيا
األمؤاوالمحغمئاؤالبأشقاالسالثمأأفأمفماأدشعاوهامقوهاللفا

ا11فطءلصثوالهملكلفلاالىاأمصعاأهقة
قصغاثمراطس9لافىيرالاافالطقاووأفالقطهآممهأنمأض
قطأأضاأفاااصوللاهـهـايتجماافنهيمئةاطأآولىأميئهوما
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لوحعنايالفلإخمابه9بفقلونولهاحمعنهرومالعاية1أأحضاوهافط
اوافهخامايرطعنموألا9أنثقأحإسبقهاراجدطا

جمأيناللكيىكطأأظالمءابلقظدلخأةيشوافالثاخرعةنتكا
مرهوعكاوكاهافشاهداأمهاهمياحلبهابطةظلممفولطعهاال

يهيواهكآألصبأحفماوعووقهمحديلدمئهواكلقمربئقاحا
فاليءهيقانمنهـارأسيمصخرانوعهيئحاللملمجخمنصآبطن
صيضاتيالسنكاناووقصوأجمانهىنااعنىرئيهداسصيدمهم
وصهاحاألكانطبمايمةتمتثصطنعلهنمشائها9مئراضىوصاقولكاي
يغغذلكالمحوصالشهمقأمحياوكااالصالمواسذطقالموانأطوأفمن

أسيوفهاجميماهممحزلمإشاميقكضبالدااقضفىكوادالذكطكاناالحصق

اكىاساطا8اثفودصئماحفايةأدقاومهلماصدوبرنوثثلمجودها
اائةانعئأومندحالبااالهطأخالقعقآدستهارلمطالمعاالددمحماورهباا

كالأقنااحكطااتحالمضأنلعبمبعدالمحنوشيهثىالىابطاصعياحروثصهجمم
فىجمسوأوؤطايثىقهـمنيعالمجلىوانالحافخبأصوهاوففأهفلا

وانتاقنمخهاريفىبالتعأئسيطاناثانحمالةضيرتااتاخهالتاإلقدأل
بعتأزدقدممهغأاثرلىقىضسنتكأمماعهصااصيىماصهغتالمحباهثأم

محئهايخاحرجساواخهأايثاهعااهاحيتلهشأهاافىواضهالمحطمت
ةىواولمحئافاءتقأصياوامثميمفامحرفيأثىااالهـنفيلمحرأخاهل8ها

كهوفثالوانوجمديضواتبتاخككانتمبدورسةفمثبهط

أكاءضهموصاوكمما6حيوارفيائأفاهـهأمحيمرصهموعحوفإفايسامئا
أصممىودتفووجلهمادأذهاإفوفيواذامحفثىايغلبمةمصصع

وممانمثالىاالىىثىويسهـاشطيدبتيثمءواالأصكتفنأحرأثيففئ
تنشهحثىحدصواانحاا8صتعمامثلوالمحاجدوألمجوأخوهئهاأ

اخحيواخبنلىثمعؤالتئهطولئبالأضمفاهمونإها

همخموطسالعالىافالتفىدأوالفواثاىحأثائهااوهاأل
فينهفليمنةاوأوصرفطمقيوثاهايأ

الوقاأؤاافبقءفأةإموأبلىألمحوومنةأإلحقصفأءنةووؤالإ
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معوده4اقرأيماضذناآبهسورهريةلئاأخذتمفاثنجمرابيدتف
مووأفيصتىواثكلهاواغاقوأناهانأعلماوانتهوقلتالمكلظوفلى
فىضرالذتنهالنوأماأوالويمافكلءلىممنمسيفهواللهعلىقيكل
أولاليلوأدههالىثثاالرأقثةوأحماباحاأيثعهـبرالأىاء

فاهاوعررففاويسامهحمنلههابمكلفتالهمقشاهدنأشم
الدينلىعميراللصهوريمثمةمنوههيقهتداقلىاعللسنالحقرع

اندجمةمحالىرأفاألذىددته12اولهشقالامنواجهعشدادىالمح
يريخائالمصثهـبرالطاناعنلدسكالههمنثورحممنثلهالمحدى

فثمائهامننالهواكابراممابأمنوأنكأناصىءثاعلى4أثاصاقالا
ئيرألوضويخهاولوأئوتجممامتاطفيهاالقبليبدتالثىاإلليق

مسؤحماالىوأهواالهالخهاساجلىشاملىةاوالجمرخاافجموالونت

ويووقرالفزهرأمحماصقفيمابأحقبافاثهمكرالممابفالحثىلرادده
إدىيرانلانئإدهتزفيلديئافاالمانشأهإومنمجومحاأمروأمكام

أكاقمغكطدالطاقلوببهاممخامااتهةثشفصنمدةعأيهأفامقوء
صريماعينمحهوفيمنأكئمطكاكامدوراقظفمهـامقاليصدورا

ألألادمموقإلىههاهنءبأفأوريعانهدثمابيعمثارغشرثأغرالنه
لموتجىائهنمثصدافاعكلىوفاستيأذأدإلذاالالمجوةهاءلىوص

مننصلهالينصلىاالوصالمقصدىاقلوبئدكطأأوائهالمضاك
عسأفنطمحمهو8وامضاهالىقابفراباالثغمدوقدأباخضاب

أحمامافسلشمأبوقاحثةمضاوأوحماهنفهـامالذااحاالمثطيةثأدمن
رألهعبثأشبأعكلةظلهلخايهورهماصابماالوهئععسبقءطاوح

قيمهأكرمسبوكةلرئدكأنفطأمردىاوفأثهواوعارعاتفذافيه
وأمثىربدواههطةلبةءضاملءهـفىأومحةلثمهـاتلقوادمأومجفملر
االداأكئهالصفيءثراالحمأرؤاقوحرحاحوآصفواةأواداةأححما

اطضاكجألثطأدىثنااقعامققىوالالغصكمةالىواجافقوهناقوارها
يمةعؤفهألمحصاءاأهدليمدحوكلأهوهحمعلحبوتاووعثيه
والإثكلاأووأرلثثأفىاجمومهـىبأفطيهاأألطءحأواضمداللااالص
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دماكالاالمحاقرآ
المامحاوداادساورظأحبادبهااواقأيميتوقي

كومابكمدامزيناكىآناللىبشارةلمعنامنينألدينرىاأنثهاامنأ
اثهينشهسفىاالقيئنجبملصاغاآثلثاطاقااسهقئجفوا
امهيكصالآساصاوالجدولاالدوحوضهفالئةعتهطوينةوا
معربداألولصكثااألدمأوألنيمةوالهدااالسعهاموبلوأغا

كصبابلوداواسالغمقالنبارمالىكافأنلتحثىاالؤتيلحرانوالاتلى

هطأساالنقعوفوبقاثمفعاصهنفعاالمجتاتحاوازدقاهعه
عريقاياالماءإفاوسداطقأثسط

وجالكأظرأعيراذامءبكأدرىالرصقاتوص
سيهامهاماحهماقنيقاتاتفلما3يرالدياشاتاضمحاضىشاءااوءق
اممصوآألمغمرقكصاىيهاعماببأحهماةعىساصهااأيهمالوصش
ت71فىاقاءصزىوءكأمعوآإلمامعأأنهصمظحتاوازا

صيا6قوآمحسابعماحهثمؤأتواذاقيئالمىدمنأخفحهاثكنلمفتوحا
ن6االحربءندصالةتآةومأفتكماوغعهافىتدمماالمننرين

قانحثا61أبلغااوامام5ثانهرالميدكأبممانمفاأومنلمصفىيمدممنقكياذالق
بىدطوئيضهسةأمحنابهفهفقماليماسانىلنءلىلرجيممحبدافاضلا

آطوبانعالناكوقوبطفثانوأدووعالنايضهانمقاالدعفاوفالمضاو
يفاافدوأوهاظاالخمأنتاوضاباوآععاناوهاإفمااومحاليناللردفةوا
وعلىةفالقأمقولهرهبئئاصورثقومحاورتيوسفةووأمنيومص

صاطأكىلعيمبالمعليوالقهرءلىامرااعثرهدشواوةكحيون2ألمذكوو
إلقاياطثالقثوهلغمرهأفكيمط4أثسايظانموالناىلىافات
الااتممحفئؤمهذاقوةوااالقهلىسأكرجمقبعداواالالسوقيقةآثىباممص

ففثةيجةت3ءمحاكلاللهوحمهحهكادجمريسيحهذالمحاليىالمقآاثعروف
واكيورأثهىحوحوحصدؤسيقآلنفثهوانجوولهأبمق
أسثأصهاأمفهقدسوفاههوااحارومجوووهـقطاصذهـكثئ4او
خثخقدومحلىوحماابصألثيطبرفوا2وءفىكووشالهولد4خوؤقاصكوماالث
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وردناماءهذثىالمجلىفعةانناصكنافمااالفينجوحاصزمنفىوتحفىالوهلى
مافاليخطئسويرصافألمجوآمملءلهمنهلغتههفطالمحاابووهوكاالعيوذ

الفىلنفاقامأحاتصماقابهصادتقإملصهأنههذاوهوخإنغرقمتئ
فىصقبهوالستغب1االأفهمدتيزأوماتمنالهفىراقأةاسامحات

يئثىايستواققثىلةئلمجيماأهلىبهواليعدوماوصبعثأغالقىاعتأ
لعثائدحولحولهغفننالثوأتسىهجالعشعريإثليغالؤاجمأتح

لهنةوصبمبيغجمناقدحالرربونتبلاليرداجميوابمحإلماوقيلفىالمر
لألفازآللمقبوهمنوم4ويحفرعاواداشهودفقمجهزتابا

دمعالمايلطلوصسانانهمحلىحاالومقاقدوأرثمنركأوالمعهاد
ثيوجلدسنههوهاحرؤوثهـحمهثاناناثيهفةنيماأللمارصلطوومحنظاال

ليركطلمجديوانجمالزنادغىأكأفطنالهاراوه4جئصونحمقوخحصاثراد
قيأنثأ11واجؤاؤهصألطإةوحبةإمفارؤةبالمءلىتوانأءهـاؤه
همغواتهعاتقعكدىاملىورؤفاتهأوأءلمألمهـامنءصداتصوإاتب

ام9اليصلطفىاآإلواالإعمرااصبهاءنلالموجهرفحهااشاهياائتىآدأوا

بحىأملئىلغاوالىيمحلىعوءلىوالنحةهـالذهـلممقباوجممابة
فأثلفدبهاخحلهجمعىوابثفىفحغلىاوقدأصنهتودههـكا
ا2بىسيالملةايقاهوعاهإفرارااقولرلألئجرهبماوالؤواربالب
واوأئحيلقبطرمروالجابويالخاومختا5سقوأثجرعدا

وؤينثلىأافرظاللهاحن1دأكرتدبضهرجماثهـإاذالصاللهذكوا
صتطوليكلثاوأطاكارطأاىاطرقاتحطدفداالخدباصا

اوظوإوالهالداألمذمحقافرينأاآأءإلالفهفجلىاوالدماضةنأو
نمأوأجمطهانهولهزىلاارخلماناناهءنلمجةاخاناؤرردئهطببإيهاس
إفاءفظالاوئردمتقاباش2ووفاكادلمامفأافأيثعامممالمعائاهاأفلناظ
هؤالهرروكيألىالقهلهألزىاأاوالىلىكنؤءقاطنأوكلططامحااللا

اوآخمىكولهاثئاهدةلوهاهثافطكاالنةأءئماخاالاولمحاأهويدالباكط
نحاهه9ونيأابنيووواللهئامفورنطااجماوؤد

لم11فءقيووبهمؤحمءئهكلممرميطأثأحإهجمو
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بمطهامكاخآالاكحكالعهصمةكاهديعنمقبلالالهرمنولله
أأكروداندلمحبئسلنافأناوأفبانقووفهمضاحعهمنهلمئغ

ئحهمكواتههأوكرااجتنوأقدلففاىلمحوؤموعفبرؤسالواكاود
ماجأاهنحماالخملخدهابكفأناجوأصهاوألظباءقداطفغاجماد

عنياايهااثصمحضاصماووامهادقواولاتمنمحقبانمأيماالسفمومئاوتانجوط
اخهاووقصدتطالسمرادهااأبهمكأغلوأسالىاوبشكيدسنو
حمرأءيماباليونصطتهاوكطجمآدقيأندتاواكافدهاصفهما

أوتادهاذفالرنابهااطخحفظولؤجهادهاركثماءلىأطاوضم
لىثفيكاالهيدالىوانفهاعليهبرشاللدخلىابالذانألقاوقدكاقىلهأ

آفهؤحملمهيدأنالمعالائمىابئ4بمآؤألدايوبفيوآكتمفهمحنهصح
صماوماالمإرخمالتماذأولاياايخالدمحوالءفاليءأمحغالبعااوصفة

فيهاماينئرصاعواسىيمودإلموأ3ردراهـنررمدنابدسثثىوفيخكروهـ
وماكرلهمتمالمحنالثنقمئوبئفاتمفيرطوتمطآيدبمابهودوماشمالممالاءأ
لضاآلسامتطتالمحأصميالمحاأكرأ5طردألنيااةسأجلىجعلتقالمأليطاأ

يادوفط2صخسعفأصاانيوالوابأحىااذأرازكسدناكنروثانانة

ثهإأءالبماحأنهااالمااللروطردواهرقدنروحفإءلتإممايزصأيعث
كرلفةكألظقيعوعأنيفىحهماطتحأنههاالجومالهصضوة2اخميانئأو

الياءبمادهـهؤماففىبإصافاالتاقساأفويرناناحضيايده
االلمحلأهشبمطثنوأقدتاامااالهفيكدىرالاكأأنلممنخةيهاملمإقه
الهوتحح4ميسوجدالمحقفهابرأدعبهىوحهفهصاوتنمقكمهاثهـأتحت

اأادصهاومامثرمسومنهإميضاءأدناصىمحايةاالشماورىكالكلة

فىفاوضصطهحأذالهن4ةأى4إمحهـقعالكألاثاوالاالعلويه
عاثءكفالخفىحةكلطحصهـهطشأطاماصعسافموثكاوناى

ءصالقالملىسكأكأمططاامبكهدالفالطوقصتايدةةا

وفقنحمهاخعصأااوخالرركاأاةفيىلشعاقا9اترخفو
إميانهاذالصافهوصإئايمألاهـوآعأااهوهيهاخسىاليئفطراخخىتاضلاإال
أنئوءاحممطكأغبألدناغاشافىألكلأأثروؤأااالاووأشااهلاصا
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وقدلنههذماومفيائفأرازفضمفاايربرلكأنوموبئهفالمولى
صهارخنسهااربهثساولنهـااوبرزتاظاهرةسمأةفتراثصدخصبهانا

عزمهاثالهابصابونفرإوضراصلىثنهيمونألواجدربهما
مهـبعافيبالمحانامقويالناولهبهـاخفئءممىالرتنرهمىمناالصرية

سفرئاالبنأفحالىاندأفابيناوشكلثأطللى41وتالىاذرفعنهارمس
عنااالوكانءليايرائمعرورفيضارلىالدمنهاثأبيهمرةوتجءصقاللط

تهاذحيالمرغاوهثىافىوفامنىصفغكاث3رعملعتصمعزذاخهامنى4س
فيأتاالىفوبأبعلىكألهاطوررعهسهنا2صمنهـالطأبطبنانمنضهأية
قهإشرجيقفاأنهأبيانصعواساوانولىوحبهشااتحقالالىاأل

يقهوارهالطلاففحنتيموعروقهشفكرفروعهمنيئهرماصصب
سنقها11دواءاألقالموعذحعلىاوهأاطوالاإبواأسهوإلل
دفثئىجدقاىوايفجمولهكلإانةءنإاياسحغعمادكا

راثابأالؤتادونىههعاثؤهمعت4طمنعوكوقثرتهضعفت
ادءواجسنلدمعفموأ4بروبيئىدطالنىلمحرباالمثمعارسوند
الضهحألقلممانارصنهسثمح

أالكأننفيسهافخولداهااللؤناوامامناباب1بم

دورئلىبنوسىكيكرذعنونابهأجمةدصهقهينرفىبدرونبنذكرا
صوو11اذهـسىكاكىلرلمطكأساصذامقسادسابمابابىكىالمذ

ينامحناصاوباحمكلنثاينتهماامءالكغوداساتهكالمهادقه
فودكااحودااذتسىانهؤموءفىلذكلادابروثالفاحب
ذىوااإفءاااتكدههالذىواقمزءدفؤنحيخاةراصسفيلوجوالذى

نأاكلفارسأيأمارأهلألؤشووأنممىممط4صأخهلىايمقاثةافابطهحرئ
منضرداومقيفهوقاشاحوإلؤوتنافرمواافاركىافافرءثرصال
وتأجهحاخهوعامهـاجمىافهلطالمالثصورةث9وعنياالواودؤباصوهوىبا

هيبرثرءفيجاةكهبملفورهالمابإذاصمالديمفدامارايسهوءثط
حإأأألوبهتالمكاأاأءااأقمحوذالكاجا6دءاالافطفالعي
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انواموالذهىقاحبعالثرقى1مإلنموعظيمااثمق3حداصام
يدىالىااجاحاسفارالؤشووانءالىصاخيهكىلىلدراااؤكرتا

خيئلحعهبميكغولمحعلناوكالذوبمااوبعودفيمندقاايهطاواهد
امفانكافورهوعدلههغؤهمثبهفإلحمراقوتأمااجامامنشاثاسك

الىسعادطنيهاثثحعربافوعسعهاصاشريةعاوذالثوابرءقكايفهتق
لمحاجبينامقولونةلثعيكهااتقانخبرقاأجفاخهالمعافىبيئق8اوجنتيم

منحسنواالمحوسمنكوأجلىدالمحعاتأشامغوذهاضفائوشعرفيها

اياءهـنإلذقبمثخعربذىبآإصحرالمعووفالمحاهلهممنوالولثث
ذولونبيإنباتامقلؤعوهصينندوااابأرقفثالشيرثوهذ
اتعأتايهءالصااأنغصالأوايناادكلملمهبةفبةطثيمودصفى
صرةاالمحودذأخيهلهفداواقالصالمشاخبةاالرمقإوقوممثتبنتانملكمق

تا2اهدىثروانؤأكعصريلسبعةاليماالقاطةم4آالممدملثوالغلى
4قىحامذههومائةقثتجبنشمكثامائةأومقبمحائكملىءنطعافاط

فاوالااليثكنيعقووأهدىغزإلنةألؤائجالمحلطالفءنامةوأهـ
االزكطءغبزاشعثإئهاصسفيدةابعمق4هدتالمعقدالىانخمابا
فاماءففمهموةعثبغاللىصضدوقاوعرونمهـوومائةلهيرهلماثا
مقوهائةإناأعمئوخيههعلىقهنبرواضةدو4دثأوينا

تهفيةمايهةررتوأدآلفادرهمآواوبعنندىمحغىدهـومائةءثتثآ
رطصيينكحسيفأينخمصاشينوينوئأإلثةهإللقهتفهااالى
إحسناععقاثخادماصءشوينذهبباإمنسوحالؤكشوينفوصماصهيئوخه
برحربومضووصولمبعهبازاتومسفباعاوهكأبكارالتطيقهاوع
وفياجءننحهـىصدفصثىنحرفوالهفاإمعلؤوعمثوينتهلمأم

فهءألثتكاآلمزؤةؤىناكالمممامحهىلطيةمماةفىحكقالوأناخهيتلون
شاقيةوآححأء3طصهتاكلوهأاحامأطاافىنظرتااتبرفاأوصقفي

وؤدملمثرا2نحرلحؤولنصاصبهتذبأوخرفاأطنئاشأيعياأجختاال
بهقءالولحيمانكأقؤضطوعدبهاخنلىؤصىفيئوتهاوكانبهاوهلىجمعالرلسول

كأءوهوةطوالئهذادوأكئرءناالعامنعأووأنالةصهـةةةماعلؤ
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لكبرياومةزصوطاوفامماجمىصاليهثبماكهنساخهاعيعئصرفيأربعه
يإيهاانوممكلآفالدرجارثحرةأهدتهماتداأافنظرائأو
حظاإلهايهاأهلىانالمهوبمكانفيطافىحظاإلهلهـاءلىويفخأسيث
عييهقصئترنحزابعشوينقالدرت8اذلكفيواحقفانيمةنهداد
لعتواالممسكفههيرصغيرمشبطصوجلمخؤأكلفوأصاصينيملىوءةحم
قضييطايوهبلىةقيجمنففثوألكلواطبواصنافهأليأوا

كلمأمنتيينماديةاباكىؤلىءشهكعاصاءاالحةوةحثاسهمحفمب
اأتأهابصثأسعينهاخالعلىومحانسدضفاوتقدرمحايهذامئل

الوحناجمىخبدضبذالمطابشىعبابنللها5بنبنءفىاعاجمأاايلكعبهيأ
كيهالرلفععدوالىويقلألمةبهؤوااضاماولىثمالهـليداثدمهوءلىا
ادالتدكرأسعدبهمالمؤثينااقهسعدأههاوحيتعزتانعأطباقفا
اوتكرصهدألمألفعضعتقدأكئعرتهوئهأفادنعهكوئاضاوص

اقالطواالءيمرةادثسأءلىاالشبئمقكااؤامهوأيؤفمقكرج
الوراطائهيركهمناكقاوبصلمحلدعائهيوكهمنالىيصلإقضباقا

زرأنلمحامحقئ3لةالفقالانقفهاباماباقاسلمأهثالمؤمنيىالهـجئط
هـوىنناميلتهأضالىلمجدىأثحافىنفاضاأالطاسعكانأبانإقضاال
أجيالخكهلكااالىأه

اوالسائاأثءبماقبلكغىقتنىدانالىيلمحبهيقتشط
هادتارالحأثقالمحاههزفحوحنهةراحمالىيالهرأ

اظكنحىجذئهيوكلأنحدثفكلخأقالكراذن1دقانمياأعفا
يأزسسابه2مهفانلىاهاكلىاوانهاذثبثطتنرممىكلالؤوانص

المااأجمهاللهاالممافغاتلىفقاتئهاتىممتفأقاامامهيالهفأث
أفىأهأمتطوتواضاليةآهالقاالالؤقالأأزدادلشالطقومحلىأها
اخمابفىهـأتوامرهلماالاهـخلى31بطبقضا5المإلمهمطفالفا
للثفىلى3ذأهاأعطفةالهالطفانتهيمثىوايمالألأشأثبمأثأففمى
قتمأهصهاممثمأفعألثثهقالفعمأهالاضيهمأأئىأخ

أصاااأصمأشطقيةميماآأقيكلقانأثفأاظؤاقالدوماط ءمإوأفى
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مقءتهأكأحوأصكفتصالزقالنحربماقالىعهاجالذكطدخلىلبفى
اآلفاتايفضدههنخمينرجتالملىظخكفقالمخففعنلبقا

هواوتإلةاتم8يدرراجماحماءلىلمحاوكانكرخمطوأبنىهـ
اليذنعلىأئفاالهـمميهنظواأازليفلماحامنهفياأاقدكلممىبالمهلؤرهكث

بعنعتقكيانىوقذلىتيبةءعأعظعالههوفوردتائىولىكطيدهـهننزب
كاكالىدييظأؤممىتأفكاحمبقلتماللثقالىوافلةتجفايقووء
رقبعهافىفضهمئبههمفهجفأضودمحابظالوضكقالىاجموافيفألغايه

محذبهاواشعذفهادالخامتمرتفتجميفااهافىفافأيلةطولسالث
ت8وأهضهبسأعرفلميرئمافوودءلى4اعالىوردةالخاتم
ريضعفىاشوسأببورفأعمثىاعدالمألبنضفنامثولهصأماك
اخنألامىاألنخياثالت1أقالىأوادهااتاثأتخذلهانفأممىفىوتهقأ
بعالهـااغاتفةحوصوصكوهالمالهاواترجائلىملابشائتو

مالىحاحاصأخذلهـاىأنؤع4ؤمنزثطفىالملابعمقاناقبمنها
أغقسانتفىفأدلمبكإطيخاوآنغضمضاموقالوماالءلىفداذابعاالنهلاعوفى
خلمففاألدمجالسهفماواحكعرقيبصووتتذفافآنتطكافقالواثيابمىوا
توأوأخوجثقهاسمعكالئقرخمااذهببأذاقىحمهوهـقاللباباق

ماجمماسقهاوأطةؤضظقحالتفأتجهالؤطحيوهءتاالىواناءلىعئزلىالىومحدت
ثممعكنأقالكانءفسطحةوالهضثىاادخاهف15اطوحمث

أكاأإلنتجاهمااألصاأصكلقنتاافاالللهالوافقالتومالمانيئاألاوحمحعأت
وهوسعوقثالاجياحمما4كانءناااغتعسلانلىاغالساناعنىكالسهاولمشلمفمتااه
بانورىؤصاعاثاقالذلمؤهنيقثألعفؤحقاتاثذفياشكماتطقا
وقعفأفالطحازاكميصهثقاافئأوؤلمحممحعهئساناكأفااثتاقهاان
هفهإتطةمماصمأءنليمأنفيأللمعطثانيهأنعطحائامحاةس

مهيهمأئاألاجمامحيههمىنآنأوعمعطفيههوءكهفهةأقكل
والمحافاءاللمولىهاةكأومأالهإلهبأاأأاللةهالؤبهاوأبا
نظعاالوحاخالاثبذمثمى4هاةالدانفيثالمجوهادمالوؤدأءوا

رطسغأينقلصةصعاثافباصةمواأللةأدعكبهنصممكثولئالىالميا
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ضأددفي3برااشقراركعاتةمباحي4القوتفدطألالتولىممفى

ؤيضكآتامحالحجةوزفيقيكلجثرجةسصففيقامائةأثأفىح
زممىذأطثهذقضيبطمعدالمحاوأهداماللهبععىواهدديتاوهنيابأل

أطائرعألاهذاقؤبمطةفايولهداحرإلقالقوتئوطتمالهواءلىئذدلهد
والهملىاولاةالأحهـمىرحيئاكفيمحعبآدخلناودافأئةدتثبهط

ورهإفأأقيئنتئىنمئاببغلهقالحوانيآفمضامقفصدظ
ابتافمفذكرددلكغايتصبدفهانؤبيأوجدفىثياوهنامو
عنهعومنأمحاصقطدينلوفأقالفرشبعثاحيلصلىما

ثوعمألفألفجتهمقاسهلىجمطقليعمأتأمونىوومبنهمحوفاسكهنم
افائةوجمالفافأبالفبمونالمفتنةمحندنهامفسلموهمالذأآو
وابريتىطسفحيدالمعزابنتسيدةاشكةووحمدئالوامحثمواقةو

أنهاتياديحماقالقاونءعثمثعةنعوذنهاحوكإقرت9مدهداالهرمناله
وزيبازدروىمحداأملىفبمقأنافىقلماالبئاطتالستعظموبخا

وجديلبالااعلقفاكهإرياهاتعمعوشمحندهفوبملىدىلعثآلممآ
بماكيندودكؤمحشوضشعظمواميماعليهىفهانظرالىاو
فستبيزطوظليهين3ليهاألحموإداجماقبمقالعاقوتعنلمرااكنصامخؤلآل
ةديئمحدمشكرانمرلمحخزاشوجلىلغماسااأطوأمجعثيدةنىهحا
هباهـوأراشبابثالبئهاصعوحرسومعافيهأ8أرضهابيضاجئع
ضماأوجدثيههااليشعبحعأكلأمناثزياعثعانعتهااقعال

وكمهطهومحمشبروئصفهعاغلظفرعوقؤصاجمقصامائغهمح
أقحرسثهااوقداغوقتجيههلىضقدبرواهاهمرجلتاسدئأصثرة

قرتجأأيطم2اقةفادمبهدكلطاضدماكاقأخنمنعفيمقوص

جمسىافثأأانهزمولماقاالعةأوشعثودرهمانجثممعةدني2
بنشدمحالدجمقلةالأخيكعاطاننلمويهعااولةلد51

ه9أشفئاثرصهةجكافقامحلىبوهرتينباعافهمجوورليجفبا
ومخلجمثطؤقانىافالد3ابعثوةدالوحالععاحبولةفصيهالده

تالعحمااأهدنادأفأقشثهفهوؤاؤومماجبهةكلى



فمهزجفيرقالحعملالألوسمالنعسآدلالملئمالأصالطاقأاصطرالى
بئيرعأوأخداألولىإافربىااحالمألفيلميفجهيشادسحممشوأسك

ةضاهميمقبعقثهاافريقيةمللثفىومحمجمهأصئهاافيابنمدعمننالشفهيئ
عبجدييهةفذخائواووجديخارجمائقؤورحمبهحهعركلحجهاثةأرلعفيهأ
فىديغاواالفامنكيهعهـؤكأاتبمباورقطعآالفعثعوةالمالمحعثهاخلىثا
فيهاأووحلىالقيرأوسثرونءوزصهاثلزإلخلثىقطعقيهادفوونهرنادبرهمحث
رنرنثهاأبقوتداقطعةملىأاةخلمسأممبههكينلدبنمحثساطافىهللهاأفاه
اهـبراممقآأاآنظأالماالمخبئأخذلمئلثىكألكاقأمئدنوخىائةبأو
لمحنمأنافتوحكأفىقدلوااأوحيمئقاالحدولربعوقااؤوفهثعهق

مغانجفأصاجصنهفاللفلسنعشالجدااعلىلةمعاولىعاإتجمدىاللهررا
فجهاكاتلهدا4أاوحملااليغابصهاآعثلىفاقهايثوانبوه
وانشئوراهولىيزثائمأقىاهاهلىتعآلىاكانالعلملى3يذسآةقطض

خيومنوعاليهطكأالمحالةاخهمءلىبعجمياؤثرصمنهـفىينفقص3االوصق
ااثالاضفلنىاقالىثأبنىذخافىعفثفبمعاوبهالىلثهاعبدأاحوثص

روابأكرأذضبدةبدفةضائرلذاالررعةاوتفصإمبسايسابنهطفىامنهم
تجةبنتئىظملماماتانتلسابه4تجطمعاوثبنقييلىبنلقهعبدانلمواوا

يقرقبأناوعمصيههأماتتطفوانعرفيالمناثومحفتأتمزلدوكا
فشقهـجررىعبمهعمشطئتركحهالالثامحبدامروقطأخيمأوالداءلىقا

حليهأقتأوقلىىآهايوفاقامفلمآعهشاوجوفئدالمالعشاءة
الىفرقيولقيااذكأهـوماأتتالةةءقالؤلكوهاظاوأذ

إتفقاياةالذضتذخحالحيدهافهخاةأعرأءصعإمقوابفاننافىوىا
نيحلوانضساقياحدفيحيلةؤلمكلميماالانانمألئهصبهؤإك
مأأمواأحغواسىأميهفينةءللهادمحخلماطمإهىالافالهعنى

يأصفممملهأاهرأقهفعوصهاعلطحأاهرالىببهمراإحثوبدنفعكبدةأخيف
أفانثوأمرهاليباصهاصهؤعبدةالومحبدنةفىمافقالتالخؤومجةيعقوبا

هـحاتأإتطقامرأتهأضدافعرضأنهاووءآميدنةأثأنفناالدنةءباله
61كازههؤضلىءقأبدنقكلبمةجدةءنوأآوحبةهشاحاويةرائقةالبدنةهنيه
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فكضكحوااقوتراليهقمصددهاطيخهظيرهائانيعألمتها
انهاليهفاكشبلممببدككلبلبعثاعلهدلعؤمالمحكعداللةاعلىلعا1
أفيبدنتكأتعرفة5برباكيعضهرهكلرأفياآلىلمةسأقلتفقالعرفهاأل

نبعثاجميأاعمبدولملئألتغرعلسهبعبدةلمعثأن3هؤلذلكاليهئب
جموصهحاصاوتفماقشتوهاضكذافاجموستاذاةوقاانجنادهضإدس
نكنعتم31هـتهقااقتاوادوافاعبدةبهومثارفدأدشامايقءنطر
الهافادهاسذتفصاتفزكوهاوايمتؤدأحثىفاقىخوئعدهحاعزمتم

فىاالمسفاحالىعبدالقهكتبفذبكوهاكوهاوابرؤتالديهاودرجايها
أفاافامسسلمااوقعفالساطووقبأاالحابإكفىفضالهاعبدةانفف

فيمفعةدنةإذاالمنصورأف1ذوإبئماوأخلى3عتوهوبالله
ئوجملىاجاالذالئابعثكبنبعفويةؤالىارتعانلىااسماجمهأكاص
دثالويثغافثه1كريولدهلمعؤامنازوجئاهـطألتهامحبانجةلىا
قيهأء4قاكسداالمصقؤبالتهكانظوفبالالمجاابةكأبرفهلافيا

رلهافظحدةواصهأضهاالتملظ2تفأابهنداأرصقدتفأخميئ
فولستهقفقداهةوكانتتيقوماابفآفطهـممنقنهثاوخمسينلعدقت

وفاظلهممكرءفهفلأحفيالسفآطآل5لمفألأردمةإفافامها9نهاصؤأنة
مفققأحوتاإقهـىوفاالءخوكافيووفىربىمثصؤاال
تآمثؤلسنلىكللمتهاوكانتارصضدافأاأقهتفذلك

للةاعلواديناوأفا

ناثااضهاوصاالحاوخوأاللوذا11صتااإجماباإكل

موهرالمجمافا8اتلشالسولداالدجمأثهـايأحباساأاضإةاقالط
وفوأكاقومؤاالثأفككانومنهغواكيهوصاعكلىيعالمق

محانهاابهحيانوصآانعاالوافأفالداالفااكلىواصعهأإفالمساال
وانهاألطمممإعقومىعلطدانجةإمثرئالهغهوهومهوهقهصثؤنبأ

ثالااوءداممعلطجمطدلمحةاهاثطىهوأالتبهمافاءالؤتأندفت
وكوهأه1وايخأفضىاشالىماأداقمأةأدموشانوأوؤم
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لإناغاراانابرءانءثبكأالععيفىامااوسأوذعم8عافهد
بمنزالضئمنهوتهوقوددونهلمحألحالالدابة5عذديمكلأتغيأناصوعاا
فدمترالهعالهاحتألأكسدفالتهاالذكطلمنجاللماداثاذبينوؤثشهلمحأا
إىالرافيمخذجمراصغفيصلدقالصمعهفخؤديراهصتىإءاواصثعرطالا
جمنخقالقمئف9االهاكاكأطيفاكلةذلكرسكنديهلصدفهاوفئ

رفضنلئاالمهالرخعىاقرنمهأسوعالناضلدفطحاقهااإلمحرمغ
طيرانمىقهـربطيمشبمهانيناخهـاعالممنأقبهءويذكولتذاذهوياص

فالماشههوللنكابالعالملمحيطجمهـاااقالجاوابطقىكأالليممىوبسطا1وذكرأ
6لىايطابحرااهذاثعفقودإحاواقكاجموالمعهلىاصحزلولالجقىةمة
الذىعسدفافيطلبهايدفاشمدماهقفلتاافصلتأوئالؤبؤثىأ

عرااااجمعوهاالرالحتهافاذأثالاوقشرضتالدوفهجمون
كجمرالذىياقيكأئإأصدفىءأيأ9ئادلثى4الءواصكأنهاثالمح
لمركباالحما4االمأليدفمنإنطامحسيهىتالثؤلمئئامالرياتقملناسا

ممىليممأمنكلنهصاوصعااأدآلصالعمدالىإصسدتالمأليرالىفهلىاعها
ثثهلحماءالااإحهـهطاحؤهطتذىاالمسااثبذضقبلة4فمغت
وهيحانكفحمادةافهسارأمثوعمماهادعرعقوالمحهاروالمحنالىعصكشد

زلاصقدلطافافاصالرءثقكطناوااوالمحمطامنتييثىاجاراا

يهاثهةاليثاامخنةإءااأكونموفالاائهالمحايةمالدوهوالوكانت

هلةمحأزاالمجوثىردأررهثأأءصلمأخفيثاواللةدواانافأءفه
أبيأضه51دصافيافهمأاساولالئظاةثإحىافهامااواص
يكألومأهوهئفافواثثارقها8ئراوالىاللثرقاتاسءااليئثاقعة
ووبمتهاكأبململواللهاكماألومماوجالانههاالصسدف13فأتفاالان

فعةأوضالفوسفأواصداحصالوقلافىآنهاقشثقإ
قكومصرونهأوؤيهأدوكىفضأواؤيهاماوكانكدوة

بالاالظأفأهافممادةالوبماأءولادخاتءفاتثه
ووءالدوالىفمضكالتالهوءسأصدفاامحاالذلماقممىضفيحب

صفاالههطالقاالاالمدلةاءلىهـلمجدالمجانحكلالذىحالمو



ذخوامنلعؤأبزاافجيلىلنغبيالصيى31كبيرالمهزلابوآورا9ا
قةلىطبققدقاقآبرفقكونترألمهلمجثىاععىأمءنتافغهضأحمهوم

هثرروحمعالوالذلممحلةبالمجالهراهـطقطجمولفلييغصذما3
بةوأرطوهىوالتبردثرلراافيءلمحلىمذالصكرلهأليمفأقبهىالذههص

نبىامحنيتىخأألمالياكثوقيزءفىأمينافيةلجوالبهففدهليفل
ليكحالاجمنالطهظولذلكؤفىأصنمافباتهوقدجهـشرطولبزباجدفمة

امحلبألافقاذ2أفمعبرظحينااأقالىؤمشلنفعهم8أعاقط
ئغلظالذدلدمافأللمثى18الصيلىالمئلعومقالف9ألمجؤعالخوفمن

الدمفيككبعوقابايةادوكطببونالمحع4لعدتطاافيوأادلا

أحكرمموآإامنبقرئفاميهـنمعحقاوبئذالمحآواا4شانءاومج
فيقمارممهاذامناهقدماأوعلىالامنهنحيةىالذدابعمأماانممىااطاارصا

لمذالألضهآإةكاصبعالعضااشاصوناديئاأعضافأفعهوصنهممىأايالفف
حاريها5لصيرماثىغارهاوثرهالدذمغحلوقفءلىمنانهلضا1وع

يطايهاطيهآوؤمنمهأذمىأبانبداق9اافىيكودلذىااتجيامقابهمهمالى
عنهاذصهبئثانتاداعصأباقلمنلصدبهمفالمطابمععلثا

2وقفمطفيختبوا4جرععإنععنالثقاالهدهتلافىوكاناشفاؤه
ثعاقأفاءلااكلكىضامحللهالهاالهوبراكيكيلىالتراحالمقانلعملىلمحامه

أحاهـةنخلىلمحريفأيةلغيارةلطااصأدةلىاثماهواعليهساذاطلىابأآلصام
عخ4ثوقحبملهممياعقاصلاصيئلصاامءدمايوجبه1ايعافاإل

قاتاوقبيممحنبهاالثىأاصمرةوواشقهـااوسكدميفل1وبهء
ينى81الشيا11اونصنوقلةغوابررموخغتاسعةرؤقهوخدموخصيه

خدوويه41ماميهطالأععوومحناتوافيجماالدهانتفوإلبهموهرأ
بهلوىايياعنفهوا4مساءإممدااللشلىواالضوالؤؤأفاروالعوا
ووهوؤعىفأقتلهعكامهآعاانهاألاالتوجإصاهونحهبقيو

قاكأكالنالماجمالنىلميقاسلطمحألىكرقبكلفثواخاايضماله
ااوأيحقافليةقصهنلمك51سفابهطدثلهسيا

إماليىظيطقهـسااألمماودعالطهعاداعأؤه
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العقدهايطلمفبمالجتافايهاحغد1زدامفى8كعاة
ودصلهأنهالمغآاثنأكعمىاصهطاالوادامىاى
افردهراالمجهـانهفيةثكلمأارفخوجوآفناالوأولوا

اأوألفماأاطةومحفاأةقصيديطوفال
جرلمحأأرقبوذازجمالدىاأخإلىائىنوئىانكتبا

ضبوااطثامقوممب4ردحيبردكطرأجمطلمابررىونم
صراومفوقدثفنتبتااثمرهاحيشبذمنأمىبا
اجئبسبمكرسأحينوضلونابهاوماتاقباهلامئث

األساكىئيهفىلمهأ
الدالصاسلمحتد4عالمجاثوثبالعايومابعأجسمجمجيع
اثنأدآلتقداجبعنىوانكاودىالىدمهتافىفىلمح
ءطبارلىءلصوتافيلىويإفيفبدماجااذبهنتفيايا

هااللدفوجافيلىااقافكووبقومهدىففاوظيو
ابياتبرقعالعنعنباجعاالممالوىابناوقاأل
واىفهوجمنياشيوانمبةمحوفهزهمانهكانظ
اارأصيقناءلىفيالفوقالى

حيكاثدققءئاعئىاكلقدالمحعالمنمىقثماالشىاصتا

حافياغصيتلمحالمهقاخهالىإضنأءاحىوهفهباكئاهاإضعاف
زمحعهعاوؤبعينضكفاتوقدوداسهساىانافيؤالىوعكا

فاعلةاأكازتيةلمجفسخصرهاصعافحيمفاجص

هطمواإنثر1نصهؤتحاراكأخهـطعبالوصةأقامففيماهق
خاجمفهااكلالمنطإمحوثرانهتطفيكىواقظىلومفىلدخذجمبدا

ااوأحوفيقصعدعفىالالايهاسنااوقا
خجهيزورفيآإفاالإفاحسحهااكاعبمثىجي
يهـطالطكيمظنافوعقهأخفوشىس42ظبإلعلغ

المدحأئلمحعئي

إحساالوءناحنىجمنماهطوثءمافوسدالعفودحوألم



فى

ممصعغلدمااالمدبدالحألمةشيخناتجيمألطلاهظفىرمماينأ
أولهايدةض

جمألضوانبهاسصفسلمهفهمذخطانفاقلةعنلشهه

الاليماآفيومغ
سعطاقدمهواسابلئاحماهوئظممالدوحصناقدعألوغال

منيروأصادبناالإقا
الداطبحالجاقوتقغاوقتمحوهوجفةاللمحضدمحشك

السعردىنوالاإقالث

القثرتاصنلولممىتنالنوىيوماحوشنمدتدكالى
بشيخاباووفااممابلعويؤاايهدمحلمسناأبفلسقاوما

اولالععق

قرؤهالدواعايهاالئاةاباتباحفوانغ
قرنهللثفمجمنطامالجنهكلولوخهااباطادبئوقة
4تمملثومتههالضدمحوشكرصالهيفذئها

ابغلقهوئبرداقهكاضولاجمونأصعاانماقوتفصامق
4عالجقىتلهياتينهـنولمصكقلعفةقصافىفأنفذت
فنهبعددلكعنسأمنمثودفاربمأيالعشعحصد

قةذفلمحاهااآدعغاتضونهوأمسموفيقعلىقاهتارو
أعتالماالثدانهـحاإقوثهاحاوةقفيةإحاأهنهثهلعأقوتا
تفسثاطبصغهاقو9ااهقنفصتهايقفهقاسمضركأاء

ذالطالموبةوفكلثأأاوءصهوتعالهأمثهمملىووأعالنياليشؤلة
شحاتؤاجتذبمفثهرهاوهءفشاففااوصهاعلاشفد
يتهأكأممماالةىاألوالىئهقاطجاقاهطفمالهسااوثقوكا
القعافساءاجهفبامالهواقالاللئقاوسااأوقأتيم

صممأويمضءةأخماهتهأعدواييممأكومثلفمفاالإاالي
الساالءاتمفهفيةاأاليظفعاؤمحأو
الماائمابالمتااثهأمفامافأثااألقمالقهذايجبماممهاالفاتحالماالو
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مفهكاؤعلفوطهىأمباقؤهظيرتصتىاههونةايهشتدنحوالواخس
مةثولهالاتاإضعقأمهمضاقتيوليثدةصتيامالمحرالمثعاال

اصؤهؤاتأثكعليبثاالعشدةنعقدامرإطافته5ولثميزانحألله
ثاهواكثإصغوةأوهثىقالحللرقبقىاتصعرأاتق51اتداخاصعفط

وأشعدخوألمجناركطاوقيئمغوةولثممحهوألخالئضعاعاطعألط
فىوياحشعانجوفىاإلمهواثىدههواواكثرهاما4اشدهالشعاحنامن

ماياارشءوأهاىويللفامنوهواشععلىلوازوودىوالللى
لىوءوأثمةلما4وإطاثواؤشارأكؤماءابماصىفىأثوىأاخفه

تقإياااناارخكىوممنهأونوأدحراأوأممالبشعأعافىاقلالهاىأن
والرمحافىإيهرمأنىاراألتلماقاجوداومجبهقحوتياامحىضاكىذ

نلسالمالبصوبصهذةاالذمحجمفذفافلفهىاأونواثوقيخاوالوودكطا
ولثاوافعهىتهئقيقلثسبةلشعرةفاوعواثعوه1بهوءلجوبا

تههلىتمكاوجدووبمعحقابئتواإيثمنيعالباماخهلؤجالحروق

هـوامحذاللمحورأيخاممطمحاتضراهاالىمئهاالدودهانوجصاحرددوود
مقعيافىالفوبالنىياحمراوردىاىانياصااردنمةالواصبلععاتا
ودافىكربىاتمصعاألؤوقئدىأرلمحاافىماطوالتىاا
الااقاؤولاأواأأدوأثح1نمةاذدرخةلثاثثهءومادا
والنىالعثمعالمجاآلقهحجممعهفالوأؤالببامحقالىدىلونهـوما

حمىنانهقمرهعاالماقوتءلهـفقفعهأومفاهخواذعنماه
االحثىافىبهافوأقرصوامىإطوهحمؤفاوالوانهغهقلوأفياوءلى

أيردمحقوالهثاأبردوابهونىاالسكلطفوايانهذكقىصفضلىوفم
لمحاوةاهيقانهقؤقااهااحيمثامقميئفهأخواتجوأوطهاأصآقا

دالالذالطفقهباواأىيوايعالالىحماالمطقطلثباال
الفيااأملهتةفليأبمططممكصكبمثه

اقوقافأفاامانثأمماههفلاالمحاليفكءانههئعوا

عثويبهوقأفأاثاجممعقياالألاىلىل
ةطإسإوثلةككامألأذثومميهلئأالقمعثبموةة
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خواعبىوئهوأهرععثالالاالرأشسحتىدنينماتوتأأحمألعا

تقثياأخواعىوهقصمعاصكضلهالمشمةهغأهثلدممىفانهآعثهااقوبئال
سكمصبرهصعثاعنلعظمالمقداومئىمهوجمآرالمحااأثقل4دظالحل

ومألوضكيرهالكحرفيلمئهشةالحأالارمعفثصطسكلمبمالارفانهنلا

ادحسامماالمنأناربكالفاعراكمنوأذاابمرعهلرودةايقبلنهاضعثاصه
ئجممطاطاليمسذكراوقهطءالنارخيراالحرعلىاوأذءممافثههفمنوليممى

واذاكانهصناوجمرةاداناراؤدعيهحموإذا9اتيياقاجماوانابمم
درهئيثاهنقتهلمجوفاالنارانبامعالتصكليهاغوةاقيلدةناكلتقثمدفبه
فاوهوجويؤادحسناومموادهاداءنقصلمنقةهفوانكانمنتهوح

فايمىرنهلتففاعلعهواحموؤانعمواذاتناراالهخعشدالن
رالقاهؤجوأفيصوقحواجلىامدلاومضهـىعالشماهافىألةبيافوت
ىتقياأصاكاكانسةوضقمدمصصفووهـىوااؤوققوتلائهاعلىتباع

خأفىوالياصقيدلمحدواالمباودفيضتصمالئهاعهخاالمنيطااب
كالممفمفةاالجماقطحمواصهومقهوسثاوفهـموااأنهأفجبحهن

هخاالالفوةفينهااخئدعلىفاالخثاصنههخرفيواالصثاسا
هقبهكرأوتخغافالدهذاأنهـمنلمثاااماكرارسطفصهداتهقاقعهئ

هيصيأقهعنعهفعوقطااوفلجدفدوكانأكأومفنااليوأفاألؤاح
قصاه4صثاتدسهوىنااعديئئشونبإعلطامنباثهاذلكاهلاجماما

قابآلثتقثىهخواقوعبهأمورلمعايفىاأرالبنءضماوتالوأليثا
منصدانهوانوأهامماواجاللهابطقثطلهةأهـيصاوثشييعهإسهال

لالامحمهأاافألمحعثاء4وهقلمققاأفيواودسفقالباان
وهدقعأمخواصهفاجملافهخوأومن5عأ4أوعلكلبهمحتممحدظ
انمهمعاالمقافأااللفمافطفاالعطكااقطماثانههخوا
ءقاعالادانؤفاد4هخوومقاذأعالقآالدجوخيمغ

ملاوفهالوابالمحبوةوففمعجوهبفملهنىاخبهماهـامهلمح
جصييمنأكانافمنفدءقوأاثاوأناالعلمجماهقخومارعماخداالى

ائوطصءلىممااللفثمعههاكيمافاطبقتوقوت5لأقوسفثثىت
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والتصمدلةبغهيرقصللثجمونلمتاقوايرهامملىيعلأل
عهانحرجهاظنهألحماأهاقولالعكافىاباجعتنياقاأشبماهأومحفةأ

فهئالياعألسكوقفيذهقلمنااقلركاءعمحمرهنهاثعئوأيميىوألتخرجه
عاليهاأعاءفماماليهااذاوحمالومقأغاحفميهفأنىانهأفتلاوامما
علىااحثالمءهمىأثثسمشااألرعقلبهـىفيمعننحقاباالمامطيتغ

أكأدلىطور4ؤترهساالةرلةاأهعدابماوراحمونعقؤثفدآللمحوارة
جمستهيبثستدثابماوااؤثقدأيعقنفالطكواالالديىئاكرعاث
فئمرضدالسوادفمهعوكلىتجاعدالمحرعفهيبثاضدقايو412وفعثىصق
ورظخوجاظلؤرهطآاكضبماطرحتكردإطنهلمحرقالجطونأمحاله

اافةوارطفرةاقوؤصفىبهأاساسونيئهمبمفعاظاهرهاصوادأ

وسبلتقالهـفىفيهاالاوناماإمنمظىيبمداصهثخإتحمتا
تجدأتواقدتؤااكماةالذاادالراالمحارقنهوجمحمرذهىاقوفيوا

وقاتهاليبماسثرةاو3كرقاتبةاوواهةكئرةقفياإاكاعنقعدفاقوتاياإضخون
وذلئفواو2كرفماوحمواوجارةماوتمإقوتاوتكنفلم
لمهيسوفيهاعااافيسدلالمحىعاليهاحمدوناراتذوبفىاصاناال
الذىعدنه3ذاالفوتإخالفوةدفدمدووضعضيءاسياا

قفافمممقبرأنلهرختالمدمسعنيؤمحبهاياقوتفيمايهؤن
فىافؤستينمقنحواونيمةلمجؤجماواضفؤمينبهـأومقبفبثىندتي

أياقوتالجموااوإلحتحدرمحلهنواهثاججلىلهبقاعظيمجبلىلهاوفيها
األجهقويسيوتحمالمؤهوحصباالمثرمنذللطارمقوجرعنودهفمحاقما

تلثعسعاطفيهتافأللمجبلاذالثمحلىوقااذاممطلشياانقالفىاراهوق
وهذانهثاالافياثمماهتأفقاأامكهلعثهممىءداماعلوقوعحمنعوة
فاذاهصقألااالأخرجومتلمجنةاهلطسهألمامحاله3اعاطأهلدىهثالىالمجب
حلمحةأرزدداأااكثوهأسلىمعالاهرهرفبأحكمهذاليبا

ةهأديأنصألونهألثكلثهامتمثمفطاذاناظفواقءةالاهنهالمهجود

يرهفيدخلنحمالطالمحعبهكاوءااافيءقاايياؤاوانامناأوىمونحإاومثماو
منامأأحلراوثثتحدرالاااوضاقذطأكاوألهاقيصموئدت
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لئىاميالمحيلةلمحصهاخالواةأماأبهنمنيهطماصتلادعضيياقاحصيا
ألىكنأباصهعشمماهقلهافوتحجبلافيةلمذىاتمابربلاذللثا3هانذ
اللتودضمذماكخهابه4ثعحايرةنصثىكت5وئأعالأعالهلىاولاك

يقطعنهةثمجالحيسلفقمجونجهمذنىالمححواصنعثذاللمحافيعسمداهلى
يرقبونثفتأقىوهمعنهعدونثفهكوروياتججلىاغسهنىيزكوودبمطعا

بهعلالوصقايوفأذارهااوكنفيلوقاتلمحمالذلنسورفترخا
فهلتخطألمحماعلىحفصينممعورانتأقىثم4فبقواصقوتالباحمىمن

الذينءاليافطهلهفاقفامنهفيسظابهبلوظرمقصهـابعضفعاخفو
ةغياضاعطللمجاهذافلويذيأنهالنثيدهمعغطالموضعرنهءنيو

النمساناقيءخاانآتألءلإجهاجماشكظعنلشاهققئياراأثقةثمخنادق
مليهاكالتثىتوهأعسزلىاحدتلعهةاذاياظرهيقرواووأم
ضاافيذبهاوإلجلفحهممعظاههوتندقيعهتإبطفاهاههموئؤثشفكىوا

الحاوائبمحانمافعهلىمرايهاوكالووالالمجبلىهذاسلولىيايستطاع
يئهاالوأبهوئأمأصغووأاحموأنافأأربعةقوتياااصلفهناكراثر

لىالصيهعغاعهـثسثةاضلووالورداماإعةأرالىتمهييفاالصمرمشه
هؤمثوبمحثبراثمالياضمقرتيالكانععهوءلطاصاوؤذأاللوؤيةا

ومحنعفكقؤفييتثأطيقوهوقووأظهرداييرىولفمرقهـيةبقغ
اءمهـائأةاهرةاإمشدقدافهـأهيابلونووهمىالاثمابيامقايقثرلمجمنأنلىا
ابسعىاللمحيوةاأحمؤقاوهفطوماالضنههاافاإةالهـبردامنقوبالىواغوةأ

أمشدلدكصفرأالوداالأفيفتحفطوصنعفههااقثرةضلىهفاحرتوبةاكمه
وقا9اأاوأكقإضعفاوممافيلمالونءققويبلهواقو3اافيلنامعامميوها
مضعاصدهاميإالف4حأؤأثبادداالوادوأبهرجمانىالمحرهالمحلونلذىا

االلمنوساالقااومراوأهالمىبطكوإكأوبأكهاامقيالوهالثعامحاوأسلهـ
كفئمائأخرتالمحجبقألعععدألمدااانمساانهإماقوتأئزعرذأ
ثسطاهأؤداالأاهقعومحقباءإجكرةاثفضهاثوأ

أعالهـاكيراعلىماصغهقفحواوبهوئأاللهكلحاقيوغلمظةبستاولثق
فابطوةاكالهتالقاتوألثموخاصحإسكلطنهأباكالطألفاءهر



942

أخغرأودونهبيحهيافماكفوةتفتولهبأنظأهوهمعاوقالونينا
نجاوالوأهـووجرذهبملياقواالنفوتااللانحماواكاؤحرفيمكلىف
حموضفينتحالذىأسنهمذجساداتمذابةرأيافصاانحم

يوواقاخلانبرلكالدمصرواتحؤآبينامنهيفلذىاكحرذا
الؤسذقطعامعغاراهامتحقفرفضرجمعادقفيهوالمجإهججلى

وبموفعقطحالعع4عفعرااصيبورباثعلفىشابئهعةمملع
ثمترابايخألناضهماوذاللأسبالزاعاابفانهثنيرهدىأماسهث
جدودالمحرالمحونعيهجضةلةاامللغعلفيضدخاللهيوح

واكزجماوجدوموأشمدخنفرةيسواداطىلوللكياكابهاترعليبعضه
أففيبفمهـواأسووقامننهوماقطأفصوافهزابااكهوفمذ

ووأععنايئهووديدهكرذالمهعوامثىاعينوثبهواعملألحا
سافىوأفضلهياغالههفأعدوالمساجموئأطوامحائالىالفباجمااربعة

يثموبهححاألوناقعفرهغوهوأبابلذرذهوالمحائؤالموحثىدهمحىفوا
اذياكطمنمطوااالثداجينمداحنااللوأقومقآئنبئسعض
جودثالاخاوالفأالرذيابارهقاونيعأكطاففوةبالونهثعه
فهجودرءغانوناذلكصأالصهسهلمحضامقمايالكوناسنيوضوهوأأفا
فاضهانازكافيلغيهاذكالووقغالمذياصنافااعيسةوأمالييمرتابابذ

ذنوجماصكبهاالعيأاوأباباالااالالموجودلهاوأاخجهمنهغمش
نبالىدنهضعمألبثونحنىحمإماالفاالذأبئزعوذاأعبمربهكاهق
لهم4اصثااءاالسىممحبهمحبثصمنناموضعقناإفمخا
وهوهالهشعواهيهقيهكوغىاينقمشفمثهـحبمواهساقوو

إبىلذاردألزااألعىمهفئفعافيهعشقثثدهـلثهـنحلومنهدجماللوازهه
ايادعاليمهـاالحصنفردمهاءفاإكاوهـحاصهةفحثبراهخقاصهبئفي

اياوبووحأههأمفاأفاالفاأقوهقءيكمةطأئالئكن
ثءثةفأهفهاقأ2أالىماالطلةالالىلمءثطثقأا

عاثفافكامخوجالحايثالالمحتبفاالزمرذفىالمحمامه
فاالمحيالىقلى5صأنهامتأردأمىاذباجمحوذنلمحصلىوغأنانه
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لمحألصقثهاثعقطعةوأخذتطسضوجعلتهاصميداؤىلىفامممضأءتجطا
اوثثبنتيفاالفىمينمنبتهوقرلفصاحماةأمقتاثممليلمحرأس
بمتفالقرتالطمقالمحؤوجبهفىومقويةاحوكالئتكاهفوا
عينئرايمفهـهظبانةءلىقظتكنفرقعقوةعتعينهارذءنالؤ

فيهووثلهطتافيصاثرةقتواهراوناظاجموزتاءفىوقدباالفى

بهاثصلؤنقطعواأاكنرصحمكرمححيضءتدومحرعقصدل
وهغب2واصهخةهنعواوجزاةاكللوالىضاوةصهراضومن3بالمجلة
8واولالخفثرهـؤإلدةخعماومقأنعثمه1الصأالمألسةشدةهخثرا

هخوامغناؤمهصد4واالخفةلهاتهصةعصواعطانةاعلىايهبافي
نهكابخلدةمننهاخواصه2منلتتهلابصرهعدنهبأيهنعدراعقنها
نتعهذااجلومقالداهوثحدقعللهبهكالنااذاوععنهداءاعد
عرحاداعثهمحدهوالدطهمعنداوالدهيءلينعاكهئأممالملىلىصا

يهلىانقبليمامهاشاوبمفاهشنالشجافطفيدمنهسحلمنانهصهخؤاومن

مهشغاوكانينعسجمللهولمشعؤعطيلمالموصقنففالضلصلمها
2روتاذالقبهمدصعاقءلىافاهـالهواالدمنفثمنحصغانهوأمسهخشمن

انهصهخوارهنوجظهقحكاقامحامهااذاهالمعصكرحممامنأةاضعواصه
صصكهحيلثوبمانخهـراوهنملهطقربهوا1ومةالىالمحيالطث

العفمدحاكأعلىانممهـاءصحناةأحيمانعسهخواومنابهذاممن
أاثعريةاانهمعامنهمحويالدةالمسوعةخذأاشءلىللتعوفيغالروءلى
هثظاعبدابندياإقاضثاساقول

بعدانقسابدمخهحمىالخ4اثافا2سهفءناذإلب
هالفهؤعردهدخصلهاصلىاماقيطاأللمجبؤ

شاقصؤبذقالكهإلةثاثاذشبمقتحهـهيف43ءؤامماوكالثلذانةمعدألشلباا
فهدملىالىدوالمحعمبرنحكلنالتآخمثؤيم111مدنهقوهـىمبههالبلى
مهادبرورإأابشبآكهماتاطنهحثامدنداأوحدناكحامق
وؤخعنهيوأقوبأحلأفثةوثالزرلمحألءولجدةمأتغس

4وهنأتؤالأفااكاالمفاهكلحعمىديهـاآلبرهوواجأص
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ةأااصاكمقيثئكرؤتلنىرلماإشعاعوايالماةإلممثمبسافواغ
ابهذاحافىيهباداالححاوهواشمبهك5حرافأسباينييثاقالس11
تثهـشبمفذلأابعحارأقطئجفيحأوشئانيميالنه

لةهـأقوانمحبرذهبىقاتخلذكإوإرغيهاالألحايغسدمصخئمنلالجسادولم
الماأقوفملإلاليلوديذخلقته15د3وامعدئهاكآكانالماسأق

لىحواصاجماءةعمالذكامنالمطسهتلمحوألرة1منالطهعدنه

أوولفاظهجةئؤونيصاوتمخالاهادومحومقرمميهااعأثرت3ق

ناءاىماوشةشاماعأافصثفاعسهفىثعدناة5رمايهاقلديقبألؤئيةأشجه
تشوااممووالبثةنسفاا3ءفىفقوئالرارةايداشقدتفغاظيمىوا

كىاطياأدنعهفاقلهاوشيهوهالذىللزج51الماحهفظيرتطهكوسته
أيلثهبأإدهماةاتدهجهقعدمكفاباذنثماإتنعقداصاوا4كامحإلإثا

لىكأنعهاكأنوقويالمحالسسمالطءلكفرولمالينررباةةفلىاوانلىحة
صادحواممهايينءنندمممهتيوشمالةنيثملوننعقموعمافالطهما

صهارثءاللعصرديالىمخساولجسهثدةويفتهحقطبلماركلاالحطهطنجاتأ
ذهبىنهالالورركأغيرهاصارأليغواغجمسمفيلميدسوالميوحةاقبت

تمرة9صالمطالاللىااتاوانماتعغهلوحربفسلدائلغاالبارتان
هلداالالمالناسىاأةحىهالاإلومحالافافذىيتصثبراطعالتجالثوذ

لماسانصالرلمعنسعفالصاغواتفتتيريتا41رااليهأحأاذامالما

مقأبارلذالأناوؤطادرعنهإوضاووئبقوىلرملالنعقادهالمحقايه
ونتإياامحدنفىججمفطيمسكونيزاانهمعدالمساممىتسثونمحلةفهـوه

ادارتقإتدنمهـمرحصاكامهفيقثاصنرجمشهويفرجفمىصثونو
حماثاوودتءول5دباسلغفلمناهحمسثادنهزهلطنهسيواالرليأحتجمها

غهحالمحداثىأصحفااللئيأبسالالىوواصمااحودبثىواكوكلأطواكطؤثان

فياصهأءوفااجاؤكلثصدطفوةبياضهامجناواؤيتىكالبلىدكلط
كثو1والالفوممالدؤواأللالقامخةاذوؤفىجمعالطسههناخوالؤاته

وحممنلماذاصثاصأاةمثاقآكةدطوحياهووايطمهاقلذالهفى
أرريألالاكهـصهءوهمر4محاثجمحركليقطحانمهاالصههقهيمااا



أ7

فمانأاوجهلىىكسرءدلمعلوقةودقحدلدسضدانعلىعكالق
خليلىيغلشيءامنصجفثئيبأذربهماتمصوهماحاثعادؤةجو

لداكيلىبكعاليباشريحجهومداراةفقامخيردينقوبهطوقةبأنبوجمق
اذاانعاألانأخوأصهومقهذلالويغعلأيمودةراويصيخثئى

منفثراصعؤروإتياهعاءهكوفيءتوماىكانتأوؤطعةمنها

حيثبهشبمحهههبلذجمفاةوشانهنىلماطارسعاكرماذخواء4
ضالماذابردوهظالذههتسصلعرهذللشغيفهاكاكيةمنهماائحتىمم

ةواسمن3اوأفسلىالمباردطتطوآممباردثحتطهلمحأتتثوقع
يدكهداءفلعملماألخجموعرفوكرهاهنوالعاقوتموالدويئقبيمنها

ةقماصهسديدءعأبءمحراخهبقدالصابأنلخشىابةاالجاوث
فانهعهطواك4حإفيثتربهقمطلهثيقهصقبإاسعةقحرماجمأدملئا

يمىأارلصعفاطاكرهمنهامأذصافعهرأهخوأيعةالوارجةالدفةالبعمىاود
اهمنةحذحأثمليابامحنالمثانةةالمحاكلصاهاةنمطمقآنه
ذاللىأدثمقاءطاكأاصةفىأوحرودضحامفيأهـصواهـصيما

بهتممغالمجؤاربايخادالمعووفطاأمحدبئاقاتقهاااالموودال
توأحةبهتكاأ4عظحصأةمفئيفأالخأدمأنادوتلىأنحاووجمهاالاالمحأ
وتحتىشالمحعحاهاناأفعاهافلمافعلمناايهابالمحليرفثاهق
المخدمنئانةهعاالومنبولمحاايقامفهـجمنمحالملوعه
مسدنهاقوأنوجظلطهطقاعاالمعالاثفنأشديا

اشخصفههـسالطاصتياؤاحالعفمعدقصالراذافههـكؤنصكاليضاللل
حمنااتهأسصوثجحهيماسافدمىالعاضقناهذكياؤوتامعحق
وقيقهضوحظيمثطاأأبياأنةالمحاالأماأااناثؤالمحالثمكو

اةاءالشاظثأيائهأواالقدوعينعلىةحةنفياالوائهاالةمفمعفا

فطمحىالصماهفلفمعئسثتةاغألصأماالءاألوفألااذللومحدأقققأتعصال
ورجالمطلىأهانكيهـاىمىجهـةفوتالفاواكواما
حهمحؤجالالافأألقالىأعيهألمةكهصاحلأأتاوماالاا

اهءلمثمأءظايابئاؤاألءالهحإحمهـالهإصثأتحهثمايالهائف
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هششرجمئوائمفمفهيضهاجياعقشثداامعأجودئهأأمحنفيفىكعال
وكبواالئمكلاوحمنصكماولفراقهامموعةفيهأءاالشثنةثلئاهما

لهطمجهوأنهاقعهأوهشعواحارجودتهكسافاانندناالمحوم
ممنييالمجوهرعقثقاسفيهانقلهومماالخيفهصاألنةمسو8امحيئهن
ابهرمائالساقثصتاخوأممطحيانرمهـرفيهئةالمحاهىالهندلمعارسدخل
مهالتعتريهلهمحمالألصنقمىانهماااحتيئبمففههلويؤلدمفافعهئ
اففؤوةأكمللدرباذاكاقأنهسوىواتضأوافاتاال
نهصائهأءدمجمومحايهمئيواهكلىءابينصهنةافأبهصمزمثموب
وأخبرفيلشهرءكهملهيقحئىوسةةاضفوعهؤدمهفىعتثصعامقترلي
المعبرحميعبدفطهرااووواىأنالمجثىهريييئصالمن115علدمقبعهق
وواغطوهإالعرب2ببألثمنهاغالمنموثمنمشدلناملاثعبد
وديخادسينوبربمائةافيخجمرلىوقكرانوراعؤممحند

تجوبةياعايهاووقمرفهـمصهراجمخلمهـموذالثنلاذانالعبواافيصماوىث
صدهماانلؤطالناسيأيدىقالمجراذاهـالموحودمنالبازهر

فععأعقوباةلدمحنقعانهغالفنهمافىلعداأمإدفىؤالوافىكىاث
محابكرأنهويئثانىابازهرااصباعوفاماووخوهمىمقصرعن

اؤجمعأهقافخةنقماظسبومةاصنرواوموحونجفيميمثىأهنامق
لمأاذااروككاوثكذالاالاللوجدبغنطبتةلجهونآوقا

منؤقطلهل9مثانهنالالىعثقالمقهمايوجدأعظمللبيامقجميلىومحكه
ونلألالدىالثهواصهيوجدؤثلذىايوالطالمحيخااومضضمقباثفارس

اتافيكلاتءصغهإباز41ررفهيوىابلالاانيذوهـاتابنلك
حيشأمخرجواهنيخاويبيضائهوهومعظماءذافىالدهارمنالسيماهن

أماؤدهاصكونهلمحدوانامقحثصأكطفيأخااعتافوقدااكلؤيأنتم
كاأكفوهناافاكآنهلوامحبفعهيكون4إالدرذاأقوالىثالثةءلى

ومماميممابوداعانادصمافىحهالوته15هالف2الفيراخ
فةد9ا1ىمضهفااحئىاالأفطهمانءكأاالمامحقهفعاوأليهارا
الفئيئخءنءأؤيهثمانيالىءبكاررررهجممىيأفىينمنتفحفيه



أ1لح

اقومجرادجمدوجالامدفاذاضرداللويسيرهويةأئفهيلعاق
ملةاهذامفكغعلىحادمقادبمثطلىلهلممرمقشمأنفهيئىرناصثمكلمعاق

واثشثؤابعينهءلىعلواالثمنعلو8صغيلفاوثفجمرخكنجاراض
كنانةيهىألوقبلهالذىحيلىكاالولآتجراؤوقوااالشرهداذاهفعلى
لىأكىاححوالىعاقلاذاالهثىانكهأوذاتهمققماسقيالمحصلحئى
فىاالمنبرفىالمذمئهاجدفيهليىثىطانهخفتقهفألمسقطضجرة

عثئىثآبمثىحنالوابيينبيثهاوطفمصامامفامثبأننقدهةؤقهص
كرنأاهاذكاامنلهيعوصتطلمحبأفراخكليألابهلعىهوماسعم

بفامحيونهءلىرجموقالبازهووانفناهومالذصفهواوبفعل
وانهاكعثاقذاقابفييشوظالمحثىذاهىانفيطلماقوالاماذعناه

أماماهأبعمقمهواإقولاذوهـابهلمحرءداخوالمسوفيبمويصادألجأل
كنحصاهذاأنأثأخااواةأغهرصيمبعدوهاعنهبهالؤودهمعرص
اقث2اكاثؤنالجاراقهيرمكاتيهقصنيثاناهذاعرارةيتكؤن

هذانولهدميهيعكلىهـااقولوهنكارتهومقاالزفيخرضيذبمو
نرصاقوأظاهمامحاههرلموااايموجدالمسانظاهومباذيقطاذائحا
ئوافغأهثاعندكلاوقولىهذامئهمءلىالبرةاوأوباببرهـهريبهاا

لىأفيصباسكاليماعقلىاةفصعثعفيهأيهمعوفوحداهثماهيجرامنهأنبعضهم
اهديختاراهسذا4همر3الواروفبهصاأصد1ءولدوددهثونت

مقالبصتماأطبغاذالمضقطمثالطالخفالهغهـاوهمراكثررقمالىالمالمحيمرائ
اإمسعأبطلىأمقوبهاخةلىحرذأاانهعها4فى41واصاقاثثاكا

خنقهـاتطثاأالثاهـأؤواحكءلانأنهوهثهطاكلذإفلمصاهأصءان

لمغئهامحلقأالمحقانىمياالايانىالهاكلالياائصقههما

ثروتهايوهءههءيهبريمغمأسةمئهأءضطصعلاذاإلمحهئهاكى
بأثحدنءؤشثفءحهـثيحثىاقهمصهـوالىنبهيشلمحعهفع
اهاعفأءقآسافكمرفىفنأكهممأطعالةنىثأ

عؤآصبثىأؤافرإيسغةصالامفطعثقوءما9بمصأإ



أ5

جلتهثرهأفيقيوبقيتتذلىمفىفعضأتهيههنمىدىلمينبهكلكافى
كواوجدقهوجتهأ5تممدصكنسهاتوغممإليرأفمهأنهـإرغفهفى

كهاحهسبهامناكئايئألهحفقالودمةءنهـافدفىالاهأعوتتالذكطع
بمالكانلكسافمنهانحكانقؤنهاقاالذهـمحمعثمودقي

أنتظمقاقكأحريينسبوااقحينوكثنىذهوليالماذوىفال
ءرأباذلثجماثاهدتهفعرفتهبغرهاثحمجمماماكويا

عمممأىأهمامنأنفحافعهمثاأخمىفعهمناصهخالقولهتصديقا
واباودةوااوةاوماليعنجاتءدوبكاقث2أسثثىمعنصغهرقائلىاقاتله
شعوةعشرهائئىلىاحيراتشهئنألثمقمنشواذالنهشواوألمحدخالواماععز
المامفانهابةءقأشاتبزصالمىمحككةءلىبالمبرداولةأو4وفعم

ببهملةثذحليةوالموتمحننمسهحالمىومممالمىلىبفيءنحباإصميخرصكا
اوالحاءخوتيثهقيهىهوجؤسيفأنةفيهودسكةإةالمحلرهجو
صمصفرمحكدوقصاذأليانصهانعومقلعثوماصدقاصههقوممات

شثبمبناهكمأهصعحرومنفعلهعالوارتجهظالىاصماجذبهتجوكيممىا
نؤأنىالمحبقاأدواالىاالبئاافىءادمباالوبطةالمابهممث

كورةالملىصمأفاالحفضلىااالاللبقدفىكالموجانرهرو

قادانفؤقالصجمىآنهقاوصنلىيالمطلمثذاالكاابانرهوحتىا
مقوحعممءقااوآاثقأوطهبأدمتوااالستعواتىطرءلمىشلحع
الفووالشماالمرودثكامقتححاخماطالرةاوالمحئهصاظءلةإوحافىفه

4ثىاصىنوقحوهرهثتجاذلمحشاعلىيطافيإلفهجمافيتأكاوألينثىرالمحل
عدفماذالصاضعهتظفصئمهيفهعشعرةثالتىايوشنمحنهـمكرودطفها
شملساواتهذاالتتأطجميهاتااىات1لهثاواكاوباصلداضم

مثاثافاناخواومفطصافعثياهعةلدوأوووافأبامىاجما
ىالهـصأدأفأصةيصةاإلوامثصأامقثياعموءلى

ومقاهأوؤاواهـهقفوءثم8ألىاليخهيىإدواانضقملعغوالم
فيكوتيالدضامخاذأأفهأواءفىاملط5شافؤههادها
دثىلمهةارفيقاودبمممطلأاوو4محاممثىؤهـياؤهـصهفى



اث

ضوخمهصرمنحطوالمجالخاتمصهؤاحئطبهحأوتادالطاليتثامنلعقوبا
وضربالعيقربلحخفهكنالفاويوفعأحغوباقمرفىادىفوصمهمعول
يرامعاثنهزلملبأذهوالفصاصذابالختومةالقواص51ذمققر

افاصيةبئرالئدوفالتكغعلىبةمغاوفوجدهفامنهاوقموب
حجنكاعىأوزجأفاأتتلكدراامحلىلةاذاخغلىكأيفعلكندرفغة

كثونصيئىلمهانذعهدثاصانكلقعقاأنحاعاأيخوهمننحة
مقجميلىالفيووفههكغنتالذىععدنهلمحاممةجمارأغيرهءن

أقارنمثاوهنهكيرجدئألبألدساامجملإلرومنهلنعاجبلدنه
هىفاداافيوةأئسبلفرونرضكثؤماناأ4وودجممدههخوموىلنيمعاا

فااالمشرقالوناأممافىاالزرقامنيواالفىلبطوهواعهاصه

أنهكدىأوذكراطفصكثرمايكونوأحلىاوىالىالخعالاشدبدا
فائنهومةقانهأمننفهفطمهعواؤصفاوقعةجمرازنتهوأ

رؤنهلممنريمسقيلكلانمماأارسمالطامذلمدورئهديمدرسعالمجودى
إلنهوءصنهصدأالدهقمقشئاااذاانهومنهابسهىودئ
لىنهللماكإةذاادناعذفيصأإلخأدونهويطديمسدألفيااشاصذ

ةختوعنهأأنهأيإنظرارابلواجمألهعئهااةعهلمحعاالحسعهإثأؤهب
باااخلمننثويهواذنممأنهوهنهااالمحالاذاسيقالعيمرن
عرالخامنخصالإلثعهوىرإلبطأميميئأ1ايوسةوابوداوطبي

ةت51اامالخلىةحسثنتادالصءرهصدلدااتقادإلألحمؤنهانهءنولىا
يهثصهاااذااآللأمألىثانلذلىاوهد4مضنىالثافوعياتمكىمنافه

السءطبرصسثيمدكأنصثامقالدمفيملهطفطحءنبيمقخطوط

قةاكلهفاأأىمنئالهامسهاذاأنهكأاهـاادهنمثاقايرلىأا6افاأ

علعزأنةنأنالاصفوومأصياذاشيفهوداهاشاناالمحقبهـأذ
ءلىنع8الإكطأقبعلىنااذابنفظهـالدمأاثىأا

وصمظقىأمقيباوثخغأمق2أادمماووترأالبامحوالشافثامنأتمثهبفوله
نملعةءصطوأظوفأاسدكمذدايىادأبغداايخرؤبقرةثقص
يلىخأمعهسفىوماقهضا



أاله

يعيهإلعغعمفدمىميهبمصيفحهاممعلىالاحسقوهأفىأوقى
فباقهبنفيلداجماللشغاوقاأل
كأفامتقلواركبافاحنلمطدحىحديضمنتلال

احقمقاوسالوادىاأئىسدهولرتهواصهىت

المحتىدمحفيلديئدرالملمقال
مهامدوجمأشتاللعتقضحاعيئهألعضاوألفيااذكرها

مىدفعكالعقبقىلفاوقافايإخضافاجبتاالتفغا
اأترايةنجثىدةثقمن4فيئديئاقلشيئل1فىوانئ

ذعزآالمقامالبفحماالوقحراثافئالعشاقبمث

يمأيئالظامنلل9ءززاوساحبيينثذاكوفاع
مئثمدصلتبافعدهمحلىلتوىاخضرداجمزعبوادىؤتجمو

يتفدممهيىاهبئ12أكائرثغورآأخبارنولماروى
افعربضابمالمدمحنهالمثى

توافتوقدأئعخواأحمدققأاوادئاعماحف
دوحهبمالوانألفاشفاءمهئآوجؤئلهاكهـاغررفمقميداوهذهأ
يهاةفىاظوهواكؤكونتيغ3وسلمعيهللهاد
أشووضاءواتاتبؤالدهوغؤهمححمرراففي

هـمافالحتجقمثتاومنفتهالنابدتءوببفىصنوووضه
آدثةالمسلظمدحنكذااوكلطالىاالصكاللمجامادحالدباله

قىنمتأبارفوكاننبماكاؤحبفىكداوالمحن
وجمغاائذسدابهفأنهاولىحيدالمةافيببس
ويبيالموأنثعرانصبااكهـيئمنلتااهلىحسنأماتأمل
دآاكفضانجمموهكقمكرةأمقصهؤنانوبعفيطمنبعضه

يألداالىاومفهفمغوفيوقيتالذكىنهمعلاولىاةا
لطلثياةهـأتكؤنةهخاجمىماقوعثويفصءنرنةءسيرةأصيقافربينوكاث

ونفيضاالف8أمماانلؤطالحمثا4هـوردأجدهموأصاضهم
ةا5فعهناثاأءألاهوالخالىهانوتقالقثاأماجا



كئرللشعيرجمىنالىلماكونثمشانالخماثعؤكطملهلغتااذ4مق

انجهاشعأنهءنريدعونالظبكلىويغعلىنمالئهكلجمابالدفىالمحولمحنهغ
مناهىاجماممصيهفىاوبهذهبذلثأعوامافميوهمعىنوسمخلمهالتصلى
هدثىعقسكاتغكقاأاأنعهاوهخاالومقحماهفةالمجرذا

ص8بئلعم31مواذللشأبىروشاأكايجمعنثقاتأخبرئوقلىأجمتةاحمله
قينافشثقصثالمحوفرىفهاهناوعارةأقلعهابكاراعقثهواا

تيكاناة4دةءءصاهـاخاالىالحصءءأحماءكأ حمعوثيرسهـحدكرأمدا
ثىدةايهدواخوأصاماذكوهعواءنإلمافعاعءجمهثرةبه
كوقتءصىلىاعحنيرلملىاآخاوعاحهامنقتعاتبالمعدةامويننماءنأنه
صالماىاصالةألأؤساكنهاءلىإهثرباخمانجطالعوكروممايوجلىمه

ببألدثهثرنعاثكلمنهإمولاونودوهفيإامنبهلؤئهاومشهوموأجوده
الزماجبففئأاالىكيلىألتءتأدورثومفممعادنءاايضاهـوهوجبهةر19
بةءنجمقثىاالقصكلطلمعرببامعدنقاديخابهذانهرفاروقالفأمملبهـركبان4كا

فرعثحتىنذهميروثموحمجماشهأؤأنايااونازفاإكربأحافوةمماكفى
ماهزقياوده11لوودروهاوصناوحعدأناركبأطمجبثغاملكه
وورمابهواحذالئخكانرفانحقفوامسماىوابيف4ةلهـاش5فاأ
تحادتاجماءنانيوفيىامالثىافيقاللؤعهخايةاكانغيرآئيهاكهـن
شأهلمسينرقمدتبلىهققبةإمرباملودءمنمالثالىأهدبهةالألفهـ
ؤخهو6فؤبمهسالت41ثبذااووحمكدورهمنيصتووأف5الرةار
ءدناصسكل4خمىشلصومحبهةاللمحدألداتصمصضاجغعوكاورظفارالديكا
دنااقأكلكبمممرأقعاخوجالهـتمابالىااقدكةاوقاالوائا
عتفممىقلنهضكألىأمدصوجمرأتيفاثمكاوأخههـقءاقايأمقمهـائةثهرمقا

لىيهفالدعفعويوهافةزيةهوةلخلمالهخياواةمغقربباأن4صمحلى
4ةشلفاالوأاناءلىاألذبالؤوافيلشفرأكايالطوقالىادصطثاونث
ت3طهسآحالث41ضاءأبأطاأ3القالنامالىالماقطاولهلمم
اجمالععثىإسنأفمموأخبوذفىفةوطءفيكالثغلعموابهصميالالخهاإل

تاكابيأراكبقىارقفطأوأاقهفىنهصالطلمحثرومماأاووفا
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مماءقالحهدصعدمنهامحاملىلىحثبكالاالاومنإعماودالف
لذوالوبكايذانهنغمعمه4خوا4أباوفىقناطيرأنالثلىصيواحمن

عتثاضحهـادمينظثمفثابهدسىثافهومفانمإيدايهآاكصا
ولتاولؤبدفيهاؤتحترق5أيعمودصوقىقلمجرؤبامنخرجلىةذكطا

شهابأكافكلرجمهراازالصمسوإميومةلمءلمهلمت4ف4بأضاص
اشععلصاوأالالصاامىلمثساهلالىاسكهتادمرىااللهؤضلينيخاألدا
ثغاعىالىاوجمأمحةلثهطعسنةبههؤمحلووهـافاصتإارفىخايعضذء
ذازأنهفاتففةةلمايئهـلثموفىوادلاوقتانجأالوأفاحىاءأللىرزوأت

لهيحقولمسشثأوافضةنهعالوللطماالءفىكصىولمذكماكالصثهعث
تفقاضدهاذهافهتفيحرأتهءامقابأهاعىالىايهقىمحسما
خارصحألمآوفماالفانفعانتنحيرماعممحرفةاهلبذالفىثعىاهذتله
وروتافئلهافغاالمقامماالىعةجمحبنفكرؤفيرمتجرىصففىمق

اهارةامتهارألىآاشئلهيعلولمسينوالمحلتاسهحالومافىالمعتادا
عثبمعاءيئاللوتحدنىبالهسااثعغصنىءلىهفهلهاوقالهيهاىهافأصفؤجمه
فاكالبههحماكلصوعاحداناثىطغبهاووضجمرفاشدمماقهأنةما
اصاتقعهذههثاحةطةأافعلماارءلىلفاهرفقانبالممالمحاضراجموا

ايهصكهخومجئىأتجدأبهـاوالئغسأماقعلعهاهذهفقالاتعحمهـاادلىوماءة
اتمقةءلىممهاليسرأالهءفكوصعرنولمطقتىفىضىيكلدىإةأقأنكط

تهساماجالعؤوإلقالساءلثىى2وثىااذامىتاةاومالىالث

إفيائىايهايجهممةتاالدوةمالمعحأط3لتااسمةلهءوااخمايوما
صآلهنهحىومىهىدفايألكائة2أءأهـإءرروفسالروتاوهواذذالىدادبغلى
أمحاواالئقطانحمحؤوجأساللهثعمالمحابه

كأيهالىاألأماكةؤأفونةاإلرإبإأ

األقاصالالمعهاعاألرالكعدوثركطةاوضثهابلعاعوبنلمأ
كؤممهافطلمحولىورصابصااففاالألاودىواقاألافىفىماتتهثهـ

قالهثبأافالطقالطءةمأاألااللىفوأالتدأصهومحأنوال
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ظلمجنناراسامشغللراجلةمفخالادقولط
وقالعرإللدرةهمحلةأهيهالمؤمشيىالاالامالهناالقالأصيفافماثواف
قىقمنافاضل1ضثهالفآ1أمحثىضناممصىاقالداثامألتقوليث

راباسماامكلحامامنخفؤمعاصامااألعداءلىكلدا

ولهأ
عدأهاالموهفاتلعلجعومخىءدستهماتفةلىب

هاسكرمنفغاشهنسنفسممطامواجلهجماربدى
أحنوئ1

ول9فصافانهفيامحوءلمجةجمافرندهنءلىكاه
دخولنهغبيصادميعىنحالذحهموقمحوقنكا

ليبمعلمفوصىاصقاقهلهحتىكاووح51غداحمام

المعركللعاله11اير
نمعاتبعلماهنوحرالمنالهووودبف
لاوتحالموتكهـاءبيغولومملساناثراال

لناألالغمالجمهـهفلويافبءالرعبصهكلبلذ
مىلنا11

هتىافىكرهملناوقبممىيرمامصعبرمقذمعدخ

لىااالصبهءلىنالمنحنقاقالهئواالئهالهفىكوو
تىطورهءلىهنمنيينعلىأقالععمأبوارئأمااااوؤأءلموفا
برحاادةثمبهتشلقبفىبوحأفسدواأحمهـيسالماللغؤ

ئاحمامثرافيذاحز5ءمرءووهاولثؤالامؤفي1
آعناذابأعذادكقكيارهفنجماووصي

ثألثمأاطع1

محوملأموهوباإيضعوبباكىحجهءفومحقيخقفمنصلىال
مأأئلىلبايثثوأقعثمحامحلىمهآثاوأالأتنممك

صأحهأفيضحوالفههىفهتبهفقسهدالمميعلىسع
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روىلدافيالدينصه22فالنم
بلئعااهوناضنالخلينطكاودوأاللبأحسعاداتغتف4

ائضآربالىفاقمقلىالنهبأإحدىاوركمكلىهاأفواوانطنى
كاثنائبلىاطوالزوسالكلىذألبهثغنىالونوومقبحعث

بلثها81مااالفىئوبتومعأدهكاومثهـرداوقدنشغعت
هو

االهرالىءكلؤراصماهممافانشعربكضرامغاقسعاص
سندالابالعاثبنلديئالسانينلوؤاؤدااإذ

لىمعيافحسهمدلعثيحتىسنآصفائهحداقهنذوخا
وجلاثقنهافانجتااشبنىواوشكتكالانحتهبضكوقف
زلممنهالشطامنحعموؤداعهواكزدمنهحلصص

كيمبنيئمجيهالدوقال
ضالمكومهرهةأقضاهمحرجمطاأعوالمماالرمعنققنيماتالما

صكوجشهالقتىتالناهءنإاداوةلقفاووماحماشااجبت
نباتةبن11

ومحتوفهمابيةلغوقدييملهطالموجوعهاريعباب
قآإحاتهصاحايشفءلمامالهالمنصالتستىلمساغداجد

ضكأألبيااالشعويفا

دإهاكيمالوماالنفنآالشمخافهدتذاواحاالرذاامانا
هاواالمعثؤيخةبكماخامةنايدناثقاحيذاأندناالهاءى
رلهيالثوننىةنجاحلدفياتقطم21هنماللى
سمعقثىدهـلواءأدأسهدنءلمىيبعدانأصالماقبعالرععتقل9ا

المحدوفاأحففيالزإلدةأنانهمالمامحيتأجموفاانلهط

أحهااصهاأهايهوللدشش
دتنطأقالثصمخعأمحدابوهتههذنبيهـمفىوآمنا

دوألغؤ1

ؤوقأأنصالءاتأمأأعصفرفا3االيمنقلوضهسالطعنأاابوقد
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ا3غذهوبيغلتجرىجداخهطممابيناثاافنافياوأه
غاجمأخغا
ثئهلوجلىشافىفيمصتلفيافتحصحهسيفاظلدتحتموص

كافىنهفيلظوااجماثايهغجمأكثبنثالىشمىإقاضى3اذأ1
وئاللفقمبألوخمسهقثوحألفخممونلسفاحااإلمخزإنمالسالخئ

الهيرمحيدأثطلماخبهلوابنفلاإقالىومنهرعأأفئهآوماجوبشنالض
ىهدهامنلخؤاماياعىاانهرقاومائةسعيخهدباثعممحنةالؤةكا
بالمححولهابابهاعقسوةأواثىلفراذكرثلةألثايخوأالثىمروا

يهكوثفاأوخمرناللذهبمحالةسالفاالنعوةاالفىأما

محالةهظالرعأواقوالومائةرعأأوخمسعوقومائةلغيسانوا
افاكصمائةبعودفمرأأوعاثرلمنبيضهإفأومحثونههطدوعإفا
سرجفاوثاللؤتةظمحالةالفالمعوجكلبسةأهـسأونخ
منلفاافثقااأمة

طسصنهىسيرداالمجماتولاالصلىمنقؤاحاثيقتلى

ولكلقابأدنؤوانااوهـممممااليمبايوتقثىاآنهاو
و

سمانلىهىاطاعدخمشذاصاوحيلىلطثىاارعامنصل
لمك51شافي11

قثراضبطامشأوببهرالىهالينالههالمماثثونكووهاولى9
صوأدوالثطأصهأشةأوأدكاءاالكاواهملدوماح

أانجاقالنثا

فىوحانلمحاقاودسأفااولاالاالعاطايأهإتوقد
وصأموألمالدعهءثىأحممبكأاافيهانالباممأابو

يهدأجفطمحنمحىحووحالىمقصهأن
يأو

كعاةالهفاالدمثافهدمالويإأوفطالم

فدالالكىأااماألكبثهكطألألهعالغفهـراجةأاحيث
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وطالدعهـريقاأطوالىاومنالأكأعالمجؤهطرفلنتو

أنيهافي1
باخاللبسساللوالمجماجكاثهاخالىلىلىأنىوا

فبثاتأذا3خهاةصااعألههفىى4دألعبتط

دوىأئذ1
جعالودثمغاإنيماتهاهاصملهأهىمطنياهاءيكاو

خغعمبعةودإمقك8كاحنىاسنهلزرقمصوارتحت

ومخيبىالغاهشاعنداصواقماياوذصاحفمهثىناأأىلىللىةأاانجأأ
رأدإلشقلبهااكوصمااصقاأزوققؤاسكلوا

ضلىإفا1

أبرالثلقتهنخثافاقؤقىأرهبيلكصالمججافه

وبنثاثانصاقدفككا3لؤاضقالوباألعثاالوأعن
لمحظبامحدبنديناأالن

آلهالعاصةيوناامماءقأفلهالىتلشحانأؤوقوب

ينهلوالدفالىءلطمايهـعآصوةةءناععالء
أءفتايعمكفى9الدوعمهبعافئإنيحاانمبهباله

االبردكابقلىدياموفحعاأصاافيديناسثيإفأضلارسهاأ
إفهوماالطنفاأقىومحهؤستاششوسلةبهاهاثوانغ

النصويقطفهفاالألؤهوإتبرحاالهاءااألهقوالورق
ووزولههههكوادينالفاصودتهبقةصانصرالله5قضطخراوقال
مالغؤاففءأوهنواالهانمعهكوجلمس
صثحيهماثفخةمعاثيفهعتطايأانئقيدىهـ
هثىفينولغؤوالروهفىكألثصءكىمحاثلحألخطالمأقهافهاقو

وووهسالمالىمحقوهقجهـىفوهواماهعفمقبت

ىقوهومثمامحقألطوأيثارزكنىنأاثىطاءئوهقى

أسعاتةئحابن1
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هااللمناكبأصكلفأتالحموةرماصنايغدموذىيهءالر
جبافيجعامبونالهاوغأظهورهمضمااافباعأخلقن

كسيزنذناشمنحممدسلهعللعناأنعارفالطافلكاالعاأذعرا

إتبقوصيآصىمقالعربماسنةنمآكانتوالثزنجةاالرماحبتنأيلمجوايا
ابعاتانظموأأنفالميةاإللممايههافضعالهامنةبهطملثنقدعقالت

لعآلىالمقراموفلاللبودعةاوالبعتكونتعوأدطماحاأمحسنةلىصالب
اثفوبمناهممننتعسالىاللهرحهوممواهلمنمافلصالجوبافىلبنغاا

ثعأفىالةرحمهالدينأصهـيدأالهشهرباصمالم
مالؤاماالالجوفأفدلمالمجؤجمشبرهالغبأوعكالافا
نادسهمحراسثأنهبه8يهصتضابهمخامنااذ

خمطارحربالباوزفاكامخاقلمجفن1آهلىفاانمهفاا
أزهاوداناعلىطوماىلمصاوليممررلالغطماقلرماحاان

وهوافؤاوسهلنفنساوىالمحمدافيةاأمهينومالمرقاضىاأشوا
ةودراصكمصاليونبمم

مبواطذمازجموثفااعداعبهلىحينمنائهىعرو
لغالمهافسجاءومجالمولىفبينهممنخوتيص

تغابناىمميعاجىنموبعاحنىعنالموضهمايوخجمىممميلفوبئ
ءمطاصفهمقدبهنتفائ3كلذلهابالمجووفىسهدواوانم
ديهاانمشاللهرحمهممتعاثفبراينصدوالدجمهءلىقافثطررفاثنطملميوأ

4نطهمبادئمنوهـىههفهن

دمشوبرقكوميمقلمعاضدغةالأفثنالنموءقو
قالتلمعىانشقتوظماودءخصمكلقبكييمحتا
الدؤااهدنكمغىةاذعأائمقثهاغوقتررق

قصرءاوفةلاتشلمهتطهباضكيوآيرخسوون
صسهلى4فاةامقمةررأثوألمممىارةسيدشدينايثهمثغاالىنظم
لىقهءجاو

عأقشاممألرلساالثىفالالسهولاأصضعاهاافامأا
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إللمحأنأبرخليىآديثنئىةاححامحيهئىالىمحلى
اسعانبكلفمسهكتىفلصبةالحييت3فاواذا
لمجطإقاصطوهلمعظبمقيمااودلىلىاتعاقأكماخا

ثغلهطانرمهبكرلثمئألي11احنقيلجاقممالومنهمممتفالل
المنصهركأويظنهاالهواهباألفدلهىبعضأناالفاضلبعمقطمحوفم

الىرههيمحعلوقوطبهمحيمدلرأمهجاخقصدغيوهاذاطلىأدته4وضطؤ
الثالعقدااشباخفىالؤللغزجمىايسكاتهإحمقفيانهفاءفقاهعاتنالغزو
قصادفاواءالواهأحأملىائدوثىقوفحوأرإلبعاألءواقضاهامحندهحواج
قتطهوالزيتوتجددعالهااللواءحهرفيءلىفااحابهيلىقخالذإمنثر

يقاهيرالمؤدإحثوآلوظرجلفقاملمفصوراوجهغيروادالنهنالمحاضر
مباكهضوهمنانئهاولمقاإئرالامكاعلجغتقدأليسازةوغنعةهفىوة
اتأكؤابر2منالوجصةتجثحانترفىءبروامتدئباذلكتنمقا
مثخؤاللوحمهبانجالديئسراعىخالنتىلىفأحضوأأظرفوماإ

المقلىهاحوتهؤقصالبمقوا6سلالاتهاحأطنىمالم
تتقلقفساوافيطكداتحكللممهوىأوان9افا
تميماابن

بمعزلىمتهالموتمارقفالو2تتوؤررحدئثمثلوكنت
إمحسطدامقااللنحدماهقوىىلسةإقنطاافابالبوا

وافاإقواشرفبن11
ثمائبااالسنأطواففعأثكلدافرقارماحهـموخلتدو
داللهعاءندالمهـأجولنقاذكناخهأثعمقعنايإاأحثثوسإقياإ
بعمحالقأخبوفىلهوقالإثوفيإمعووفانىنيأحماؤأفجماء4الىوا

خياالوكانلممبقبعيولىكاقاالمجحهامنرةكأكثلمجا3المحائمك
قبثىمحلىفعاةاحقويشعطمشقاوجتاأخوخككاريافصذذئأل

بهبقالتفىهاهاأيمماللمجوؤأفالجسووهـوشكماخأءاربمال
عظثميئافيمئةملىاناباذااتافاالطثىابالطثئممقصكهاواااقءحألون

اماتاقةفىاآقاثمجمطدحىنىافماععبداسوددمعهينكهاثنفايطنإ
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جبهتهفضسلمجبهلباافتناوللىجلئربلمأرثلعلبهاثرنأثىلئى
هبمهسكظألئخطنجهانرحهاألباثهقشوبئاتححلبنم
والنةقفزقاتجمولاغطبظثمولؤيسدهاعانكومهجئءئم
ابهثوييقونشهحثم4فطهـلهالافىورتئمأمساردهاخيةا

وملنقاصبل6كائعاثقطارفصالمحا8ياكاأوللالأشبعتهعنىفأ
بعبحرافوبأزلنملمحوخاجلةسيوةفاوبينئابادرثنعةكفميت
اسودفئادلؤتفاذاعليهاشئنثبهوتماافبرقأاطاعصقيلىبروهوةيالى
بمنفسكنحافقالنبمقالهتعفناأفقالحموهدوقويهقاهشيخاادا
رهمحأشهخالمماقمملهنصكطماكاوجفأقلمتملىال51لمهىعن
تقولماقألكدهاغهعناصكفمسدحأميخفوماهامثىلمعالئاظيىااذئييين
الىسطحظهرهةقفافىالفافأدمهـمااذعوهـأقالثماالولوأأناعلىلمت
انظوقالأسقبتأنابأصقلمتمارايئاثمقالههامخونمطعركطفم

اثصكفلمئهرماهبطنكنىواللهإخوالراالىقذنجهأثصااأصحهماهسذا
الظاهذهوقلفصفلهخطامبهالدفعصكنيمأقالصآقىوقالتحثحىها
كافاالتباعداىصالبهةمهمإعكالوءثفىأشعافىوأناءنهاويوهلذلم
للةاءتمابئأحمالؤكأخوهعاالمأشؤؤكركاءنتهوااهفأقه9دة13

ثدضكمفواربهعالولأفههـهقفاقرنقالىللهواأجلقاتاجةاألمن
أشدضرساظأعرالياتمارالةفالثرانضكعنبرإأتحتىلله1نقالتة

لقامفكنفسطأنحىوالضفوااءموإلايارواللمىوىأعوال

نجاتةبنالديناإلصمأشيئابةألمحهذءهإقاتاجعهاللىياأوتريافالسعيى
أءإلمجلؤيدكوواالششاواناظأاالهئنجالفناصامموحله
كمرفا1الموياقلمجامحةبحمقلهفضالإصيدإمحلىالععاماالماالشافىملأ

حؤمءلى9ربىقثصاالنمؤانانصبهألىوإلمممئكقيممذمومفوؤاىقوبا
لههالاوطإخطاأءسنمقهكانلىمالخلاذحوؤفيفبثناهالبرا

هـاالنالمااضثىيخامحثأهبقطقوصيالؤلئسوفييقماهسهفلمحوطغأ
هألفستبماأحهبصهالووقامقةأقوحاحقافييأقاذافمحةامممأكبا

إكؤأافائىعيايأأكيوأمأدماألهألألإهلطءالثأطص
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أثشأباهاوق

صالالىسايوسهـابلغثيوةزكما
اهغالاواليعظماوإشسسكعالجحهـاصفار

لىانبمدقدوبمهانجووفحملبيخأسافىواها
اعتدلللبيئاواسكوحأجتمالأإفثىيمهوهلمواواهما

ماكؤالىحم1

احهبهثاادونريخأأنجهصكلساواابووجافهتراهماوما
بصاودالاتوعدثهمصديةىعالمأرىواقذذاا

هؤاحيقأانصابنلديئاأبمد
ومقسكاإشظاآئماقااذا8صعقه

الغوضىلكمحصلىلمحظهنهل

شاكسبراطحهيرفيرمر11
الياامومأوائوأطالىالثلىردالىءماجمطل

دغؤأفوفااوكاودمامحالفطآحأمههاامارلهذنب
الاوامممالطدألفاومناالمهـامهـوبوشتطمقمالطاطو

ياسهنإخ6كالئقفوقاقىبأبهنت

ألواالهالابدتيثهعتوركالودافامحاألبيوعئأفاذاب
االأالمقثني4فيىتقسثعافلءثاالفجما

آفىةايهلرناقمحمداالدينلحطعحلىايىدجمااذالهام1وقال
كالهاناكوامخهلموعاجممسمأؤلىينقفئاذندعقلعأوالقهوحه

صهدأدأمساجعاالمحاليهيميعببحلسببافاتئى51ءنافي3واالرض
وحومماهـشديبطشهعوأداارلىووةثث4اويأآفىادالرلفهالخسحل

فئؤماثالتبعقشوانهلحبثعأإمعؤاالدثب
حموسالهذنأفاءيخألاوماثأثيسالهالي3ـأوغاإلضلكث

نماوأثلشمأفمةاالءلنالىبغافهلحألاثهومالأالممفعأوو

حسطءفاغوودوق2وااواالفاعالمحهبمثألها1اظطاأاهفطكلسه

أءدفهاأبقوةةغاعهقاالومفطفطهـاإغاءلىمحوحمقاوخ



أ6ول

شرمحارباخفائئئهدطمندكاندكأافسدمالنغائلبقبعماثم
منىأفمحأخىيفقهثراقهلىلسائمنمحقدةحللدارىواشلدأرىصهـد
غجرملهفرأهقلى8اعنلسالؤكونماعوىفيوافوكألمىاناكار
يثههيغصألعنحرنانانطلقذارحنتاذاحيةتفىإلحهـنتضاتة
الوكاغيلدايتهالالمفروباالبلصلوليعالهلاللغوفىالى
بمإللعلفواثيثلطلمينجلىذويوالرجوبممنهاصبهومئنقمقجمرةصووبتوا

بئهاكذاتإتيتاااروءنينهفواغسعاراتالميقاونثابت
سامخوازمانوعأمرغوليحالفبوجممعؤجاأجحكوأال

وآولأللفاطوكلمماءفىالهئحاهمحاتوفيلمبأفيهتاحكعكأ
فؤلينانرلهجأؤوبيتمنهوحلفاأصههشبمانبأدهؤعقمىشولمادهش
فوصكنهشهنزجمىبعتمادها4ؤثإلتدثرهالمطلىموقثرفاعاوعنه

الدلهثندأهيظفئاتوأعمحلمانىلبعايغومحنهوساليمالأطها
لغقالطاذكرفيهامةسووهتتلههومنسذالمقالظايولىضاوف

رهضكيهىفمفىجمنرصاجمىاعزهلغثركلذثاشدمالأمعروالمجالمجالتهسكي
ظلعانج4بصورردسعادااالسسهنالعرتهانجعاثلفقتجمغبشابذانى

حأءيهعحثروةنهأذ5يثكوالالاأكالمارد4ثقؤمنصكرهاممامث

الصأآايعاختالطمآأأفهـالمححصاالىهأطاالهاحمايالنظمترحهاك
بثيااثمهشأسرلثدتلطوكاقذمناافىدتحقاتطوىالوقىعالط

كزعثىليوتلثدجهازيمهبعالافهإوالينطلدوهقالفأؤقافه
هـتدادآنيدهاالصفوبنىمناملىمقىوتاياعلىفمىتاعوفمق

رط9االسؤااللثسعيهوجرالخماقمهقادمحئىالؤداقويئذعيه

لمةأث9دأثاأثاأهمابامالوالكروآنسشفاقباايهينأهلك
4أىءكوءخمثأااصثطهءالبفطوثاالدالسعأيتصهنا
ثخاآفطةمطثاءننزاكالىمالفاياصفوارصكوالوالىح
مطاأأيألتءلمطكاوبهيأاقبالطأمدواتابااؤتآنعاأالا

ولمءاءايطألرايفاجمقمضالوةآالمراالالىأقوباكبمدا
كااأااخمهحواشقلىثىأأولماهفادامحئهاوينؤ
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كأبمموزوععقالىتحنعفلةشفوأالثعهدعقىكمةئمااقداالشمدمي
النعوبركاخاتحمنقاالقامهةبامحعديدبهاحداتجىالعوامهيدهكهشالس
عقمقعخريتىعرهالمحادععباللنمىالهوقىخهايدئفئ
وهـنفاالقيئحمضققنظامهوأحنصؤدهمهركمظأاجح
فاذأددئمؤقارداللىلةعديمأباأقياسااهلاليويهطدةجعا
صزماستعملوالرللنصباذاوئحرفامامأن6سراذاقكعهو
فيىلاباالمنأتجوولمصؤمطومشكلبهالحوفاوالكلدظلعد
اذاعالتمحلألثمبههفتهبئؤثشديالهمنهوجعلبتعكيخاوهك4فهإدغ
عغوىقبمالمجفاثاىعتلطيمبعشافوثيربتاشعملاذااتياكلا9تمف
مهعثمثىوأهطواالندصالغسبهعرقهمواددالمطعلىكبيق

مخحكملععنىاللائدممهانصلىلذائيممطووةوشعهالجممىالصئ
اقطكلكلالواسحمضفحماتقعمعلقهلهنالعنقيلىطوالمطلتىيه
لحجميوصائزآفسصقولامؤواتإهمارصالممساكبمحباطيامغ
أحمضعادئاوزيفتالرماهجمهصعتههـخلجشخيرهفصديتصيكليوه

كاشثيظيتمعألقدللىماهراوتكبأمحنالرقاهالسماصادوالهصماأ
حأمحنوحدهاداأبيناجموبقعتتلطاوودالغىااتسبكافهـوح

الاأمحناقاشهباهوهرظفيإلبة2قضاوههطفافىوواالملنوع
هابهامقنيعلغال4ثموةنهصاناءلؤسطهاتضاهاأضالهحمامهاها5محأل

البماسفينجلعألسمىيوااالنينخمصاوثيابهبعمقءعاليه
موالئارلدوكيعهودؤرنثموأذالعاويمئى2ا9الناويحشىوثىهوثى
بلدوباصئموهثصلماذواطألانجصيقاصئموهاوكوحئاخلى
منقعكعاصاالالفىتذاكططمؤيهلىةاشعفاصقالوتاقالسهنقابه

ففأعفيهءلىجههأءطا5يهؤمحندالمغامحرابطاءالفك5الشوابى
فافقلىواأامحلىىهشنجألمقطصدإحمهمقوهاوظالمثعدهبوفىايت

رهافقمقئثأالشكووؤرهاهاخاأمراهإلالفميذساتغمؤن
الؤمجرصمفاحواباواألنؤولىالنجذاهـطابلبهاممقعمليت
فاالكهأنالؤخثباتوفوخافهناداسثضاعوعرضقهئطألمه
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فيئطغقهرااقسدهقثالمجويهآوالمحطاكرذادامنلهائحووجمزجمد
منالضقبءجمعوقلىةبعيذكامالقناوشبطلهوافجهلنصاجم
هكانافادتصىءهيظبمهألصقناحلاوريدحبلمقيهأقرساهالمن

عهوطكه81أاكةالداوت4الحمذالخمعرهوهالىنجمارتمحذاياءدوه
قصرانهجنبهءنومحائوداة4نحبالوودعوافقطابهههـإلمطيةاجما

لعؤالالحبجموافعالهةدطالفاأمنعقالهمنضعاأااقعبان
أعضائهتوليتفاوبويتهطىموسسةباطالهئحبهـء

اصوفإفلايخالغىوفهمعاظوفةوأعغابأوالدهـويحلىوسديستطع
مؤولقوعيادولطمتنهامجففاهالموالاالواللثاأليقبل

ناثثشآكأدهاالمطامالةمحطإءثطاقوقيثجقوقاهاوادفيقهخصو

مطالقوجحؤاوقكنهجمعطقةةمؤلمحااحعافحاه
دءهأاللمنأصن5اليذوحفاكبدنهاخاتمناقعإلالئبطالو
ممدودلمحعالىغإلصالتقعندارقهيصأسعوامحاوبمغبومحقيلىم

اهـاؤوجفةهنبعالت1اتجؤأحصنتقوناوللطاورةءلعوكا

وسحاحسهفىابالاقهقابنطافرافيطلمنأوأواداحؤدواناةأب
والنأشامحروقملطمحوققابالثسأمىتاعاالسثهبهالوف
ياإلعماءمجهاصاداصينقوببانفثلهالثهـينببناناسحتهاذا

مطانحئيإحمقونقربئعاحمهأقىدهوى5الكوايعدناؤعةلفعاععصي
فااانمثالىأمدمتاالوءلىنمصهال

صكوصووثطاليطثحظداوفكاالمحيطعظاثيت
ثمأءكلشادحمهاطممطيباأافىكثاثمطدخلف

دأووضكوههبفهـألأولصعميانتصااهاقيااذاأاع
إورءنجكىالهحيتمحهئإمحاضلعااللمحئررعطهنصكوهفطمد

فةوتأوئخوعصوطيوءحهأالعودالمحأصدرفافةءانيامحآ
بأؤوأجهبسقونمأناوفأزتفبهاكتفيفثدهنأثاصأأاق

ثيمألوأصاحظاثخاأةجماهأقذفطوثاءأالحمك

فيالهحماأضءفىمخصسعالحعفووظفيأمحعأءواللكئهطحهقؤم
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جعاأشولمقاسا
هـعامعباوعؤاركءدرلإلعدتونعسكريخطألشا

أيعكلحعألصيابةاساازروتجؤعاثااالحراتأئانكساحسن
ألمهننشيةمقءلىعهدىثهأنفنىىبهاآأذصوال

دولةالشوفىيفوندقبببصهممددامنيطاوعسباراهمثماص
مصيواوماالفىبابطآلالميعىحاوذقةعابالهرأفائنبلرطا

آاكعالىحنىبهاثالظواألنبهامفثىذايئءلىومطاؤمةاريةءن
صيرمأهمقأءيققابهأواؤؤصنصجالةبأدااللمتمصالمتهؤدمحاف

ىويئىلهمجاإلماثةقبلتظلوم89ءضاصودءإمهومحاالوداغءلى
محبوديعاجمحادصكهـافةفائادعادلحااالحوأنادذلمهمخعرأهـالىلما
قاتلأثشلميهالمآوامقبخصدفيدكرطمهملىاباحيالمابآمإفيا
أحغاباماهـا9أممثىيبكىذباأفماتيأبطنصهقفراأامامحساله
ظمؤاإصعلووكمابممالدههوضيئادالهإكمابالر4محإتتث
الىالثداواللالاءلىإتحنهافادلسرائدشثدةميثىلساه

صإفوابمواهواينالثحوهذاهبأفضرنةومممألغ

رتاأومأضااعاقفامهعأمراءهكأناعساخوانؤلم
هدجمىلمحأةثحىافاذاحممقيوءطاممايغءلىناثرتاهنها
اليهةهواحءطأوىووقاثوأيهخأأيىالىوصاصاليهالفه
ناككلناؤمولضبعهصكفملمنالىثوبفىوصادووهـايماو
هامقفاغهـأفاثئاأياتاهاذامطمفمهءشلصماصاءإفهأ
الي4ولهدةمم4ضهةةصاالض5لىوأبحىقفافوبئم3محن

ههالالاطآأكفاهـلىحىوتبالثيررهش4فهوقثافكطمارءضها
ثإمأكلالىايمناظخأكمناهاليمومابالفافرامؤتنهاا
ضعاحانهوالإلصشوىطالهرثنكلعماأكطولذ
رأتالمجطهإهقاباقأمأليالمملىهاوؤمهـاكنءلىاا

8وماجوحاألهاءنامألمولةدىلهبذدأقثوااوقدخينضياظأ
فىثلىناهردافي4إدجالواألءةاجهمططءمعلولئهمعق
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اإلكهكأجملىبصرمحريدأحيناناكهمطوخطبماسكمالنوقشاه
ألمحياذببطلشذيشوقضشائققفشاحبكداذدلخغاد

تعاصألصاباموعةعنتفبوهطائمؤبالعدترعلواراترتيذللغآه
للمثلغومطاارسنومقكلرابأعذاوقوالهغيوهااجالمنابددهمجل
مةمحاجهاظالبمبنكبالدنازبنيثمفىفياالاالدكالط

فلكثصوالمحاهاةالمحاهدهـا

بانكفألصواحىلللمحأياقآمآ
لثاكااسنهثمنوااومنكاهرمبدافيإكالىمحىالفاضىنشااومن

لعمقفوفيابعضقدوحم2تثفطمحاثاالمنالهـكلطثاقوالتسامف
بامحثآخماؤهابزيخهفشسطقدذحاتالمفظالضألمخأسواراودرجات

عنؤسانتالفاعاكانمتواوالتحعيبهاآفااكاهأفا
دخاتنمألخالغاههاعلىاظحنيتحنشحينوكمخوقانفوميعدةا

آحماوالجممباقاخهازواتفضجدهاطلكابدتوكمآالهئهاجنف
لولىهدعمنىقيهاررىذالمجناسالماىأص

اصيىداطفماوالئعقفلىآلسولصاطولق
الدمابحالهفعماقليلىاوثلمحياههفيالبلشهفان
فوله

مخالبراعئىالمحسنلحلدوعكقوشضعئىتفواايثمنطرالىاي
جمثرابغاةاأعاوتجقصيوتيهالفعغمكساإلالئطلضهه

اهـتغتحاذهااونفوجمعاكاارنبعألوكاىلمحادالبابا

يهاةملغؤالخشاباأينظ
ثيرمعريروذواوجدينبمم5باغيوحهنههاوىلم

تلعينباتمادهفشثعهـاواوحمأوابايهاجيد
دبوحماأايورأألهـفا

وءفىابنداىبؤهوافالددمرهفاممطااماخالافي
كوربشردكعاثأأالىتهآاالملىموبطفالعاماوا



أألم

بىكأجمالحهىانشيجملعلاخوتموصبى3ث
ثمابابذاكملىفطوفوأالعقولمهلعلىآئرابابىد

الفهاسجهعحلملمجاصساءدهومماكاقومق
اىفافصااأبو

مغلقاأأئيمىويندكالؤمأندشاوألمط
صدلبهمهـأوفيمالدبهحدوئيثأ

هذاقتناحامقدهعرمماومنتبيثىلزمت
لثمعاواحثىمحلىنهقتدضالحااممناثوب

تعطحقواقيرهاومناىندقواويوهـمنلى
لبفاحاشهمبئقففئافمبثحلىهقواجننى

نهير

روالكيمئرتقمااألالظألكتبأبافاءما
بالفيكنعفيتعفتحمعيايتىءأضهائذامنواصق

نجاتةفيا
هامحقباثاصوئقوؤقهصولته

لدهافالببهبانهتمنحدهءايرمحامغكادت
الىفياحأوقعوأنأأفينئر2عيطهمعلكأبأابهياحقا1أقالى

ثئطفوانلوابنانمأبأمقكانضتوانقللمقأعيىنصثثتا
لعدووالظائمبضااشعتدمعاععلهشيثفتوافادومقمماف

إصلىاومهذثواأنزهةاونيمهمدهووااونمقدهوالكنروالى
لقرجمأاوفبمأخمولهبالدالمعرفهونمعامحاوخدهاالفيعهىؤموالمحنئ

ملوءبئالثهالذاليهاكاهـيتواللقئىوااونرسونمالرحيل
ةطيمىلذالمتاائهالالذىقوارؤتكاليغرهالذىقدث2أ
اإفإفواداااللاحفاويويامطاءطعئباللعلوشيددهالت
ةورلرضردنحاالمحكستأيعفثهطأقالكفطالمحفودتهفا
ءاولهعظبواللظشةصااآهجكىثالموقمحقينعاقكلمحغ

أعوانجهبالءبطه2مقدهاوياردلقاهدناصايخماعفائك



1أل8

يتالعيماكاوا1ألممحرتولييافاهشحألكعتفاهشديطصو
محدضهةاانفاقطقالالتوماصحرموضهـرحءلىكأبااات8اثعأل
امطببنثالمحمناقوأثباأطاالابذككالفطكاثدااكتب
فعهثاؤبساعتمحمايطاونقألءااونحاصهتباكأباأرومحقو
أطوعدفيقاولهأبراداجمفعارانىداالهؤعانادمأيدوقالىزهونأهـ

مالدأؤلى1مانةثأقلموالأظهركعاثةيحااساخضوالوالهعالط
فامواخسقاناقوتماراثالزئحشرقالأبمقبيلىقتاعقكفأوال
خاذعوأوالاصئوالنةاخفصكوالفةمعاخصواللءكافاةصوال
ضباىنباتةابنأايمنكأبشنىهـبأةوالثمثابثاوالامما

بموالناتامثغىلداطلظااوسالويسأوتؤطبااتعدكع5االجدال
إحعساحمأافالائباسعبم4أفظضالمحطوفمواقاالوفطخقطوأتوفه
أبهلىثاثصثإأصالمملموىقدعؤممحأفغأافاثمدؤهصاطالألهرفي

لىذثبيسبحهواأاادؤمنلثعوقاالعهودنغوبالمتهامعاها
دبءلىلمهألىازواللهورالدرهسقآإنهءلىتواكىممابئورفا

ايالفتدلمإازافماهـألهأوالذاوشصةبأموتاوؤضأيساايخاهـا
ايسعاتىأايخقااليكئلىافضبافيكأاهدشمىاثأوكبغريب

أولثئبمسئاةدمألهادمالىالاماحرمألللىفياواالكجالاباوبةاتألزا
كمريأالافيئاهورودمممويثاالصهاللىافاالقثالىلىضامأل

معحأوقتموجمأوتآةاوارالهـما6ىمىنمارانعماه4وءمألهوبالنووؤأهل
يححأأاطؤونوحكالفاتءثيهووالاااصهالهفتاكأ41بههللة

3ذألمحتقلمحسواكتلمحهثحواأصهابئنىلىإخثأاحتطأرخحثىاآلضقزتط

لولىاثهاأواجمهواإلصاالمحاعبمكلماال41صوللمومفهىلى
3وقتأبمحأباانامافىايمهيوخيهانطالبأىلطبقالمعفأنه
نرفصصأحمهافوؤلماأيوالهورياءقأهواظوهانماقأحملطوماألمقق
نضدثحالإشطإاإكالدجناقاهألزأكفماناصاحبمواق
ههـاهاداءإؤافااواالفسساوقابهحفمادأضاءإجفاق

فةآفلطاالهءفوناافخاليأفيثالىةفأ



اال

موعالمةاطأاللثىوهابأكةالميدطساذهةئصووصدة
طوومصاكزبئهاالمرقرقعارادهفىعاماوهأاالمؤفعهلفراتاهذهأؤهادها
هـيقآلانا91هـاقهدجنهانعيسبقبله2اثمكاقىمااانهاهـ

لواالءالمفقهلمثىالنأهساللتهفضهجمقآحجمقءلىمع9بداهرعدق
إصنعانحأ1سقعار11حرهواالءلدنياخيوكمابنةماكراثىحبهأكأاالهادبمغون
ةتثةإصاتطداثمعرهااءلىثارهأابؤتجتيةماحىمنةبايسفيجمم

حهةقهيمفيآثافىدممإلرأجمنىنوكثا2ااحعهاوعلومثحؤلة
كلداثرفقيماكمصيمملمحاؤولسسدأاوعأالىوعأأيإأبرأحر

اللورناروهالمه

حرامالنهيقفىهخاطرابهضامتظدءافأإلمنسأقه
انحواصدخطمحيويثهقطئبهءظفرتمألمئىننهىءلمىوألهف

يردهلمباكأهاطنهذمالردكطصأ11
إبأطلباودافعخأعنةثاكأجمأأاألننايودالما

االصنلطحعاكلممصضكلهاعالقاضالهووبت

هـاصاهلىكأووآخااممأضأ
افيرئغانرايمىبهيانمقهدص

الءاوإيالجمااامؤةالالطبقمات
محهءلأااالهيقاالمحندلثىصماإكالصاسقااإلضفاطالج

لىلرثعاعينأقانضيرلمفنطأادطأنمبثاأمسايبمءالابألا
4تةاستأدطاورلألثقهاسقهلهوانضهاإحوتواقدتهحيالتهواان
لطواىحصالطساخهقااسهفىاكفممففثإتكراالئاأكف
صىاكومعحهلىراالوإلكيماأممالطخئمأفاضاهالمحد

ألثألمحهاش9االطثيثاطحئاطأأناضككئهث

أأبالفيطكاالكماثماالحمي6طفيكثىإةوإهـمصالأ61أل
ويحفطامالصاألثأهـطوفىاجصتىأحمواتالعبهنمفالآ

إصقهوأكىهمهذتمحرااحخاوهـاارتهااالفمحالماواهم

حعحموءمساليلااصصهفسأماحأكلعمفافمهانأن



أالأله

رىثوحكهنممىدألعلبالمستهأمةوآدثعففيالغرايلىصب
لىوءثمحيتهاضيىالقألبقافاثثابوحاليةاحاألمحاوسكلشاوهقلمحت

ثهلفىومحاالفطبانوبطنهلدممىافينهاالنغوبى
ضىقهغاصكىانلدجمأجمةنجنلتيئاخهببآصهصيأاامويداليبنفى
جطولةأ

قبدكامناجمهقىأعطالووممأزعإلالنت
محملىناقديئتدعواوبهحةءيمشلكلفدو

أمفععلنامفسيهألليموىالملىاعحاوقدئلت

وفىاسأدامحبامافيقال4تسيمكالمهاخيولذىالاالالدجمىانأ
ىااأىمربايوانصعردالمحعوفانائكهمموهقرقليبافومنمحنشئ

أعمعالهاأنمفىبوؤعمالاواحعالهائخهاىفادوشيقهالو
ثضقاقالهلملألمحويةالدفتردقانلهااقآلويمئىكألهسبوذلمه

المصيومكأب11أهخعناممليااوأماالطاالقافىوأصكلفآوبادحيو
هماليعقثىهقضقبععقافىهثعالصالذىركطوابعفاافىبحضها
العاجظالؤابدلهيمقعقالىااذاميص

طهاهصه2أءهـةذنماصاموشومحامحهلال
هنمبممأخهالياسفعغأحمدابهقليلاقماتجةئكنعتوولمابللميه

الدينشكلإيظثئيثمهأيصداثيمفعئتبولانومىالفثمكواسامل
الههمحنمممعهفأرسلىاوؤساهبعمقمنهمحوعندعكانالعففا
عاءمرحبخعلوفيانهههالءاوجهصدوانذاأيهاإل

صيومماهدهاقدبعثىوحدهقإلبحبكهقدالث

نبانهبنلمحعطعبنممملمدوايومعندغغسلملثعاادبنولةهاابىاس1
فكادجهعةافكعفماجموفاوابهاوطولخالويهاوهعلهالفار

4مأأاقادمفا5أواااللسالكالواماوعدايوكالوانلكالدا

جمالدجمأجمأكيمقال2اوذلكوبوثىاطعدأااالنجأنحاثةفأىوا
باانهعألروجماب

يمفأمحالةحفأاملاضطصاخوعأولمحثئوالالم



أأللال

ايالدبهافىلشوقابهلىاكىوجفاشلهخبهففصكوفيممن1
ءأوله

كلمامزدإثئىقدحوتاعوطاهغالعهساياهةحسهال

السغمماشاهأءنالميماطفكتهاجمافئفدمض
ملبعمأ

اتااهـدوههتطةفررتغلىء2بدإحايكثىممياان
إوأنأهلهلىاشغلىولجميبأيهىأموهـواذالم

هـلالثذقبةبماصكلطباإةووامقفةاديباوألبأسقلت
همي

لمئألمحاذحوابلمجواباقى3صالنىعبعدهممقإلسائلى
4ؤجماءناىالاللضااللمعساوالثتحلىاذافىط

لهبيودؤكلهفاقىلىدقغمىولاكفصغدراصىمكبلى
لهولبطءممينداصهافيرتجىاحاهنأيثلقابا
لمحووسرازدمشغاتقىممالمغربىكنااللهدعهأكبثيخللومفأ

كهلاناذقانرأتهفالطوهلضكينأتدحمطآسىمحرا
افمابشثتنلمحيهقفىصأمممابصهرهذادابلؤادو
اادصءساثقضاقالفدقعاالالمالمشاوقأإهنهـأهطا

كنىأمقولقفألذيبهعاالحمرفىةفوااثهأسدلةمو
فاتصالوجدممسلىصارينأالنتولئثخوومحصليعؤفامنثم9ث
حاهـاصإاوكابعشوينصيةموواةءلالمحيالآلبياقاهذهتهالوقدال
لطأشكالواآوغهوهإالنجابعمهةوالمذتهشغبهظالنحرادلىالكطءلىداجمهللثعا

ودقفلممأالاللمطاوغياصقاالالمحهاناحباللؤهفى
صالالو2اقااالكأقالنالىهـوأخقلالقافثاءثواثعثعاوق

ة9فءهوئممووةالىباجمةدهافداثفالاواألفأفالماا
وغيوهاجممالطىالمساميميأاألبيواوافوأكالئصصالالةوأ
4هأمهواومخيووثةاللىارالحافأئإخهذاومخهوهأشاالكاهبهثىاثا

فأيةلماالؤماوفىواالمحألالبنأصغاةوءنحهونغيرهقاسورالفي



ألول

مهظهبغحغزافىرالميمصئصصيلمحيولفىالمحالغيللنووى
دبثابئليناانأيخماروالمفياذ

لييهنااتجفطمبرجمطكلىوقديوأبهاالهمرىثاءلىحمثعزكطولمأدات
احهينخمثادمحىنهقعارضتهاىالمجوهرىماحاتت
دتالأبخأفي8الدمابنلدادبذلقفاةاضااهآلمةايخناماأشدضهـأاو
لهقالسمولمنىدنهئالهظأل

فأنىضالعقتحعصرااهتهواعتذممألصفمفى

منهمااآلولىلمغيرباشعببهفيهماألدقاثأ
هلسعوواضكلابأرخضيتاعهـاايهتبئول

نظوأوحبيعبفيهأنظبهمئىعييقوليحمححهوارؤمنمأميىأمأموقأ
يموالمعرلىفبناءبإعافيلعلمممانادرةاصاليهأنهبموكواني

أاغإلشلهثتالبمجاثيكأب4ونالمصؤثقهاالعضالإلجومةءلى
شعاوأ1بصأااهلصهفوراهنالذققاللمجمهنهذابكممهـعأأأو
جمناالهمجومحاهقيبكاةأجمماااليمعبدبنكطلىأالديئأهسدرتاجا

افتالكاضاثااديوانفىاماأشحفوفأتفقمطلهطالواشقيراش
وأنأالفوضاطركالعالكدءسندقايللهوالدكطدااالبثأمفرالا

مجؤآياةكلقياسليفااقالىونسةالمحاالربؤكنلىجمابوالله
قةاألمتهافزانهاالهنومامعوضهتاصياعاجميأددفياونوالبمانفهـا

فدى1اعلودا
خاللدهراصدكطوماوجادهداعالقكأباتما

لىوضبهاأمىالنهالساقولونهـ5ارريدةلمجداي3نظرتذاا
كأاىتهءلىالجمرساءبنالدينفمهابقاضثهاواخمىسهحممبط

راقوالامهاكراتائاحموئتذ

ثعؤكهسئهأقتءاذاراالفضلاسيهحامعملمالسملرتهنظوت

ااالصمغهوفولماومحابكاوقثافينهامأكتب
اقبق1

دظاكأرأاألماهـاةةفالمحوأو
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واإلسيجاللىبغهيهياممغالانعالث
لمبمطاهذافلهوكأبءفىجدثر

جمائغدانقبيباآمايأقخغياضحوفكاالكتالا2ما

هلطلنياذهمذىأأثلعالىصمهكأعؤإيهاثرلمودىاأبنأ
هائلميمعأاهعقإكالغظهـاقىاختهـغات

ااونفهووالدثابعودالووالمأئاباباا

اوددندمالمامحليهطابراهبمبنكلعيلهااوركالزاليامئأولقإ
وكاقفربسأابهسكقمماكادودرثالخملامجبانألملىاعلميماوسليهان

نشمغفيهءخدكرةنافىمحالبأاؤهـممايقاذلهبملم4عاثاللهفىالني
شىهولريدهالفقالتاالشهـلهااصرجواقالفنصراأرادتافدوجل

فرممطاصانىلك1حبحيهنافى41ذنبوفىاافالخلفىا
إخالراذواتوأحعمعنأصطاالعشدالامغقوهبالتبهصالدأتوا

فوفاومالاهقفيهلماجمىجلىنعسانالاباواشبهسافىهامنأففملىصور
سعبهذللمنواولعثسياوكانأنهحرباكأعي2ةهومحلوافغما

هوهيقفوساكىالهثاعتعقاوهوجفيانآألامحيههعبلاوكبه
آوعفرساعغلممقأصقبوووناأنءظمصمأيغفوقذوناواالمىءحاجم

هـممهلة2اأفرساأحمدمقونبرفيرالنفيلباعماممنوأثقلابأأفوصىأ
حسدوامثاواصاةانؤلةجمإبرذلقواؤالاهيغابمنزلدىاونبرذاهقأعوع

لمجبهوااوهو2الخيألفوساحطوفىإسبههةالتوآبهيهنيماقممى
4ىكرممثرمفدالهءلطاإلفهأنوصاحبهبةوافىروربثفمسهلكا

قثرثأأنوناثؤوكامضوعالىوهمخقيعاصةثبةكلاليأانهارقهةومق
األضدحفاظدالهرمحاالباذدقعتيهطاليد4لمماكانوان
محئااللخامةأمحلوأفطاقتاووابيكناهـد4عأتشذممجمعولمودخماق

متىانهلىقاواغهوؤمحمنلقاحطثاأةلفشدةوالدلثثالخيماذات

ويزيدصثىضبقااشتدبهثوالذمحغهانمحوفهـاسخمقوقمىاامشحهـثبق



آ4

كلايهئماعبهدووجماسبةفاالعنأصهاوفصوبرآثهعىثهيأئحلغرمايؤفىأن
ك3االناثانالويؤمنهمايغالصلقتكوثىاألنئببساكفعالن
إممهايعادلدأثاوكضهبض4داالشلمهاهـأبغاأواذاسوإدةالىأوان
صكوصكعنصثىلمجنوبااخالالمحاللوبالىاولسقااذافبفا5اوال
ممهابرؤممطاطحثدأإسفاؤمانىوألدصهاوصمةصكرجكأباموخأأ

الىيهةواذالؤدقصوققكمأنهالمنىيشبهالثئقباهـنأذفابهاوييلوترك
عالمهايثياتشبرأعالمهاانمحكقعكلةيناوضعألتهاوكلفأفرطث

ولاطاقلذمحمحسمالهـيخياهـلثبئوشطشغاثهاىأفلومموهـاليطقهإالنهبغلى

صوادناذذاكثرواوأأناثثألثصوناخ2عهاوالىذاكحقعالغاا
هناقلىثكنهلىالوناثاهرمقثطواوماردهةاختارهاقاأئاالنثىاهن

كملواألناثاالناثزالصاضإنسأةلهأداءتيخؤوكردالدصأاألمههأأمث
فىتضصاورداولداوائضحوهعوانىاوتضعادعثولشا

خةسزصعينرالىبولووسنينأرمطالىيؤوتوالذءافأددائنين
شلىهىاةإكرأكأذشاخهاالخهذدأرفادارعاممتروايرقامنأكأألوا
أنهلىوأةأمهوءلماختهينزوءلىانيأؤفلىناوكذالثصقىكيخهو

كربصيرفيانفقأفاإااابذونيولداهـأولدويهةعمحىلدأنار
القفةالألودالعمقفىسسهعفواور7هامنفوبافالسارفزاعاليها

آتأومئىفيمائمشهوةاماأفراثوذئماكجنىقلموئحسألمألاتوىفدللمحضثىا
ضاعاجميهيقىاذالمناثالضهالمواطاكانهايماهاال وربمسهوووس

نإفلوتالطاودأبنفيهاإهثاذايهلنثكوفهخمسوأةلعاال41عاتفط
شعألدااألوساالعفرىاء4اشامافتذطفاذاف9جمىهـصنفرص4اء
تهاوإفأتاناءةواكاو49ةنالى41ءأايستوظوسكالءيبا

دواحئه1نماصمولالأنهأفرممطاحويئيااإلآعالالدأاهذا
عاوودالووبمساحولميخارهـحثىبدهفوؤثاكفىووهـهالمطكىأنه

مأعءاففوذال5ياياوأماحةوإخهوهإالنةفومحمالمحهمشانوههـىععاإصافطا
وطكئقفوممأحرىالالإة4ؤقأكاامقإلطائممتأصححةويوص5ايه

فافى8يهإولمفءوآهـثلدلةثؤقهيصمالوآطءألىدث
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بم2ضكوفىالحقكهفواصوتالذثعدافىاكثاواذأنصه
فصأزلمحأملمهااهواواد5جالدمنلدخانا

ويهلابنبأدكرههاذلفرماالةةلمجاهعاعالماتوأ3صسلمح
صااأتسالثلقمسيهافغاللاليلمجوادمناصغةقالمجاجألهو

تاصافامألثاامافغالفهنقالةيألثثاوحمعباثإثالىلوتاالمدئالث
دالظاقااميبفاوقطاالهالثوامافوثاواليدمم9اواانأفا

فالمجوفاالوحمثالثااوأهااعالند2فأحنواثفأالأطوالاثالثاوأها
لىلصياحمديعمىلمجباربناصثبدقولفيهلىهـوممايةلجوالصروا

عقيقجعممشهاكبرجدحملسكيبهءذيلاالوفومجور

قرهفهعنهثكبهالفأهؤكثرةآثارهفىاجمرقافلعمجرى
قفرامحرفييرنجبوكاقفللههقيوعةدمححرىييو

فوسامتئبحرحيىانلبلمدكاااحابالىقاليأطولإ11
صأر2االبةصارلهئهماةمنؤحانممافسأدشيهماونادلداروءوا

وقالفوساالمحأروصسهعلصهيقالزهدهـلدميعهانولعاالتاومحعام
وشاجهـمايعيهـثاولميالدانء4نهيئجموابئكوجبغلابراحظا

إماقوسىوولداجمةيجق2بعغيمىوالجولدله5اوهواليعيئدقا
مقلماليلىاجمماعفيهطهـاالثعالطءنبوضدوأهـيوأعامندأطولو
محماقاداوأفللىانعمثاااجمهورنأالرمهالمفئثوائساا

هـراقاألبهاذبةماوشزانطبأعبانافوبامقثرءثواخأهماءن
محتاأوالطإلاوهتباعاناصوإوااديةالمتواالخلالقالمتضادة

لودامةطىفاالإلقهعىأنهمهونافولطثواقارونأحأا
الباصاافاكاألماااياوليةواححرةلىكهيىقتهـطص3لهداتيا
اممأابدعالنهساضئأدهاالحىةترةبغسالالإناثاأيواان
أممقاويالهفاكفعويهاقهقىلشىاامبعضاالاالأفوااذفطإبةا

اهـفأصفيأامحهـاأفبهكطأاثوقه5بهايتهادهف
ممأمحدافعاالههمهثكأحهصاجماونوداعبفولىاءدنحالوا

تهطأطأملىقاإبغلىاوكزباتصهووقداهبخالاصوبنفثىاألبناابا
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ئثثكالىاآمورأثراوضاحبرالةدسفعع8وأرانحلالىفأه

مهويومعمنهربنواالعناشؤهشؤمهرالمحديئئيناللدإعجمنموأبخلا
واإلناثطياابلوهويمزكلزاوصكبهابداوطيايركبكبهوااقاالع
ئلعئهلىهفافهأابلاقدوغابامحليلنلاحمدأثواولذالئهمخها

للصجمالمللرحلعئم3لثدىولمومحامحدماموافقاركب

بإمتطالبغلهقفاللىابهعثيصهبنوانحرداعجدايرو
صفهافقاميبتابظولواالدبركةضهعلمئئأمإوالفقاللهتاثاالدذ
فىولالةاالظاالبئبتومافيواورطهازماىوصاهـاحاهمفالطةة

ينزوثئقلىمحاىأقياطباخكلموقافاللىلمحاراالاطباخ

شوهـاألدؤنةلهمفاذانزووهالضبراواااليأقافصشبههويا9غيردؤعه
فخينفانلنوعاناوهىلواؤمفشينثهتماالتلقواليولدل

همماهقداباصدمثدنفودىاألإلثقاممايصلحوهسطسط
4اباصأداليمإئاوادوءزرةأضاكهنجفؤلةلىدالشغماهصثيافسيرا

تثالمحوالمصودوالمحاصاتوطاروا9ا81قضابحمالبوفهصانفهفاث
رالمحدت2مشهةلفرااهنبئدبعليهالمساإقمامبلنهاوابترفيحتنثاثوأها
لسقيرامقممنهايعبحتىفرآهستهاأكنانههامجسبيبالغونققاثجابةوا
هإهقيالالمغربأذانيثغحبهاكاندنانهروعثئرطدجمائةرطبة

نمذااهادانها5د4ملأهمالاثألثبيثهمرو81ةلىم9يسو7ةقهبهجو
حميبهقالطواوشهالةيريدبذالثلهخوفهلفغةمقعهسقركعالسداثحهإ
ثساههد3ودلالملمبئإمبهاعصداىأمضاتأتطاؤالرممأافي

ولةهـ

ررألاءلىوففآلىقيكهـرثكاولخطسلىحوىويالئمقأؤررمت
فالطمائ9واةدواووممىةايمةسقطرنضدتثالنهةاثبالهدفيرو

فهالذكلطلمالىضمحغصافابورجةاعوتوحلهإقادأ15هكيهواضل
ربةحؤمرقماجمارخلهدالموضفذكىاقمافاذاهربالتقاهدلدةاسثييئ41ثة

امأسهدةبسويوصوقهألهنهعرةإصاحبهءضماعوناليمعر
افيه3وأهدءاقلوووهئهىيفحخعوةاكمهدايطفلافث
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فأبألدموفلةوجدئيالزاواكأثرهأكزءقديهوبالودععدروانإ
بردئالهمعرمحقآكارجماتدماخدايعزيهوصقالبهدابالمحاذ

قطلىواقاتالرثهافىانحعافانكاثرصادبايخمنضوهويصيل4دماس
مغسشبالكلتمحدقخأمونانيقالحتىأضوبالكلبقذااانهلمجبا

ما5ااءهـنامحوبتاتوبههماالصهآألأنرأيتماقألرنبليلثللفاذ
اصكهاصادىءنلرقأاايناظصنتقاهرةافىصانحاواركجتأفى
الطالىنجويالقففثوبتاناجدلىاغةاحثىلقأفلماردأندته

حاقهفوبجممثانهكاشكلمدنارجلىاالشلصوينحمارينخلىطوصهنا
ظيوهلىيلقيهاويخكللعهلمضفراهنكاعمقمناديلبهيعثيموكاناوقدعلى
لهقالءلىافوالدقيكلعةاوكئياللصاحجهلمحشدتكلهمدىهرهباقأةو

مائهطوضراليذتانعذكيرهوانعنههبصأخلىفانيلمشفناووه
متمأئونرنلهعملثةووزفيمنأوثالرعبلبعامنالخاتهوثأخفوبه
ةاىإمثونصةطدرهـكانوانةهتاحلىكاخطودرهاوزنهكانفان
والىاشملهقالاقفوابيفاهووادملمككاثرهقأاوانكانةةالى

لغبطنهوأاالوصقلىبنفسهالوقدأاهألخمممهيرورطراب
كاذقامحقؤخمرذتمابةذباقبدهقالثمنذؤمانتثلههكايفسه
يسدالموههقابصفاأجمالىقاافألافيهءفلىماحالمباحبهصاذك

يئإهلواصألالطق3الجماأقوالباحق3اايلطوألبااحمايراشمتولىا
تحعهيواليدخىوارىأاباليصادقىؤقاكصامنكثرلفقات
آناءمخيويآوانصممااقكهبر4وانآقناشعمكافهتلثراانواربا

ودهممبستواالفاحانجكاءلهضاحماوأقظبعمقافثههغاقلهفقا
أكواتةقاقاتوةحمطعدثانصةدبنخالقيتيشبةبنلشيمابوقالأ

أدأينألقتتاودااوالطاتوالولمحاواالطالبفىقالةلخيلاعنقطا
فأفيفالتكمألثفلاقىلفوأتالواالةنالى3الاثبففالسالالبمحن
قاهتءهموطمعداوتهأموالمسعرمحهيئدينئالثقالىجماذفيامحناتت

اافوأؤوداقويمحاليهاواقوبدمحالمهبأثقالماصكمادلثهساف
امافعاتطيانإلمحفلهؤظصيطةمحالطفعدفقبتهبخاهصل
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ىىالغقايلأدلىفتحهاشوانولىأهـسصهاقالدابهيئعلظ
اثبهئربئثىساأممالكايالتالخرارهافىدمصرالعارةكأصبارومثه

لهظنأمالأاللأسالجةلهلحارفقعلىهعلىبناكان1يروى
أكىفالوالوههـال2االوحماللاالوتفالىوالبخالليالمايخل

قاقصيدنلثحبأالدهحدانكانرفانةلمحطادالسحبعبحاوبنفي
رأتحطاداقالرويهلىوممأؤرجلمكأتعلدا

تمامهصمسللبدافيهاهوأظأفمنفيهاىاتفثمنكأهشية
كامهفىخبركطحمافاويهمهكىنوكاهنه

وحاههابهانلنىطفطبهرخلين8المأوكرىفا
موامملهميثوجزنفىالعبتفئثركلايداهءلىفهتم

4ءسأواصالجمنهاقمرىولانهاالوصاافرءن
إمعأأجمماصهمخصيميى4أعطاوأنذتيطاأانافما
3دوامىعجويهالرالحجومادمةءبالىنة6ق

امسهمهوأءنلهآوجوىهءسكعبأفنامقناخذالمحادس
اهمألدهأل4صةلمحؤارأ11

كأاوءءميةلمرخطاالالمجهوأاأصحأوهانه

مطاؤطأويثعرةشعيرةدهمفمابنقهطا

جمأونحئخالىعمافسناأىثالةعناوهذاهلاالصمامحطباىألاق1
فيدأكإعرايئكاوايلاقامقثورااهنزلةمئلتالصتهأكحهعائىأفا

راجمأإأكأفاءنوهـىءتونلىلاالضأنإهبطاوتقالمغلطوالنيمكا
صكبهيتاافأكلأأنصفلهحصلىنهفحبطهنكيافائأمنها

هـحمأوباوأشكفاألينةأماهثروحثىاليلالطاقوأحاأفيمقحكلهن
أكطاتءثهثقمافهيمحاجأافيأبهالاجمادالوقادواهـغوءممونة

حأثىثسأنتاجااثذوإةءنفألماللىاالهثهاذفكطفوبفجهاالى
اللأماجموءلنهوثىوطلىاقاألةاخطنوالوييإلمحةماؤحاألأ

داهوثتأؤسنةآمهـثةاةئسويةهـأالعاوبباقثها
ادمؤةإفىهثاشجمكفصادهلةهاافهـىاودمحثك



نجطألمحارقاألويرتلامامحمزجمزاومغالثاذبالمثلامايرهخخهأضىا
لأان5لوااكأفئىإشوالآبوهـحقولخيلاربذكااالة

غصثىبعفماأبنجعفربدهتنتعفرزأتملمطرامحدلالاضتمرث
بأمكارشبحراتصاحرافيأفواغابتاذافوألمجاحظلوظمالمط

فاعرمقمانأممنابعصوجكالعرععمانشمالةتااوفيكلةحرا
دوةسانيغواكاوشححالشكاللااثنوفازياياينلياعذأتمادنلهرمآا

لمجاداموفعهمادسكلوعلهاهنتتنججلدهوجمثطيرلمجعايمنامعنقث
ااؤقجمداذالظلنآسالعفىفعلىكاتفيواصنامدؤخذاوعامقياف
طعاسانيربمحقولووضهألةفثرمقاناعنإماونجؤتإاتمكظه
مموواالربادأهياجءناعنهاالحمللولءةانأهثئيحالهيوان14

ثوجمونكذراسهطموةدطايخفحتىلمطاكوقيثرسىاحهـأنولمقكا
لءلىولىؤءخهاللدناوالانسيدعتالىةاذهـوهوئإيخيرهاإماال
هنزواالمقوموالمملهحلهعافائةتأليمطارامنيشاءياءحيأءدخهنلهـ
ئمحنلثدوواولدنهايصبىمواراعأمألنزاطخأحهارااايميقيمدةوا
آلنهءنجداالىوذكوهلمالزم41ضكيرواءتواليدلؤممهإنزواصالةامماوا
اينكذثالثحسضعاليهماامضىذاتاكحراثعأثتىلئإلنثىوابه
كوننمهثةبسضتضدانإالاعايهامؤووالالمدصذنؤوفىالذ
منورءلىحقىحلىانءبئلءلىوهنىءونهالمحوألاتهاقنؤوءلهالأنهلبلا

عاليهاففاثىاقهررةكعريرتهؤمحاثاإليانحكللهةتالةلىاالثذألؤمحه
ةسنثانلىاساوكأماتقاث4ءنقانفأعندفالءاعوذهـثم

لمأصالمجؤألثذافاممهمايندةالوممواةانلايه4دحةدملفيزنهواصقعه
ايالفمهطقضلاكاءتادسلمكأاالادااألهحداهلبعهوقءلسه

أكيهاحملهقووكطأهوناؤيقعرؤالثصلالمهبهفوبموباواهآواوأل
صحةآواأألاحبلىاخوانوةا5لمأانوافقيلمحلاالهأواةموأوا
ةالىآلافيهـأقهأكااالالمأمومأفواعأبااللاؤهااألاذاعشوهاوا
امواااانفاصسوهـاآلاصمموووااذخواأكلطاالتالىاثصأل

ذاةرناطءالةءئوصكةوفقأيقعالؤامحإتهوصوخاقته
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أبداعاهو9اياواثهرايظاالاجممأهـاءااثوبادولغبلاؤلالذبه
فافاسىلشااقععهوهعدصثحمحبأرجالهـاكغضهار11اهكرودتال

جمثأأولمغربأواالمثمرقمنتكاةكاةأىلجهأفىاصوبابداتىى
فانفىغاعيخاوافكأءإفاالتؤجماشاذاحمئرتااليلطنعربايهاتماذ

أساعأيلىءخهاايمنرداللةأناذالفىيزجوونجماالخاغءترأمحهيهةالافادتءلى
ادتوانأزماتتنماالىألاعهرءأحمقافىلمضهمإصققيهالقى
فيلىالمثعقالدينشماأ111تألثهرتحمسن1اووتحعتأدطتاتعلى
حادكط

نبالمهـىظربالمظ32بهأسادقإتكاااد

كبالرةاهندسإلربهـالنحثؤمهحةسبماوغال

هئحضهحماسأحعسنصإسااالدكابهأسيمالفثغقالديادءعمكوءلىأ
موأاؤ9لمحبأيقهـطفى3االىعؤوةلمحداا

كينألؤمهثاالذكطىألئتنىاألكئاودأنالض

رألقصرإوا
رمحدلكرقادااداالوقاأهـلمحكاسضهلهأبم

االتفيأمثرحمىلىص111اقأضطأألهـ
مهابىالحهعقفىكتفان3شجماجمجراألمبطج

يغههكالوهـإعكلسوكثلىأناءصهاؤصيإلتهراعفقتوؤو
ةؤمأوله

فوافإلهاصكألمكلينأاعهامةؤاس6مووإنهأكصتخغررثاأهـ
ؤشماسأبهامعمواحبئسوءأحوظكنؤبطزنهاوسلعاههأقهلىصنبىأوقأل

لطتفيأئىفياظآحمأدسصفيحصعةصمقويهأئمامصعهمملمحأأقىةصاحمء
لعغفيثهاضلقىاصحثأالمالئاوضالإعيىااثألثاوأقصانالثثاطالىفقا

فألأألظوواىأمالمحؤامخمأيمأإانففسالىإئاللفالوإطاأهاقالممافاؤ
مشأوالكىاثنهةبرفاإلثأاإكوإضيااوأمأهضيمابطوايطسهإوأافا
ئكثئبماحممأبهإساابنألىمحنفواوايهاإواديمالثحفاهأهاافتإ
آكاثلمحاثمفهـيقةألمهـط2ثىممأانهلماألءلىيمئىعإبهيأداافنائأأ
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بالحابهمأشماقىأرثمصرجثىامحمالةنأهعلتعءرصفأبيهعكن
فياكاارهألؤاوصالزألاهقوم4دعاتفوعالعدعقإإثالفربسااصافعرؤ

مطلنا91افزودفاماسعةارصنااناكبلقاواثفيحوقفرعنهواه
عمبوافادحتوامامىأعاثاذانزاتمءمزألفاوقاللخيلاؤالفرسمسامق
هك9ا1كزتكلىذثؤافسىفرسبافساروامامبطيمأةحتىناصمإلترون

قدمواأنلىاأرةأوقرةأوفاي4ءنينهءإتمغثىككولللقخعهمحدا
وللىؤكلبواازادرهؤسباالعداالئااسماذسناإفمأفقالواماد
هـلساكاتبيدابندلمنعراسثاهراأوطإب4شاعنهربأ

فقاذلشعوهلىث2انطاؤائهصففو

فسحرابختأاتيهابهركطابعدهمةءممابانكال

مدجاشسقتوأكبواممكلخيداخهمهـإدنجاوألى
جبهجلميدنحلهكرتاللوتلهزصهفانلووالبيت

دزجلمضعألرشهضاىمياوثاوجمنطإمدوفأءنءلىءزدصا
آيخأثهبإممو3شهضهموكأاىاغفءهـمصأطامايال

شججمرءكتفساتلقاهيداعتالفهءتاشيهءتسربل
برجأو3مصماتفكأنهألديخاطماواد
ورهـ9بماكأحرمبطءااهـصما4رلثؤمناصمىعااهبممصرم
أيرثجعاتةؤثمحوىعمنهخمئأوقعىاتءععة
وجرجالمالنكنتقوراءهـ2يشئثيطأوأش
الدعقأصىءتآ3أبىأنةبالرنولورلالمحصيخئى

رجمافهروحاؤهـ4اعذجرنهءاسصرهـفبأوفى
كرذجدغجبمولتقيملناادابدأمححوناألقأوأ
تضمجةىأحورو11كاصكةإعئىاذلمحاد1ثسجذال
كأحوجة1فاذخاأألنزءقاضهألتوتالمقئأعألمحعص

صفيثكابألهسصسأااأفىصماقو1ضامالتاؤهاغ
جنىهـاحبمبمبكملىاسااهنهمهأحهةئىادئإأنتو

موىألصااتفاكقأزصوأناة9رافىدىرسإتاانأبوأكوذدرناأ
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نهائالطبصغعاحجمألرلثطمنالالمماوممءفىقوأعاءواي
بوبيقلقيماخعللبئراععلىلعاهثالىوانوالهبهرتانيتعهمةضؤ
هولىىهىإهاكلدوضلىيهوجوسأحسخاماواقةعلكنأوجعليا
هموثقمخايخمداتقاإلرتجللدبنمنفقالوامافىتإداسقىاالتكإلنخأل

مقدحلايثمؤكىأنادرةثىيوفايرىلندقالمذامايالأتفةثهفقال
قليلىيانالألالتالىعيىيهلبأدتهلقاوكطسألمشالهفقطلنجرنارجل
لهؤقالهكعاليمءنه3وقيلىقئايهءنهجردوقاهفرجلهنهكامنهث

نعمخماأإأقاإلأوبستانانابرذلمجئغآنهثمزجمفينلطاءلةأةاابنلالمشزى
وههببنايهيرىااكلهتفشقدنحيرىابهملىنجهيساسلسسفانهبهيرةألىينا
وبهخهاماألميهانتهأصمالحلوكهرياإثاتائةظإختقلثروصألءمقءق9

محكوثامىلؤهدقئبنداأالوانمط
لبمااللىلباكتباككللذنميرهنكاهـفماآفف

فغادةبنىرهادبنلسالمقولغيرىوأرادا
بارابابعوكملىءللهلورالفزاطالئأ

دمحاثهالمحلويهةعمكشكالاالهله41بغلمعانعدفىوهرا1كعب

الله5افينرالمؤاصاملدفيرعفالالدكاليقاالرصقالكأثفىمالوابمالة
سممإواثبنواكقرفاأمورؤؤإوافوافلوعكفربذكرةرصعاحمامق

بعاذيروامصياهنفيرابرما4زاداعؤثواصتاببعهرفامائهوسق
لىالتعبواانعمامههصعامالةوامهءننقاحاليهافإؤخيواممع
فصالىغياااوتتمهالىمملىكنهءقدافعوؤميخطانامىا

واالءيرءلىوأضواكالىمظبلتهالنهـفىافأباقوقوياتافإمموالجمافي
شععوة3نياهاشاعاقاضىوااالتعاطفىمانةاأؤصمرا

ماوثهقمرطروأعزءتطديقووالعه4ءصوالالواىامشاابححمن

فىأتوإلمجلعاتةاالبهنمفايهأبأمبنواعماويهووالهبةصدفةالمجرج
فضهاكداالسيالىمأأقفهوانظيملدرايمنؤأ14يمإقيالىاانادهقن
الاالدوابلمفلهالعيهدنيذطليالبءقةالدونهقولىالةلمأما
اخراباقكلاللهثيومأعتلىابهوابطصغالوانمباصهاقهايهداباالسو
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سلوآامهاحبوالشبمقلوملفؤابهائمانالثعيدىمسلوم
افىااهغالايهاوالآحابناكرثوالتعرفآغاالمحهـشعرأيملربول
يلالمقاليهامنكأبألالفمهتشمبئايالثمغالىحجفىلتتث
كأبيلاكللوأادهـيسابنفقههنحهأاأشهوتاذريثانقوقؤ

هاللثتالهتيلوانضاحإرظعكأبمجدااللمواقماتقمامأتا

هأئالإهسوحاليتغذىابرفىحاذالثلىماموطأماالتكلآلمان
طمبعندثهءاالاضعرأهنأثااحب38مالىءةءنواسبرل

صكأباوازاصإلل1اخسالالألتطوبةفىث2اوامأاباحوايث
يمؤاالصبنىىواللىثمهارثيلواولاالثاثهازبلاصفىمماالذالل

لثمعراممياهـأمأكتذا31هشالمحردأيقابراسةمائوكليهؤاثسكن
دثيصعابلىابابعلىلأعمنموخاوأصجالدماورلهمارافي

ففاإلفاكضأسثتهـمحقوتالفالهالىيهاط3أحذكأروهذاعه
يةوفرءأتأضعيراعناوومافبال4البقامةقغافخممهههن

ثعيئافانموفبعيرأدثفمالهلىءلىثعيرفصةوهنهطلبالتعهير
فالتنتبالثبثتمراسوانحسوهياثابإبءكتاظآمنحمأجممول
كدعاانصئتن111وقاؤضهألكهالؤبفالةتدلسلبهوصينهااالى
قائمهاصأفئةيلواتتبة9كنركاليشعيهامادمالذقتحألررىة

والسبالهعلىناتفتىولىالهخهالمحزمممامنحالفاأطفقالوالفافئ

لدينرنجااالمدانحتقئهمنأخسسكنالكنوالققهبئالىتنظرى
آألمحاكطعنوأمآالغماهناهأندفيهلىطشؤاباجمالمؤنجاسف
دواحووباكاقفوجتثىحروببممصفىماقطالبسدرإتلمةمنوآبهى

هذاالممألكةسكتفالط8سساتسولىوإلسدقاشالأيوبفيمن
آالؤصا9شغشهجأاتوقطالغالمورفحتآجذإفآلزماوماا

إقاضىأكراأصالواقطاووابكاالقالمهاءلىلمحعطرحقطفى
شلىالولونبئفىأماتلمطنهاوالغاهـهتبإكاالهكأالزضثرئالوشمدش
درممأفأميعائهفاإلهـوفىسحاودالألفآحنؤنايمالةءث

المعكالىماظمومميساردتفطاوهيداطثداعثسدمرطكانمادى
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ريعألمفاإابهتكاماوماكولىينافئشفةاثلط19سئينتأر
آغالاثوثرذوجمكبعأرلهنيدينارأفاضااوفأاأوأوفهإ
شزفيدرص39ورجمعةلىصيدتهقصااسودوغاأسوقآلوءثسوخهيوممع

مؤرألساثيهطؤائهوثلفطرأمىالفاسسمعةةالميداانجليمنوخالض
اوموعهبوكرمائهجمسلىثيمائةينةأزاجمصامنلإةئةساسيإطكألىا

فهاماكطنهامصرفىماحرانكرغدابةوثألثينالغمائةالموكوبةالدوا
إعصمنإيهااضافماثدينارخأفأسائةؤلمددتإهـأفاالفابعةأهـ
تالنارلأالىرصأريىدفأوضرفيمائةلمجامعقوأنشبامم5مماا

ععوحبمىعارئمنفيوخمفةأخسأشأوارطدافأستقلهومسعة
تايمالاتقدشرصاوكاننعثإرلعبصوقبلنثرلمضمرغيرهقالرؤثكوقس
السبوعص3لأبويوحبئفمص4ارذثرثوهنوعدالهيوكىفىج

صاهـدثأدفيخاإثرأوبعهوأرمائةالمحيماطثىكرفيةخاألىءكنثقةوأهره
وعورألفادمائةالىالمهءالهديخارنرأيلورايئيوذكانشررابهزعلى2

نمأنجهمطيناوووسمدفآلمألثهرشكلفىقاثىصتتوكأطألةينوخى
اسثرلدسكثسيعهعارعينيماءسهمهفىرماتاوادتوعشوهرقمائةجمهمكل
ماعغاللهىةطعاصايهلىفااهغةؤاكصثشةبإالناويا
رفيئحاضكط4بهدهـأذبهيئعيوصدفأتبخأفواشلىمنهرلصن

الذينصألحأصيئ1قالكرءينءروبينهدوحاوؤممذاللهامنهشوالف
المدكيىمهاباثألإإهـوصاشانودخيثممئفىهدىا
وأمحرلفب3يمأحرملف5إماأدذلىباانأىعحافىأغرحا

محمصإواثرممهسأادثفىاإلبىءليافالالرءدذاأذمافىكصالت
لداألراممثلمااالبصأ8ءتأداإشومقنا3خاتذيهـصاميىفتابومرأل
وفهفاداءنمفطقاوصنىزماالدفيابدأششأقالأبةأالدرماجمم

فاآينردطهةلوااههـادأةاالهمطهـلثعالدداعالردءلىم3مأاهذأدصةا
لأوأبمالىالثلءفاتأفىضالإثهاشالدببتصالبمفأداإلءأووهـقى
إءةصاذلىاقولمحاألؤانماتموحاثصوأكاضاابطزثرالفقدشىوق
توصؤالألسابكأابمأممماؤأدأترمحكذقةىأفياطذإلئالتأىالتحونزفيكمص
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هأسفاإضءكااووتالأقلتأبنداالهلثهلزى51ءداو8دمجلطألنهع
اءلمموالهنءوقعالمحسأقائهأصىصفذلراطفهأنأصترعوفىاالصم

فدؤمدممعاصعساذالرتسخ1لخزبركطالدفيبدالإةضهاأقفكام3ىكانتا
كبروولتسكصلخزأدمنرلىحالبهأكى
باإلشئقدمهوتكننءابمالالكمعتشق9

أفكأقياوؤررفىآحافلعأألنلداألفبمفرلذكرتاقأعثىاذىءلى
فااللذمحماتافىشااواتدمعثهلىواالقهبدددابنمحيدئالمفابشه

ؤأاافوقيمنلهكأنتاذاؤزإتيناقااكات
محافىحهلهلتىاغلىسعثىول4لمجناههـكافرأتى

أسسعهاةبالركضاهاعتزوجتهىأطموت

ارهبطءوتإءقهثلماثهـوؤدهـاابخاودينأجميأدصأ
رزقاأعالبألىأهثرآئكرلمنكم

لمكتمايثهوكلىتمشصرتلىوقال

قاضانتتعيمئطارحماتفعات

المعمارإ
رطأةإل4المجتبههطبا4ئالعمرطووشاجمهاان

بؤناوكهكيشابمىهكقهبغقهتنصوت

نامضجمااجمنا
ممماحمانفئللمأاموابداومه2امقوصهبتطفىوأ

كاواأمثبفتهآفغدأنكل4ركلهممءذ4لجهفىبألىثر
أتةاضفيام

اإقصصالخاكاأهوفأاؤىخمليدىالأهعيعث

أعطأبأإيواثوفأيهىاموسكتهأاأفكأفعماأهال
دأله1

اوهترمهمفيقبهاألاثالطفأؤمحاعععىيذأكطفومأوأ

الحوصخالاأجمالوأأأههوأنحمأفقالبه
محأبأبرجمعخرببنالماعهأأنمأممافتامثهاىقمىتغعق
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وحجمكاسىالثهالئيقورثبهممىصوثالواساذا
المعحماهقاد3ودعيهلعايهمأحلىقاؤفىأعغمل
كامالزلفرمىابكصزأفاضلاالفافحقالإصاإحمادأان

بخاراينيراأعنىأسهزل15فيولباممادأاآعال1
ميأتامفمفكماوقدفاتالمقلتيبدالداحطمات
ماماتاديبيهاعثلخادهناستراحعؤفىماتمق

تيهأبردهاوصهوجممناظم5ائديناشوفالأ
هايوثدواؤكلهاالديبذااحههأصنة
دقيمابئدلىءقافاوزدإهـاةأنفاءمثضا

ذعيرىبالدينارمنهللشيهقهاسفيصيافيينلدفهااصيئ1لأظ
ضبحهمدتىثهناماوسيرلههانعدفافاجمهؤيةناراصنعارهإنناا
يركالالبوزطلممأوكهنافلوألمذكوراالىاساخيالى4

أفاضلافهداضلالفسهائبثثالذىالمعرلىأبمال

دالاصاصاحثنوقطيبمايعمىشانفدئكانقا
هليمسقالكلنههظاعايه4ةههلىعوحلى

حلصاآنبصابهآئأوسىبالمىتلوكلممادىمهـطةأ
صاءقديحثامنالكاعامجدهحذادفويه

أبءالبنالءسالدينهمءنهابأخفالددفاظرولمافردها
ؤعلزطاإلحوانرموقااتسبقشطلىعالخوأصاءنالىقهفئة
حاخلمشثهاننهـااقةلاخعرالمناالتهابنوا

وحداموحبفوأصىفلتوأسالثلئآقيلىفازا
أهةالرذالهفوسفيةأسعوةاكمائوأنعإتةشذالدطباصيئ

غأوكاأاصتيالىواكوفئااحههلىقثصل
واوعالعوأكطفافوأكطؤعاناداكلم

أالطاثثيهط11

جالأالااععدموشأنهففونىوذفألد
وصفط5عأهاصعافكابيعوصالأممبوواصيرءهول
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رجذامامقطعناعلاجمنفيهعالىرمافنظ
خلبىتجدهفيهنمعفدىاينلذاحإا

ألمأوماكئىأسيرائفقالتكمةبغلابتها
إكالميسهردالىطااقىاءواسضار4أثنم

محدبنفيئدلطالمثىلىسهةسدفى11ددفيالديناالخصشتأافال
ائةوشمبموءشريزعةصحرفىاثقاتةتد
ثهرهأئائهامغدادثالىىأيدتطةوالبمنرباوودمن

عغرءألسبقهحذوافام6أالمضءامصأاطراثظعاااذا
دونثنافوهىأمجرأمالثىتولهطسماخالهف3تتي

المحسنءخدشفطأوالوصاعقةاءرةصالمحمصنهفابفىانهحى
نظرهميدانهيساقتأبفسطنزصنحقى9هـأ
فييوسفطالديئلطبماولىالنفسهأنفنخاهدواتلديناإلحتالىأ
نينثالحدىاسنةالوفىادىابمصقبدهـانلمحاابفينسييه
ووعمبىائةو

كأهافطءيبتالويمغارتفاشءنوابرقافاتللزناموأده
بصؤرعىأيدحواصههنتهمتاثرجلهأمنعف

وهخوؤفاهستكرمقثمالةطالغاتم6اكاكطتواهلشهـم
برهصتترمذتاوأطشيوءهمفارادبهافاممىوفراي

داواوىصهـألادايئداسف
جمائأعوعولثسيىغلبعا
شألؤدذثضنىيوالششلثلىوقا

ىكأصلمالهشىايومادصمتت

ممهاعجاودالهفامنءثذقنت
موراناليةأناإلوكطهـاانا

االغدامثههومسسافهلو

قةتجايئا
مطابثالورممفاحشديكآاللونوادهسم
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بجناعافافيبيعنهاويإحزى

صفرأغراؤدسفيكركهأدزسهابن
صاهافالمآلتظلمصاسأعددتهالسنأومحعطدئ

ئأرحاغثرسجيفرةكأءشمعهرهشانهصى
أءآادوله

كاماباحأبابصسايلةههـؤلالراىهـتصاوؤد
لسلشاانىيهاكىفصيره4اهـإلبرثرامال4سه1

لثهقواكراجةخفابنلرالأ
ابرأألطثنلةبثكالومئهلموبممغروا

كامىعنمكحبابةقرهءفيسدإفالوظ
انامىاأ

بهلودأشمرىةاضهـذاااتايروباكأقجمةوء
هـدبضمنصعاءفقياما3معولإفاتأاحهاذاترك

نىماز9د11

تأابرهـثيوالرةحأيبمصئحرفطوالرىرتوهـشاإقاعاوبثرصف
مماأالصااءأيديمةكانلةتعى2انديقىبهاءمه

لةاتالأاغرنيالوناؤهـسفىدلسكلين11
كريثطحآخالماعركثوالفايركالأبهأثرتبوئوافي

أأعبينأمخاضارأبينوحايظ43دؤبمالالركمااللهتلمجه
أبغثوةجهـدفيدنمانجاتةبهضا

طاأءمفففأصش4مغمهـطفئناياحمىأمطوكأألصا
أكىتصاالتلمحمااخأياالقالميذثعئبأاهثئ1

نهتأجمكاطءظقأشطكالداافقأدوازفىإحشاىكحش
عرئهالىصهفالذقرحتىصدنهإطمتإهـالبالته

لمىأأاجمماجماالالرالكأأاثاالةااالدإيالمنالدماثضإاطالثماواأ
ئالءصةولسبعئثت9ؤآةفيلىثىثصوفاتةالعثوالدنوصثرذالالنأ
ملىؤ
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األبجراتبشأوأخوصألنىمت3امؤةيهياجمالىابثىاذ
خوأصلىقأنثاطرىأقوىاتجل7يلثاوبمخكهنص
اعمرنراذتىإصماوويولأكاسحاثىادككلأوى

اثعالصمإفاارسفواافالى3مبمثامياألشواوأدارجفة
نهوثهـبكااأومنكالودىسهـةااوءنلوردأحمؤ8ءن

ى8سأينالتااذافكاياورمؤباجردءوةجمكلو
باأطهاكطولألدإسان

ثرهأهغافىتعفدماكادىذصقا
كرههيللوقىنىتههصثىالى

قهنايىاباضكاشىبنسعهدبنأحد
خمونالحوفترىإحداولطاخإصاداالامرفكشلى
ونسأاركائاالزقسيمهازالهالالرصسالصدزذ

4فهنحنطبمحألنلوأنقبااشريفاقولمسناوثما
غارلهبابامخارمنزخالمجيحروااولصنههواد
ارةعاداالمحلىلوحعثورالوءرمهيلابدىاذا

نار4فهتهـاقسءأبرقأااعبأث
أرالءاالثبهءمفطلقهالفبناحيئالدبثإلكعةاااكرهـذأنادرة

الانةحطءباااالإجممافاأواتالوزنفاإمرإاللهيهأءاياةءوةترحفى
مرمفاميظنوميءلىاءسدرلممطنجهـفوبطالاهـاءنراأقطعبا
لىواتوكانالبردكطابنفرهـدجمأبدشاذذاتاقبدمثلوزيووالىايضو
اطااديوانيرنةالممءنصنمطكاتصاعإقيبا5دولىءخىأنهقضافاتةا

احالهـكمخرواقلىءطءنثرأكأنإيمرؤواقنرلهأخهؤالثصدثمنوكأن

وطيفرواففأموجمهمبيمرمهـلظااالملكذداثكددلمصطانبدءشقطض
وأيلطالمجههؤدمبحانفأطأقحهحاةلثفأنهكاتباوايااليرطاهمءلى
كمهقعراأقاموياسبئاكفءلىهصتاعقيباطولاإلبناالسقدمهفلط

أيماتبزذالثاورنأفىألمئبأتالصااالءورلتا41تىصات9ؤ
اللىوءلىولنذاءلماكانكلؤأعهكاويههوزجماثيخثه
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سداجمعهقبقالمئكطاإلفبعثهتحارؤاألدصفىبفىلم
يئمعاويرأيوداحييفيلراءالفعيئلع1ااوعزكاومقىىالاابنث

ثعمنجايحمصئهاسحصيىفىاءاحفئافيراوحدقياادنيمنلهأمأهلمماك
اءلبءلىءصالعاالوأ4رأراإاأيشووفييأصعهاباينهىمن
هـقلكلتاهنالمجاحلىفىمفبلىانيقمصلزمامأرجرالأدكلهجق

ساالظاتضنواتانسيابماالكمانمابلمفآبئالهفتانالثرتاأطع
لىخماكلإناتاطرفيئطوثمبعاعقأليىمأأيصوفاوسهآراتغيمعوقى

فى3بهااطلاوانرههفىحعثاالسيردههورأغةامنحمااأهلىا
عاثىفهحوأىصرأهايقىفالرهامحلىسقهكامقظفرالصقوالغمارشق

لهجمميمفااحافىيا2األهالثطمادنويانياعملفهآبردرقأاودسلدرك9
دءصيخهعيخاأطام4برلألاأللىقريمافوساةتظلةمة
اصعهـإظيمهالااعلؤانهوغؤلهثرلهغحامقوبهدطوتهسماهـالىنظنءف

4إنجاهبهأبرفياثاهووةاوءنافىصلاايةوشماشمن4عمذئنلقىوا
يخاتءلنهءقوفثرهفىةوينىبرجممالديههبذهيلاال

ايغرحماوءنرنهاآالرانإلهيئةقبثةءسامنمهعذاولمجويخزل
حهأتنهضتوءقصلىقةلىإللأصرجانقطشعقرةحاةجرىان

كالكالخفءنمإظالسالذهابافىكثمالهااىعنلىههدراحهإفي

دثأباجهيرالمطأؤااسفطفجثاتهاهـلرمعبدفويمقابخوحموأن
أكصفريروقىحإلثنوالوأبدامىالوحوؤاوعنوأجملقضداألوابد

لإجحألورءرتءأالمحسأنين3ذابهةفياقاباثوقوثقأا
مرجسةزينفضقىجمأألتاقمحرفاوامفقىفاعبىالدنموهكأنه
4ىنىوئزمرادراعصكلىىارلتهإاقدافوجه4هذاذايوتدموئذل

ئثبرآلطمنةإصمصوفيثئدهؤخترصأضاهـتهءلىئفارلمونه5محنهناىا
ضلإنكريدروفىمخربةيهأ4طولروقهجماألاوءنمافهولمحوطعة4خى

نوفى5ةإأءنإرزءإهتاسلاوصهفكدكأواوحزكاهن

أهحممؤةتأوةحقفاوثاوءن4ضآةالرومقنهأخضوح
فأذثادفإوأامحقأانؤثصهواجقحفماىوقاوراأيلءأئكالالنهار
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وأسكالتهافارإلحنحانهرصحليقهنميهلهومشطاضبمعاحمسنما
جوكفيةقصدظانضمرموجربهبظضأبلقومنثميهم2خفكفمه

إههالماواعنانالصامافعملوبصرفانكعدمهمابودخه8قفياا

ئفيالضدكوإخأصداممناقدماأقدموافاعحمايريدافعل
لهاإلمكخرافهفىلصالص3اتهمباعنرإلحكارسثدلإفاإلوعنجنعسهـ

مائوأءدهافاثهـىرهاالعؤءناذوثالصيلموكوتىافنصاادهب
وضالطدطاكلهجميالمحالبركحىثىعالبرهاأفقمروءهامنبرمادعالاذاساقخا
كرماانهاءنامادلءلىابمامقورألماؤادلزيدأنيفلوآنسمزلمهأ
وقأءلاءل4اثدوجفأشهوسيعسيأياشهالموصائلاأل

ائهوأعلىاءداءاللهكةالهـاهـاابرواءدهائهردطاحصانامهـديهابعائه

بهمادااتأصافاجلو154ذكطتداافودهىلابرصيثىتعطنالهوا

جماللمحيىيالثيخثاامق9تعالمشأحالتهاقدهـبهرجمهبمةمعفىلمن
ومعكلناممىوكالىهارهاوناكطالخموونشكرسكرالهلظاداعهابن

حراامساةحمئهأشهإءلىءنصااربإاىثثاصوأهـاىيهثسوبكتلى
وكهضىلنووااهنقةالثماتحللوحنهرتهكمالمحةاطىوكلالطسال
كهثاأوإئلكىاليدكاواأررنثبذلممادوالىاذاءنهـومارطأتبكاأ

ىألوهواكف8صماوضادإةابلىونجممانصنصسمحةرأعس3جم
كياداردونكثىندالأنةكاوهـىثباةقاركلكادقثرىرزثاي

قتلىويمعرضهاناأمافعلتأرهققةف5يذراقاستيمحلبه
كاإءظروصاحأنهءنراكبهابكماجمالمجأفىدقيامايتجم

إصأدصهامخلوعهالىصةهاماهـبرورانفهلىنيال41إصبووك4وؤثى

أعهاجنههافوصهاقةاةاثءخذدقهءثبلىةإاحثهابتهحام
ممابقولهخمماوئتععاقللهواصاأإدوماخماننهتهص81رأأأييألةاىخ

هرمطوأأطرفاقت4درهاوؤيفشحربواإواثراكاك

لطرتاواماانباقةبنفيالدلىابماشضانعنااحىفماه2ةاظوأ
اخىفعوومققسهبءوأواهـأالذةالميونمالىؤؤقيييرةأا
لهؤإتواسقهـواسكنءلىوتف4اعفإجممحاسغحفاعقغاصةث
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أمحدهثييياؤاشلمافجمحلشوحالتياصهاققالا
كآومارردهااءخةربفيااأناهلهاعومقوقاررأفءرردها9اال

شأنماصافىفىصؤصمأحملىأجدابمساكصقمنوءقودصألكلهاكةعئهاأنألةماتاالؤهـ
ملنصاحتجمزافءغبمئفهإيخمايابكاعايابرقامومة4حمااهـؤ
ىعاغساثوباومخزصبمةطاوقنجحطامبكأنهأشهص4نظمكاا

اعمحاأحمهإضءظعتدوهـوااالوصاعمنهيألترفئابدارجغ
وإحمرناائم4أمماحخمااصاعالصي4أذثبؤصثصيموالهصذلرتءوا
اهـكأمنلهيمةجمالمالمقنؤعادأفراعارماكوث1اهسهبئايوم

تىأدثىلاإلقبضهامحيهتفهماورباعكاؤثاثهداجنسسبقا
متطاه1وهـاأقصنثوماوييبئضعهاقاماأخمعالة
الىوةيخهـةا4ئاتالصةفيصابةمااوبةةخماههونهاحدصدءاآلعازم
الرإلحةتنءساانهكبهذىءمهرههانإةالجوآإئهارهفيلافى

قوأتبوثيئاألاانهالاأميىثاباىفاذىصؤم4صهعاثوربكربموأعرعق
وفييؤصاقأحمتأمجرقرؤتاناالتصشفىشوففائةأوتقصصهعة

عىحنإوحصحمفرهابوقسهعثوواألثهـطاووطاناالولدلىاراال
ثإامباذيلأاعماتبلوغجزعنونالصممالههعرءداقتفاا

نرخأاابزأبأكاوءصاذاسلىلتؤونهاحادشأوه3ءسءنوةكنإنراكص
ابخاساهـدلمةرقءلطادتأاودبهاؤيموبمخالث6ررالصطكاء5ف

حماقاأللىعفيثأاةصامه4روحمعقالؤهإانصهإتهحرححقؤت

ءأفاهـحواتتكءيآباتاصالمخبكهوثرلاتدتثص
ةتاهلهممصهمهأطانأحلىاووكأسءقياجذوقفاهـ4روعاطامثرقاو

ن3ثنضاصوأكقالعضكأأسثهكرهرأسانصواعوانامماآخدطو

ءاناشصسنهـاإنهاقووصهرهأنمحنأأموبعكأغحوشأدلور
نزلضجرشأايئمابتكواصأبهوصاعررقهممافىحعثوأطالشو
هاتتأرءفىآهنراااحهتقعحرتأكهطاذأتىهصاحالشبوكأ

ماتؤااطنأءحععرتقاالؤوتماغاماالحموإشا4مضأكحوإبوق
فولوامموأ2ال3أرثحمناشبمائاءشؤحهـؤعوؤئهوواس
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ماواعلى5ىولدشالنظاوأصفرهيرايغةعهألرمحقاأديملىنجضرئ
مرقافاب81ءحئىودقيخلىوبمارالعلىسعيهقطلثطوبرافىأبصاقويث

ومهـلمقأسوالىأوقهـخأويممصثارأصبىاماسءاذاذ
والبةاطاباصاطرميطاعجوشىتةيلاءصصلهـظهـنعلهشن

خبراقإمحدهاعكساروويدلؤئعارمقاراىعاؤماهتطاهواذاعمدها
قرىاسهفلهءنفاصحزلأرقعاإبهههنادالمءشاوعروأثراوآبهاو
بدهباسليينصؤاحااىشهـهوذهبالدهرحدةعايهعلأكبم
طايعهمقدمهءلىثاءطولوعءلبانراباصهزمةحايمطراولنلوام
لدجمهالتسىعلىأودابسسفكاطأحهـأك4معصانوانيمنليماقرخها

غاومخرتهصغءلهسشفدامناحءةصأقثحؤتهالذردعواصىضض
نيغطتهصهلمجبمإرتلمحعاووردكالمجزأحعثائهفاانجرمحامقيدامةللى
دألمجاماغيفنكنتلمحرقواقلوباحبمالبسدرععنتشقامائه
هـمدثىتهكرضافلهع8وادبادهداالاصابقحتىفىثاعنهقصرتبهالله
حنيأتومباالمةوءوتاوالىدعزاتاللهبلهاوااشبهمهيامجعلاليل
4لمحعاةاهنحميفىلثمأوهونرتحثبرالريمالمجاءببايخهلىجألالهتمتحباح
فاعومهىمنلعاوتلطهـابهقىوإقثىلايدسسناسهالبوحنجاءث

يروقالألصةأفئملىاتللهلفاءااقامدءة4إابماالترفيدعهومفه
هاهئيمقيبنينلدا

يومهقبالرعزهههـدمنلهاذدالواصعندىثت

هومإلتهتءالمجادءاقغالعفاشنهمنهكفألرء
فصملةءنفبعهاكأا

محالههأبقاأسهأفيحامقصوثآشىكالىقالقأتءه
ئهطاجؤوفاوألىففمقالئالمحداةاتركح

هنأقحيدةكأبنالدفي01ءلمال
صفائافىقطأامةتأئيادطوأنهاتاأأاالخيةخعلبىله

وقفأغإإلخناالخيفبيلىاعنولىالمحصأعحهأعراءلمى
صأتأتهثالومفيفىدفوانائهصلرسكاقيروون
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اصاصىزفابمأاوشمادمإاهابهضايلىاأءملىأفىوا
لكرفاوالذفيالهلىدصآزهووذدجمااقىلنمجالهفنىة3رو

ءهـبهاصعاحثوأصفرا4أدجمىصرفاراحاشقرئج
جماآلفيرهفهيوماخطعلحدئرءالمانئكايمأب

طةماصوورذهيههعاؤاتبءوقىماوالركا

جهانسفاش3رأثاارمقلضنسصاصنهاءثاصفأاألعلىبءلى
محادبأأهفيأحااتتاطبؤىؤكتهرىلغؤالكاطرفكلير

خمنمغاعبهوتحر4تجهفىؤسولهيألفلىبىاوقدكاش
فااءطاكهرىألأردتماهئىألوادىافؤةولها

جةعفااش

خمريرءلىحلىهابفقاتقرشىتئءثرقاراالفولم
لةقثاضكرلحنئاماثلهفقالدةعاباممابءلموففأنادو

لىئفصماؤهةابيأففوخهلجمضرفسهقدعالوتو
دذفبهابهاجارركارؤثأهابلمزاجامنيليصمزج
أمجدوالوطبهوعمصوالألممهءضفابهلموتحئى

يراهمهلغاألدينايرهانلهالكعوافيالفالفوسدافقال
ادهئ

ياحبرأفىثرادفاءسسصكل14فىأوا59نرا
رالثقصمءقفورعتبىحالجةمماوكف

فاممكلأنجللهالزرمثىقوهفدرجلط104اأهيبيخهـافيؤةنابثمرعرمق
فهتيالةونمنوشالوطأتمالاؤجمفقالىئتاناشىأاباالة9اأة
ءبرامحآؤوماباواتجمدثافلمهـشخعناهـاطالمحاىءلىااقالىعق

االتهثصكقحأفىأابكضماكذتجثاالطإبهغةساوأهـلثميألهلذظ
لىتلىهأيثارآتصأذىامكرأةااأمله8اداهـفوموقغااي

جاأالحمهةاجمضادعلخيوالمجةوالاصاأودءجمللهوالطإ51ودنةءقفمما
وصأإاوؤعرهقأمحأأمانىالؤيللهثصئالطأااوأكوـك

عنههئامماالهينأأمحئائهقيفمشاالوسالهةدى
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فسلىفسايانحوامنولءيموعنهسأاكؤنأخهاو
االكدنلمةنه9خاتوباسرىاالهلىءخهاباجفثرنجمالت

اشالاللموردهالتهانجةءقدؤرهجمبعاصسوافبمهـا
المزبدابأمذابفىؤثؤاجوصفيتكأزتتهساال
رمداجفوننثطؤبهلولميناهوجببغهفىصدانصابهتقا

فيهنو

جوادباحفماخياآلننولكأضيانالااهنقال
بااأولى5لتوققاءيناالمساهؤوشةناداوردث

لىعندمحفاااإحرصقغقاللؤفلبنعمسةءنلدااوقيهفي8صاجاوبم
فالناؤداقيافانالباإتقاةإعومامقرعجللىالمةمحوااحاريهتأللها

ذهـاقماوااألتعاقهعبدافقاذإصافاندهيدوركافتركةبعصنهكفموبالفع
بأدبأكطاللةبممبمقىثمثاسزتلاوفىلدطةأرنيااهوهفمثاا
صطهثالتاالضوابالذهفىأدشااأأواشفىصاةارببأسا

عباكااكوءنوإثوبائاوكلكأفأأحومبالذكطفعالتفقاخوصثمارج
ألءبئهـأهزهةولساذاتشاوكانفاحلىمةدابتالشعهاااننهما5انتهوضك
اوكررططداالرصقواتإلعحائعفالهـملولةبئيغاللهدفيؤكيرأااذ
لةنأحمعأيىقاسأمماجمااححمادخللعأكاقالىأأنأدوةوناترايها
خلطمحطورلىؤاالعماأفقالبغالطباكطصاااأبيأنبعابهالفع

صاكطاجمأههـااللنإلدصهآاحقفتثنماواالؤأدأ
مافىولويشوبعثالثطإأصمب

بلففهاممأبنااال
اقاسااهمحهفاالضمقثايغلة

أأكطكأوللىصادنص

ألذهظافالىالىاطئىأيب

ممامممااأدإاكقأفيوقجمزهالعااللثلننمعالطمفت
إحأحااةالطكإلثفكارةأفامحعاهـفةكئه

جممنأوحماافيهاتوصنىوأجمجمكصموالاتفاكىلمحهـآ9قوقلمالئهأ



303

اأقوصدالدفيائهابكلةتإبهازههئى1
مشردلهساليستبشللث

ضهاطواالعيونءبهاهتمشى

لهمبستأقهاتما3اذاهصدبره9تخال

أئنهلهئصرعصينصلةطثىااوخعنوامقد
زلىلهأدهىغصيم9مكلحهافىدىتهةفي

صلهعمككانبهألفبلأيعبهتها
اسلهالهـسانةوالهافغاالثخصاصشس

جماطىاأ

الىكعبماسمقالرجلحئىراكبتاقلبغفى
الضربكشىالوقطكليارجةصاظهـبا

ارةأيرفىلىفىا1
عاولثاوبأرضةلمحارافىنةفااألسمئفكنصكط

نىءطادحأعوااإيخاأنادافىوهاضعدوجم
مخناودهىطمإدموعوجمفراقهلالكالاءلماف

خاااوثاحبتكهادتطمفىكأثهمسهةهأئمال
محاوإلطءقأمفمماامخطجفاأقغرالهومحط
إوودخذدىالمقملقالماهلهيئلمولىاقماوأذا
ظ2اصتم8هـيشاشىكلزأءقوجمجودىوثواه

وألفأءدثاغهـفياتوىفلمصضاوفاقيو
أثصفع2ااماءكلىمحهئمآبواسهءاكطثرققوفىسوث

أاصاثصطئأذاسعأنهاالصهفاعيبمادو
ثىأخاكصوةعنىممطصأواضضالهـأاضهطمهو

يخاأفهفاثلكاالمفاقيموعمأاءتط
قأصحصحادييوكمثبوسألورهثغإللىأاإفتئءشأالتراا5معانااأل
ءإكأ3لمونابهءعماوأدإلمنعاوصعرلىدنومأثدوايمكحفه
ترصىاىكتفحااتودلىهارقيةإكدووتماقهاهفالدهمااث
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أفهءلميسيدهعاياوقدأبتبالغرمىمأخصانةفيمالاحؤئمكلها
ابهثادهذالصدرصشامادوهءلىعهزااالامماهىدمانأجماهالهءنوها

نالملوكامهـوةوالذيلاكبم4الةالثلااثسهأأعمعللاءتاأده
االحسمانهابهخلوكالمالناضثاأؤالىأاألصراانكالدأاثحأبعئ
وبراداأهلاجتهساعوقااعنلىاكاسحشا2امحقكرههإسوإففاداسوارولى

منانعلملماربهأصواأشصيعتلمحافصاتدنبفياتسلتعلمملود41فتس
والؤمهاذرةماللللةارمزبءنوالةاعداثافتهاأقياشاررقهصى
عدإءنانهؤصكلااءنوادحرؤاالذالمجيذاهـظيوالكفالمايغيب

أدهمالفهكاذضعرةلهالرج8فىإحؤحباالىثكانتفةاألءتنهؤالن
رفاالواوهغلملغوأاإتأوصكابواةاتناثاناحهآدأليخه

أثأصإلليسدا8وحاءصدههـاتوفىأحةدسفرةاهواأعهـرزدة
باوادالممالإلفا41ثفرأرماظالهاصبوإنجالغمااتيئة

ةذالويتءنهتىاالاهابهأيلاجزووبالذهـلىافىرحهوحهبتءن
أشهوعاواسهىااللنلىطكاهلهءيئوؤتىثطماإجمغكرابألؤارإلىا

هـالىالؤليمنأأدبأيريدشقادىنه6كااوقلماتؤغلسوىاطهره
ـهذصالشدأةاالءلىوؤثيدكالتلةاالفلاالهذهانكره3كاةله

ديخادارسالمىالألطقالمةتجاءةفماثداعيمناهرا1عيهادااقهققاذاللجا
دالغلىجمهمبهنعأصيجمأالدينكاناءىقياطههمجاءثضبدواداهـىا

حدتهطماتءلىاصدهمنحرفلدوكلرلمةسوأالثافوحىفثاحالىهـ
واللهفادياههـوسجصوبهأنهنحميهلىوقالأوديةأودفراثالنيلاوهى
قصمدةنصصنذابنلديناداذفزاواذلممأداأ

الممارصقلهيةاةافىفزءعادكااتجغرطثهم
سعلأغفهبهادابرثيوىولصحاالضزأشفىمنص
يالطفييلمتنهةواذا3أجذأخأيهذااالمجطاوجل
إكوهئوفعأشققعأزنوقهوهيماظأأتفتام
وميمطيماء4أهالققهمرلمحافاوة5وصىهـنمحاوكاه

4المحووكةقاهـاصمادادةساهقهرااآصلمجداداقياجملىملءنعأ
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ارظهـلاكسالرالمفئلبيقأيناموافئعافىعألملهقجعلىغيهلا
صهةوتجوادهفاثزأعكمالفكلتلمهاذاكوهكلإتواكنرألوشاالرإنا

أجمؤامتقأحجهاكوزوالفجموتغلىممالبىجادأصهـاكأات
اتجماعايهوتموالالهـارحوبالىعوأناالقثاحافىكيوأضهاثلىاقلمال
للهاقاهمأفاضيموالمالىيهايهدعفدهفىثالضحألنعاذاامىةهوهماوا

الىاممهلىفطأنمحرهووصمءصااليطاقتثهاءادمنحبارمثاتعالى
تجاقلهأمكيفباالحاقموسدديملوكهفؤصصة5ااييهابىةحل
ممأداكانتقلىداطلإالىاالاهذهـثهممجارايهنهوانىنحولاالث
فىأستائرتيئاتاالمقالناذنثقالتفاحوحوللومقهءضرالط

واهحهإلماليفاكطوأاكبهوفاأمطنالفقالواإنهـسامنأكايخلى

جمنيةاحدانفهءثاتصهافىحوالثعامصسصذبوونيابركفا
توكتولوأسزتهتماوأوقةأنضإلىانالىكردالذفظ2اءخةتانوجثى

بالرلمحيالدواتاكاملأتاثافوملغأفبوصهتدأتفاتهرأ
صوجالسديدمهمامامعقلسولدالشثمالمفوسضىالمواكبويرية
إلقمهفثجدءقكهادأن4انىتأشحختحدثرارالفارلصهطوعن

فاتادتبكلثرنضاجمحالوداإصمضطوعثفطإةأتطجقأوأف
هااجقناومحلالجخكتاطنىونالربممشهئئئىءلىتفاتاالسإخ

آراالدآمعظديماسبعااقوهيدائدهالخطفستدخاال
ركاوونارجلىسولبعغارأوأصغكأءياد2برامظذااالي

وخفوحرقتكالتحبةووجفاصااقينسصهـءلىأضاحيالوياامم
حمابمثلفو4امقيمماءد3اياعدحةعأقهـصمافابوصمساف

أطنجهلطواإباثاجمىفماوالفقاحمقءكاصتأال4هـحاعادؤطكتإةب
الاارزءاوغثاتايثاذاالريم4لمحسوناالاابراصوالي4ة

دأاليموإقوأسأصةودمثفءفاماقكمحكااالولاليهفمحناقاأممها
ألاابعامقؤثناظوءناأايولمصإءافثرطواأةلمظمءنصل2ا

إئهاومحاءبآالشأفىأقصياصضابءنيكقةوفأاأأثسثراثى
ألءألاتإةنويئوكيفعدو3دماراوهفيالأومماذااءاهبهاهاال
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هئهخبرعظمحهبفعاتقوالمليهوكاديلجنسهفزدالئها
فرداالقالوهمراألمطيمومألراعهعنوءصزءلىؤرررهاالناميخةاشمهو

وضهآلزمانألعلىمحكاكاضاافيطبمالمنظوفبموأدذكرهشاعذىا
اكهممقذبئااسهـماممقوخانساقاالرمقوا8صااصياكأجةبيئوتنعنه
ذبضاثبههابقايداثشبسويويهياشقةلوكى
اللمجلةلمههوأحمنبلعلااقالودثثهـاليألشصظفرمخاثلهإلشبمبناله

افكاصهتاصاااالنفعىعتياواضهارالاقئهاحلىتحافيمخطي
ثتصننجثالمكاقيأكقهنمصسىيرافاتانثهاصاهكلق
ةاحامثصيبمبهيحالاأوترممىيمأشاححعامصيمموجمةءلىالىادمانوروحمها
لأليارتقوايمابتفتئامماومنخداسصبئإلىتأدتهلهابكرمحزاوهى
حغااؤانىاثهرالواقىجضلمحهدلىمجملمأجلىمنءما4ثوصمةوايموخكادبين
بنالدئمماشاضلفيأالموثىلهوآدبمىوربةلىثسسالدمعا
ىمدابنالدكىءلىقموبصاا

دبدءقحبأدروجربإلفوراذامعاقاثوكيت
وددظىا15فاردلىانمتاانهبنأحكاحرحئىلداو

أجلىأمخومأدوفوفىوال
لهةاواأفوهـبااءياليمئأوضاحهخمىموأد
أؤلهوهوفومأثأضأاولمهفىدلئاث

أهاالو

عثىغءمزوادصجم

مبعضعأو

أذنلهانطسواحدفأالهكل

املىلتكاملفااظوفهبنربمبغقم
صاموبهطصمهاصانىثافأياصااحء

وأوال

دلادذعمقىةسلثاةريوالهط

اطبقىاءديىهمقفعاالثاءتمألودسااالةفاحايهضتافه
فالثهمحجداهواامطاقوصففطأالمعتزبناأ
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هسبلىجملحنىئرمتكأفهكاينثراونححل

أشمبنلديهطأخفرأ
أمهمباقومحاءفاصتافرسىمميرفابركردالذىةالءمه
اقهأددشاامماصهـعمواكلةاصكهنوءحمال5يئإاقا

لى11دينكاناثماكؤلافاهـنأوفبم
اكعفاكفاأبمامووطالوةصاهـأينإمارصانبتايثل
مساقتيثلميأهـهذاأبمفالوا3قالتالمردنىاضاظ
دالرولدينصكزاافيئلصنهحةزإلدلدينأسالضيخثامعطمرحوقات

هـرىوابيإطيعحهمقيمنكنأماعذةفامهدفعلهينلئهصماكالاواستهلساقل
قوورخهاجبدآ

قهاالثلشأيدشىأوجهلهازولديالىاعذاثع
قهاىويثلىالىذأفاىأب4دفقماةأمفااشدرى

لهرقأ
شادطالمجنىرداكسكءلىجرىعذهبعذاراحدءث
اوالاليديثذاكلمجمنكانمومهرلوتحنىفقبقه

لمةكاالثافمىناوكإجملطمدماكرالجثامحأرهو
أشكهوىنطفااءلىلممناصاسعاقىواحنأحاشلمط

لوقتيسلندرإالوالمبقسداتتماءكيرةمخوامرص
ومنه

قىصاذ5ألىصمنافمهأإقهثءدتاأقمقوحيا

عاجماأامقلىمالاحمكثىكطثولفاناليرتماسا
اشعرالمهالمويهةللعئول4ومة

حوابافضلأصعاففضلىبمةممنالىلىأشزقءتعلردال

مهماابنلدجمأدابدزواأدفتأالىما
عغيهامحمحىنىزإبدرادنه

جمطجمعالمفااهنواصهبكفاكغ
هـهضةألدكأبناخازيهأشفرأذأ

اللبم
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4ماالكوخوفىاثلىللهااثطظلى

بهيههوهعااكطكئمكامعفهسيغاا

أنمممفيلدلنؤاأ
علبماصاعبفهوهوماجرىاشحكمولنه
ابهبمافطاكلىفضاعلىكانبهجسااق

بعظلموأشال
ححايبااكىؤتلدباأرحمىفذكارهمنطالامودربآ
لمارحاابهيميايدفافاظاالتهلىافهـىننجاقوح

نثاددجمافيمجمقمهأنمثمدئأحقماذطأابهيمءاوء
يكلمحوهلابعثفأعمبةلة
مزوهانالبدعمحيأرممحز

4نكأالابهةلدينرامحعدئفىزثأوأ
حمإهعلهوجفهالثطلؤلةوإهىظعط

فههفىأدهتفدىأأ1
بالييالهفايأن4دأالماولأشقبيصمنألآللمجبا

أرهءص

وااءألىكأمحثطوأطمممهاصبالماصمأدمرد
داثأبويلمهإئطااطابموغوةإهـاوأبد

المكأنبهأنوالريننىدوأفمهال
كاخااذاألديخأافماكوقىكارفكلهنألقطءنىومناف

أةانحكموهـفوكبتوأوأحهط

امحكهخعدوفياجموأحلىأمحآفينجاةءهاالاحوقاللدخاآبدمماأحؤ
امامجموكالناالوؤجمماعنمثىن3أوادسايومامدأعيااثون
ثئهفاآلادفةتؤنهاأأحمالهؤأابهافامقن

فاالفهأالىالمجغثفيصاشفطأبهـ2مرصاهاءأثا8وخاشابنأحماب
فأعلهالمخةاأوجعائمءاوأثومافمةثبمأيرةىااللف

ثتثاأحضاومائةفأهولهثودطثمهنؤلهمهاراثىفىثإا
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ثحنئماهذاحمل9قألاذلكففوعإلسانجماهةومبطفةايألسكيص
لةعاثقدمأافاجبألهوقلررالمجنهدينوأدالىاوبهاثزهالكمائةءلى
قدمناثافاءررتأفانبكأممدناأةذاالن5اوواخهحيهلىأنطاق
صزنزثرءهمآمىأةءنالمجالىثعطاللهكألمجرصهامحامؤقالخاثاث

دبزناءأجحاعةءنلى9ااذذفيهوكانأسبمبنفرالدينالمرحومكلنزل
اناالىموهإصالىمهدانبهارينافىوكرهاالملىناعاق3آلفأطاواإرإأله
لمىلىولىالمطالمنىآزامنءنجلومفثلىومحاثرلىرذكواالىصودفااس
كرذادالثماربرنابأنمواصعلاوواخطبفاألسركراءنالدفيفالوماوالأ
الهلىدضوكط21اثقبكروذفىفاهـاهبزاؤرتئاداالرايملتماة

كالهوينالرهاوللمحفاوميؤنااأؤئهرااإظادعهبئبرالدينلغاضىا
عودالثىالدينشهابالمثهيخالةرلهضفرالدينوذءالمومشتهلالمحءلى
ثوكلمىوذكراايموفلثؤااهـكأكرصلالخمنبهأنبمماوفالرصفاواؤأ

بدوصيئوذكراهرالمهالىثفىوأمأاأؤإئالجاتةبنالدفيجمالمشمارالة
هـذطأؤئالخطيبابقالدينساقالمةأاولسائةإبضتاالدينفبحأاذهـ

إلءالأدصاهائاصههاكرلطءةاجمعصفالصصيهائعىفيالدفيبقاضكطالىء
قاورءكاثىسمطفاوووهاءفالىنعىاائمح3وإلفاهكأاللهجظ

محجتألنيففلدينفمامالمرءاهاؤفالهـئمعبأحسنهالاايامقصاءةىا
ىأتايأبقإهمهاعرهاهـثسرارث3للصسمأ1مايثيااذه

أصلوفياأفلنأحمهاوماالميولىصاثفونحواالوإصأالثالاكال
ااةاىبعضثيو

إثاأالمهماهرادمااميدهو4ث9خمأقإهثعياالوأهوقط
طإنطاباثلمجافعدماوءإغأافمهفىاألثثأش

ثوما9ءحا41وصثءةا3إااوقهفايهث
فيكخإصا

8اكةكأااتئأكهسهصلىالأل4صأشالثىصأوعكا

الماهأللمحهنرإتأةؤكأؤال4ههأأحالى
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فعهفىالهـصأ11

يولدآأئاهـأءآالدلهمههـايدتبمأدموآهرلص
حسلمالعنههينأديم4جهمجعاءلىالهرهن
يضطومرولهنارفحتممنليفيووهلقتمه
همهوبالصيثانتوامأعينوعصلقنى
4تمإةامنهالوجهسوبالئحآالافااوراؤيتواه
لمءنملمةمقىكلااقتذغعحتجمابيةهمشبه
صعحاذبعبابهاصئمفغعيثهاايهلءنإلمعالجرى

ؤتحمالمالدةلطر1وراحادهمنخرجوقطهكاد
ادفخمنسامماقمأأولصعثىفأعايخهدالمجادثدفف

ربهائوقطءقءنقمىكاقدصياناثوهأواؤركطىاألئيجمأا

مقاهايهيلثدقدفبئعقربيابرخلىامارتوانوامنشهقحوها
ارواحانقزاعالىتاللهؤيثىنالىالشيوصمررءلىبيامقمسوادضدين
اهـقيوالثمهفىأةاويسقأتباتهأدئالقمىاالمدااسيىالجمساداهن

جمةأأسالوكرةينوندطثىأنهارؤعماههماباقولاأالتعانهاألعق
لعئربهالذىكومواتوذواتهاأدلمفيكلىامطةهعشابم4هطهونمرولبوه
تفهـرداالاواساذحعليماحئىاحمالقضلتذاش51ىإفاانقالو
علثاذاحثىأعدتهموالىبتهثةلوالاأوادتافألحهثسيهاهدثجماو

الؤمقالؤتفوالدة4ولأ1يفهوببحرانلىاادتوكحهاوبغهااهااوالد
فوماكيرهبهثوةوةأتهثامحرقالؤهدمق

داكماالهووحأيئموقاجمايثظاننىمىوق

دايصوأنمهففهـايمنعدلمجاالاومةادمج
ابهالرأوأحطمههاثقدلفوااالمحيواندماثهو

اواأنالصاوذما41الؤأمأاقواةاقاواكفوأحعأالألنافأ

افاءهفففىةؤثاآمهافأهالتصلبحثىلذالظقفيهـمفسائولىربيده
اإأيخاحثىنغثهألةؤالبءاألطرليذااأنهالكالرعضمأااقهوهنفضب2ت

يثهساصكرخلهاجمألطهويحبماسخذى81االاهقتالرئتىوالالظفحمى
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فهيحعصمإلهميثمموطويدةافابعنئىلهثوفلةاثوتبردالنفش
يرفيحلموانبودااكماقكانانالوئفيظاءبروناكمانانكانماهىئير
انهقهخألاوهنصهسعاقتلمخضاورجمارجعميدهأخطأذاوااظذبعدالحلم

وحثي9واذكاقوهلمحاعالضومىمنأمىانهويقالإههاكسقيأنعال
عغثأسهاوأنامثىئتواادتواقأقبلرهايمانالاالدبزايقبفانه

صهببماكانوربإمهالصنىالمحسصهلتاحىأنطبعهوهنأذكور
ديصفقعءلىشرميهمبمشقااكماجمؤمحقافعهوجماركبصده

بهاليى2ثىد8لهاةاشسدثهصتنفىباعوارلسعاأوقالليىآلثمبعهاكلصا15
يعفياقوباورنحهألذلعبدةوةىاأشدلجصهولمجبهام
ووهـكلهاعافهوئطذالثهنهسااحمقفاذاصهؤمملبعضهن
دعيوالأصيههأهالئكئحامممنيةإوراأصياعادايغالاثطفا

وثبهفاجأايلالشحرفاذاهؤبهموهوالىأيمالاةعلألعليبهو
عفضمادولالتاإفعنىدمموفهصمامخانثبواحاب
إثاتقربالهفولسسية1وتولىمقالسسدنمهاجآزنظهودؤتأكهة41سثلب
مذطاكلياالثد5عترااذااابهمهأوقداودأفاقةعفاىداديعؤيهأةوا

قيوشطبهومجبعلأقراجفيلدلمحعوألسهـيغمفىثداناصافيؤبوفجمأ
اواممطاذاظغيههـاإلوحهاراواليدخؤعايهائولءؤهـولمواج4ب

بنامصهـقالوهوائلشممبمصادلهوأولهنهيلىيطثههردابة
يزيدبنءمحاويالخيلىاعلطهـمطواوذءنبووطثصاحجأوصسانو

ةالامشنامقوالرلإفطراداأمصايوهبهابداشتهوباواكثرمق
لى3امهثرانلىااهيهاجدكأجمااضعوالمثلعتضالاثوابماعلىيدوأثصها

للةوأممبضلىناثومماتأمماقبالدافىايايهاوماجمقالىلخاناأبال
جمتلىالطألىطباصتووالضممافابأااالحلمحقول131تعالى
آلثءإابأطنهوتنهلاصهبهاالمحاقاحئىكأنثمقتاقههجتوألآتاألمحيل
فالبيماكأمهوالىمتمقفاوانعومااراتثرحكأهلواملفطامأاها
ذدو6قصءاللقحعالناهـأدافاكااعلىبصاالنثاآالطامامحأا
ضانإءاشءبنئئكأصتاامحتفاهأألمحؤةلهكتهاثهط
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مياملاكبابوحاصزهـموسلوئلىأهـوهوبؤعانذلكئىألىأ
بعأانكبزةاآكثىأااهلهميكاأيلواتاجمببددطهاعأ

لىوظلسلوانهمابولدكهأيهناارفىيخهميوأوخصي3بتغدالذ
عيهيرسملىبقناوليطتوأحةععمىلهأساوقىلمحكلباوااباإئعااوونآ
نهابهلعهعداعلىسصهألقمأفجأحذهروبههحتى4ارخلةباالحغبطلبهو

ممألباااألسياالنةتعملثحواوخاألفهـدالنضت5ثجلاءحمامن
حألبتفلتماختافاراهاعالافاكثرتحاوإلصابماهتىفآسهاف
اعدصمندذلكجهـتهققاالفوديتبتصجههخنىكلهبوتذك

الذكضكرضهتحايلعهااسكدانهءمعماةأنوبههاوايصتعدادماوعهمطا
نتكايحقمشهقرفاهاااذاعلينانهفيهحرالالاالمجبومثبهسلبهارا
قطمعاأبواذأسقأةانزقافعهاوالمدبهروقعلاافادقكإاو
صرورقحغاشئعخولاأيعحشوطيناعداذاانهنعلىلتيهصيقىتكيرلم
اخاهاقاذاابصااقهيؤيلىأاثرلهويعطاهصءدىنةؤقوائما
لزلناااليطالبمفاالثجالسالملعتزاتسىلهفتوقذمحهولمصدالرلا

كأصشقدالالروانآلىصوتالمهطعمدنالمنهيعوفاأهرهبطجمث
اوموتهاتهثبهاعلىيؤفىثعالهةالاهثفتظهوهنألبأالىحرضوف

يرقخابلوموهعحااقااييكأاالحلىئالمحذقهذاانويقاق
أئمماالدةمارشىأالاوكاوهومعاصبأسهيواصقثائما
اجمألكانبأصوواحلذادطتعلطأصوعلموقيةأاوباناواؤواحالوا
فااالنالفيبلصالماريسحرووعدمازءمةرجمألسىمحثلجثههأنوعااوه
لفطمهـلمحيلقةافىأما31لوؤاكلألمااهأليفثأواأصيابةالىدالهواا
فتاوضمنىالىموطاممااصغولنالواةيديناأوجاينينها

تالمجبموفتوءهيئأاةالعدمابيخيياوؤروبينانعيمأابيخيماويسعةبعلىوياألذا
إبوثوأ12جماكالمححىصودأؤافيقاداالوانوأمأهيىدإتهاوقصوأو

وأاءعاودهااانقوملقاقلإحمحونسوداتاأذالوهأأبيضااال
حداواكأبةأاقهذواللابهروأافيةهـافوا1انثاأصدمناذالصاواأق
إلثةوللىانهصوأفنااالنئهةكانأكراذتدولذوانأبويهءنرهـاةكان
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احكرزثألثوانكأناأهالأيهأثغؤمنشتآانمشمنئاتها
خفاجهبنافالاالوأفىهؤ

ضالدسكالبهثوصييئىمحنقدهشكلرياافىمحموس
االنمئاروفأقنمافيقووقالمحفالطريغسطرأمتن
ولحأبهمجلةوافثأنهودهوراضياكعلف

االقنامحلىءثيكشىولفاءافعأبمثليفئرعن
افر1

روثمانوماخمفيسبقهحريااسابمصفثوعصف
3ألهاتالدةنلجوءمجثةوياح

فصؤكمالمنسلولةءمصمحقامندطهـ

ىكاكلمأممفوإماموحفىسلحمهاونعثجممقاق
مفىةنخلوصهادحسموااسو3شحرذى

أمصيثسعقاناظرنهءا4ئحلبىطبقت
اذهعهلىاهاويمهىلميذويؤثفاهذامقابالةا
هـىااالءاااىهمهؤوالذةاقاوبهذااخةالأيها

إدالهءةقطتمافعاندهنتصاداؤجمهثرأنأحفعاهـاأرى

هقاباامافورععقانعينافىمكىءةاوالذاعةااهلعندعألفوأل
ومنهاماياوكالهـةثواصضوالسقحواقحوايهلخوصودوااالوناكثها

ثىلأوكطوءنهاماثبيامقمحاألميامامارمااىومنهامابأالمجبال
مقيإثحقابواأثساوىالثلمجومفيثعو7خرأطامنكورذانالوالمدن

مقيإثرخةلمجواانهامحداوماوماءيخاوصصطتهائبيفاتإلثاباا
هلانثاهيمئننهالذكهـاطدخوفطيوماينوكضنءوةسئينءم
لشاحالىبصوفولمحعيهوبمحثأنجفععدطكوأكىموافمةألهةاظهس
النثههاضربنبأعغهلصجرعاليهفواهـأخهمافواكة4عاثبماتحمافانإشا

باحاوخنكىاباهووحرهـىاوطردهيالتاارأةاىاوفوبت
ومقاعمواصشغمحاأليهففرجهاوتنةليهانأااءلىأدطءقواخأوروا

الهذاوءكأكاممتهاحهامأجمااسهفةمالىءلىالضهـطافإحقعوق



والجماهعهقرمايأوكطجفمخميرهماهننالمدينمجتهينمالئثىروأ
هوفعحمقشغلةابلمفىالفوراعاالهلهكيثعالإداذاىوهةيصيد
االوكامنتهتثلالخهاالالمرتفعةالمابهاالىالسثفىالتجاحداموضآلى

كاوفىمعهأاتصإثمأصغاويداالدنبضدااادتاوعهرواذألباالا
اوأيبامأتدااواسعرءلغالىاهاحركةدأقوأرحلمجوالساثاهنةثسلثا
تظاناجمانأاالمجنامحمريعةفةىداحذهاكقواكا
مثيوبالعواقذكلتتيثئكلهربأتكأتشماوانثئكلوقتكاة

ادتبماوهـفثأاوحالسهـاشتااالذمثايهافروصياصياوديجمنيا
حاهاشمجهلتيمالماهافاسهـانةوءتواازغلوتاذاطئمادرذالثهفىوهـا

أحضتيهعحمحدفقثمءالمحادامهلىعىسةوحتىلثمكاباشاغرصة
لمحاتيدابموأحهومىصذؤتذهىالبحوحثهياشابافكال
خالتراانتلربانطبعهاقعلولفأرالمحتاشلعوتبهاساولوء

لعوقأاصباعفاذارأتلطلثرفمرفيهءثوالتزالبصأوالكنهأورا
هاسكلحمحاعالقلموهتهسهبةنثىولهبهةفيى4عنقضعفايسيأصادت
اذانهااويقالمحهاربيايفدثانسانانليفرفالدهـشدوهـىبالذ

حماققهتهوجفاذاكدجماستيابموهاوانلمجناحفالؤهـءتوعتشا
ويقوكلهاجمثيصعراهماثةسخممروداافطؤالصاتغحث5أكىاافىئرهطط
تهضأنيوصقاعنثغالتئوإلولى41لتحاالىشأانايعثودرواوسيه
اووةءداطالبقالىءيمقمامحفىوفغلخاوو8ناساخءلىفياهايل
االرانعرهامقكبجمهتاشاذااخهاأهيتةامالمجبنورتانءإلى
يلاأاالرؤنممىيات2اكلهىءأيوأدماوأكلتأاهاههـاابافىثعاوا

قعثهئااعرولهذاولدلءلىاالقألبها

الطمااثهغاوافاجماوكرهاالتدإصاإباووراقلوبأن
إدطابااللمحهاالتنالىاليسوقصهعفتيعظمياءلىااوهنقاوهـ
ففجاوأوامننمئاوغبتهمةالمعوأاصاديمقوأوكحيأظه
فيايالرالركاناوفموتقالمحاقألدادؤهخهـاثةوصاسالمعظ

قابيالحهـجمونءلىةافاىواعقعاجمكوفيوانقطثالمحاغؤوول
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تةأنبابناأغرالموتجهافهزفيذهامأنجأب2احثهـ
اقسثالدؤثثسازءساشبهدد9شأرخالؤهوممطالمغبثا
لهافىاوالمحشأمناباهاالى3لدءفادم9ءالتساصفكالت

ثراليائموالزرقأبازىاأعهنافكهةالىضموئئغازىئاخيىلمئىأةأأ
ومأواهشعطالصوءدافليلصاالفهاحرهاهؤالبارىواقصكاثأاكفهوا
ذوكىأهضصرواهلردامرمفالميلالىوا4اهالاآلدالىلمثبرااساقعا5
وأليئهتايقحواعقابذالثيطابونصامحتلغةاشوأرةاال

سمقفهبآللنفسمبنرخأنادآأاءاذاطرافاوالأغصامعمفءلى
اذاصذاهـولمحرواأبردانهنمعهإظءفىاشةئىوالثيعشعم3ليافاالبصلىثثت

ساواولىجبعامنحالحئىمجوفجهاطاوشعأحاللةيروعماذ5أخطأصائد
اقعههومنلءلىمطكيملمممالمجرس5ولداللمحكالق4ؤتعألقفااالرفى

نافامنهوبأنأبردافادلهؤ4فواصلووقةاوالالردااكفهاتمرالوخفى
صصهلىانقى2محاومسدعلهالبودواالبأجما8اأمضفىلىتختصسجلررفأواث
وهوخعفعففوالخىمجانالهلىفروإفسيماباوفىممحلىاكينءنكنفى
يزضانعاحهيسهـثىؤاضهافااأتهنهجمالممطتأمايهانالهرتبناحا

سابئادماليلهوللسئهفرميلتةحثىرهظالعداوعنغالبءلىهـاءاسهثة

لهومىلمأجماقصكأناوارالمدنيلطوانكاناتوادرامحالىمصثد
أمءظأجرأءأإصقااذاهـهالناثواواالوجطيهالماءانايفمرأعلى

ذانجاداائاالناتعفىكاألمايزوةهىاأباالكالىوهادرسكلبلا
هـوارىصاالطواثالىاجفساثخالغثأاالأتفادهاوهـسقتنمحي
ةةفيذاتحجىيخعثمأهاوطيركلهنهقتالطواغدةوافيشاهىوارقأ
كلفأفهوأحفأةوا5ذكاوارروفواثنضاةبرماواصناليفىدإلقالا
ورافانممالى9الالصأؤى115ووواهـامفواإقصواقدوا
همأطينواتحةألريهااطقاأدجمهوننهيفااحمافهوصاأحواؤاجالى
ارروطدىنهبهماحمهكعاإللطهأفوجؤمئممو4طالينءاقبدكهـصنالطاال

ءودوخةصوالينأواالدونوقإلثىاثمالمحمحهبنشفيمهـأكى
الوثايكثىناأدثمافاقفامحوثؤأ3الأةةمحثدال15دقاشاهةوي
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حوألثىأن4ذثااشدبداالنخرااثشثبنصدربعبممايينأابضمحو
جعكفيشاويناغلهينفئغمن4وفداهـثدمونمسووليثمينعاوغذاه
حههاسودومخامهتخواباككفتجعةونالتىمتغرهواصاةممطر

هفثاالىتلدألنلتمالوناولمئههباثملببمقاممااللىانوأنقااهـدمودرؤث
وممددءلهفعامقوادواأالصددباكاارادالظهسالاواماآالصوا
ةخياكا9نهميهاممايفقينلعهأحراونانجمقافالةإللةواةمفهدا

نشماالدهاسكلىيدلالنهطامنثصكاانبزاةاالوقوهذا
مالهأاليمأاسمنثبلكشاصكامنكاايمةالنهاكاةاأحسنفإصاهذا
عالاذارأكلدبازلانهوذالثالولاالروآأحدماوالقلؤزاجمارحصادبهذان
لنمفئمقتاكأفاضعرقوفييهـحادانااواأخفقفلسأأذاكنف

ايودالهثزينائركاهسالحماهثاقالةالىوتهبتهفأللدثاكثرةملتفه
بافىنماابعضهـافعرمقمهجمافىوحصاتمتةأنانءدةبهمفأعر
بهاكندرةءلىفنلهراثمالملوفيكضببيخصمالظفقالفقتلهمحليه
فقاقطألبرامشهفلطاووط4عاثؤالبإفابكوبهكاالىءنويهد
أليثرافي1دبثلوفياؤزتهاصفالطفعريثمأعويهحماهصجبااهلى
هاقعتطبهااالؤهـطااللهءلىكواءمصدأشؤةافاة2أطالعت0أهافاا

مئالهاأللةدمملأأءناقهـافىفأطالكأكاهعاثهطاثافوقهـاءن
نطوراطواقهكرمفاتهءلىوابظشدلافىاطباشللصكاخفاجةيماا

كاظ4ةإطهلعثطسكثىابرىووتاجباربهكهطقكاكافى5لبممففامم
ثفئوهاباكلطثىياباولثهقنمىمقءلىيخبةأنعيقوأاراءهنالىاله
دكىكثاماصسكادحصموثامحماأايددهالوايخاأألىثاالأخمارر9وا
ولمجطايواء3وطماليالطصأبيندخالىصرىهيومما

لوالهصااللىءكاهاهااسكإلمث إووممصثا5خويركىءءا5ء

ههقوخدةىيحهتمأجموخاهلهئحالبمهاببألصصاءمذههكالءهمماتكل
دالأموءن4طىاآقالصىأنعأخاوجمالها
إشوفأوؤداقمممولطأأسيمفاكلاهككطالقبواطحمهـطوأ

االلجوآبفوم4هصدقةأالصفراجالجمكنصوهموكوهوهح
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ارلمحكغع3وأنحبااضضبوالمأهـصهاءطهووءافابنغرارمن
قينلسااصاوبلقالمنراالمنظرشصخيرالىأنأالمحوبرةفىصأنه9

وهومقعدالصقوإليأقعإجهمثهأفىمبةبالنالالحظيمذينكصالغ
4العلىاأكيظوأحلقفارءفىاصنهوابالهمغهغالاجمنزلرحالمج

حزاجهواوحوااكةإجماإطومناحلوأشداقداماءلىفااواحسن
وعدمف3صوقالةهنجمودهوفرموؤلكبوأدطفمطئوملبردمق

أطيراسأءلىواليضواياؤتالغفاليقوأعدالسببوبهذا4ثاقفاشوي
ألحهمحناامفوهوغيومأموامقلعظاالدهث2فعلهثهاللمحاتف

أممأبوتقولبازئابكالفمةبطهجمعةمجنأحهخةهمعئهطبهفقظ
حؤهاوضاوقناعغوأناسنسابااعموأبازكالاقنعسأاهدىانهالميزره
رلولميعافهـأوهباربالدابردفياجهبوهأمطاالبالوآىالخلىهو
انهوفهاءمافمانبابضووففليوجلوا9االدوماالمحدها

وصدوحوفاثأقاكرواااالوالياوالمجبالوالشواغولثمعاآلفىكب
بويمبواالوةالعزألاضوبولذالثدوشسدتهننمهوفجبنيالأ

هاولبهاويرقىسقفياؤمضاتيهالمةوقهـامحأفاؤأصةبفويىوالمقكأدمفه
فاقهأوارمللثبالتهطوهثىللغقسوبالمأيروءقسدآدءهـ

واالوهوطلمفاتامحيخمههاسواامةأاعظيمأحرالونونأنصالمحوثه
فخذفياجليلىاودهـهعأعرينهالزوو2لرءأابوناحهيئواأمنقأ

داألصطظمخفالممبعاالفقوةيفبطلواقصيهالصافنه

ؤدىجمةفيةدىضالحأمممرتاوضثاهبهادمقوأولوداالسانآسجيهادقيو
قرءلىمقةوثولثسبكةطالهصعبالدؤدهاءثهالوقففكشال

اطجضندقأاوؤلههذأفىممفأئأيعبواهتأمالهئهأمحصفورقدعل
للاليهاألمقاصاوأصثىدوتمهالمالمفكهالتاووفأكسوفم

كوعأهثىقبمنيطبهشهاومحملهثمالىفهععأويطعممأهأصطدط
اذهأتحواممياوفيؤأكلهـاهآوأافأخفالهاوءدنأيصزفطفىأا

دنوأطااقيأماواهـأارؤلتالافصىموفممااهصهءا
وإءنهأطامةفمهوثادأاؤاؤألمحفووهائابءهاقصهـال
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4ةنماحكلوظبعدهلعرباكهـأعفله
يولمالواالهباحاقىلىفدكافىآوسنانأفياونارطرفد
ألحاالهمضهفرما3مواخوبىهالتبعدألهذحمواةأ

طافىمرالوحمقانيمكألبمىدأكطالظباقتطعلىبرى
ششوثنهوأقوادماىكأضهالىقفبانحوايق

ترالدوومحفاألمجامئطوتهجؤجؤفحسأنهحغه2نقعثى
االضحراسححصزالبقوانسبخهرصثهاطالةنحمافساؤ

برالمنطاببائهيىكأجمةلمفامشاملهوتح
فلمجامنماثسشثنءبرغنبالمهطلناءقوصكق
الوإخهاتجهاجمماذطألولىاوفالسءفدفاوحاتفىط

أيرايواكلىقوفيكافصكوجههصعلىصناحيهض

نحاصاإيهااىمصرمحسقئهرايتهاحنىلطوفاريمتجغوما
انهإصثراالاجفثامنشاهيئاإبهؤوةاأصابفوةامثماههيئالءفىلفا

مماوامدلشالفااأهالواامقحوشحوصيم4ذألثوالجلىسوأيأيردمنه
مطاسأاحثىجهاسعهمقلىمحواطوأهستقبمخطدءلىهسهألمبامجاق
يعالممتبهابهاوقارقكلىةاوإلءنءلمواقطمةلىقوهمقنةاأصحتهوهـ
قمقدوفوبهاهالاتافيااومملمفءذالسقوانا

اهيهأضفاصالوءققيهالححدصوففعسصالمململىءوذللث
ريلبماباالباقأىهعلأضهمالاإصامحهاخهاخفهـاوأثثتوأسز

مخظامثالطفاسمقاألومنفسهأفووافهحئىمىالطم
لىالىظصهفهالوروهالصبطهوأولذسافاجالعأأعأهمالمطءن

اللىفأطأدالمفالفهالمجمانهثههميخاكاأحفعااأفقااهلىاقأسهعق
ماالئأالمأأفافهنا3ووالمجهـيمحالطحااوالألعفبما

والاطمفاالصفأإصأوالطالأأقثطهااث

قيلىالفاااوقمالإفيمايهأمااينإفخايالكما
عثياففمهةالعالعااثعالةاهآلنجأاألأطحثاو

ادتزدتةوالءةااؤهتفيالينفامممنه
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الؤنجهاواكاقلتهللأالمحاالدواناثهؤهيودمثهاالىيهحران

معجموبريةادبهاقسططملىمنأولانيفالواثلعفياالجمونواسفا
كرثىلموهلقسقعذةاخايمالىقنتاصثىلوأةبأيرمايتصبصرجافه

لمماطيرأعلىيهعخألثهاهينسالىلبوففظالمحناجموادينكرجلىفعرأينطعثن
لهصنصبأنلهفأحرصمداهلىكاواوتههعوفكالصرمنمارأىألمجبهة

تحوآءلىأنوعلتضواهينابعالنلهضتهثالثأهوضشصعدفأخدهحئى
فاذاظأنرىمحدزتيرهرةنثفثعاقفعنللهاذاكىوأس
عجهلغزاأمحفدايالىالحقالهشوالتشيالىحولهتوقة

عبالخساسثلموحقأتجهطاثرما
بالألةفيرمحمهأوالىبعلف4مهنفاره

هوأفالادعهأبنلدينامحيىأ
بواغابيوولومرشيأهـهنب
رحالمجطالمهطحنحصشاالظبىثا

محمنهاكانلمنفىقهكمثاجماليثالباثطادد1اكلصائدكأبقاخعقأ
غلةوفيهءعثخعالمالءجمهذاقدأدمفت41نثلىهـالمالال9حمنالصيد
ةكفكلاصظلىآأصةومداالثأاقذقالألمالصاةومماأالههـرودفههـم

دمنأوأدفاةلؤالدواينغصانافىهبالتأحمارقمقامواقسمارهطأفىيخئهقاأ
4دسخاتجقهسرايشأواىلوافيهادهؤلمالىدءىالغخباطابعثهيمثرهشعاد

هالمطمجنرجولمممافىةااالمالمورالىطصهقمففقالفعهاءلىووؤال
جماحهـابمحنكلهاوءكلتىؤلهثفداتةامافذطأجمفيرءخالصسيد

اساصفالةمفافودةممامماوااهـببدنهؤضثيلوامافمؤخيهاوأمايثهوته
4اصاشأممأقائهقدفيخآمثاللطعضهثماوؤالجموناماوا

وهلىلالاإطألاثابصألفطاقواماأهمحنلمفيمفأإلمته
آبهحلعادهماواباءااالففمهفطومنحهالاملطافحالطبهال
بخالاكاااصفياثالظبفاجمأيمامماهياأبن
فئاورصصاذالفأحيهوفىالمعىمعاومهىنطفاإافممهـء

هيمهءدعثغاالثصالااهلفمهماليهالنماثرلهأمثمومحال
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سالنامحاابوجثىكاتفةماأمعقفاعاقاالىوأالمأمالةسأل
البوفتهمهمةاوخذأللمجامالصراسبهواإناسانادئقبضذ3
اقباتقدألوحويثمأماقىىققالىوأىاماهذالدلمحافقاليرشهأيروعنم
إلعواطليعةرأحثىطبتأنبىلنااكالككاهاجمهعابهممعفهاراةاق

معهخكيمإصثوالمبعضووقضقداصطلمالمجيمثىنيصمدخالدبا
ايصنتبعأواتالسفاللثاكالطامالهؤقيللهإبضفالقائرهمحن

اولجالغاكاقالأللقعاظتيهالقالفىقصمأأل
ذومابئقاألقألظفاكثرثتلمخوتإوكاضصودطذفاؤقالرالااسرابوا
هافومااحقاصقرواواينهـاشاواباؤى1حةأفيرحمث1اتالذامق
كوهعتهدالمحلىلمجوااأوكالثنتماابصالر51كرهدذصرمحلىايهاؤنةا

وغيخانزخماخمانوةقضامقظقضلىباؤويخاقالتأهازىامثهابه8فالمبداعايم
لبيعهلمسبئوبرازثطاقاذاءثوباؤ

ىدلبحهامهيرومحاثداتواؤىكإتإقه
ووهصصعأمهسكرلعوفوالألكرتعلىدلهأصالىاتهدىهقولوأ
بطبههسهتانعلهغدايئقمالدالعناكبرأاوأنصأخعارنموبنوئل

اجهبأؤوفىلفمولهص4بفازايديهتسكنهءثهفتكمالفنىنئفعهومعمنديل
ةدواإمأؤشداواانهومىتصوالرصلمحقاذؤءسماهذالمحوألمزفين

تافأرصاثمطباءأففوتوفدكشاهفموأجرنا

شمعدقريهوالمرلةألوافمتاحتىالألواجةطتفظطرمتفاافأوأأ
لماوااهقأدوايهةمعرجمتهافأأكيقوااهارعئها41تثةفملعهماا

ومأابرينوافواهاهـ12اهاافماثمرمرمو3واحقوفافاحفوصهماال
وأىخمالىوارجالكفمسكدفاثرفريخاةفيهاثالصاروةصذأ
سهوأمالألنجتاجءلمالقلةأءنتؤجمعااخهاوأمايلمتهههويمطهلمدوا

قلىىووهـصىانعسأناألاوحدتفعسألطفطذداثلهالطتفاةمررصه

جمهملئلثأدتةهالرويوبتهالذعامههالأنأنأاللهمجبازىاا

كةهاساالفههةلهالولهكثنفافافىبابلأل4ثككلافطيلهأنواذا
مألوكرههقضافحقىجمنهالسهدفبهااالئلهففاوهاعفروحاكأ
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أضإفيوإلكرئضرمن15شدفيصدايهلعفىصالثثحنغحهعضرأ
خالدبنبولجانوأئالهارهأخومنمهبعقدأواأصقداذنائمىوته

لونهمتقعصمثىارسولاتااذونيمأسصثجأاأبوأيوبقاذبينا
دارريدقاللبانراأناؤجكمثألحاأضوباالفقالللهطنجفاهحرجلمطة

ةيضلثأمءأخذظذللثافيقاللطوفاهمأقلىوأنحيرصقامافى
اذاحتىللئهمونثأتآكةةأفىولىهامهواايديهلىعىوجتثمضنوك
دحذوتوثعهناهزهمحماهؤيرييياهـتألادأإبأااللدلؤتهككلث

حبىالططلهفأحخاىخذصدفاص5فواافىقوادوفيالبهضامنانأمسوكت
الدكىدمقوأيتالذكلفىمءفافلى5انجامنتوابثلوابئاللهفالة
شخنهلطوبطماتىعخوفىمنبغقاأعلماومحيغأنبئولكةأأنفؤئنتا

وأعواتساطاناةإاجمهةحمسنمعنىبويتصفىأاهزاانوليلرأحاد
صهلهاحالمناصالبوالوفهوالمحغافيهدصبهأناصماطانافاسنجنهثروأئههي

فةصاحبهبرنجبةفمهأللداحهأوصهيفيعقحهـاالباؤىكاكأجموق
الهوس5يدهبهوآدانلىلديا3ههاحثىلمسالهةبالةختولموشدهثك

افلىأففاهنههءنلدثوجمناتاكالوكمسيهوتبهاحأانوأطعماجميبد
أماوامأصبةلطواالففادوائتوفهامأوةلشألىؤهءسوابطميأوأ

لىهوأصواعثهيقعاخثمبيلخمفكافثصببانءلمجذلثفعهمقالمجرا
بواالنموطفلتأبانىىامنإلضدؤثاافالمالنورفاذادطآليههايدخلى

فليثكنرستتهبيىوانليهأادعظاهيصههوقبطسهافهـوحرىلددءلىع
وقهجمساواينوبننالعيماتةراوشألأدطدةااتأعاومقكمالث
وهقهعهيلىوصطيهاففوقهءلىلوؤاشدهاؤوةاؤرقافأواءولان

أحسفاصهدلرجلىءفأنميوجمايميينابعفافهأثهبامقعوثاحالرد
يمنغارادااقطاالىلأواافالعرلالهفغالأبازأا

اانصمأأسهطءاالأمثأافنمالوالطلءلمطاباؤمماأنا
رافاأئا

نهدماضالمهصاولوأفطاانهـالىااالوآقاأ
جمدحهصأيدميهطلهـقداعأمااهامهأمعاحصالأاأ
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لفائلىافيملطيقفياثثففالنجاكعمفقالمئالرجدالمبوجمقالىقمال
بمئتكالهدايهتاثفقالالطاءمقىاهاؤبماطرقكيم

القثإيخايوهاصيةلمحدااتاالبداألصاؤةأوسألهكتاصهاالموا
هـدألقلمثاللئةلملوؤ1الااواويرمالمعاوالقصفبموجم4فئالمط

دلاأمايوآينوآأفافعهاثاهـفتىبضةواشثونلوقتاذالثثدلواا
نحذلىأوقدقعلىناللعمميت

امثواهبالأودثاقمدأسقابياايوآوماأنيم

اهابححاأيكونأنواوجهوباراثخةوابهوماراباولىشثاال
فيعدأأاقمومفاهماالصدانوجمواأبوحاانمونؤيطالافي
الطاصاوصاببكتهطأنواافالقثائممحارواثكؤابرفىالأوء
وآافياسكلممحعادننوصذامعلنهفالسعمهاصثوىوالمئىاكهوةفب
رفلفاااصةثةبندمققمهنجدالةرسيقومقنباتةنلديناجاللششا

ولىوايفاالمقصوسكأذىدءفىابعبلوفاذقالصعخالرؤ
كىذكاهظؤاواخبفحهاوذعهفمملىساوصؤصيقولفيهاوصض
ووممالهإلئمصهاخورائاأصااؤومماورامهماءألافهبكمتوق

فعصهالمجأكهالملىاقدفااأتالقفةومنجأعقاتلةلمجذتابردهدقي
صانثلاوتاوهأبععوالننيهطاسإءاليراالىاالهصةلجانهقاطفالمب

إصواضاأهقهـابفناهأحاهاابهوارحاالءدأهنةاتجواغهؤسىءقاس
ءلىدرهـهبموصتهابهيالاحمااللذواتاإلامتةلممهذلةبنجوأرحوا

فىثاالصضعلوالبداخالتىالضائلىباهوةفىألعطبالعطا
صلىثثوتق5ىاوطلعششبودوهطمهفابستالرالففتقدا
اوالماتأشعذعالهجااويقبيينواجبلولمقهـىدهـ5

هأصاقمهافوطاكأنأدتاو4مالةفهدءككعىااءوتذكرقب

وهقواالوأخةواباليعاممماأطا8ؤعأنصأةاوقبض
فالعإأوأووأصهىثأوثاألشثققنقيمأفالماهةعجماىفاثيةغؤا

فأألعمهاالألهثىاتقويمقفأءأصآاولمجامإهرطاصلىاجمناث
والعواالملبأهـاعلميهايافط8ولنىاياقاأللىاوفالطلمناثالا



يفيهغلمالدىالمالمجزحتأكأوااللداهوفي9وصتفاكأردااللىأإ
محوفضىألمموواثمثىهاكأإئالمجاداأعرافلبخاويهوصثىاحصثرن

أذاشاصهتقالمهماوأنافطبوصبحالخعلبحدلىكرع19أصهاإتجعاها
لحمصرف4وصلمحكغاوانطااومندامشهفكانطالمفيلمحال

حومنهكرماإتطاحفلواصمومخؤالهاققرظمحاحمشدمنىوزكرالةا
قىعلم4الميثقلهسدلأنقيطءلىإقون1دواالىظنفطزدحهأ

ويممنمعئهلىلملمهداهاحطامهالبزاهتخفطولمىءداهافنبيه
فيااللهالظهامثاماأءفيح8جمالعينكللزنتمولىحواما

اخاربالمأطالماسعسدةبرزهألورهـىبهطعداص
الواجبعنصدلفكآثالمحعئىءتسايخطراوءت

أضهاوآاللهكاعاماشحاةلهظردتسامررممباثةبنالدبنالولظيخأ
حواماهأهعذأوءنطاقثرلتدالطحمامتألطهينعواألمجاحثقصرلذوات

المصودايعالدينابلثمقافى1نشااقأوثأتأبعامرب41بمتتى3الذ
ؤضحهءالىأكرأاقاالنؤممميرفهةودبففىلغحمماالمصرفىالو

لىايفثوالثاننلىردانعاتهلىفاراوفأطلةووإةأنالىتتوآفاذل

بيهىتفصاشعلصئىفرقفراقءلىامقىامئهاكفالصيإءقيكادرو

حيفىفىامواداءلنوداكرنوقداخفعاتءاوهقيقاإلمدةههح

اهيشعالذوهةلمهاحاه

سفاثولميرقالواقىدهممهههقأرةااأعىطأطوا
ئضفهفىههنىوتخلىسةهاهحعصاأفاعطففللوكاو

سغااومئىبهئهاءداالؤهـخضووولصوراالوراقسنالسمنالفمم
خخناقاةأوفءواكلىوفطكلققنعأرمساأالاسثوا

سفامماو418وهفا4داحانوطسكعاشف
اكدمبمأفيانأءالوعمريغقالثدهأثردابقى9االالمغرييىءقضاانالما

وةكرذاأنومفعناجؤفىشاهاله6االبمففركطاءفايثهايعآهاوالف
وأدكهكمجوهـهكاهصاعو5وءقيعءوداالالوجماضمةصاالخ
ادامهزتسقول4إمثهاءطرهىاحألهوهالىصخعلىوهلمعنمو
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معادادهمفثوالهوصتاللءكأنسنثمضايطاعهواكبابئئقئه
لىجشفيافكأنباعراس

شىظمالزنجخودمنعقودءلىأأكأكأزهـأيلىاوآحبر
سهرالمجزءخؤآلىهىريأصهساكبالمحؤئةمجاقي

مبسووعزبخوفاهنهأخوبالىاءجمهأواجااباذلمحاانراالس
حمناقاعتنتتصوضهاىيمالزسئىذااتحعهولاجمإلمهحدائقأك

صابالمحهأبنماولابهدأالتنعااانألءالمماهـمنأذافردءاإلصبابأ
شوقابأنفآسصمهئغووؤوهاموانالمحباسررقمىنالمفىبروقم
إعرفاوثعتءاوالىفنىالممثموقبألمحانكنتهووقهـاههنواهفاأوأذ
دةالوداوشدءهـاالمهواكيرأنوفىءووردهامنعنواقانالمج
لمهحوكصنهاتاوةوماؤماهطفىدالمالثرهاتلطراصنزاوطماووفي

أفاهيزةءلىثهاقومفمطضصفائهلعئدلبارةفينعطفالجةيملفىا
صادسيماعظاااذحتبالثهوضافيرنلمحااقىأهمهمقمحقالالتفاقماص

هثقفهاشملمطؤاااللطثثراووكا

بةحبااأصباأءطافهارسلقدنفتوالغعونكأنماتال
محتابماماتسعومنامتعطاؤاملفقوقتأاذاافا

مطلهاياهكثوهـواالمراونثأاصأضهاحو
صبأبالرمل51وأكشواراصانطالمحكلنبكأحأهافعلى

افمافاباؤهاوفأاظحدأياللىوافاطماوبماقدأت

حالثهألكاثامالفىاادنحدمخالافااحهقاوفمالوأكالراكالهالامماتة
أصعااأسجمأفماسصهعااهأراواوبوح9للأظاظهاهاه

وبهاضكلضفاالندعيماأنصهقاالهـابمحرلىوقرزأالسا5أؤياضئنفت
ضهوقهـالمااعأحهثفتهعاءفىوءإممىاهامحألقولموويهافههادمق
بهآنإصكألاصه9اونمحةلموااماالالخحاللحموقالؤومحفةأ

لقوأباوهيهأقاأولىاأأوةصامصاقاعاتمةثالمهاافه
اصألطرقأبأالماباهلأمأأأوفىةالمعهأومنااااوؤةف

ةفوبتامأهـأحمالأاأمادووألومأوفلطذهممطمثتهاأما
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جدههـكالريؤالعمراالولعثهبلىكالطبرأ
الىاألرمهـبىالمفلطافهلنسعمدأباجكلمق
شرأقاآاثمثهرمدداوضلىىبهعموهامالحهرووالبمل
وتبمئياهااففهلةواالامالفتهاولينهافكالغصمرنقسىسكلمعهم

ككأضهامومتوخهامدرحرهامحببههبطوهاتوافمهأوتلاالزماوفط
اوصىألنرقهـىآاوتادهاعنال8التفافهـاائفلماااوأرواقنعطافمااولأللثا
اذأثفميبلمحياةامقردهبلتانتذااأوكارللثىااقيابنادو
ظيرلغدرالصهيظولطقثصلههأناأحتىأثهارصبدتها

هاافالذكجثفارقةضةأوهغىافىفوكهاكعااوداحأفايىنى
وشفعفبنابالعوااحهاطلألنبذتعلىهااعيفيدبفضووجلىررأصض
الغماباحذاا

ظرااكقاةأو181ءأقلمقدناالمعةأاثعغاوبلمثى
مفوامممالمحوالطوفيهاوانبرىينههاكومافى

تموأالعقوبالعاأطهـأوقديسفرادؤىذااالثاتهىوالمهف
ناماتاصاغأهالصثواامثمماتدهحمودأمهأأممغقالبنادقأاروس

ةوألهاأشيمةالىوواأأافاميأأال
أاثاأأفيرهسدداظطفامال

أراءلؤخهـلة6األامحفأافاألاهالمونامالى
اهيهماوأضثيواتااطءقأقالأاهاخئمحفه

اهضكاايلمحاجقثرلضهاقيعهـهأطااضعوااليمهئ
احطوالالاافيفاخهـمياقفثوأاصه
رألىءأأهباألثىممافةهـطمهأوطئهدوأدأخؤكيأ

أاحمححبمامحاالفاثأكءثياأالط

مسالفاطشالعهـأ

ممغقائلمثأطالوفأ
شض9فأإزصالصفإدصالأامفااثم

ضهـ5ال
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ورحىبهعالنمفرانعئمثؤهاثطؤطصسأخبم
حدالمكمطواهقوأشرصدكرا4طافيراولدد

طأفىأةلكلمن4اأجحهامنظلدتاهنأالطيرءعدعنامنفسرث
مأأوايمقحمامافميؤمائيهشفوآمصوظثنافوجدواالوتادحرفعآ

قتبرمماوكعاتحبألقمئحرواشعيأعهاتمامباؤأفضامثىاوحالفىمعا
مفىعظواؤلناحهبلىفاستقيلفىالقصرذلئه8أواوقدارفييلاالوجهمذالثا

عطغاالدجمهقيهلىعطاوصهغقغمىبرقءعكأنهولىدؤعهفط
سنطرهإلذالدثتحتوتخاللهنجحالمنهاغرةدافأسبهتحعىقنما

ايبمفامحقفارنهن5نقاووقعنبرةمقهوله2قارحلاهقاهن4محاب
نسيميصرفمخيمركطوتقويماقف

كلفواويوآلومحصالاوتعبأضباومحمرأالممثإبصالحرن
صوثمفأءسكءهارهونهنطومنالدجمطق6ص

سقشوظجمطماكهـوجماسقطثسقطفاإلهالونجاليهءنلىفأر
قةوتالهممامةناصءااطومقوحصاحهصالبرءفوا

انجماناممأللهلما6الثبهعوانعيئكأنهالواشلفمابضفأالباس
وتءقاسيم8إاديىهقبهناحهقخةواقامكرافهصافلى
كعحافىدحومحفمائدجمطكاثغرفهثىالىنسابوعنقاركالىبهرابعم
أرمعئثوعلىدطيخبرعنكأغرمهوأافاسثاثممي

كلطاديمفكأيممبعضلمتهبإكداؤوقفىعامإن
ماءصاعلأتشلمجؤفثاتضهطشاعحقأاوفىأر

إمماطارؤانةتفاأللمجاةعهايالوثهمافناقعقم

رفن4وعن4وبمىلأكيئجمط9ولؤخاهضدقهعنانإيهاثافىاكأؤ
تهمصالىهواخطتصيرالإجميافتالقااهءإمنمشتامؤمق
ءضاءاافىأهـنأاإءغوصادمممؤةءناووقاارفقوارزدبراالماءون

بذدسكبتطكأاقاررباتوخحابافواىةطواخهـآخوءلىالحبم
هاكللالءيهخطفىونأكعبطكاولإئافامشعيهاخاضصف

خدالىأقطااسوهاممثهفحادالصوامهـراالإالومجمدئع
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مخافصووارزصماحترلمحاحكاعىءفطرةثىاقبلتاذأ
آوادةارمحذىاوؤواكضافاذىذتيمالهـاأأتقاأقلعتوان
قادمشةصيالقربافىبهـومواءهـهشافاددابهانأنم
ثمإممعنه8ررتو9فىتلىضاحها4لؤحهلبىوعما131اجيدهاثفاافاوى
ايخقرارهاهاقعلورتالحهطااااإعنفأمحلذءنههمميةتتنز
ويشحهاولطفيخيسةخلخوماذكاوطرهاهـادأصعإاوفىءإحىةواكرطةاما

أحماكصرحهااابااابغزخعاوتوىمهامفحعمنفوف
كائهابهثصممقبعنتةصاوكامأثطتقماأمةكأنهاءد

مجظكيددالالتشوقونجةزضاترةإكأ
مسمأمابرقالدكألةافىخاتهاىافىدبوان

كلواتغهـوبامفالحدهفالورماهاعنااضقهالحالااعقؤخم
8يريهامنككقءلموا4لذتكلصإئماطرأداولورقهصاماموطارتمده
االلمحقتحعنؤوؤ81خاةرانهاءنطكصنةلأالباأدرك8حعقابشأ

ذرااكأسها4آنىصةأناشهافيفهترأتتقثاةواشالمنوفوتة3
ثىاالئىعيمهواوخفالذرمفراكاوعامم4اصىكالى1رصااوااصىاحاا

باثحبواذاللطءبالرأنسىاواواالفلىلىسأكأاإلمعانىوحالوه

أوالغصنيويقكاقذاتءبارؤتوفمنصهواوأئاتثزتة

تيشهـالمالبوستررربومهقاةمفااحموةلطاوااخهـافوتهخدةقووا

وجعاحدإالينوسهاجاثهااونةلالبارداناهءصهكأكاوؤموسةلهافىا
فىلىاصدبسحطبأنهرالهأباللفىالمةأونةصعكلبطأاتيحها

يستدةقاراشعامقلهلهظقاءهـإخهاراهصلىاللىاأنحعافويفهزا

يهأتالدشحةاألبئايههسمالىركاخباااايرءخلخااثوغالىاممبا
فتعوجأصموأقهءلىيهاةالرتبوماةءلىايااأهـلو

هحلاللمحعالعكأنةالمطادزافأدهصعةأبواكأحهأجته
باأهـنومحنماثرءألءودكلمبدهـفالوءطاطإأءلى

االأكنحهكوااافىورمهجمأواديأكوأوإلمحقيؤ
طاألخ14يوثلفىصاوصوءلمالؤووووصم
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يائه7ؤءلى4ادالءتباءقويسهنوأ4رادءإمحهقىأسادصىاهضد
لهذرموةممىإلهوبكذقصفصلهداءتعاوافقعقفيثابنكدهسطام

فىافىلهتربوهدؤاالربععاسهصبلمحنوفيإبهعرامهإخالنما
شدادوأدمبسنمهفعنلقبممرافضهلهصنلق5هشءث

8إمافيثحسء4دطبنققشومنةمداديهأنهوخوادأاسررو
راسهواةأةكاحيقؤديهابصثىلمةاتهفءضاافارتحأأخعوأثثا

ازاوا5اقالرالشمهلءقواىباتالدعالدلوققمذنطبموجعلى
لؤاءىؤدشابتمزاواشواهقأاالمجبالففقاالبهدوياأحؤلةعتاواكرا
أشبحغلهفىوادثلىاسهنهوروالدومضتبيثرلموهـأليالىا

كرانألهلىاالإفالثاوفيرباوملفوظالرمق1هئمطيوما
دانقرةرفأمساموأصثاعنادسكءصةثوحححاكضالله

صراذهفلىصائةأرهعضةصكفوعلمحةولؤكأببفدطارهنامدرو
ناءتاؤبهامبضالهرنجفهونعاهـالىمشمضراابهبهمأدرهـىدؤ
مناأفالتؤددابأتكأكاقدأفاسقدافالمتهءقابكاايهواذقههـة

طيهررعاياابقلىلطؤكاأفأمتوانيهعئمفاةفسعابائاحطتالمناس
تدأهاذابناانمالعدهلمحشضؤمناباا2ووألبمالدى

تجاآيهواخاصقلدعةثأواولطكامحلؤكالمجت
ؤالهااعوهنقاوهاكفهاءحعقطيروااشى

هتءناهانسهتإااذاخوفانصماالوأمثن
دةتورهامامأولاحهـاحركاصهابفنوثقيثةءوءبءقاهااؤبأ

ضذهـؤهـررعأوعاوددردصوعةهوت91اجماحةقادأخطووط
نزليةويالمجؤءنءقالهرثخادعالقكذاثهـالبالابدمهـهبوثمياأ

أوخكوهاإثراءلدداووفعأهقىأااصفماهاببهاحأعقابهمقاالعصع
بقىقدسأتطإفوفغهأابوبمحزاثنالرفقهاثؤياطفىءامن

اباقيراالءفافااخآلشنفآواخفاوءممىصأحاويطكرمما
اممالرألهونجمه6والفيضاابرقىهـهواثقراابافوءسىالث
وارحاالرإلحثةققنوتجبادواوحوقهفااثحطفخةثاكيميمء
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كاوهادضمصيعمهثيحاومرمادسعبفىحمورامئدوأسهشه
كايتوبههصثئحهعناناوءماركسالنذقاإلعآ3تحهسةعقيئ
وصيهامددمنلى

هثفاوي6األفىوألمجؤطيمقلعافقااازاورا

بفهذمحافادجالهعولمجةحسهة

عطوايدمهخؤقىمفامطعالعهومحمفمخاالكأصاؤههصبرمجاكل
ابهوافافارالمنمرنهـالعزقاجممآئلاتاطائاوممصهلىمرفلء
ألىممنالءثلهجلهأجمهبيرعنعهثواكهسشحرقطهنسءةرف3أ
بسالياهعاؤمحنىوهشؤوهزعهكامفىغولؤقاهوصابرخلهاألرض4و

نءنامحودمة4الءامذوأنودظتانريفدرهوألمسمو
انوالراخىسدأوأدالمجىساوصافهالمحثواكلناصور4نصحلي41اذ

ورمالهصامنىشمولهاأافأفأمماحايتهـإهتهإنثوصقأئماوجلالوافال

بحدجلهدلىافأهوىالمجالقثتفاونؤثانصحاالهتركأفهءينتاهالتة
الماالوفوخكانهونجعهصإهالثثرءلىكافانغعإمقناوألي
صهئاوإلرقافدبدثفحتهمققاقلىطتحمهضاومابوغالةمق

هـنيأرهةمةطأعؤدةإلهءمعرصلهاوت

امعروقبخوفىتصاطاضيدأسهاكوؤل
فارمماماعذصةءنكبخازاينورماهوثمامثرصأدىاتثبالهفا
الىبهوءرلإسالههلههففادهةصىاااووأثارهنالتقن
وفاعدخءذوحنقاروفاثاءحماءامعافالهزمصبهوأقتوذقهؤ

أمأصهاقمملهء4ءأكبأهماؤعاقفاوماءطقإمصقابصفاقشهمماشوال
صأثؤعائاهاأهفئفاناوديافىصجتأيالأاذاناوناليروء

رووماخرجأامقثهالىوووهـةقوحصؤووهـابهفأاحمورما
لمهبهمديلىأمميفطلرمذتهكأدطشإلمحالوبهفأثحءاطوفيعيف

ياإلثدجموشخاابامنهيةضديئإفيلونهءنوعمنعلأيهوأصوأ
خبمايهأخضاىاخاليماارءمفكلكلحطفىب

ذقأعإلفاصكعافكلاءنهوفيادتغوافاه
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لىفىأواحيهحرأودأيدطءآعنقهداؤوسصمهأنه
اثمررحفيغكامحفغهالمحرودقىقطح9نجدقههعهرأثحااؤبةف
كأنةندهثىجمافىضدأالوذلىاععجعنانوآضدرالمهلطوفأوا
بدرالةعدهـوىزط21دوهلىاجأمافمبع

وآحفهـمبيفثأجفوذءابداحينادالمجؤعفىكا
الركرممنفطورراضأوسهرم4شهـةسأسودح

دأ2وهحهادااالتألثالمجاعهنجحعنصفرتدأغهاباالىقوماكاههقى
اؤبوزبباسآعثياطلىهانقسهددبهاوكلىاجبالواصفثاااوالق
وماأظايادشطوأقيتعاثةءإفضأادحإإلنجهاهاحعوفطجبا

ثددااالرصقك4وأاسشالكرهـأتبسوأعتهصثمولقلىءأطكلنرفطا
وأصبناعظامن16يخاىلمفيامقوقابهمثىاومتوياحمااعابماااغط
جمالدينابثاقافثااكتبناؤقاصثقوناادييئمنثتناالىشي

ليمروةىهةوسهدهـاثاإابنالىااطعاناىكبيخاووهشىاقةانلفي

وتجلعاجمايويدهكوبالمؤلدهبنأكالهممااتالنا2قالههدوامليااارسلم
دتمهـواليال4ببغيرجناخهابخإصهامالتصترفماوارحامن

آماكاناءحتاأللىثصلألمأكالىابهنآبافىابةاهـهلىءوتص
كألاآتلىقهالممصروددمهق41ءةكااقلمهوهابسعهدلطيوالفح
هثبصأنشثزادقاتضاثصجرتثهردغامنجمارارحبراءن

خاكأممالفركالواليوقواأءعايمداليصطعومنائالثةنألاوكدجهؤنا
وط3اليلقىبألاالرفاألوقىيثىصمحاأفىموإلنارمقهاجذوةام
كرالنبفىماتحوسابهمنطرءنذآىأصفقلثنطعطاىو
شاقيخأوؤقالمااعؤيؤءلطعنينآقيلأالثخوسمهتزإلثمئاالر
قعونبةفموانىءطااجشغوزحمتاوء5فىقوادمهءأ

أطإلولىاالىاالصرصهاووفأنرااهتبنافااؤ9ءلىدمأوحمثا

وكهالى1أتافىوبيهـمأتااقرتكأاالجموأوألهصالجكاكالهانفىالمحاقه
هالملءنهـناتفافىفيمضهووضوالخهنكوءفاءنلهودؤءتيديكابهيئتهعبا
أثوور4أشطورادععودهـحصلىعتهللهاثيوااد4ةطحنآجمسنص
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اتجؤدصقراوتارةمالتريمقتاوهبطثههاوعيودبهايقرىسجوبره
الهمفقعدفاءوضهـ9تهةدفتأثقصيراالمحرامورجلنعتعافىالةشهأ

أضامحواصىببيمىألىشرجالهذاالماناصينكأدرالمفقالهذامالفقاذ
سجرفيمحاءتجأليطوادالىبنالمحسنءلىايتدشارشرفارالوؤ4تنا

لىلفابنللهاةهىوكاتهاتأسيفابعقبفىسيفافو3عتقلؤانيب
بمعنقاوعاغفاةرقكقبؤوقاعمحىالمييئوههاقأقيطا

تذفأبةقيةثوفييوكالمابابلىأوأويادهاهااردلرزتجمعهاءنلهأصو
وتيمحهاهـفاذالوزاوقزتءورقها

لبادافىىكصاكإافعلأقىبممىثمىالىاناالدبأهلل
لىوالمجاطكإافوكشبءعهصثتاىأبدالذكىانوالمج

ودأافى4مراءعفأسولمنجنبهيديهماليدهحماوإ
لىلصحداااغلياقاألملبتخةسادماإدهءنأنفسحث
دتلمالىأبقنىايدىىاميهشوتىإأسةالتقول
ولدىأودرهأدعحينىأاهءحيهبعدطقخاماممألهـ

يدرلخيئالىااتةنصبقالدجمناجمإلأضقابهماحهثبععالاالمدقومنأقات
ف5لنالفمجكلااللةدلىأمابازهاصمررةمشأثرالومحماوكىاخفرىاحسقالدين
وآلهرفبئسئىءنرضانأمحميسيلىعلاسالمواإصالةثوواانآ

ازمخهيهمنالحمائداالزالفقدقوأقمواوكلياهانج
هذه4ةفألوأصةاحقأحفامراوراازلطفاؤالأمحةلطءنأئاءلى

ااوطةأقثأهاردةجلىءلىواأءمسالط1اابهاصاقراءهدلشعوىفالئةا
كاجآالىالفتخرسوالحروألضعمالفاقوقىتهوبيىوالقحثمحلىدل

3كاختاوؤلمألءهـالىساإةإمؤومهءلاضموبغفالمماقآدإالوابئه
بملمابممي11الهباولونعهأقرءصالطافيمملولساههـاوءالذررة

أيتمقزجداوأليممخادهفهااالصوتتىااصيولامموتهابألم

وناماديداإتالمممىإمإثولسظةعىولىالمجوارخآأماءلمذمحتوارصهص
وعالتمحبالههـ4ذشاءباصلموكافاأهمفامرناوهـاالابال
ااالىكائدأةتانعمالهاانهبابكافدهواكثرةمععاإاكاسمأ



3

اشؤءوجيدهعنزئدةعغائمهوكلدهحينصهيمعبالءلموانأم51أوا
بيعهرشلوقاربكاوبمحندهمنبرممبهضموكلطاءعأوعلهافعوكل
الافاهوتعيبأالوخطللىقارحاووحريراثوومادممعزمامأيالمسهـ

ق2لمابوةاولوكلمألقاراؤوواعاليحعاف4بافوحعثاولودسارمهـ
منححبهاوآهشهفاولىالهاعااكهاوطولؤاالكالدروخباهـ41لديمهن

سائرأبصادذوكطصاءمعيراكاعبانحمادهأمندالوأوهعزاثدارا

ضارىاقائنمذاهـقققنعناهسنعفايئءوللمحاشادقيالصاوالافى
لهفاكرثرىوارظاسقءناهذجوأوءأينادىسشارءهدنهءبوإوا

وإجمابأبمطارتهاهاعاأليتهاكالونيطوحففاوحمااألبحاتهذهوواية

لهنسااابراية4بيمابوحماهصوأرتهأنعاقاواثانرىضباهههءناشاذبها
االممالفضاابالينىءلىالمفقيبأناللمططيه3قىكاكأماغاندثةةثثالم
ابرلثعاالهـداالآكةحمسفالىواكرابروكلهبيذماىقثىلاث

فؤيخإقسااباكاااذنابريهالدهرلابماموبئصرضهاوقمىالتا
وكهىأثاهـتعاتلفهانالذىإقريخاكاألماحها6اللالمزبثيومواه
القويحأفيتعفااهوعنالدىوبهوؤعزمهدمفرءالمحأفؤلكوياإلث
بعاالينجحادىقإةلبفطلمتورابرإءده8اإثااوقاتؤ4ةوص

بقاىءوتواالألبأيمصالعضإبنلهكالفىواللهاحدهاغيرحم9
اجماهيمفيمماكوإثياباثلهنعكعضالهاءلىةابتاكلذثياب
تالحمى2عوىطوظقةءمجتازقالكنتصانادرببصا

دههـايغلىفمىطهورطاطءالاتقدخثهاعراةرأتتماهـةاوسط

اااإليوفالالمساءافىيدأمافلءناووغفىعافاةةلوءرولىمحهـ
بةبهوكطوالمماهالمجالصةمنلمطفأوثمإقنطؤوالماايخاهـمثأبعىصرؤماناضط
هقاأدالدطفلى1صافينتاطرعقباأومياوؤ8اااكلنسثبيافاوا
محهافاممثثأ16اجتوالكابهابمظىوءاتقفهـفاهة
االاأوصقهقابابافأفأنأضأووراالؤقادأاافناأن

هاعثةدثخالىخثىاطفضاالووكىاادكهيممااإقاهـقطبضهغااممالرصقا

الىيجاالويرددنالموساىفاأالرمقدليلهأوتوكقهالرإقمااق
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محردورةارئالحةالثورنااببنلىحدأبائمثماءلهنالفه
دبهالضمشهاسشبمىسعارحنعههبكصامنالولمحاخماهغ

حكوةلىدوالننامصقراءاحموابواملكاالمجدءةصافأصبهعوابهوار
ومماذكالمساوالملوفنخىاراسالنالهتفاتإقاهالقهالاأهو

ىأوصاقلىاناكهيىماخبهخرانوإعالؤدراللهايمنىامحبدهوالءابرفي
صصلىمححدروههوفيالىويأهـىللألكروجمهفئيمخهمهعبايناسمو

اغرمحطألافيمهفاومقأذعةأأديلقيئهءنممئقفةءقمممقرمه
قىلفهصالدلثهبهارمأحلبهاضاااهاكهسوداداكانكوعالةمبم

أنمعزعنأظنانأأؤمطفسأتلذاوحمحكنعهواالرمحرنمبنالع
لهيمكأدلمفااالطهـاجمللطوأفاغوأشةاصمعىلواففمهوأص

اعربهوىكقىتتشنماوتردكالبردأقعةءقصوطغريمفها
أوودتانرفاطامفههـعقلثارلاكووثفلوكوضت
وعق3ااكامودااوعيفكذذاهردتاالمثرادأطوادأوردلىءا
أدجمعووضهباؤجرتهانأشهبوهمالجبربفسكلطامنيعزإطلىجم

شمفىاالينيهصيموراضؤعوواالمابؤاابيفصهثارثقيهـسبرظيهاد
ثآمفهظهأموافثأءنماطدرأصربهكتواااوالمحثىكىءجربه
ادىإدفنايأالىألحمعهواعكعقاماإوالمسهريزاليضاقلمفمهادكلث

اهـارحفكرصثى9طحس3حمرأأرمىاهأتجكأعرضاتقطعفاهورطلفيشاباتتنص
8دءصوراباحمهصاقدلرؤستوعسوردجمناءللؤاوح5يختبعىج

اجوقولرماؤهاجووىحمةاوظاهـكأيمنميههاااجمعاضمواصن
امخدرانكأنحمالشالطاوقلمحعثهااأالشقالةرىحهـرى

وووقهمحاءكاتبملرلىباضياودادبىاسافهداووورالضهاعفوا
4فيةؤووبئءاتدفطاوساأأشرظمالىطائوثايمقسأصاضهصامفيرء

صاالةتضرورباطأساأنياكاضهردطءببوإطأحمقلرباكاذناب
طاصصابياوقوبرضمكو3مهالمثتأطكتااقدسطصىطحمط
افيأفالطخالمحعقوالربوالقطاالفشاالممافأكانفا
اتكنملىرأاأدففلىحكةأطهاأبتاكلالثفىأمانتهضالمضم
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ناررذالثءهمقكياجموققمقأفردواثهاعاتويلىباا
البعانخاأعالنوكايومكردولءهصثذاالثهنامرهشل

صأمحليةختأمهاااضفناىااييااكردناعفارحاندذومساقطوقرأرته
اصاوتوطمننافوافالدلىإظاهـاؤهـأوألمحفتنامالوالداءهاضها
ضيضئانطابثالصاغاصامجدونقععالمرهاقافيصبناءنوتالدغأ
ولموكأفاب9برالكلل2قديسونجامحقانصهـتهيركوامثهاواالوابداالوايذ

وخطمابئدسالثاكراحوالرباضكالىمثهطعبالبابحثا

5ليالذانتئكاوثمكألذوابلمىاوفمعخثىمحيبكماوفت
يهةوذءمادوصوطةنهياضهصالمما31نصرضراافصرطئمحط
دبنذوةوحذاةممىثوتجمتذيبواخالسيبطاعقهلهربس

وءصاخمولىاألءنلادراكهفطاقوهـاكهاورفلالهءن
االومحقعلىحط9اصؤسلواذافهولؤننطوىااذاومفونفالمباذا

وجذعايهاومربقىيسلفامىكهالعنهالقميوادهامخفالالخفوننل
أالولاذاحرقلموبوباسهمابينالساوباماناقأنموفامحألمبه

انإلساطبوالصوحلاحجنحزءلىفلظبىلمتبععافسافطكألوهمليعي
القروحىباألمجروجداىوبنفسمالشهأدجبالىاجلسعةاملى
تكاثمقهاكالمولسفاقيوأثاللذكاةاهفعأجاالروحلسلبامسخ

لسثوتهبباضهاخقاإطقراوكرتهنككدروحبدىهديعضنالة
خهوففتهايدصاخعهمحنرأقرأمحفوقهتقدفرثمطاقحتمصثتهب

ناقلوأدكةاالأقغةداليبلطت4نأوأطلقهءلىثصانيهىؤنجفنجه
لظفوتهوناس9أويمبقىألصارنأبنففرتهتفارورءيهوخوتإهيحها

المغااشثههشىفلىءاوألافوجىلىااحمفاهنلى4واطمهـاعشدااللحال

اتحؤبهقثائمكأنلمحمعالوباوضعرجمهاالمرادصووضمحناؤواههـاقتضط
دالغقمعنطوجثىأوحررطثاافىامالضثمالبوذكمناهاينىفمادرئام

يوطهرإسه4ؤثدأامابناذلدأاعاتبعةامناهقفقادرجليووأما
اناالالواهينإلصفأععتيدألفاءاوؤخهويهىومجتاالواواةشنطوهق
هـآنأمالهشباقعقواققرحتملهالقأشواهينااقوآهقمقاوتىح
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وءكاكلعناويمناوامحاجديذهوأايهصرفالهوا
ألءمهمأمتاالمحثاافقادادافىحثىطريفاجهلىلىلفأفواعنلحمأكما

دهيلسابقفائحدد4ضوؤمنعاهـنهالثشيأاويصاباثاعجمكأنه
جمااوجصروىكددلهجمقمثلرأسأوحواوسلنكةخرةمنأئهالصدوص

معيابيحاهفهقلقرنوقلىاحداهلطفافازوعدثرزثامحنقف
كرهكأخقااهادةامنهاتوقدبيجعهاببهغاهول4يسرأاخشعنلىو

الىيناءخهاثعلواذقنأناهاتحأيالكفذهحمةوحنابهافولة
اقهاأأحومالمثرادكاتيهصأدقأبالوعسداةطاناطمنإدقأاثس

أثوتظهوءنىلمقرونكالمحاصابطنؤاثاسىتوأقهامنياالكلوجمنعلث
هاودالىوأستعالئهوهافرحابافواعقدفدالغولللىافمه
البهابلىأكاليمكلئمتوامحصابيرالوشهقعصلىتردتالصتيألئهايسفا

أكانيهمامه1فيرقاأفأيخظومحندالفقمىالىأمه2أخصكللههإلخفلىخيت
طوأئقهينأنهاركأخهامجاوىفهحرهامؤفكواناكانحتلفهأوعه
مارتاأعفيقطعتفالططوررفوظاأفوافتمونامفوظآوفإؤ

وانعيأثرأدبسيهنشئامقاالكأزيئاالاتقعىاوهاضستؤلينامتاكأعواضه
واجتاتتهافتهرتينقامغكئراوعكىأيهيئاممسفردصقنا

بسنغواخااأشفؤاقواافىاتايممبةاكأتكاوتةكققتض
المناالهولىاصفاهاغممماللهءلمجهامثئرفيونمجموبهنفبادرناهامبمافاحهاأ

ضهآكمحظىاقابكمثطىأواأوأصاليماهالظكالعةوسى
وأحدللنثوادممامهقلثأظانءقلسثانطذةاوءهأؤالنأدء

لدينإصاحياموروقراافييهلىامهىشلمطإفااديأاأإلهأمصاماصبمافطل
إكوفأفأأألملىاايهط

يأفنإفالأىطرالدارألتثىقموفأكرالنااطااذا

سكيهلنافيهطإفةاذالىهوبممكالوحاليمحفهالىحهمىيفالفح
فهـالأعااالوأ

عاألفقههيئأنأيناقاهالاال6أفوقعأها
أءققلة6الأدأأاىأمماغاقاأبأاأخونأ
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مهثسلياالموغباتاتهالفاىالنامالىمحرنجض1لفاضاوآلامقأ
سدصسبشاهيناالحمسانئنثرعهالعفىوعةإلءكطشةاكيئرات2كراصهـا

أعصاحبعنبهواسذهرامنايهااصبهابمأيهثرةمطشىوصسيل
كثقراوبةزاممامهاتلىوليابرزيرنهألتعتمأطيرداراو9

ارالؤنأفالتوعر9اسطرهدباخؤجؤيدالقدرق
رالطق5سلأهشلىيهوكاعلهصيوفييحساوسدعاصادلموسلةأصممءقت
فأنجقهشاظلدأفمتخننضدكلرغداإلوؤقتأأجلةدحمص

ماصيردادهولىوهـريثهالهامودرثلؤىوانقيودوركااثال

كنعألثقوالدعايعفكوافيمدففيهامنلالتجئقولبأنديوأجددا
لتىنجاثهأفيحياذالديشيئاطربية3ادظافىبهيىلطاصتىاالرمحقفىصؤقه
حبيىافضلىلىاروصقشدأثثىلملوكمصاثداقىأصالصكاوأئداكاله

فافلثروزساملؤرثغرأألسمااجمتباأددأفإللوشىوامشتهالص
اؤدبسعاالفاهواإثرمامذهأقذضائواإلوصقنتممانكاما

تعرفادصيمنماأكثابوجهاحسنمالدوالىرتالدنانبسعاكمائماواحة
بممشواينيثهأازثصرحباحاةوصذاوادىيمءانضوهفعه
ونحرأءصاذاتإفوخاالتإجماراالهقالمرحبهساواناالىمغأ

تإمكاةأءفاآالمحطواالبءحلتالؤحعصفهوأمهاتالربتعقات
ذاكلتهباافيمااالوافثقابلمحنيناهـاءنجمفةثأهـحهذات

ففثاوائبهاوضابمعلزتالمعسثرلوالمطانغؤادكالواالسعفح
وءنفادراغواالسباذانظوتصامحامخيفصىحطمحاوتالممماءح
ووضاتحبىووصأفواونتاعاامحاشناوكاصعمرخاو
الورقتأماشاصدانقويةكلوبعقستانمنزلكلامامعفررووض

كأحمنىاكثمفالنياةالذافمادتاياالطعايوبصاذبةوداق9اا
قيءكأيشؤمانكلالهنآيثويفاأوقاتفعفالمهوالثعلىءخثهاكمان
وخسيرإوقاتهمنلماؤماأحهسنلىماداراءتعثمحيمثىزمانبابرسلى

لفوعطاأحلىدامحزهوؤنالقنسواأمهدكطحرودىنابالذاتهمقائعتها
لركىدناثرمانالطيهالصااقدوأهااوفعامافىاثساوبهمنالوحهثىواخذنا
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ركصعلالمحمالألكط2عاعصبةالسرورالمئوقممعرنجاعدوجهدقال
يلىضابمهلطمصولخمامهألغبالىظالاراإلماافىجمعوثمفىصاتممدورا
ضندمةهـالعقبىبهقدحمدالقوبممللىاالقضيبفعططفعةأغبد
عدكةءورقاإشتيديهنأقوساىالحفاسفإلمنهقرصااقرإن
هـملأبهخفوأءاالزهوااللىاالضيارصهقاالاالونةسثصه

باالوتاثىنصغطااواوطمما9اآلفاغفئالمممثسبهالرالعقيئممالؤت

قه3دمفىئلهمابماشبامغروقبماثثطبأوحالؤناياهشلامغ
ثرأطاأحهالمحاوصمعاوللهاضمالمشيرلماسامعةعلوقهعةوانةولهن

ثةلشأتطفلماتبالثأواثاثاؤبلشهابشياطيناعالفمنهاقارب
اللمالتىدأمصدقاخوأقمؤقابمفزلتصثىتقذفوهىأحزمبا
خهأشهااقعامالقهءرفىالطزلمحرادجذوعوادلنءدالمحهالهف
وكةطحئهطديمعدتالرمطتخوىقىصمكرفطمنؤتزلفلحواائهلم
رراماىآءنإقلحالوابهتسثالقرمىالمخوبتقمداصاالورم18ترؤا

الدىفىبدويرىوا3رقمفهسطثصكاالءثآلثاهدكااسلرامز
كتشموأوأعنفيالساهوهمقاذاهماسافىهمدللطيوايخانجالمحم

تثوقيأرقءالمهـكرركاسفآبؤأصمالوركاابهوكطووءدمآفأا
تخهكالهءقمتمبحهـأصالضباؤهيىانحقىكلمنبالجنادقاالحوف

4دأفيتححاالولسامهصنحتجتوالديإللىأذكتإصاسةقدلممتىع
ءنتابعماقىنهنيماسةقدمهاراإكالغتهدوخهامندكأاوؤهيتبعهصجنهاء4
عنأمقن1نضأريدرجكأنهءلىوبمامؤءإيهاحبوجأصنهفوصكل

أعبنىاأللدلثسحإطإفاموكوانجشمابأجمايلثهنثولابهبطفىي
4ةناصطموادظهففخاسهعقابثاهفاهمجلافمممرحوابما
سككرقيجمالمغوأطتضتقاالعؤضةاأخذامضقاا

تفهاكرااعاءلىمقلىتألاقعءرنوفامجلمإطرافاخحال4ذ3كير11
ءفرلثفهىمبمامفهـؤهمسلإلتبمرؤمماىيسأكيماوابيفالاحىا

طهككأنهواهثحعانادصمىطعكلسوىايرأاثطؤهمقوكأل
إندوعأأكأالعةألادالسثاؤمنباياسنعقافاأصمتاهنأمحاوكا
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حثىاالوتاوجهابأءينأضثرارىءايناقممتزللميهفراألمحئىتورأ
كاريالدتديناوغىأكاومرعالخبكللىساقطصنالورادامةكدث

مامعتؤذنببأىمدئلولمقحعصتعةادنجااطتوأصروتحعقسئا
ينأدمقرامنءثأغوياالوجههـامموجوكلهـالصيئثارصإأ4بو

ىجهنشاملثقضىاالمآنمنتماويرصقلمينووجهـفيوهبعصأعرة
لىذأهافواحلاوحهافيلىكوأمرالصيالباميدالملوفيالن
تغدوحيثكانابالرزقواثغةصأواعاالبهالىكاتىابهوأرحآصبهـصلهالذى

االقطاراللمسثىاضفىومثدالمعاقاللهعبمارناءلىبمالنااصاوفكث
مثالائمثصهاالىظالياللهتافاهاالكأنمدحااذىصخل
صانااووؤمنكأصخاالن81ؤفكمغنامنحمالبىاإحلراحاوياحؤ
أصالحباويامااةواءبئاالمالدفىأحهطاحثاالمابثممائثثقيتوك

ضالمثعنام8اامجوفألمتاطدربطءضبواحابمزلشيمكل
صوففامحدوهكتلتقدقؤأدهإزلمحومكلهقزادصاثرءنهعديدا

قلىدبأروصطهـقنجالموةخمطقآثهمماهـثوكلرفأفهالهىةاشكلطتة
4انائدط5قاصثىدوصأيدهكاةمعتاصيدذأهب5بلناشاه
وكلحاهصاسهشدتصحثىثايافيمنكانءفى4عنفافىهرهاعاما
زكالىاةضرامطاذومقلةوالرواحوكلىإمواصلىابرماحبلىهـهة

لىهعكرراطثااأسيدلىلفهفهابكاكأكاائداميماتثشوى
ايدااومقثبق9اوواألومقالىىباغورجذوإاطهذ

نكأنهلههميىانصقالردخحالفيمسيانإاروااالتمعنناطامفوا
تاثيممرعكاسكأنهاالطكااحرؤعبأسنءقابوعألتااليه

ورىءداكثآحماالماوجباصهمتةءرقرنقداهـهيمفشهىأطائرمن
ذءاالرلمحيمثألذئعظحديايمأقوطرداباةوإلبشعاءاووالظاال

اصكدأدهـؤتتحوؤداذهى4سإللىاأقالعهامالصادتاهـافنبجنرى
لكااةءثااذراله2اكرلمحاعفىمقممادأفوأىممأاهاممحى

سايهادمنكأنهماصقبابالصاأءمستقلكراالواااياؤهيادد
نابراتةادمامأبمصىابهفوناءلمملىعلههاهافىبماالأشوقزد
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قاسلالمحهغسوبوكلمغلهالبناللمالمحظفكهأهاصرخطامثلىراأبما
أطاوناضو4محبامفالهـساالفئاةدناثلفغإوكلماصافيمالثحاكوثأبهـتأ

نهااحومىكأكاآاالدراكهمابقىإقنالوكملثىضىثباض
أنساندمقذالرأكطإقواوامرابلممحنلموصأكيموامصكأ

عنيشفه8اذناآلبوجملهروطأهعيض5يدقاعؤءمورهألاالمريخ
هعوبةدطالأممبواهالهامقراياوصأمدءلىابمغاىعورطمي

مبهاتىلمسأيئنقمشةبهاكطهعشعنأقدباائدعنمفثوالمس
دناخكوهـأصردىضماتينماودثأطاهارصببناتحةالمورابهاتاغاذحتى

زلمسامخفاهكأخءحيزبزأأاطءلموهايياتدامدكأتجغرهأفاقملىو
ثاةأاتاايرتسحئىءالدالجأفىحؤاكلاالمحساجءدطامأكرشتزل
قتشبتهاكلقصمالخيوقدءاريءلتأجمعااكابعلىوعهبرصو

هدصعالوبطاوارىاااافاصتقباتكهاصااالىشلفناالكلحعث

بهرفازطابصزةأعفرءلىاابصكشسواقرةااالالوحمثلىفىيفعلناقرحها

منممنأنادااهنمختدانبامغاهـأبولدكلاهرؤعلىلمنإلث

كانماىاءكأاأقفلبىإقماضالىبتجهفههثولييةتلىبصانه
مالاالوصاديشذدىءكطآاآلاذءهثتدهـوالةنقمعاطيرعنااكثى

االلىبخاياتشوللزظجودصحكلكانندوألتاأليهيل
بإصاوطؤحتودالمهبا8باهرحتكمكابداهكجطقصقا

دمشهطحثااكلالخبلىفومظبامولفطوووداالض
تءاآاإمهاأجغةدرتفاءةجمىاإلفروهنالمحكاعنبوملطثمبمال

أوطأةكانوووودايشتمقمروكأنهنةساغلبهرحىلمواواصقاالعهـا
الموتاهـكىشهـاوصرصكأنوههإذماءمزامقاوووضةمجربرهالةا

ذاولثههقافىلمحيمممحالإلأمنظرؤحهطليؤأكرهاوالناوعصبى
عنانهوقحظغوألديناهنتقدماثعلناذواهمعأدعنأىسناوالما

مءنممثىقيثانعراحولب6كاهـرااالمالطءليعهونعخاماحهفضلى
أاشفقرينوراوقينمواقهرلوووافيحيلىاؤينأفافثطا

كأأنالمجمتءلىغىينإحمهماءناأاءحموارتحنىليئاالفجماالمجؤاهذكق
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طالغيفوبموقعالممالىلمقصقرافوغهينشتهثمبيهأتهماكرلفي

الثسريدءلىلامنوانفمقرتفعاماابنأاناذأهمافصصوهمماملىونأ
بهنحاوضيثىفهالعدوطبرهوأيختهمامبلةكعماثموقهصالهـما

شوهتهفىاإلهالةومنأقيرهمآكااطيرواءساالائهاعارأعدادلمحاناجلكا
اجميمبهأحثر5ئموسلعهولىمنهمايكلطلفلسانضيري4وليائهال
قالواهنافىمبئبقيخمايخظررونبوعةمودوإلمحطفةمفوصاجع

اشمحاإثرموفحااؤفهواحدمهماءنكلخ2مإمثحسن11وربم
احقلمحطناقرمنحعكطاأهدكأفىوعونأطيرجمنمحاالعكلنقه

دمغأيدينممتأيديهابينأدالمملوروانهىثنااالمحبوبمقايلةذا

يأفيلعموكفاقهاذكطاكوحمبالميمويمثىفيبيجماااجمعأنهموألناماتكوا
ئائدالمجالجةةابفيمنمفقولمللىوايئائرفىأكنقدققلىكر

الحناءاالاهثععوواايهدالاأممالاوماجعهونسامويةاهأفوا

بنومحصكهالمضأيالدينشوفمفاافىاللىاناللعااموالفاردبنالدكشدا
للهاوحمهـميربطينأالدفيفضلاألثلمانجادأبجمإماداالمالالنصالا
ليطت

وبهوفنالطاأومثثغرىاأولاالماجمأءوظ
كثلميئركلوادبجماماخلمروهقاتاوذأخايم

بهيمشهثكنثسبألهوءالنبؤدتضؤحلواووفىع

بقعمميبهةوديثبرقاةوالعمائماويهقل
بهتقاتالطاصهفايوتأحأجدلالحلابهصتبتى
4تجوومحنئعتطمطربهعنصعفاقوحسنثهائلهقفنى
ويخائمحعمىلمحاشتوفاوهءدهمراصهوث

لىنىعاوالىوفطنةجمهثهفهناه

ميهوداهأمفالىانقاجمهالىعامحافأييهمحنصتاةفي
هوقعبمخمجمصتهامضهاافااقلةاوقبى
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ثحصلىاكافاءودلىرإتمنهاوأيهنلىةألكهض
ودالوالمنساالضتةالمامالساباتظاراي3

بعدننافىأقاتتةهألممأوتخثعآظاولبتذ
جثناامنئتهىا

يهةثالأبلذااوهوالءتزوااأفواأهيرأبميأللوصئىعحاأقثىل1

حمفيوجمهنجهافوبرالدهرعالهةظمحمىوكيرةيمفمدقافمشهواويو
الذكواألناثكرهجمثماولدتاذاالنثىااقالطيةغرهااناثامنلوأمعاب

كاأليهوقحثىابهتشلمحثىرسضهأاملىالىرثمفىثصبهافاألناث
يسئهيمائهةمااسفلالخفرذكرسضاأبااقحظاتجاإوعبمزلمهغيهآبةا
اآلسقاممنئةبرالحطفقاوالفىلمبطهضهءنفيلملدالموان61وبءانثى8اال
برمفالمحلىتقةثالنههثبقانضرهكقدرمانزوهءلى2أنوتانث

حكهاهـاااتمالىوولدواليعزلداكامىاللوةبنطههايأافىدرإلضل
طوشوهدمقيالبولهأكاؤتسنهمائتىلكالواكثومهفةزئلعمرها

حتىاثبواالمجولملينلمحصرالمحعفمواوهوكشكلوأربئإوئطمىثالثطقاله
لممنعمغمدهبهوبئماوليىحبفهلنووبألدا4دومعااسدودأهببئالماخاكأن

أدأستفيهايستدسانو4دمحمىلمنلىلستطااؤجماستطيألقأدواولمملماهق
حرىدمحلىااللمحلتهةاثفآلامميراوحثومنبشتوأحسنهةقمعئ
بابئاالذدشثربننىوهووهـدرداالننتاجانهقالوتالمحيرصيرااولا

آوألدممثهاقجفجهاةففوبتااالاعدةهاوحشىاو5لهعهمنافات
2ءثاهثولاممشطأحينأيوااتوونمهروأاالساأععامعن
لشبهحهواقواقثالىينءنمحمافينلؤءدتولدءننهدزأاطفظرلذو
يهوآلذحإعبواداروواعإيبقظأكاامحتؤوالنمااحدهما

أبوأكاسادةأبءدودهىأأبفيوشصيئقءدشىأماقوالهيىارح
اتأيئاإبلدكانوسوأمحقبياهيياتأنااةيئمغاارجأا

آيدهوالناياطنهامانافاناداههبأفنعةالفاةإخااالناالماوال
ويمىباوأأمرأأجمبمفظووصقوأووهدتفثهباعمغئها

أكلصأواكدؤفوأبمدفىءوجأوكهوأفوفوكومأوأنفر
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هاوءهليألوخالفصاغهاهنلعناشهافلىأولمحظها4اتهـلاحا

أجلوجعلهاورهـفهابمواظرسعولحهونفهاببداخأثارهارهوافهبن
وجهيعمسوروضهمشبروذنوقرصكرومناهلبذاتحدوور

4يالراالثصاتمةيمانمازاذنانكأجمتئغهعوجوراسعؤج
صاداالجفهسثمبوائلبةزمنالبنةبباإلوشبمصاهعهاالطوافه

االرخبالزةعؤراعطةانؤلىكنهآعنتهاألعتبارثوضهناالةوأءث
أحاحماحزيخامماوبئيمصاالمنثئىعةصنقشهلموطسهـاحةةواحلى

معىاعشعهاصبتخنلفأوانوهـىئجالمبمنماهأااحعقول1
دحصراأثوالىالوملاكألمساغلمأالنهابيعقاالروامثممنهابسنء

وامبربالصثنوهىدمإديممثئىوضفرامفروألوائهاحئىبوءنف
خيرمنمنهلدهمايهىالويلمااروحمارأعؤانهههولأواأمهنناالصزا5

كطبههدجمسهوادآطلببهعتاعقظلنسيمااستفثقافقدالماولىووث
حردةيةحثىصوادؤامنهقربؤفىأبهواذارامحطاوهلةاؤلمنسهصه

ثربفهصحاويردلشدؤمنسبلثماؤهيرىئلمحهظلاشبمكريموابلطاا
غالمةوفياكتطابأمذلطاالماهييامصيلشآةاغمساألصاجكاالمحاهن
وله4بئلىشافما4بقعلباألمتدبرايسسهغلوهوإليدضثصهة

تبويللىاأيسقاوا8انعشاويهطهىلاماكنميىفهمتمنان
مدؤااوادهلممهواذايايصعإفااوموثضىبيمقافىلهـواذاخدععبقوونه

كالىاوأبدولغوابافلكاثمحعاصئمااقاووضثوافرلهثانمطن
طلهالؤحمث5ولؤؤدلهظصادوالالمجحصومىالمقعدوأيطب

هطمثىدلويطويرقديذلفهفااجرأستحريكالمحذلكيفاضاذأ
الظايىبرألحتةكحرواليبقىفمذلالماوبينبيفهأعهلسدلدبانا

يوصفوهقنبااببعفهوروتصىدهـاثتواممذاققىعرفةوالحذا
نوحابهذيدقوالمجصوهءضاشااملقاهسةثرنااتباسعىوبحواصحده
قافكاداحمقحرااودقهمداتقدمماجهمثبريأسوونهحرأصحردوالممسككفالى
جمأةثةخهمانابينخدوايءالرأنأهطاؤهـواقووناوانتصايفاالفا

حداكلنزيرالعبوحهـهصميناالسعدقافثهفيهمنينخارأيضين
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العزالانمحالودوالهباقبنثنىجمالةليهيعهثابأالغترىنهمادون
توصضهمبنتيثهايرسيعنحشأنأهمدبلمحااالتبملغرمن
معثيعوأطيباداحثميمئدايرسىنمرديئاوبئفيدأبااثكادفيلئ

مجخءقدموىألفضلىوالىداحودأيهاقمخعقئياةالدفوهس
لىااكأتنصىثياداانؤفيوفمعرشةاوقشمقووهافطالمحسدما

فاقامبلاتثهرجمنزإةىفعكمعدفالتالصررجعالهااوهذهاالعظ
وعق9وعلمتكيوممطاسردالدآامذااذاحمسسكلأممهـاثؤفي

ففياوئئغيطبأفاالحكلهمىوتنطبأافاؤملىئحتىلموتإهطااأ
قالىوأخذونهفىبرالبوالافجحوجأممارىواالصماثفاوزفتسقطهاقاب
مطحترعيااألمذااتخألبهاةإبضاأوتاداانجميضرذثأااهلان
المرمماثوجمينهذفيتفامصةافافئفالثيىكانلاعقسقطتفاذاسقطؤ

وووداثسا

كؤاللاسنمحاانقلى5الثاياناجقلهلىهفااننثلمانيفجغاؤلىفالو
صاجكرنأكأدصةاقىأواالمحباوهؤلجفدالعقجرابالساوشعلغزلاالى

منأدوهافيهآالمجالىاقمةالمحةوعؤماالآالفىايهاممجاهـفوابهاوىلا
مبعضقالملكا

قيىناظويناأيديمانإنهطبهتعطثصكزلفا
صلوعخهواالرادهبذاتاطالطوفالمحثامغضوعنةهضي
لىمينالمقالتىاحمهطدطاؤهرستخكوههنتنعلااذ

لطولعطللموومتواقناصوتقااحينمغبأحسق
آمحووكالى

ظلىلمبهختلةاولةوبهعاللمجحدطوانسالإمسةاو
رراهثأدقاحموهـةوةبهانجهاتقازرآسهلىء

االطآحرطعغساءقمعبهىدرابهلدوؤهـةغوههقامجال
ظبهاندهافرطمقمألأكأحثهىفقمبامجتوؤداد

مهلمحمالبضكوهملطلطؤالمطاردخغهاائدالملمعقلمحعهومنالاالأخواع
حأوأوادهقىيأبماما6مااتهودمه9اابههالفحكلدهوأن
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ينطحهفاإصدمهالمحياتترذهاخكبرتمؤلهواذانجىقرنتئ
الدئهافتيصرلمحلملتجنرد14وكرنهاالصسنه

ومنماؤيماديولذلهرماوممماكاأحدهاإبربئالمجمئى1لوحمثىناحامقأخوأ
المحارمموبئالناحايأمقالباماؤههأوسرتهمراديلمعالهأفىداوم
نافعمهديلدراجاكمفههـطممثموإلوسبهدونصادهطبهونويمعهاالم

لبايخامنوفطلهاكلىوأوظاوبومدطلمطذاطاالوجةإصكفانء
ؤبلهميناحوفىدفعصةاخشامناالسكماعقاوهـهةحاأصقواذا
صافومنواذااتماانالفاوطلحقالمجبيهطلهالسلطاخاادا

لالمحصفثاوالععجمايضافودمأغهمفهعموعامنريةدهنايعالقا
فيمبرايقالرصأرعولالمحامفيسلانحقاوتديو

اطهبوبعلتهاإساالداقاقرمئاماردقايونددجمهاغاثلوحبقرااعخ
دجدفى2فاذاشلىممهـاطضوثمممعانساكامبيثدمناألىأصرحاموديهاما

سبهىعزاالهـابراعزاوأوالدهالنعاجوالعسينداطالمواناكأعصواضصل
فرإفماوامجؤضلمجأؤجاثنوععجانووالىجؤذرحذرابها
بلداجفىالايعهاقا81هيولدعااعةوهحرفريرصائردةوافرفرخ

داداوالسوبوا

فاذاقرنهطلعذااددمةلفامثمفشمطالأؤلثمايولدجمهفواتيلظاخواصأ
هفاؤيدءلهاليمهتانااثواليزالكذكآثمذمنفهولصقؤتهكت
ضيهمحركسوولعدمالهقالحنعفهاالهالبتشلنعمانادمحمجعفربقوسأل
ظجااأنخلموالهـا7يىانثلهؤقالطمالمحيةأعلمماريسوزالتهفيادإفقالطفالى

أقدضوراوادوأاالىطيولددماقر4واايدهؤكأعحةوباالصحىن
2اصثرراكثوءسالدمضهأقدواأجروالمايالمبقروطتهاملىمن

4كدزثكالثفمابثوأوويودفلههديبساداكاسوداءالنهالمحرتك
منهأمحنةممىأشدما6المحتمتطوؤكهرذوغذاتفباهاوثخوميةيث

كاحاافوبمكإلثذىلمحهـأالمحاءفىحاهاذاوانهوآأسانماعففكل
محرققوطأسدسووهعهاويخافوثيااتبهفرصهالزئخاطاكرأ4

مسيأاكشاءامقومماوتهءةهرفىالسبادتهوءثثرجبمشىيعنو
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الرجلىكادأدهقتمكؤنةالمطعاكشدجمهاكبمااذاشوتبده
نيولذةدلهوسىاجمساعدصكعلشئءنصممااخمههامبمحمهرهمنا
بالمحلتىاسعووأذخيةفالافكلدبههـشعرقمدلبسفيبعوأ

ابالذنالبدء4لعاصآوالوااالخهنصكلثرسمعوالطثعالباداةتةح
يطؤوافلهصعرفضلابهكدهن

ثقفماقآألثاابأكللىزةباهـجامنابأالكطباعلىاآقولأ
ووجمابواالشمحعظمدشطريهأحكوالثعبلنوعكذاهانمامقالذ

لةقاولىحهى1دةوئسقلشهااالفحهامنإهصفاا3حينالذنثىاألحمت

ستبعداأنفماكعتولشهويناذركتونانهيهوينصهوناولدهاالدرورعلى
همنالذصثبددغلعئهطعشدمطاوقفتثىفاتلخراامنانسذاوأقول

رصدألعترأفاعلىفتنىاوصكايةكاملءلهااه5والتاراالثثرفيايئ
طاداهاوؤلطفوصتهائةوعناسشثلألثنةسحوادثوئذمرناأل

يبهطهموأواشعواكأثصأصاآاوفرجوذحهرندانالهارنجافرإاصديق
لنثلميونمقثىأوتارةذكواتارةنحأنرامنكازسهكانفانفعقث

وفوججلىراؤدجمادالثمصونابنتىكألخنثىاالالفىؤكونواال
بنتولهحاوأنايابرفىيوةنتفعالمنهببماهوأصفأعقبثمخطالا
ونبؤتكررجلهاثطلقدافاذسفةعشئكوضهممىالطلمذاصضقفقعتحا

العينهفضهحةتنامبواالذكروجلاهواةفرجلهطنفلهالمحية
الظوسبذرلبعالاوهىوجأجهههنأخذهالعهاحنىالضامى51ورجماحا

أحمقمماإقاتظهتأثوانوماحتانامؤأؤاقحاججلصحهاالبابئان
لليئإلرألمعردالدمصوأحالشعرأءابثقيارالداذخنيأنشدفىما
نبىافئفولهحهفاحلةأببئينلدافشهـابلماللا

ملمالأساماتدنؤاسمنهمذاميشةبأوقوم

يخامصضهمءثمفتملوكصرأصهمنبأوا
إبيتواولىاتلمجرافثنئاعرفانهالهحءممابأمفاهئاأقلى

فحأهلالإيشاياولوارصفحهاءصالدينأبلشىشالولمجمقهكاهاا
لعرباوتزعممأحلطيالؤحديافىلذألثإمجرماتتاارأتاانباالانيقالى
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ووخسغهرهاليمونأصاوهـكأمممالمرأةفايافبئلمالنه4ربفيااق
أصرعلدينقصدشئابسجايهاثاققملىقياسهعرواالئمدالطنبووفىو
جمطءلىاالظأوهـحهوارقلصعوداليهافأتهواكأصرسأاحهمف
بلاأقاالأنرهافلعالحنىلطابىمغالظةمفولحوائمهاهىخهأحز
هـلاالفاذالثفعلىةآالاذلكعليىألنحنىلمحاذقانصلقاوانفاوها

4ثؤاأاثواكأهابفيقتنىاافىورتجاهشتاالثرفيهتىالفثلى
أيهاوثلتفيهتجغأنمدقىالذىالممىلىاقوبتوازا
وممانافعهاهوايىناان8بنارالكلمايؤأطباهالمائديعنصعهخوا

يابدالشعليعوعادالليضدالمامسعهخاواللومفاومهـالمن
االمعافىرصةااءنحقرنجوفاصنىشأوابخواناذهعهكلفا
خبئاالشاذاخمىاإمتسدووبرهط8حالالنالناجيدامحفعكونمحرعراسهأو
بمطءذاشربتامأمحتهاتدوأتحقاةانصااعلىكعبماألعوابلمقو
الشسعرعونحهساودماغهأالمواةخاتأخألتهاواذاوسداباقأ

أهئرأبااتطرحثرهراؤ6اقوبابالمحلىيحقلعإلطوضاتامنالمشوف

غؤالنأوالكاخهنحرانفرااهجالمبامنالندابيينافأبفاوأومذ
بالعيلطأص3اصاعاجغطمجووثابأيرهااحطافحطفهصضوواعينة

ئهعفحررأالوحاليعانهإمةباؤدغللوسوارهإتبرطوفااخواؤاره
برإئرقمعأفوشيهنأوكأسأهربيعامصيرفىاوكربكأألصائح

عشداوفربوجمابكصدهصعالىدضساهامانينقىالطواايدينا
تمفيده

ويقالىمندإلراذواتخكرناهوانماذالمباهحءنضعاءآلاقول1
كانوانيربطافىواناديصاءصاعكنممكلالالنهءندااصاحةكانوان

وللمدوبلىكصانوانائواثيطلمحثفااحدونوثهقووثاحجعولهيقنص
اذثعالىوتأةوحراىحانأهـاوجودشفىرلهسكرباوزانذنانا

ونلسمهفاوفيءومرأواعماههفتننخنىأدطعرإلأائهينكيطاهقتخأق
يدترأثىاسترممرلىمارلسيةباتسثطأنعاهةواوألتعأكانتوانطيهاجةالدصا

نظاليهم11ذهوجدولماطائفالواافىهأثهماومودهلىرما



231

عل3عألةالمهلىعلههاأجرىبهـشاووالطيربلىاينظبمااثنالسادا
هأقولاصالمحندأودبأناجملىفطرففاللأئاطائرفقاللايمثط
لفواثىحمأانهاوافلوط3ايمااالمجملهنؤثراوامقولرأشهـا
لالباخعاماشبهوةمأوالمنقاروالمجناحوالريعثىااومنلمجوآمةفىا
ومغأكهويضهيئأربععفقطاابععطاقلومهايثىاالفش
جءناصوهغثئوجدلماهاجمطأعالمدهـاطوالحثىساضهاتضعجهيهاأط

ددىنثمهدءثطبدئهأتعيازاالمحضننيبهاهئيهخهاةبييصثعطىنرثمالا
بيضهامكثضنهفوكىانعذمهجمقبههولطادالبأمحرجهاروهى

يهاضوبممثرثاهبالمرقلؤاواووفخهالثايهاصأصادوالاهوتاهـ
هومحةابنقوتهذاتئهئوءلىلمحذالثءفىاا

شباحازنداطبهثئلىوكرمبضفدكالالالوترصنىفا
حناطانوىفىبهقهوتلىءصماابامحبهكةص

4نىوكفاصفارهعدماهوممامحضضهتألثامةايفمهامحمقاخهالىظ
اداخيابافهـافتعدىوأدمحفهنولدديالعدنحئى8ئهواولتركهمازعش
نثااالوهثنلمحضاالذصفيهاقبوثوجيؤاالذلمجاالنانوهوصوجت

أاحداملهوتاجهعاذارجلنذىومأهـصمشاإماجمىمعباولباال
صهاللمحجو4ضىة5اامفياشبئفافعامةاخرمحماخالبااسعتعاد

آالنعاعالأذأرإمافرءنهالنسانايعرفلمماالوحشىالمحوانانلطويقا
ديدثةعظيموانكانتهومحظآمهدرالثالهلابثءحماوفانشاودلب

نعاطوانأطفاليمذااإحوبهالمجمأوالجموىأعالغوبيااسالا
طفوبممححلياافىمعهأجسهاالنعهةدعرففانهئبمداحآلمركاءنثءكفا

وفىاثهبهضموبأكىانرلضكلوهكئرءقاءنثناعاالئحةبعدفشنءفى
أنماههمنآحقهالقثأإمرباميرأمعالتةنهنلمعامقبهممثوةلشعمالمهةحأ
قةسخاؤثىارأنمتكللىالىافرأيخاحقأسأأقي1هـعأداذاحمغهـاءن

الطاذأستغهابهوقءررواألشولشديداحالمطمحلأاوقوونه

لةيضحءنقهدوهثاوأشهدححندأمضوفهاإعفأاواو
كوحهثيدلمحدلددواووائياالبطأأمثلهلمايبماثويمأكصامجؤقاثمهـممال
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هدسجونجهزفجحوففىافدهتالمحرحثىعيإلولماصهرحمحثىولنأل
إمماأجموذناث2قهاحماحاملىءلهايررهثاونويحىائهامآةلىالعاءل

يرالنرأغوهذنحموا5األستهرإألشعاوكلىجماأللقعناهمادأا
ثالانددونادابلوالهند2الدستربةدامهؤمحموهوالندل
المختااذمناديلوبرهايفمهمنيلمارشؤفبذالعين81حمرأللوفياخايخيه

لسغبردانلركثاوببوالنحتيقهمالمنهافزولالمارألمتأحمهفىفعتأ
فهاوالتحترفينلئناربأنباقكاتاذاالوبرهآهنادنعنوثدهاعل

اتةثفااوفعهءنضديحفويفوخأإلداائرةعاضدلساأنننوفرعم
لغمرفااديلواثمنملولعثهوفئفىبكوألمئهانحرجلناروايدخل
فاباطنواالطنهىلنعاماصيةخانتلمحظاهوهكامحوانثهذاهخاصان

والممااثالمسافيكأفيىلبادثأبوعوقدمحههرنالامنانبمأمموانكل
ذقلرالمحامةبمالئومحلىرحاأمعدلئيةلملامقبيأقسىلمقاالم

قأسلمنمآاأحموهاللونفيممنكلنومحوماعهدوهفبليرولماخهمابهامع
ومشعلالمألدبقدواحلاالكانمصرهفىشلكألنحهجنالثدأ

دنفسهيههينلفلمكهوممقاسخفثنميهموداادافىوأههافىقطاراطف
فلحالشثساهالئىالىبهكاثةهلىوجعلفطوسطهوجاس4اثأعدكأ
3هاالافأنلوحوكادلسافاآطكالنطتصادطلنعامواشلهةلوهوقضى

اههااثدعاجمقمنهلمحييلىقوقاحيرةفيفهافمقفصاواءثراهدمهثيط

احةضفييمابرأقمأأبروصفأ1اثكرممأيزئدالمطهق
أولصهخاةومحاصلالزهردةفحفوطعاوب
رازالضتحررقىةفتاهاىءثالةةامحعااقآءسهءنكل
اوكاءحمامحةةأظتكرعتءلىاأالمفقارخسبةمخض
واوأولمحارباالولاثءنبئخثاالداساحنقوبمالي

أشواوال
الهءلىكالمحفلهلدبتأاكالىاألسا

جلىدىدايهالالنعامةلءهذأفههواللىبيطس2و
إهاليافيطاومماااناالنالطياإبثكفىابأممطقاىأإطاو11
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قعهسبهنوصموهيهوذتيجانامىافىاوحصخاغهران5وابللىالفوسمم

بوثثمرعتهدهلمجا1والخهالهوبنفاوبوثةاعهماوودصما8
فبعدأشممقألنثهاهـواافئنانثىكاتاذاصيماطادثإلمافبهح

هالذكاكىأالبعدهنوثههانتاونهلىصمهياللثبهأسثلمعمفئاالياهق

بيفهعهـثوةإمسنهآفنثىاهحلىواحرقايمفىزحثىالوخالخيايةورةا
ؤهنئويشهوبلئتأربهؤءنادسومقابعاصقكئرفىالتبماوأوأ

ووباذاحضفهاباالنثىالعبنهحميرةواالثجرورقتأفالمحر

ضقالتقوىءلىأجةوالدصأجالدبيضيكتصفامجضنوأهـإيممق

نحافمكتاعأيهمأخببهاجةلدأدنألتعاهاالطبنهطفىهامينممبضةكأفنأ
أفووخامجئوجيأعكاسبيضهنفوكيخرصا8ىا5دفعآعغهققةأن
بأفعاهطاوسعإشااناطيقأوالويممفئيهمقتالدىكمافىاأىءقاوأط
خالقهوبهاويشهصمنقىثههمايإبهمقاعنمجرجأنمنهحضهافيةوان

اليعبم4وهذأمةسعنةكطخمساوصحثوقيعألاوعىالطوألطارءم
أسىالنإحؤيخاانجهةأهأمالتاأالوصف11هـاهاأ

8المحاللىءنصئالفيمعثكاليالطيهأهى
الغنأضسةكالرزبفوقهوقاأكالهافألوضة

فدأفهاحألةصاههـستأوماقأءيءفثنالفاد
كالظءبالمحدوممهمسناليمااءوثأاافوقاالالفه
المح4ثكوألةطمورمماطافاانكإتة

و

هغظراكههمنهالالمنانىأأمااأخاأهش

اقيصثفاصناهوىحيجميذاققالمفضك
أخقوالشهفاوهـسىممنفهفرعمحضوفاكااال

بصواوأسهقة5أ3ىألفهتىف
واكىمامةءالأمفاإقأأنصاو
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أوولفعلالوةلزهـااأسداألاونواممىالخباباأ

خااثالمكعنزلةفجهاتهعألعنااهزفىاشرفالئهأوألوانمسايدانامه
يمألماأصابلظسقناقوشواافوجهامةوتهماوقوفمأعمهلغوبئ

كاللييم2آلبضحهاوئواحلىابراثالثاجمىاواشانالبائعف
وينعذللئاجبأعأبوهثممآلثلالانغبرمنسهفثركةوالحم

شتىأالءضاهدفوجوسلمحةوفييئحئىبعدالمزالمرةتيشالبضعة

حاتخإقهعنمألصدسمإالهنفيخث9فقرضامهتائثمصحررةا
وكافأثسخةنجوواضلى2اداقضابعهالذكراجهااليقوقىضعمادامت

صارفهنتكااننثىلذكرااطاردلتدروااتعايمبالنفسهالكضاا
درستهرلىلىابقعة81باخع4دةومحنعتهدفتكنلمواننضهامقاهثنله

وصؤااحدمنسدوللثمماالءنالذكوبرممنهنثذتألفملثافاومناش

جه2اوقلةوصموءداواربذامميحافمثاعألواياوصقالقصاوا

يخافرلمياالإقودابططيماوورجمطعباامقلغيرهيثهمأ4المحاالى
مياحداتأولمحشمسة92مقىاذالشبعوهأسباخامناثرهالفىكلوالثأقىء35

سثرةالدامامةقهنواثيومينقيمثكلأواذاكلهـااليأوحاقيووحيده
فزجاثلىارحعالبااوامعيجعواإلبماءشجأاثلعدلئومعالئها
كلوأودادع96امأامقلوءباوأذاخاقهمحبالياذأؤفدأممهثكلبكا
والحدانساناالءكىالتوحضامقصياماامق4أثاأحباكفا

لهدحوابصقيذالثمرملهأيتعثىمفىولثمبعان5لوحربهفانهطيمالواصآلن
أحبكلمطإصامولىواباايوذوأققايداليوالكلضفههثىثسالض

ايتحممأقطفىرافاادأداذاافانه4ءلمىقاذاكعاذالصانحةوالعهومللا

محالمهطاأاوصقاخصاهظسوصنذاوبهوا4محالباحنهباصكأااح
المسوازءنأااأنلقنواوهناأكاإاحتهجأالاصابلأوادذقاذا
لمبهطتلةيالعىضةثحمحالهسوالممنياطالفعمهوحنتالحاكلوأ

فيءممهألهجبفهقة8بهثأشاثبئالجمصفويهاوفالونخىإفوهـبالنهووكان
دوالددثا3سالى9ه2أطنهوروااصاممواءتاأاهـفوءنأتدإألوت



ألنه51اشتراؤهابماأئئكوئمائئاهـمن2نلىوةاكواررامقا
لعجبهابرادماتقواالمحعلنلرهنايةؤعدجومثىلالظماممالعزجمعاكريه

انهوادبئنحوععافىاأثأمحفظامكنالثغفهاضىوالفاصمهتاالنظوال
ضرباهناليرجعيقابلىوأيهشيراواقعيهتعيراءالخبعيععم
اصؤرهواكأجموفيصبعفالليغالهلذمنيالالددكاماوالمجوأص

االنثىأققالثوجهاةكؤبراسهدأواألخفيقامخالمحااليفزاالفؤا
كرمنأئرفيانمطقواوولىأاهذااليعمهحالواالذثرأيرأمن

ادقيأباحمسوالمحؤلكاأأيئهزآفاقواليفؤعاأحداذاعليئانهتهداط
زاثاالهرءدمويئفهرالخوفودلمفصلكذهومعؤمقاكلشكطوهولولى

منىأمنانهمكلمفاذاهققمكاناجلخمحالحثىهوباممضتهنهوأقءكن
مأهلمواقبمحلئديداكاحرلالمولمجبمىالىلمجأوالمحمسهـلىكانوانماؤا
عيهةبتانهلهكاشم4شىيكدعوايفوهلمأخذهنلشقطيصيهولماحد
لبطمفى51ذشىموفه4بزنأبنهخمنىياديناةسداذائتمواليافلفبععا
لدكلنهكاأبانخقهبحلاثنىةثبيدفحضربهأرلاااليماانبهلىأبثانهما

وان4محضذواتبهابينفصلبئبةفيذبههثيفوهـفىاارهيمويخمحضه
8أصكيشمفتفولهذفعندولصناوهولمحؤوفاذاعلعهئماوثبفامقاأ

إلمرجممانهالأشباعائمحأمنيالتأانهامحرهثسمقحيهافصهيميئلهو
مائومغجلدهوضعىثمنهاأفىمثئلىلطأهـوألبهكفؤافهها

كامحاقوائمهومثىلطاصاالمرأةوداليدوءنخاودهاثاقطشسعورهأ
يركبحتىاهمى81المطواذاجنهرهمكانهمنخرلىثحرولاأضيرا
ادممقاون6م8الطياااثلذثاوالتفاوقأذنهدمحيقبعقوظرهدء

فجوجيعفبعمحظامهئهدناالواذاعالباجذيةطفالهضاالس
4زثوليهاصأللةواقرةةامق5ادجفولذالنلمحاوةامفامثهاكاجموج

يهرآئامىاةاإخحدمغواحمىعاوقديطولىءبطنهساقةالملطاالخآا
اسهقمنانفرباذادهيثولؤمقالياالعديعبصاالقهصوموفى

معادالهذلثةعالهصاحهكبامنويهبئ5امعرألسةصموغيوأ
كبهىاهقأالالثليماممانالطالاولتة

لماألف
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رقلعتفتأحرومصطكمومدنجوبرقانايحهخانيقالهخواأ
مبمحيممقويقاالرطماووجعالعواسبرواؤحيرمضعننجأبق

بهيطعدمحهفنأزيرافشضبعسلسارتهماعاملىأمنيؤهن4ص
حفاشوهىداراللىتصنعانهنهايلىامغبأدؤيهوصفأنالعتر

فيسعطانبروعذمأسااقصفاوصماصاووبئىوخعالرفانشرمق
الماتثئهـالؤإل8إأثآضنهللهارفكاعفأنينعقاقيهاوفال

ععانشانلعهاحيةيائطازيدأيوفهولقسبيهوافوا
وثبالغكليصميطأبإلءنضالتلأأفقالوقداحفهعنهالتهوضثأل
لطأأبصكايخجطكامبعقسارغه2الهوهعمقولطرفهشكطعط

اهـضغكااوانهـمصنانوءتالىعوخسذبدقكذاهامصرجمسا
غسالعفتولدولىدرساعدبوهلهمهوهلروقمرهانو

يفترعنصق9اخأراكادقافملمحماجنبومخااثئأباكفثشبيه
لظثمرجمىثيذاروبرهـرفرنابهكلوكافهرشكقحرىهعاولط
االاللثثتفادضهتلمشالهنجفثىنهيرمقلطبرقء5اافات

اطقوضامصوخونظإتوساحيوناجمظتواألرجسلكلتلىوأ
قاهوالقرنقداما8ءبمطمبرعدمىبرشلهبوبرثدنأمادنلهال

ثموطافىامحوضكحيمايلىااهوسشكأشىشجما
عثهاخنااالشداقاقامىادخهطادكاصبأيخابلدل

اتأيمنلصعهدليبأواوفأل
ثأواوهؤئهـاتةاوزودواأجيؤهاورداداوود

غهدنيهالبامجلهفىبثأفوارسابدمقضب

لمتحاثاعويهارفاالثبرانهاالالرهانةوصفي

حلوالهـيقنارالةالدتاءفظغاالمينأهبالتهاقثى
العلهمحثهأكأهتهؤصيصهشؤمامنءيامركطاطأ

اكألرواضهكأيعإلفولىاويودعقرته
ممشخوالنطهأمشذهءثاعغصهةيهفءفىط4فأف
الممممجمادأجمهحاكبفثأغااالىمخافهقمولط



قدئرجثيميرمحمأءصعابنللهافىممأمحب12صألعرالممدثاشوجم
أفرسعفأيفلأالسافوهاجه9يستهفوهلىاأسدورائرثىمى

يقىافقساللفرمفآلقأمكقكفزاعادادهفضرالهممهفطسلأسكئ
أهـاذأئاةثفا

محفصالديةيلقيمطويموالخايعاكؤآانمحافئ
أهنهاوحاأ

الممملوالارآاخرتذاءلمنبربسومافىاثالعفواأ

اصقداعديثالمجافينجاامباللىأوفا
دباقلمجمهايائاواأميرءمشةصقمخيافايممث2ا

فوهاللىفىالسألوبفطعكايمىفثرآوسلمحومشعسبإروسال
المجرعلىهلىنام2ىىةاتغفئءريشنارفههؤبو
يممآلحكاإلتىاثالصرىباتنالدسءأنللمذااعمنآههيموا
المحبرةصبئهارطقءلىكاوءكطثانابمضلةجبمله

اممهرقهأثامنبرقلمعوثرذلممعندريصا
فااودةحمهمضكهومنهاالوعقترىولصوطهسهمستبطذنبله

ايخؤالىمصسفحهمامإلللهنمايلههجفالييفوبو
فهـرليهختيماسلىالبوببىعنءدكالعميثاحألثامملثوث

بوابقلىاهقأءضىهاخئااعوضبوينعوجمقفءصولبم
ومئاأولفايئاؤبداهافرصسأنهءكلردمحهابه
مألقادفيتسىفقعسىإصثىبنءوانقأقوألهـاالسكلردهاسنوأأ

نطؤهوهاسركارصماسسكلهانجهتروجنهاومعهتفمومالسدىالو
فنزلىضيقحوتفتعاعهمىالمحاثفىؤحالجموصدأرمحضهطوقايعف
وقالىفقتلهفهحمصاقانصواالدموأقبلىعفه

لثثراخافجمثأنراقاالؤدخبحأبماقررتممفةلمطماظ
انريايجفاإ3اهؤجمااهرامأأثتنوأثااذ
واعقوتقالتوةمحاوكأعههـمعستقاذامك

راثذنالهأئالتالومقاسلىزروافىرهقهـاظقاة
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وجهاهكفيؤابةمذرلصاابدىوقدوقاشاله
حراوباللحفالتحعمميهتهىناببصذوخابيدل

أكالالروعاةغدبةلمضوالتىفىكطفكهاكلنطوئ
راأمحييتةادسةبكلأهفيمانعاتيلحلثالم

دذعواخااولسعففوةمحاأخشىلمعتقبماكقالبىمهل
واالعسامءاالبنةبئىواقوتاالولثسبالشوموانت

لفؤحاقسالدثفيثرلىهـويىلىأنصالهترومءيمففى
هؤاكاكانانءطعامأيرىكثاثدأساغفاشلثن

طراقاتكأفلفنىخاسىءلغمثهاااق2لمحاظن
طابامذعرااذعراماكانالماءروبناسمنكىتدنأو

وكالألوفىبءلى41ويعسعايدلةاحمأللهتمحفث
سعرالفالالدىلههززتاقهغاتقامالهؤؤتال
عذوا4تعمأثوفتبهايالالمظلورهيشإاماح
دوامامفهميهلدنصهآرفقةمحاتوج
وتواالمجطثىدكألهوكانأفىلثهترصلؤثةبضو

فىاءمئمعبعامممبههئآحبدمحرمفثرجا
وااوؤالتممنألممؤأفاعلىيعلهكوته

صبرأسثتااطلءةالسمهاصنءتحشينالم
اشتاقدحأولعمرأيىاراءضكهتعأنودءط
ؤامفمحابحاذرانحؤءالقاددفعفال

حالوارواحثىفبةنهاوجلالءفىوصهافلدأسقعوعققةأدأتأ
ثوساىتدضدماالولثندآلصاقالطالكحايفآألهـكلاوقاب

اللههوأولموالفه
آلظاحاعنبهأكيبصنولمؤاالىحدالكاةل
العمدامالهكاالثافايهععوكلطممؤفاتس9او

قمائهأةءاانلمحيواناحمحاهاثاكهأياحاهإؤممأإفيلافاطباخقوااال
يعضاالمثاثعيهقعهـاالىثجهالثىاةثزيواموضيةبهأللأطأ
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لبفرالغوابكالمجمتماوورندفيليلننفريلةااوبخماائوذعها
بعضووالفرايعلانفأروابهربخداوالخجلوالمحاذيئملثافىالمح
ادتثضالدهالفىافح6اوحله11ذوالنثىالوندف21وكاللصقويا

ىوشدخدواإهماصقأإياودهحاصازاهاوأذ4عثافاترمغارم
ئخجماقلىاالمحدكطممحظتبنقوبسوندمجبزيرةاوعلةعثلمياا
وهباثااواالنمىدقضىودوايااراخهااوئأذدجعمسغرتفاعا

جمنولمرأسهيخصموايطاهيخفعبمستىوالعلفالماهقىلىءالمجلأيثعهامحلماذا
يئزولىوالفهخملألشدقدالاروضاواورمنهلمصوالسهءجمألهو

وتىواالذغوالكلأليفرجهـآكاواذشينسالعومنلهاذاهضى
لأصدةيلةةاالءلىواليتروهنينشلررثالهاالبهـتوضىاؤاالذكوعاحمها

فىاثلهلعحاحمرحكأأاتدالوضعئمرادتاحملاتماوايدةعليهاحيرقثف
اسيحراددابلذواتبرد98ئمهـانغثىالاالؤاذئمةحهاتددقالمطا

4فمدمفمإلذكراعووياليماممهميةأوةادءؤالثالمحماتوولدهاهق
لىتأةيذلماوافهصغرأتتيقأافرسا9فيطوهـهيئصغيرءكناصأفرسبا
ثدنجيحادامليرالنعهثيكاكاديمعرةالثولذنمميثعهقريبذخلاد

دأجماالشكامجصعلغىصلةلهاانقالفىبسوعةاخةاثضشإباقوياهن
لهةاودفه4حدثحلهيقائىصهماتإقيماصههالذىالثمئكععاو
أرجدعهـرمصثاتولوالذالمقلوبهليىاةساشالهنراناأهلؤعمو

ءبرذالثءننك12مجرضىينطضتانامكوهماناقزيهاومجعلون
مةءهأبالطوىوداتالحمقيص4وااالءقفويوجدؤثرمجهت

قتدالوالؤاإببهماءلىلثطفوااثذكثرمقواطينءومائة

ائطاةحهينءديخىبهاسمبمحوثبهؤرفاالوكطلىسفيقليانبةا
ؤإيهافأباكأتنابعهحعلنفاشانعحبالدبىأكأانلياأعظمهدفوهى
لىلبثىنسالوصوعهسلنفاباأالوحئىعوانإلمحاموومنوهـ
أكأألدهوأندغطروفملوعاوءوضالقالى9دمالباصأامصنح

تهكأجثلمةءلىياءمىأصلمبهواويقائألفمهااطعأماهاحلير
دهقالفاثبإقتضاذكلثالىلهقةحمئهالهوألهواياتااللاحألنه
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كواواونفرارتاعالخنؤرتحاذاصافحهولمحطههامنالثعؤءنا
افمافهـوأبداالماهكاقهالرللشوبالواحدراناوؤاوادرأبرفىعفؤعا

سةمامرولىاشوهماطاحاعلىووهىتىالشهاعللخجمدرهوهيثيهـ
اضغمساهالمساهاويييقوملبردوواالضتااإلجهالهوتايلمنه

فهماعنوفيجهتهفقللالسباحهلىويقلوفهيتنفمىمنهالتوطوجمه
وذللمنوءصلودلسبوو1رمعسعطبهأهرهمافعلوأضأديبايقسهابه

بعضبعضهقاتلىأنهخالق1ااهنثهوةلمحوبوابمأافىصاالخيروالفوفي
انهقالتدىاوتهطفةيخومحبدالقأهووتضسأوزخهاصاوالميشمفتا

ثبذونيصيوالفااطهباويموةيغوالزبالواأطربوواادالللي
امضألأقهذالصاهدوونمهلىحايترؤببأقدههصلءلىاطور
الطلفهـاصطهقثاجمونضطجامحااذالكلضثحرةماقاءلىعتهلىاال

المجرةبالؤنونادأصصتثصاقةالوثسواوىوآلحمهصاأيناالمصمثنها
لعكداحمهامحادتهلىأفالهـافااونفمضعةحهاعاحتهدأوقاتهأضكاإكأا

كمفمفماؤاونههص5شقدرلمؤالبرأطوبقطاةيخرتعاحها
ودقمنءاقىاصالاعنؤءصهاجوتشوءاطأفهلاموافدتع

حمالهوفعلىجوؤهوماوليكذنهويمعةضرطوههلرطولههفعلثخوررصمررتهلموع
سضقاضهواخعلوتهممسقةرثسالوهثرالاننلباحزوبمسأنهوماوخفة

ررهـثرقتدغتاااأنهورؤسهـاةةاصعاهمنمعونهبطثيا
اصوالنلواؤبقاو8ظنهصشعموالمسسكفهعوقأكاالهاكنا

صالطوارةاالؤحداماءلىخهـىلوإنفثااقووثاكاباحيثعانهوالؤيكون

بفأنوطرباوحواكزأشحوالعيرماثنىسنةخينظالفى
وينثمعباإليعدالتانلمؤوصمينايععقأوحسنةأحمافةةأنىرعثوهظ

قرعالوموانااوهالءباوليامحممرىواوسطكوههيازمانضحوب

محماليضنهالحشهوفغأمهؤثادطوثفااوجىعصقاالا
أمشدإماأجمالداعهدقاثاصفالا

دهسوافابانألطاليخادالعأهـأدأكأمفأضعم

وإهصامايأمبأباوههصىأوبفوقمجبىجطؤجائ
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إصذاضبامفىاوثثررودبأشيهصانذنفله
العشراالشلىمايدرلىلهيناخمزأيفاعاوورقلهجهوو

حمفروبامغبالبطعانهولوداهماصفلباووىنماونجبان
حؤبرلغبيخقمىطرفأسعضلندا41لهالوذنصفواذق3

تبرمالمعهـاوين3قيآمينايدسواههالسقاثوناإلن
وأاقرقوأوالعقإظاذاهلىضباصآاماببنلون

زأيأمناتتهءلومعهفدكطااالدينألحأ
ايالعالىخوهوذوأرألتتوجمبهءفماسعأ

هلرسطوء4دصعفتبهإتتقامهءخهواوانحه
ثالفىمايهونموءتاذامأءنوإجمفهصيمكؤت
اثرأةكاتااذافسورامنةعفلوواربايلىأةاخطهاللهفءهـ

لماصابلتحهـالثعبلىهاواعاقطءلهظأصلىكصأيدأعلىلمإءاوهاخءفى
أسء24ه

او2اأيضعاحمثوساناافمرنالأأيهكرتمعألةلىثو3اباقالىلءلىا
إجأىابهمر2أضدواهـنرءبالداعاكرلإفمىواقانلؤممواروفىهمرعىحاضلىأهـا
حملىااليظافوالثإةالطوحفىابريهطلدهزفهاويقاصصلمجاماالىندو
واممهعاتالهةةخمهـشطوالتأنقءباوؤيمءلىعظحلىواقرنمفمقوومهـ2
يفيدهفلةابهفىيثاةحرلرأساحاياكطةممتمإقرقاافيى
الةفافةلسوأدحىفىابيأررةخالهاؤكلطوشأاافهاقاهـأالبر

ويخاوناطقا4ةهرنذككاالوأهـاامثماصحكةقياوث

وايانثطلةأفسااءناألناحلىوعخأإلمااأهفىكطءثإالهامحأحإقالط4ة
مقردواكناألقاإضافاقوالهـوخوالولدكأتةأالءكراممعاود3وئدىالطاة
هنصهأحوجحؤمةاوقاويأء4نافعقممذااأنهوقحؤمحمالمحواقو
ذاهـلىحبهأحواأةوؤوجمكجصححاومأوقوتهالالوأفأءنوممواوج

لنهقحهفأناذأأتهلىاكانهاوفئءمافأتهاكىالءنجيوولىأإ

ءئؤدفهإيحا4ءناواللخهوشابأصالياثاحيإهوالليهأبا
ثف6أظاوقمثيأهءكصاحهالواألءةوألهءاتخحهـااو
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وكذفهلمحهكلندتأأواالمحهئلمثىكلواالبللموألغنمهقرإكامجيبهت
وةاحدشدتدااندقالوبفروالمجثاميسالؤعءقالنهثسييناأمنبالد

وانقتلهأدكهفاذاالمبهحلىتهثسما4ئسالثاذأنهحتهطنساالو
مغصلرلهأدداليخامأليبوكنالاثاذوهـلماكلاإلالنهبهينتفحلم

حلةاةقطبطادإفعاظهومندهـوالمحيلمحركهتيه

أتةافهشاإلصفاامحةابرحرباومعدىلزالواة9اكرالغثرذ11
لقراوايسنانيظوقرناكرالتجالىابههعنىوثانكصاثرقمقكث

فنشلدةأضماءهكانثألىطباخينالممكلبعضحذازعمولاالءداع
ظءلىءتاةالوحثىدثلىاع3ااثعؤبأاانقألفىناتجث

النثهاداجمأعصةفوصأماوإغئهاماثهقحيأفتتعساؤداهاتاصلئا
ناوااللواإصورانحتلفمخلققطؤب81ميافتختلطعيرهذكوواناهن
بعرءورأسيلتأويامكواسزالؤوافةإفرستمأكالااليفلم

احوكبهوخمابمموبءداآكالؤقااتءرأثاذكصهىصإصالطياثوبغوة
ديدلفلىجاو4ولولضولاهذااليعبظوابراشتىحمواتاتمنالخلق

قائمنالمجالملؤعهـالمثاء3ماسشاقالقهالقلتحصلدلهدومحقءنالت
وءحادوقدألنىهلهلمدء4أنهذلألمحمقالمحيوومطأكيطتبهقميايخف

صيهىكفرؤوأأذرعاعشؤشمحصينحؤحآلاجذحنواينلىتالمةطوث
ذاواحهاصئمااكاكلرريثجهاروانمابهاصأوالجمىذاجىجايناو

ورمقىأنصهادطنوهابدضنقصوعنغهـاتتذنلالرصقالىمطاممت
اقذمممهفاضهاااالواتكأإلهذالجسوىوالرجمدابكهلدااالمشعند

هـوضتجزىوؤمنيأدواقودوااتإتأاكااعاةويينىاوالرصلىليهنىيداا
خديثانجه1صف1

لىنسهـطفيمررينامايرقفى5منهاخألءقالخالقةؤببو
ولىبمكلمامحنئعامحلرفارأكالزاصلعكلاألقاهااممعكألذاماا

أيلوهاوورصموتاوناظؤوهبإلفوأظقرمافنىا
ضدلءصكاصسإتوصلمثهصءلىصمواشبهـتوابيمقاالخطوعانص

لىةادباوهاغسيرملتذافااجممخلغهـالىاخط8إإالفكلودائمه
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اثعلللىوااوحعدمدطرلأصيهانالصييئحميلهءطعط
هضلالسييألهادمحلىبألتىكسأآحمااراساعقو
سنجلفبوأفىدءهـاذاريمة4يدتجسبعأيفاوقيقرفيو

لىوتعروسمالعلىافىشفكلثتجترتاننضهـاوتحسبهاهن
لتذللاهذاهفىألتلمءأفادهاعفيسهرجمئاامنثدقحىلبم
اجمهاوةمحايهلفهاياثأوحطأ

وألابخدةألىلططاوقاجهاأنافاشبهازدو
رأمئآلمهارىبزلوعنزرالمهايئءنالمنياتىألبقى

قوالقافىكمهأالهفتخالمجابهاأنماالقعاجباضك

كل1الهظاأخبدلطفاوومافىآمياائنربعوااسأدمىااباب11

الخلفامأدجماومناؤمفىامإلتكاذا8أظىاوااهاةطجرتلمة
أعرهاعتانهفاعئااألماماأحمدينللهالضاصولديناأالمكثرذألثفأ

ثسصسوبهنيهساآوالمحاونثىعلملىليواالخلفاأتازاانمثاوبأحرا
ميبأجاهىالوؤمموأبواكاناآلذهانروعقاحبكالسحببثواالثبلى

انهتفتىفاتهإقحامنكهميفممأعوبينايافاالالعؤأوزيوأ
ا5ادووهةاقالؤهعاأللكءفىحامهقفيففىلاورالخامفةبهاابتى
اوتفئىمقكلرالمجدلنغسهنحنزيوألوأعذأنمقعليهمنأطاؤكلالو
ليفةلىآاؤيرؤجممتبؤاالصاذبلغةفىألداقهاةالصخ

ب141أماحىادعالالهلذىاينألميهالمؤمنىؤل
صاجباءخدءوفطحاخهحإقسااافىكط

طدرلموب5فلاأربعةالوؤيوخاكأاذماتولمط4فةءهالخاثظث2ؤعن
وثامنىالمجننكريهةهـبهءن6إوزموالاساتقلوحرفابهلغأفاهرةاوزيردةا

الأديشيآلفافثمحثخلىوماللىئهتجئوؤبروألمحدمفةاممانزلىماته
نوأامقدأصافئذصلولمممنارثصائةهإمهياوؤرتماعاحنعاالمجاقا

ءوصوادنانيهةبىةالمفهاوذالصاعسوفادواليصشبضالخلى
لايهلشىاأطهوللهامغإبطأأييهلىعلوكالاسشيعشوفاد
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مدةوتصباتخنححامانؤشألفقالاوحمئتويلمعاههاقهلىأولمرع
محنهماللهضاصرضىابئقطرورهايخرصلوكوؤقظفواصعها

سانححكنبهناقا8ثاآفاضهاالمحالمولاليللهااللهرسولقالال
جماجواامافىهمالنظايجهلموسعاليهاأاقهسعىلرحابرأنهكاقووكط
بشاوبنيماجماوكالطانورهمصاأحمامهلموبعالعهاللهلىمنذلهفياءكان
اشبروعريمنفعاانحىفيهاخللهااقرللغذكرهااذاوكانام2كعباإل

ووثالجيثاهؤصاتصملذهقوطنوالزهإركتللعاقأفاويخألفهيث
اااالوتارعن4ثوتحوناصهارصساوصنسيأصاكأجمكا

ثاوفمطهحاداثهـعنوقنة4ناطةوهىيسلمجمماصهواسكلمرهامق
األنثهيعدكوالذصىصابرعإلفلمحهىبهمطفنامواالساسافسالىاخكلنا

وانعااألاراانبااءلىأقاتذةثعذالثلىصوايانطردا
تزليولملهالمجبامدهايؤاديعبأعالتساذمعرعهصاعامعاقعاوى
قويالىدواوابوارشانواولبلاكلؤخرلمحاماعصصصئمربا
اومتةاذأيرفاهـ01اتءالءفلىالخضاامنحاالأقاانطائفإعثواباافافراز
يقثصفونغريدهـبنثىنأوشربون3يالإظانذفىاعتفواواقمبرأال
مبعفهـرقولاقذروؤالؤكسابرفااآمقاواتهنا

ممميطأخت91ةأنغرلداعرقااتذاثاءالىاحق

مامالموعتنأكاهمعاءفممصمهـصىىةوبهـاألم

وذائماصائقي5عبايماهركأإفااوعبىبنالديئامحيىقاضىافأدأو
أجنحثهامطنااالماصافاضىاؤولومنهوخصيوذالثوأدؤاءانسابأث9

منصلىهمتي4دأالؤالهالواالمقاطءووتحأشأجنهابطاءقادمنقي

توكاائرااأاحالمجنخوتاذااالرعقوىأئرطأضالهاالخباوماصكه
وفلالثكمثنحةأأولىطلىتأيطتاباوقاعااسلالضهارصةمألئردطبئ
الذقظه5افألميبهاوقرهاوجوقرأصفاوهابينقهكداوقدباووبا

اظأطاوقاتجفطالهانةسداداءأ8ؤتوؤدأفابمذ3وماقاررق
الاجمتءممههـووافالىوالواإرؤقاواأوإاذنابءقضوأ

دوحعوداهقريبهإخحيأءآفاااحهذيرلرعلممهبته
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نههماتأكتبهئرةبمماحرأندياءاكرمووألاخبهمألحظتتالحظهاالعون
ولعكساحععاصفىاصآمقىالكصاننسايواوصاتقويمخوخطءاواالنبا

افدرهءلىكأنمااللهفرالملوكاخؤالثثهنمفلفافاالقامى
لدعغالجااقرالطأتبياهإلهاامهوالمحابمضماوعسنأومارآا

درداءهاتنءلىةصشحنافأالرياحالماحارصهاطؤاالثيرمنينالدين
صخأثاداوتبصمبالسألخهاحوأااأنألافادقامىوبالمع

الممالىأمواهـبامئىاجمونثافىباتةمتهدتةالةمؤرلى8الرؤطعلميدسرا
داتمىءثوأنهتانثإوعرسالواوهـوثاصههالرصقاعلرأدفارقوالغو

لهأثلىأوأنتثقىقةكايهشوطهااروايى4والوإلصكرحمب4محوكبوالمجناص
لةصعددىرسأنىصاعبندسيالاوقالا

إياأتاشادةمثإفاباكأماعىبميدفاماتافىإلاعواصل

الللىاتثمىكطإمشىالهتثعمءنصىالاإءنحمجدلةلمومن
اسهـألثسفاقعفقي1سهاةفانتحاأمادقلمحضرةاأنملعنى

أىكالدينرللثيخئمهابامإللمحيشنناباإلماالالسقاق3اتءلىخمكغ
طإوفالملموذبممكه3جمافىكاالواالثاساللهاعؤكمافرمفلةحع

ثيالحىنصيبثامألادفىروالصملى4ألىبهطأنىناالاللمعاثدمخماطبأ
ابهأممقنفىاكمجهاأالصغدىالدين

دحباضإهـثصاهقدقادمبفاثةكطذهـ
وأءإلولمحدطارنحالذكطيقاااغ

حلةالمحاشالدينلشهـاباشققولافأماأقات
وحاؤمامحويتكانأناسلترقىفاالمديمفماقنهىااجموت

خدإةأتءطاابالابتىمئضهراالمحعرىصمدصكالطل
ماضلاقاءىا

ءقيخااصهبر2امقأدىوماكيئاافأئراامهنيك
ونإكىاالرماحءكنحعاومقرلمءلىرةافىوآشرق
وناباالصلغثى5افيظوؤادحثىكأبإلبأطهـ
فيسهدقيرننفاا4بويركرعدإرزيقهيناهـلوسش
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فيكةللبداحصيفباجعلتحثىهف1ناجةرتأبما

4يرجماللههكمدهولهأ
كاموا81اردنسأفىاثانايهئىلافأوقد

فوارمماالىؤكلأدمامننونوانمحاباوعصراتومأصهالقت
ميااأليابقمليمئثببماايهماكأبهاتزيالىحفمكةمال
هالتهءكاو

سسهوثفووإبإلعههوفمأقاكييمملاليرحاااقماسيياث
حثثيريةوالصابفوقوبغمدهفتالغدوت

وةيخدعشالحثالقهدبنصيىصفاأالتسقال4مفىمدكطبندجمهرا
قطتحارحتبعهااذأفبدانمعامهأثخوأواؤىجمحاصيهانجرأسانك

بديهاوأنشدتقمتجمىهذتايهءفىء4ونطمالراؤكطحد

فعخالولمجبمسعبةكلواءاشاالمطعهيئاماااشا
جفأرالوسعيمارماأحكلاينتطأيرتفوصىاذاكاعكلينوا
هاعالحتمبأكواةكىمحأصصتمأنبرقاالنباق
الستأنعاااةبهمبرخصهاءخثارؤرترافياثافتا

حمكفضايناكاطامضكترانمتنأاللطتحبىولوانهسا
فضاطجناحمامأاإوتراعاءلزماناكاطإمتحا

أثيخاثمانا5يهمهاهذاسصاالقبأوكانطءايجميهغعلل
بحمالصءؤدواذابرانامقكاياقازسثرأنأااطؤمينردىالصاجمأالدكبنين
صجدوأباأللاتءالطأنخرفاموأهئأةتخرةتكوقاأكمامهت2ؤ

كأب1حلةضايطءنواممضثركططاأناخأحألواذاةانىأناه
ايتىامالةالالتألهيئاخنعحويوصلتارألثععووخ

أهليااهاناقه9اذوأفةأقحوالمداومحرسىالتوامتاامارمحقا
كباىهأقوإئخائمثالوقؤيالتوقأاتهاوقاقيااتااوفأصأ

والتحزفيعاصاطثالأقثييخونالطاأكامخضمربةيناأا
االقالهكاءثإنأأملأضمناآبعمنألاحدثاءأءيئهـءأاممانالىفا
اهوكأخأفهافنافىصهواسلىفاامحنماطتحئاأمةهقتقومالط
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فمهبياءقكنفاءوماوضاخمةوكاو

ثأورشطبمناي3غرأنادءواص
ةاخفويياددمثطؤحعوأات

والثدبوعأواكأدفيمقمنالخض

صهـآمثاممهاىمكإكاضلايقاضىاكانممهأالوداديناعألاقاضىالأظ
عايخالاأإمحاكهالبريديهنااتثفسأثلوأل

أكلثاريااأقححثروواصوناونالواصعاصاالبابا
اللثعاوافحهاهرائلىؤوما

ابهموهوبمكعبجمحنأثرأفاضاقاضىاقهأحسقما
رزصلاألماذاخكوأنملة4ط10ءةلفاغااللرهاقأمهعقاب

لمحوياقزتفرطنحعكودالدينأ9لفاكوقالؤيزه11لماللهـا

حهإئثهالئحمثىآكادالهأىرواةاءاافىاالؤووأفيومالوققرماق
جهحماأذبالهأناالااالمهاهننوالظاواجهفىلنقأخهاعالتا

ءبراتبرمفلوءاوممامهرفاإممحمثأثوأهايرءامسعحهن5هـإليعال
بءفابهثصشماوالوصأفمهـهـفامنقطأكطالاثممالمأشحاومحينمخ
دةلعهاقىضةضالهاذالؤقاتصسرالروتقفلهعقطقرقعاماجم
كاآألااوقىأصودة2فىالمحصراداونهءنامادءاللمقهارا

هـمفاهـآءالثمهـقاعاالوديةمنثيحرلركااقالوبطامحتصاحى

فييالرلطظاثااوقأل9بأومحاإاللةالهـااقعرفالأفانصاأالة
طهاشلةمحاشيهرعنلطاصكاتةثاءووادالخآامحوآداصفىقةعبا
لمثرةةأححمهإعثأهقينؤقألمحس1وأخأنؤتطسأصفاوخى
قكأت5حمرإااوحمصسةثفكهءاطإوهياللمنالىالعموجيهأالومفؤا

ختلو1يصابؤافىوقاجموساإوشصيةواسأوبشمفافامحف
إمعسامااوكرالىأافقيعلىراياىادمخهايوألمآالي

أموازاحرتتكلأأالترأهـرراودانمأظبئاتدينالالءمحىكرظ
اضثالأاإلىهـناطقظوالوانراعالأأالالإهـاانميسامالوااألفم
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رأيألبكاايرةقفساأةاناوأاالجماجاشاابمومفابيخهالع

واحاوياالفهآوألجماىاالواداصاجوهفاء3ثهفرافبهذاناا
الأاساتماكلينفاوتواجوااالءهـفاليحاسهمالثهوقدكؤعوت

طلسيامنكاصفوورولىأاويخخراكبهقىثهاوقرأره

ؤينأأصاالسحوظصيىأقمفىيماوحهوأوصهوىافطغه
قمحققالعضوتعالىالله4سإىاممهصهأبوءبنديناتئفاصالطا

وقاوثسصمراالتكاهفىاذالئدبهـتوتظووةالاىقعةافاءسلصثمحندما

موألوقاممنىووايرصثيقلىزفهاالاؤفهقاناحئىبياصامةثةاالءت
ضهأعشؤ9ةطاواوسىثاسمحالشكيالثسعهاقهدونساهنأيثهءلمون

وأئهاتالثاعضدتءلىدواعمهبصعراألر2نوصقولمربازتوقدي
أخهريسواوأبيعنهامعصثهاواداوتءلىطوارقاالمالثدؤمحتروفىالعممائب
دتهوثلاإلفهساءعونطالغاوبءنورهتعهاقمبهصحواوظؤأت

نكلوطايهلااءااهاامحاالكانقااهاناحنءكاحلءوناالى

وداهوا4ءالغا4ممبض4فرسوءلىوعوهـلىاستوقدغألدأضوينلىا
دأتوتآضائباطادمقالىلطثىايأنماإلهـفىحوأحهرماوثفك
قيهمملتيقظواوقداهـطفثاالهـسإمميلهكعوررؤاالتةممةتص
أسثانمخألالثسابرصكطايهـاووافأءاالوتارعنمخمألم
نعقثضكرمجمصنثىقامهأبؤوجأاءذاتباقامألمهاهوأحجوصألمحي

طقنقالهلماصفدالدينااقاتهأصالحأطنفمالفلموماناافمص

نيثهفياجمأرصفسهفة1الواصموإجأ

احرأوباهـالبودزطوأهأأاالىنيالنضاحالقا
واأأبتفدالوالتشكلهسحراوشااتتو

وأالوهاإلتثثغالساالاألطاهاألؤأهط

يهأافاهااهعافوفاالبهاريمرهداق5األالةأأبنلاالو
وكوطءفأانهـييهطو4قالطأالأءألقايسقا

الدهاملطافطحاالفمهأنقاأحواهوانعمحأكود
اةساقصعهافأبيبحأفهرالمبالهاامىش
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رادزإلصشلطلمغروتمائيلىنغثثيهاأ2كاحهامنتداو

التبرفىوفيائهتاأدزنيثعوأخثاكأمنالممملقمثثدكاد
حمووعقاصعئاغنتشفتفانلنيهامجخهاساوئاألتتصعن
محالبزلوصهثىاالمجردفلكجاثجمهاسمرأجمابقئادا
أحمواحانهفئيااللىلشأتوانصئانانابفمالوصوىتشطن
جموآببندثرفيإهسلأللللىادئمئيتمعطماناقلتهةعاواق

ؤنجركراألمجؤدنافيلدسينراآضىفإلياسركأتجوآإدضاهإألثأتيصر
هستراصللضعفىألحفقاهدوبولؤهائهومالمقياسباشقطث

أددجمآئىمحأيأثلحيمقالثاانجالبنعنهابافىلؤاثباكه
صرفياهصااسثنالمهعايالىقصكألخهاءعصوحثىبهاأهيم
عضنبالرىذهـرمحااوآئإلعوىداالمعمدكطكتمرثى
هكراممواللشساوجمهوىداتكاثإتاطءعفدىإيشوباوىتد
سضأكررمففئءلىيابلروصقامقالنهوةهـالىينئءنءطع
دلىعنأبيعم8اوعؤكوحجابجمؤهرءايناواروضىرسالىو

حمىأهثثواقىيالاابيمم5ايىزدتالؤانشىجبامفىظفالت
وانوبهمالجمالمطفىوؤئوكالةوومصثيأمعيىادنههثمضا

هـافياودالمحمالقابسهاتيىأغدحدهىابالةووومم
اؤموله

حرالااتفعهأولدل3اوصاصهااباوانداريص
األهاألءلطاصهأهكدانلماالمالاابالف

ألكشثهأمحغالملهجمدثتأاقويهالديهأبهطاموثشا
هونممساأأعراديه5رحبامالاان

جخهكىانصووحاوهـومشلا

اعرلمحألجأفعماقامأممهإبفياقبادقاوجيالطكانرأفءعءفاصأع
هحىبهؤيرةاووسأاءبئحصلمئهأانخمىااإةاواصوشيثاينإقيا

قالكلاتخادفمممنوبضافهنفوطواليناالفالطهالطالذ



3أليه

عيانهاقالةرتافحاد3ىثهالحرويدعبىأبيختهيانكوئروةله
لمطالنهاكاقتلهوقعلأمكالهمنبعؤفههوفأمعلولم4هأحمسنؤدوتءفىا

لمحوفاخففاأهذاالىكرحردمالطكهأباذاانوقالىعاللهبناثهمنخف
العوبادتوذدئعنهيرهملىاليطيمفقابههلتاسعقطقىعانفانهله

ممط01مدانالشامحولأسنهازأاللهمحزاققالوافكمؤتوأألمل
كاك

اوخؤعسئيلكاوحسألسجمبرخعالنااالنجوهكأث
مىقااسئبهطلعزلزاعبداوظ

ذنبذاكان2مادسفصاؤائهلثوللهاتجاهنىجما
ليالقدقاوت4يضاالومسنصكاناصأالرجلقالتشصرىاانجاقال

هباالالاوماثةيىباددسنواشرةشبانورنىادأراطورطس
ههنامديخأبنىأويدانابلهسأدداالمندمادادبنمفىعهصون
ناهحرقالالممصالراففملالدمصافىلهلطيهيهامالثلبابالراهقالة

لصسسنةلعإلوفىوأوءأيهسمقسشونؤوعمافةبعينآوبنائياصنةويثرع
وهـعآةدجاءلىاخرانبإلبهطلتىاكلةقسداثادبهىابناؤتميعينفىار
فىاىايدةبررراىصةنهلعاالبغداداديثممصافى8حاكاجلةودمات5ايز

خهاسةةةالمحالخلادمحمارهءدطلمرواءوفيهابرورامملسقىثاألمجانب
بناها4فازفيصأفهاافتأقالذىلهىلثماعاحأدجلىسامخولىمحلة

يهأوحدكل1قاتلصنةفىلمجوابالرعيةقتضاافصووحينبنالمهـدى
لطالتاااءاثةواوبىةفةصتألىضهثاتهواممووةهحاهدءقه حما5

موةلباألبكئىدوتىاالمجانىافاليافصغهدينهبعةلرااؤغومس
بنمىميلىمئسوالخامةحمامألفاصبدوخيعسةفألؤنطبوكألط

أقلمتمووةالقؤاواإولأأواإجموممنهعسوزهاصادس1ورهفىي
ابومحيدإقواءاأوالم1األماماأهاأكأ1لسىظاهوالمدباءلى

تهاعربأخاةبعةتالراللةهـلىكههصبرامابهمحلمدفياممشالقه
هـنثاأضهاءصااطبركته

ؤيوبمااوئاعمدروبدأرفاالملمبمإداوعى
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جمدئلىمحأئحاسعدكفلذاكهاجمائناثالسكإلكظعت
دتميوهنعوالماهـيدقالةقهيراجيناضض

غفقلفضاااالبأامغمنيرهـالحلمشكلسكنعلرب

صدبأنتمهنيشاولطمصيومذ2لالالباذ
ثىائشمقلداجمىمحنسنم9آداناقاساتم

بدهوؤثنقرداهـنفالهقولاكطالذاتهـ

دصبمكةثايأوءلىوالوهورامةطويقاءسكاتءلىبا
فمث9لصفأوتعىءنالهجميطماهدامواهانجما

معدوتللواحماضتثمتىعدكااحايالىازظربتذاوا
بئيرقسادالمألثاصاطاناعارةمماحبافيلدينبددالشيغاوقال

هاعامأركاضصتقدأكظااممارةياتههامحماقصريناسهـنجاهااكا
المعثيقريأطأوئهرمايسنيلوائهاحجارهابادبقابائوفيوكالعلم
ههواهـاثابااللمنوفكالمحودرسجممواالذى

قترثة94اكللمدأئأدخيراهرتهشبالمعشوقوالناربا
تممفموأثاقاجمافيمابمانواللمجبلمرابصبوففادى

هـمم2هـ
فزقىىأخإلوهحووهالبىةيعدفوةمنوفيالمافىتا
عممتبووالالمعمأحسقثصاصمءزهرباسهيخوباااباءةة
أبوفيالىالثريااافاضلاالمامافيخاولفإفلهنئمشحئوأأتةأ
رالاعليبثالمحلىلمعاا

مزادثتث4إممإقثي3وداوهبآانإءيخأ
وكاافيترلمحهالالأطارمأنانادحثنيتوأقي

وثهحوأودااوايمىأؤأكءندمحروكألرلاألةاألمحىجماأ
آنألىهـذصىؤلممويهالمالولىوتمتانظوىصصالثواإلعنهأ

صإظليدهءنطةوءدوممألةثاصاحايهطينالدىممطفملششنوقا
ةؤا
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اهاعبتشفمهارءتاحهـوةاستلهكرأ

نتسايالقىآوحدامهوفالوالال
فالمغطومهوبخعنةخفىالمعنوقخت

اءآجمدأبوالكلبكااهـاسثأكارفطياافيصميدةئمرخوقمأتال
ورىكاللهءندرحمهاىلااممموىبذرونقلتهلماعاينال

لمحعع9وسسنهوأربعيهفةنهمرطمالكهكانسانماأفىضروانكسهرى
صثاذهـلوانالييوالحآورانجالدكطشأيروهواالمحيةوتيخأسحقصوال
ارتمحوكادوادرعماصإنالدباجمأادرقاوءاهءلىلدرءلبومقجهمتحمن
للوافؤكاالماءمثىءلىافعجمصوالقماهافيارايتغؤتالىنامقىاتمالم

الرضاوجهورءلىالىحنضغتهاوالزقاقالثلمحاينأصياجركرافيما
كائهكالروثالنينةاياسنهبانوؤاهذاأنكرالمسعودىوحواقاح
جسلزاررفالساعدهلىوقيدلمحالمجوألذىصهالااصسو

أمياذمنةإلفكلطوجعلىءبربتانمافىاتنتماعاحئىفرمينأرالفخ
اليابااذالالناحاتوامقأءةداخلهثدءنوأديدالمحيرالألءنهصاهذا

االمماعءنأوهمالمجبلزالثب4ألمتاالماحودالظدأضووامقاحهاومات
صدذكوعهإلهداهمكوكتوذمبرهـ2وبرضغروامرنث1ذبرهـواالونه

يئانهحطلطاثجائوناذىبنصكىممإللهقحهوهنالمأءوق
فابنوكيرةمعنيرةالءااءفحهواققائهطتأزقولمالةقصرط
فجهامتصاإبعضيهمضآتجهءوأليمالماءااللرأسوسيق4اقصصط
ءرنتالمحاكأأمزبئآ1والزفقوحألبءنماهةفطءلمألةقهاأتكا

ذلايها9ونائمطغدفيأفالناحرهيو9ماءأنولإلفئؤحمالهالهائ
دثادءنث

لى5أوكاكاصافيمقأؤلىءتنمأدالدينالمحبتأهـئأتر
رحمالهيهيوهالمقكانايهقالاظفىكانال

دكناممطمء3انحنى1كبهفحتىصااالابحدهـبعفط
أيخظممشىدأنمشافماالدينروضهاءىااحوهوؤدإخفسهإفظهملمهأسحطلمجوا

انداليازفاصهصئجمميهءلى
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انرعالخحصرجماطاادوأنظوواوافيمهضههمالدراعبطوزيآهن
أثعويلذءبالمهظليالففةاءتلالحائطرالمحاألصوارىلىو
يطلكالممااسؤاش3فدفحتقفارأاايضاهئىه

كير1أديخاكزأمأوالديشخنالمهاثحىالدفى8أبهـشتإخطهقالت
يصفطمثهابعلوهآلمحبوالخوبهابضلوةط6واءةلىءنءةامرصا
صكثماهدبدثمقرققإلاللمسإقاالوقعرهاثسقبدمباقمماةا

رءلىواسورمحداتررهآلىقدشاحمرفيوالمإطشقاعنفلغمعانحت
كافومءلىقدوالتمعناهنأناطرايالليانثنرايواقكير

يهيعزالفيأغربركهصافضبملىحيهرفااقطارهفياءسفزع11يواءلط
اطخهمحمقدأيهعاولىافتةاراالمحهرمجرشاذروأالتهحشهءلىسكى

اهرفاااللبهم81أباثااالثثلىولمحذهولبالمحصواكأىأاآلاهاص
ف3االإءملصواغعرااتدكاخةناطءحاالسانهههـافىكهشبافيئ
لطثىصةمحكثىرهطأؤطنسىكثاالمهاثنهىاألوا8آأظالفمافطوا

أخكرقاكأاللشخائلى14ءشئيألازمنهلسفوالمنارمنالاحالق
ؤحىناءتكطااثمحفىء9ويإااقتعاءأاسلواقءدتبامقاوالؤا

أءنقأاهـوشاأهصهأثقأاءاالءهوأمنحهاأطجوحهناقا
المجهمتقضخعاسابال1ودلمحكيا11كصثاودأداواديهاندمهحهـ6

ممرادهوردثعناالجمانالبرلهبينهىءابهصمماوضربلرااالنها
طمماكلوتخيسينممصكطتفراعممائةةةسويئكومحثفتؤأبوووكطع

حوفثاوقىكاتمأثاخالؤجرإاالمجوصكقووإلمجثاصأاالمق
أليخاأصقهكالفبنوثعساندحبارزرووأفىابناوائصرذوامحأتةش

أعولةلزلي9بنافياذهـأنلمموءدءالمهألاةاهوفأاؤغكالبىا
ثرءن3أ4حعلمثوالمؤلةلقهءهـاوضثهأبألمجطاسثلىألوهـيأثب
قياءنأإكف4ءةفلىدءخطلمصمجانءصألزادألتأالطاؤلهفأقطةاال
عنمهابجكؤدثاكذلأرمهبيرأشمىضالدأالالفغالحمافاهسلطكيمهاألحله

اثفةأط4ءفيإهظءمقأنثعدكطدماأطثوااللوالةذوءلىيمعلف
االىيصراتمأيهقللىعفاعالمها
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بمعونسافىوإللمعطلىالمعاطحرلاالإلهن
مقمرنيمقولىماهسللىمفيقاتمحافى

ءجالاعقوقدفيرهمجاهىداسانعلطدثشابنلديناهغضىلفاا
لطمجاهمىأرهـد

لىأههابهاقدفغتفاتممثعاظوهلؤئحممفينزالءن
أحالىاىاابؤدوجنابودونوحانبهفىعمقرمغامآفا

أبوءبحالتهالدينسشكاءلأاإفاصلاباألدن4أفعامدطررئنث1
خطعبيوخأاوشيهاقضاهالسجدناوموالناقاضىبناههمحالاسجماا

يرجمتهللةاتغمدهفىلماثااممكلاليقاهأجمطافيلدينعالماناوألمحمثاالمحهط
أهمضاقاضىففملافىلهماءمنكليقالهقسءمجا
لهاوأرضثااللهيءققثلىء6زهـانلحامىاف

أكدأهافاة2أوىفىلىاكتتملهميافةكخبةكاوتؤ
وضساهـألئجموومآلاةذشعوأيكىعدف

نجساهداصىدحلكراممعاهـبمهـاسأهـافىتقاالسم
15صساصدةفاووفسهأعنىمنيثهأانجفعقخص

يداهمصىسدمأملحاريمىصقاالفقضىعقظ
اضىممأخطصاثالاألوناوكالاهرئء4اهـةااعةالىاوو

أعإمثابقديناصأقاضحالمانؤألدأجالهقهاؤخفةفىنثعدوا

ةهـؤثطفءنماهـاؤممهلملولىءلوؤانناناون2الصاامانؤالباإ
ؤلمحطفيفرلىإكراهلتصدفىؤقيكالىدونلضاموا

االأقالىأدفاتؤأوممالعطدقرااكوؤالملىةظيماأنىالمهوءنأ
هممؤأشطالمجضتوصفأومدلفمذادفيثعكلياسجاوأ51وواوفاراال

نحافوسعمانتىاطوأاوحفؤوتاينيخةفخامالهإزلمئهطننفسه
أرصضاثوتذوعئةطوتفااءواطصمطاصاوأطذلىاءل

محايه1سعادثرؤتثإضاقأمائةاخعالهأماثوبئىبذوهقبا4ف
ضهوااسمعلكلهـنىأنهاتصاطواادعمتهمصفىعحنالظوففعةواهصالذااينة



أأل3

برألنههليواووهواالمجوأهواحأحافغبلهعطوالنهبصنعباثغ
الثأاأدب4محكضوفزاةأبوعثضاعنواالمصلطصهوألئأمممسبا

ساومحرفمعلؤأرماكانلثاامنطماكثسياءلىولىالمناؤلورإةا

لموفطفيوحافادبنابمافماسنةفهثاإكابشاكاامأظأد4وفهمحككمه

وتهسموصعفرتعافىالتهاليويدعممالمااهاودالهافبثبةالعجأ
صياداذأثلىاوترحفسوجأيهامادفىاصهفلم4نققىؤرمت
حمحهال3صاياصيقمنعالحاأشرففالطاىكأهممهأهايقا

شاطلباحوجهؤالفيعبدالتأنولىإويرودهومقيأمله4وافانتوصنيده
فرامم4ثثىاهءىباخذتمهاقدرصكايهمالصفىعاحهافوهتنبلىا

كلصيعلسيدخألإكماالفرآاهـسقالكعبلىافعثعلييخبرفقعى
طلؤكرجخماوقهتولظجبهحالىأجصرألشقوقصجنكلمحؤمايماينأ
موفىلالوصاالوواللهفاهـاقفكلبهرابنوانتهاكلهدندتا

اصكليشؤأتفالكاثىدفأإحمزنشونفأفةمالأثىبهاأنهكانيوناالخحال
أومأجووجيأ3ءلىخالفى1نمحرداىلسالإحالحهةاالمماكتومقداحا

لذماصكرضهرأدوعطءةأميميفلطء3يهآددجمن51اححصصهء
عهخهعضأكقعثميفيانتانئءضااالثانثطاوفىذالسون9

واكاذعقحعخمانمدلهفماكالعفطبمتىيدفى2اإجمةةالصالبثىذذواطونوعث

فراطمثرونماقهتثرلهطتيهناعصاافطرطرفاهردووفدتصاااو
لىلمجباأصىلاسطافا4الماليبيفىاكىالجمأااالبصاوندلداقو

نمؤهـ5لتثاةكلىفماطوفلسفاتءناذالصاشثوق3وومداهواوتفا

صديكبهصرأءجمةمنبابؤنحضاأوبينمهءاأهياواصدكللهخ
حآصىوثهحةثبةبا115ءافرعةفاذالطوخيمثاعكلبينو

قومحضخاالرلىءنثيأأكرأرقارةضاأللمؤباحتاظفىأفوص

كيفأدةأحئاكيتأصح2واع3مأئةطأفرعامابءضوهقاءطوا
يخطأورفئأوكبآهاونثموجردقااهفاكابمكطاالفأهةآءأنكألو

حدلثذثاثءنطإننثبةوفناىآشاذونأحزاسأمجرمفممالى
أهثعاأاقدأألشهؤالثلفطفؤاالأأ
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أحبتالمجاحفاقاللعشعاوكائىاققممركلىورهالمهثمالمبافأوءنجمبغفى
محصمانهوكعبهداخاعغبهثثعرأوتمنفودبا8انجنافوساءثيشارانايعرب

وبزجممكأللؤحصامألنعهانلهيئصعبارالابعمقينعمواقىاالماردوحصين
أسسهالدنهـطانأهممآمكرابنوذهوف31اسكلىسغابناهبيوواأنووفيأ
بهيعربرضمممأحمهربنبنلالىوأبعدهوأكلهبعرببنطانت

فةالمدقبيخامنمانقلتهفتهءلىبئوالقهءنهفثهعفانبننعط
صةاالباوضامنائوابيعهى9ااباوخامممنىأركانهأصلعاحربأجماا
ينلبافاماسقثىفصيهرؤ9ااآضابالىإخاوألالخصرأملرالأاأوا
ااىامخاناامدألحمقكلءلىحوذواطونيمشوصفألوافمامما

الصوتكؤههراإلسدولهفيسثغفيهوخرجقمدبرهمندخاتلريماهبتا
انصالكملمأكبئريالمحكرباميانجهداركانمنمحديهندكلىحماكنا

قمعرأنمصارافىكأيهكوابرإحظلردوانإمالعمسحفولمقءفاديك
الطابكناألءوأوكألوجمطإلعضهـافمرق4محثعوغثالصهأدإنجهداق
الذىإقولاصهأثيمذافيهأمحالداسمادلإأكاقيمالبقالعنهالفهوضى
أالاإجمطرأهـاألءمالءطتلعلىإقوأفوهسعهمعثهانءأمق
ندومماأخبارهاالعالمهوشدوساالوالنالؤوللمأ1الميافىوءن

االااأنواكاصطأهحهبمأههـىاماىاءلهأأكاهرامااثبول
قةنالئثبقالطيثعىأمديراشمونكافعمقاالأثصصهث1اطمخومصبهؤكو

خغهمانيالىقإامهـحثهـىالآلورصألدأمطاهاازاألوءكأنطلعاحراالنأ
وفاثاإاونامطءلكراإيمالطكراأمناالسضألزآمهأاأمهتلمملىدواهو

مق4افءأءومالموهأااءفأايااأدأصواااياهىدألناهؤأحو

ودهيمهاعثىاطأثاوةقاممكداخكأامهولؤووممماطلدابالذهـا9أ
منيااضمالحيألحهاولصافكلاومىلساوأبهأصمهالعثوعةس
لمفطثوصأقملمحهسدكوفأأقاخغاواهلزعاولىكليفةإحعا

احكىوفسصأخأحمالرفؤتهصمثهشهأمحالهـفأءلىأنهحهائا
فاالاافأطمسقإةاكاثمهوكأثهأقوأةغأهقمأهظأ

حاوقهبعينثنأثالهانهالىالصياؤاءألوؤناألوألالابكص



كهيىاؤكصفىأفىأتلمجرمنثنهسةالالائعراابينهالوأليط
ازجسلىطاألوضفهبالمجادةةئمازاجلىباأبوااحلإثيهانقالطو
باانهلعمخاةذاطاأهطدويواصحرابءلفكلذداائرونمح

هوضيدلمخربافثناصيفياإؤاىبهئوساحيةنالشواواالؤج

ثاحمهمهأاوكععقماعىمثهابثقطتبلميممااالطبا
يينهوراميمعهذيممقفكالتطكاأوحفامغفلةنأقؤاوعملمجعها

أذإجىلمحلىتينؤئدصاعتطذاااثحفبالقالبةصجع49ؤ
طئوفيرتمافأبتيزهـقجمرأغأفاالوماالاأفىحممورطوابفمفخلضفا

انجأوقىنأأةلىمحكىأيىبمهـولوهـأصهألثاكرجمطأنهرماالالحعوفديراقمه
ءضونىسيرعهبأونكيمصكى3ماؤمسخالقثىلىفىفابئهممبم4أواهواين
هنأككولتلىلكالممونملثأأضراجيأةثىيمهـق3لخرمآصغكرثيصببيءاينمح
ناأكلىفتضفىأأصالايوفكجح3برطأكلهصشثاغأكاىلمحيقؤأ1صوروهـاال
شدموإقمضءوئمهمحماطوبهاذنرح3فحياثىلمجوأوودصالمأمونفى

الوبادفأل8أثعع2إأاميامملمحم5أأثطحهقحىضكثطءلمهـعئمماا
4جمجأإكمثفىأفيىخيغأألدؤلمتمامط9قأحأإوغأففىرزاألقق

هبدحبهره3أنولهسقىطؤأأحيموااهـفيأهـاافأنقيححماه ه5س

أئك2هـكأححوهـصماهؤأأفثاووخأاباماالامهلاكدالصمحعرا
اوشكأتايكيمرتثيمثحثىاصصاكليلىاصيغلمواطاالر

فيجمياأعصنأآأ9اسإإثءيرىعلملمهءصاألأتأؤرئطاكماةهفط
أإأفحألؤ3اتهـاإ7ءوتحمالمأماليألأهالمخا

كأح7رتواابسلمىثاألهـأيلىالثأطاطف

5فأالصءهـإشدةارمميمألائفحثحصمالفهقو
مم3ءسإقاآحمأءيرح6أممإىأيمماكفءفا

53سهةول4أءولصءأطكوالفإماأحمياص

ألثسأ1إشةةأألممأأشظعأبرؤلو

فىالسماأءوة6شممثأإسءشعت3ددمحأأمحد4ثألالأو

ىبخس5ـأألإ7او5أحلىإسسيم4أأولمحبمفمحفيأشألأ
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هفدسجاوهـثألتحاءويةووامناوهمباأاوهنالوباياااينأا
فحهاكاكطمقظهرينرطانتناطرمحلىوازحاجقناطرمنءلىاعالةضب
جموفيواخاادمنوتءثلمائوالىابصمالهاالةاداهـضاتصثلثهائةصءنك

أحهاقوماهافؤعنفيخالفحمواتااأهلىبينرواللىاايخظرغطافات
ملحالامدلوكاهبأخهـامنوودزعمآووورأبهاممهكأؤيلبمامثنحرالاهاهق
هذبتفوصدتهأنفىأبةثراحانجهكأقءلمأنهعتهالووت4ء
ئوالطأالقاوأجمواادىإثو4أثونااهـاهممحولممومبألزجماهقلوةلمغا

مصجاتجهرطررألئهةالكىماطهفهالهتمساهاالهاعفاراعف11كان
ومثهاتمعالصاداوتيامةيددروءيعاأاامقمممانهاكااسم3صكاالككتأيما
فىهافيصملههصلةكومالمدؤمنيمءثارمتهاصااالىهو
لمماعةالملهداصاءةأتمفاالئهةوهؤدإهـأ7ئةأداالطأتكل م

يرصمنهاقطنطيئيةةمحو3طعالإنأافالغالياوتامعالعىقط
انأودالممهوحالاةؤءاععمجثغىالرمجووحماالاطإعوبمئههكص
ثاتهاأأدانووتانملىكصاالصجمباأوسووطلمناوة51ذهى

وبيهاصمبالخنكبؤولءيألثعالأئصالرألطمثالبطالمألفالطاثمايح
ايهـاهوكلوأفيىاجكىقماثإهاواثالثىأىاأممافصثىفمماقلا

فالهـهءلمءسالهنأه115ابرأ3هـاأيبمليمثرثجم5جاليااه
ألحهالىحلاكلاأحماأواأهاالآءأفأحبمرصأأدىألم9أجأ
لىشاممولالثحااءآل4صو3فا3محطأعصى3كذ ءاؤطإاال9أئهءأثه

آلمحاهـهاحافمابمففاثتأصوؤاحمزأخاللهأافامخعطأل
أحماعضسجى4حمووغىءسمحاؤكفألخةوأدمإنجيممأةثاااهأزهـء
مقوخهاحهممكاأحهالعشمائطوفاواكؤثيالرةحواألطما

الءصرإ5ءعم

حاألاحيرمحصفيتمممثميميفحثكفطياصارءيوالع
افمفوالهإفآلأاكأمومولارهأولاكأصثفئأهـضواالقص
االاالثقأسآطألدعشيصاذاوؤهشأالةموولىبطعاأصأ

حمحيإمطإةاهأوءغيالالأحمححانخظصأهواالألفيصاوأص
محثلمالطكأءثكجو3أألمالفيمأشأفالثالرخممبلمجاو
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هاقبقمناءفىقدكنىطوثوندميطالطومررورالشكلوأءإلهاذهـاط
ثممصمرحهطكأهاالثاآإلافدكاهممونجاعهدممطكإنحثب
للثفيرصيغلاوكزلشاوارمضينةدالةومحمحاريتداياوحهـهاان
لفظهننئدنعهافاماعولثذقاثأللهاههجمبربهادوأظااالمالآإافى
إشيئاحبانصرمبنلديئلرضفرالواالموحومثقاتخطمومنأنه

مهآعيدريأحنلىالقوعىامواعائدتن
صاالذكطو3الوذلاللىانمفأنقاقهامرىاغمؤلمحوإجثااإلدأ
منضعاقامماذااالمناوعثلوفأوأجأآلوتدحطدوىسث

ثوجوآولدالتهؤضلىفيالمقثاموالناناسعلىسهينفلغظهمحننىأوأنيثدأ
داوثاومحرالثالىسهلىأبياثرصتيثتحاهئعاللهآاأدولى411أثإراثأا
قيبدممثاليعارالثويفهكاتيئىانوفبماأهـالمةادهـانادولمكلمهنا

نهاالللهاحاتعمهـالىلسةلىا
كإاقسعرفىثيضىاقعأعومأكثوهلممنال
أيههكاثرماعوثمتلتغامطنااوثألىسطقياقدةاق

إيااللمثاأايطفياثرأالهبحة
رقدأثاعلىأكاة3صفهـراأنلعةبدأحمة

كلغسطةهـىحفاأثاوقدقيهاوصآلمسآبأ
فهيتثمأللمثوأدفأئأنمهالىبئلماوجهورأثيىآلغرصقةتالأاهألقاث

محوأدفاانفحمهأكعاوجممثعاابالمقسلطةاءوالمعؤحألهـلط

ثكبدالسايصوعصيهدثشبةعدفحواجمهدجمدفرمراناجموتضي
ثمةثابهأفازإاإدةلياوهـىوير94دهالىئحكلماتاهذصفتفاذاولة
مرصبمبرادتفىةهأسدفمماائأدهـفالمرإجمةهعطفاطاولقي40أفاةاالوأمأ

فاؤاويخهوهـىاءكاومىذاللأاتشيثمبحهـابفقالفمقكجحرفصصه
إءححثىكاوإفثريعإعيعألأمنووكلهونحجدقهعهؤالسا

وفأئلىألدفدالةاعشإقياىأقحاكثهـئأنالميجمىسهـثثضعهأفىىآاحم
عشؤمضشإوضاتمضثسأإشااآءحمئهههلاباكاثألط

أرةالمقيفطعطكاثردمهةكأالمأأضاجسةااأوأنآبافاوليعبع



31ألول

روىالدثوجهامثعوقثىلاعغ

أفاثطاليلىحندسماذاا5محميالمموىاعحهدكلطأضأااالر2لثمامبة

االخعآلمعالكاتذقفأصاؤثناالملنهبهابودابست
صماسأمماىهنفيهااالحظوليقيحةطذواكأمقاولوقد
حاينمداكتجيئؤصدوائجهاهـستحتأباأقكألمت
دمافهيعاالدىملوظاءندمالمبيتأيناهلوياافاضلاأوالماضى

ارأناتمطاليعهؤفىثنوتحؤيعدفىداطفقدوأليئملردالءالؤ
اتويمحشدئسيمفيهللذبكالذثمديدأسىة4فهالذىيدد12
قثماراهأرركاآلومحىرقواقالتوخيمياضامنأماءمدكالرإلمقاأل
ييمزهنكلالمتوقعثابئافاجهؤى51أجمىعبادوقالأقىراأوأنبتا

ءلىاه1هـطرأى

آمااألمحهقهاوجبدنافيههادقغرفاهن
ءالمواالالدىتؤلماباافؤدنالمجفانااذوقحاش

فركلالمجاهـواثتوفيبنهأضاصاقيصفوله

فقجفهلمحألاتمسبمنووكلطبهاحمسذقدي
ومحفثهـآما3الوثيربفىايسمستطدأويرخىتجقرأاشام

بمقميعملىاللماالةضهمهافىلؤاحصاهـهرمثموفة

ملممابآااكالىاوؤهمآفانخوالعو
رياحووافىافاخوهـالمتوالئاهاووقصجالةمنقصثاناوواق

واثاخاعصأاسوالبدبثىنفواوةواكوالمجثيشائربهةوا
ائمهافمابأففأفهإوخوليىاحقالالوأوكاثوالمضبرجالىهصووا
صاوقتبموفباذهـومموافأفاثنموصةأوأرفاإفاكأها

أوأأودعمثسةهوأمائةلمألثةءشراأللفأولعينا4ءنثهاب
عظجقويوأفلىاعطاههـأدهـعطيهةمهؤنقفأواحأمرضآءناوكان
احهأبهأيفبوقثفكاليمصفضسألوافاالاوالطئهـااهطثكل
ئستهطالغطافأءصثاذاعدأخفعهاتماوصأياهصعفزكصوت

جمأينممادالثيامثاصذءأقدمعفسصاهآكفاأفأاألفاوهوينطفآ



اثبالفىول

صيءتثرة18امنهموتيلتسنةفىلمنهايةوأيةيدانارحمكههرؤحما
هـدبهظءبىوناجمألمؤأماي3ديبالىلمحوولسقادبدمثقألموآعا51بأ

قالءصاخابهضضطألطوصثراخىينعأمحنالةاهحروانبنالمالث
اومنعهموشقديعمرودكأنؤاذيهقاإنيونثإموناناءالامعبدالمجته

همانثافىبماب3وكانتاثحرةحةس11كاكاجهأيمالعملونادكارإنجيتمأول
فيهـهواكتيهاااططاكطوعطادنصلدالعثساؤطقطأووهرأاوهـىآللثه
لىحلىصأصادسلىأفىلمثثركااخأعصهافئلمرواايعةالوالعفكلمثطةفاا

منصهبوالهمتطدهعاجمطأفبابهأواورقفاصابعها
الذلاوأذمحاممووصسحيقدءثابأجمنتالءههاابطآلواعاهـ

ااالكأواودعالمزكوكاؤالمسنامؤفايطادمن
4قثدههرأورناتأوكلءعفهااياصسثهأةب3اشأاثحركااالءلىغث

وحوفوهـتجبلماكاحزس32عأااطافمطافحيبأكأهـإصأياوواما

ةآؤماأ3آهعأاكحصأوتفحضءاألخعأحثصالوثدااحمالأتحيعرىاخهارا
4ءورثرصبفجمرلماكاحانصحااأفىقلممالئرعيمهاانهبنواهـالدورثص

إصامحماطأصموصكأتنيىأاعأاصكطالهي17ئيصاحجارئيوبالطالئععقاه
ابرءطاحاألموءهـمقيقي1ذمميحكأمحالطيابوو
كلأاالىءولألبموبكااسحيهثلمحماأهـو كوسث5ء

هلشءلمأ6جمزىاال1حمأخمبخعأحىثإاألصهذللطاؤونصكثال

نأللماالءثألسءنإضرا3أسحكيبف80ىوثيفصهثجئىعو
ثصت3كىألحطئعضأأكهشلماوواءإكأأهاتلمحون
افطصم3ءإثأسولأكحلحضأأئئيهثىصواصوئماالطوااااإتعع

ي3ث31مالىط3لمصبمإأثفحوأفطأخاليسامىأفىيمدمحدوءنمم
6أثأطأأسسإحهبهـأليرحمحهآضاأمافاأنوممطصأ1

أإتد7بماحيملماأأفداوئهصحواصاهـأثا
الئيحعتعأ3يأأحاكعفأعفءمها3إحاألالطضأئى

سإإولحهاا6أحمصالمإفنمتضأاهـموكأإمحغأأئتمئئكالىوث

كاهأأسإبشحىرحثفىالأثصءخمثءأللفكي
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بماالمحجلهودندوصألمايهودءهـبعهاالرالمجاههذاانجدفي

لوقأبونرةعنددهعشقثمثسالىلسالاطتيموقدوردابراهخذقماوثامقاك
نسوبأنالمياوهلىعنديرزهتاحهملمغاعماولنوبوؤظاءوواعلىقومآعن

أاهـةالىهاذفايثقنلىيمةؤةالكتبا4وممأصكألإعممهـامنا
ضعغرهثلىااموقدناطوالملمم1ثطمثيكريادنافيهأمقق
عامهإيلفيامأجماصهغوئمىااخهحدنإيرؤحهغمأجمابمإ

طي9يينونلمهئعلرثرنحواالؤادأقأاالطيحءهعفوأحألهأئا
شلمداإهـكأثىحيهأالنراعهـألئبنااأوطكالطىداحمحماماله

عفيخاجمةثقضيرءلىشااأهلطيحمنصمؤائؤدؤصكولمجهلمأأعلبهه
جمةأزغوامدكأومحعاثثبنيالواطوثيعافخممئةزرلئهأأالمؤطالطمطق

وئئيةثادياعلىأبهئىغمحأممحصيععألأمخغاجميكاهوفىحمي

ترااوأحثلإمثأمحأفااانمثوفأثوزادالمااابرصاإلوفأفهورصالطأس
عأفمم3المحبمطيزكصشىلطبودمهجوضه ءإشدسإلأصإئميمايميالفأأأ
أمهانقسيألائالصاأثبالهصص5اثهأىالغجمافلنمماعلى

فثىاؤمافهكأفطلهأالمحأححطثوهـوشبدىممأفمثىصمءفلمبما3غاا

دهتيتأهتهتهيااممؤألوهئبممخيهـالقهةغئععيلنعحمالعمةاصإئه
أعحمضمائوخمإئنيسآأكسأسنجأوصيمإخاائمةألمحفداللم

صياودمنكوبئيالممتى6غحالطأصألتاقىىوييءشكاحمءفا4ا
ثيااففخراهمعىصسغةثطعأغمثىكثئكالعيحمبءأوخهةيتهوهـ

اإفساألءهـءصاءغءاثص6ء مىإكلطدطوىوءنهزطدمصثطأةأثبمءلاوإفثا

كأإسأبئمأ4محطأاأاألإءلئمألطعصعأهـصث
ممأائرقفنأألكرشءمىطمسأئالألكفدتافصاألحمط3االاءيبمحانؤيالثو ألا11

ألهورور4ءلمأهصأءوصعخ3إئش6
يمىهألممطكأءثكقىالضر

أفممطث3يءأصكحىاصهلإلأأأه111ز5 نا5جبمأءمألىسثكض

أإلفهـا9يمأج11ئثووصألءأإئند1افير7اأصيمأأدأة
ف9لم9آءخمطثأإ2ألغأأأأسثصتألبىأاأذأ3ئمايهفه

هـمأممكصوزحط4أحم4إإأوأءآأتحبماأإالزآأن4اإمملوكلملم11
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يقإصأايعثصميهللهالىتراللساالناسلىهالهوراضع
ففغنهلمالمحذوابناهفاولتهممتقذآمراقعبماوألىاتثاماصلقهالمجبوعث
اميوااليماالمديخفدمفمتىدالحاومنلماثامالمينالىتالله

يدىقوواأواآهاىبئممغ8دلواتاواليمالؤبئيدةوأذدافذاالمجيوبق
هسئهفنمنهمواخمذواذكوناعثؤيهنيصهخاوعلىولفطا
البابنلدخالهلدفهاانسئحجايمةفهاثوكأهـؤايالتىاممفسا
لمجابيهابللىقوبهعدأمنمانانصاوىتماوأخلىفلمهةلثرعالا
هجمنضلافهالؤأنصفاجعلىأدقمحلىاتفقالاقاختلفواثملصحيا

وثطقوكاناممدصدةأبوجعلهلثرقطاةحناهذهضذأخذوا
نمعهللهادقرفكهاجمىعبملىالمسعاذهـلىنيةانفسثياماكاحوةكاا
قاخاوكلاددبنلمايهقهابةاامحرابأقمايقالاأيقعةلمحأحدهةصالهةا

يرألىصاناإفأواالمباألإبقاهـلودنامحنحص3انمساكاكؤارالمجه
كطبدخلونرىطواانمسلونوكانقباواماابالمحأوهفئلذكالكال

صاالمحوالقهيتةفحزاجةندممالنىلطالالمعماأبوهعىدالصا

أخفونوثقهمفأيهىالىالمغودقىيالىماوىاننفهشصمؤبمث
آبمغقثاةوضاأأشناقطلوالبالمأمفهنيمسلا

للهارضكماةوثمعاخمهلمحلىإوخوفاومحهـالةحالةجالألامخاقمرسساسفالث
يهاقيهبنهاواصنغأأالمسغىلىؤةمارالألاواضابماأدامهءلفنه
شاطلمءطاثتنخمةعهينفيءفيوأءناءيابمإاوالاؤقطلؤأعف

وقدمنهاشتلىفىنينرثممضههلىاموةمحإحأكونةل3قامالذاالمحر
هدقضألهكأعكطءشؤانخاقالثإادمحبلقىللىأالىالمحألفاودف

ذئاصاحداثأاصءتاجممفجهدصعئهأإفأادفطأهـهفعافاداحهفألصة11
مااحهإلفاصالكعووطرهـالالىإنكأة5اكالصبعىينطأهبعيىف

المجاحدخبالجألأبئأأفالأالثهالذالىقممكفهثلمىسالط

مئسمعمثفالااصءئمأالأثاأساثأنابه
صدأمأفاأثيأثىحمافيءأوهـينةامأحمهههـاعثينطالمطاصأ

مصثصكأفيالمولمههخمةكرهرئجالطآلفىاالاكاولصوءثئبثسيي
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لذىاص8بوناانعالالألاأيثمالذناثفأبوالصيابموبافددتأملى
ايدفادوامرةفغوكلفجضبةمااصؤمفمنثبأيدهـامبعيدمفألؤلدنجمبأ

لمايؤيهاثتدقوكااةخلجممهولمداعهقىماكبابرظءالؤماةحذث
اميرينحمياالوأبلفاالمعحروأجعادمهااهـأناالافةتمميةبومىبهناح
قرهـمقألمكيةاصذه4ءمأخفىضىسكنئعمىفيائوممايقلمؤا

اعمواللهلكجمقخمقألوانحمفجةهدهبقيةخذمنهم2أئممظائملى
ءناصألبواواألعوأاإءاجواآلىالتضاالداينلمؤءحراميها2مئم

بهداناينلمؤماأالفقالواقسيموقصااففهآنصارىات8جاماالووملى
للهلىاللهافىأخنأنأحبأنانقالمجنكيسةاآهذهدينأنبخاصهب
ت4لساالمعروفهتالصناحااضرقعقفاتالمنابرقاصعدنملىقهأصدآفيهاألصيد

شعذفأدقالذالثبافابهاالهـنهلىثؤبافأسهبفيهاالفاذاةكرمةوكافت
فىأءإلءكانعديالولدءقدودمنهانجاحثىيدفعهينلولمقغاهدالو

ألوتوكانقبائهلاذذوأخىهأابرمنهااالالمنبمضفوقالىغ
أقيؤأهـاحبالأءؤصاؤضربيدهفيأسا9أضذثهـاحافالمةلعافعزرهاصمفر

ارىثمةاوعوختماتكبثألثلمسألونبهبمصالم18الى1المماتااوتى
وأبونرماةلداميهىاهفأممااقهةجثعوأوقدابرونبدرجلءلىموثبا

وأعرنانبهالعذنفعللكهنامقدئهمواحئىأديضربهمنىاخمساريامحانأئل
آصدأنساءروافودالحضمارااحمرابقيفيدفيلزالخواجعلى

يدفييز4عساحموبنفعاالمحاكرهذافعلهؤاكاؤجاؤاسهايهنا
جميحشئالنمماوىدقهآأععدوواايهودواونلمسامؤهـاصغيم
وعئثمعةحرصوحسةبحنىالناا4واالبأالمذاشمنناصذاه

اءلىعااصهـؤئاهـيهفلمئاضغةآالىلمحصسفقااعدةجيدهحبةيخائه
كهيراءنامادالمذابناالويىوليهماهـىوقأثشيراوهماسنذ

دهىدعودهبهمارتهطثءلمسضانولةااررسمينأوالمسناحا
عنهالإوومامالفىايدبعهلوااناكل2عبدالمالصاقهـسليهط5لعهن

ثقمحدهثبيدوالىلملىمادءالمسمثاسوايعثىروءإوضأمفانأط
حثىكفيسسةالدةدنيطبنوأجمرجمصرومشبا5الرةكؤلرقاتيفعلىلم
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هيمتجمحميصنامحكاالاافشوآلرثاراوسألير7وهأعنثصفالغدا
اعلعلئلومثةفانهونزكتصفعهلذىافاهـحفأبوكاتاققولله4إا

أدادمدادوللىاذالثلىأللماعدثلوصهءفانهتروأوؤءهلمكاذ
أنالزظعوإشااهـزدق5افهمنضضدهاساخواجاألىيبههبأ
ثصئاماهبئعالىقولهلكوصسومأهوقالللهاكأبيقءلنءثفاسأيإهأ
ارومبألملكبعمرالهالولعدفأرسعلذألثعالفأحتيتاوكل7انا

عغهكاهااتجماكيغهندراقاتاشهعاوفلثىاإقبه1أبءفىأرادالولمسا
ىاعشيمانثم4ءلمازالمةويثرمااطالىااالىوالهـممناحتىحفرواا
اقبااعاليمكاالركأنااذفعتحافلمحارهلصهؤغاومحمابهارا4فىـت

علىفقللمةإةاهفىهـلىتبنان3عرلبنسهنهندامقلرهثولولهافقالقطت
هاكاةكناالوفبنىوفعلىيركى2دأاأليبفيمأنقهومإللةاعأدئىتعمااق
صنهإسداكانفيا3أينروالويدوىأللكاسمصخكأبوىليثيا

ركاناطكلىوموأاففثتلخاسافرسووبعهسعزهكأرربهلولبياحضرف
ألهيتاءاصلهالفةيارضااوتكممحثىااأؤدبهبطتقدهىذافا
ذهبنقبسهابحضةمللقصسادايىالأداآووبقال9كقدتفاهابثطثم
ؤضربهالثفيالنغدوءلىيئالمحمااللهفقاثدالمسمشأنهبذالثعثاماصضا

فأحوفأحفراناذألفبةلىقانقالثذإأجمزءقأناءالثوقالتاين
أميرفقالبآلذأوفءنعنهـاقدداهـىذةةةلىءكءماسبالذمن

اذالماجمفىعنحدكاننافاةأيفإفأذأحاغذالمفهدءنأرأنألثئيفقا
لمجادالولىامخىسواطأنأدممقخماقالهأأؤولهةحدإهالوقلماخكمحأنا

تأتعهأهقهاورصنهىلهصالبالتذقونمىلعصأوباعاثجألنالقدءةجعل
بالدءمنمافىعأدمحؤأمرالؤءدعامكلالمسمداتهـماءبميطفى2دناموبا

صقاثناكلءناعفءلىأوجمألمرقولأطأصقعثمجعلىااالر

ارهصأثىءعلرهقيير4حزإةاعندفاذاواوفعايبمقاالاءلطوعوثااق
شقووهالىفغافجمابذالثجمالمأاقحبوأحرؤجم9البوفيلهانجعاقتفأ4ؤت

لتعالىصؤةوصالشافهاذقاتمأهااضااالألصاولهطايدافماةالؤرمعها
فعطأخهمحألثىنقيإحطااأهاألألىصبهأهـمأممفمفطىمم
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االسرأئياهمأءهلذكاامئاأخذتكأاااللوأجذانهمهيهاسوإث
أقمافاآدالالادمثدامأبختولوناثثاصمأثعتائدصبهةحمدوقال
لمحكالهـفجمياموأالفلسلمعلةايعنعلىقرمةاهنوحلععدالفوكان

امارقأللمجلهعليعسبدمثقالمثايخمحقإوقالالخؤأدةإضهقىص
مفمووقاسحرباقىواحمهباةسيقاهناأقياتاداالرظءناقاالمثئ

تحفاللذينويئمالاينأحاءوداينلمؤهضراأموالمداثمحبالوأتررفيرىشا
لىإهـىان5يمدقاقاردتئةطوخمممفياةومعافيلمدضافيحولفعصرمنا

اثاءفوشقدمفىقلغظجهأمحنجناسينذثنامروانلمهىابن
وصا08عرءروبنلممىأوايمدبندصيمءقأبوقمئءنوقالحرخمفا

هوفاذادمالملةقبفىئاححوالىمحأؤفقماصسبوااصهمصارىاالن
وقادصأربهائةتاسدمتممعىقنيأابوقمثطوقالديناوفاونسب

ألفالفاأئاخهوذقلتارديىفعثرأ3بأروقصندمهكل
ونوعثونحهتوقنصكليهواروفىضاردأفأصائةولصدصادت
رىاحااارةفىوفسلمايكرناذفقاتوينارالأ

وأثقأيوهـمئقاللماتلتهااودفأءئاردفافأحدعشوا
ولودناةلناساانييئةيهالمفئافقالوأيإعبدالمالرووامىالىالمحوسا
ةمهـصاةالىامأموافطاءهافنودغولسالاهساذبىااقررالولقة

فثرممأههـاحوؤمبنورمفالاتمخهناحهئجممكأمحضأفةلهالظثيرلمالممىفصع
وفرقبهامففأعنعأاالبعاتءلىابغالاورماتءلىالماليالتأماال
ضاالفبابهانوءقاالاليرىلالركأكأنصةضىذصاوةالمسالمليها

يةلىوالةفنقءسبألثءأماصهفاهـىفاذاوقبنتينقباءبا
وكبروارإماافرحةبالىكاتفى4ناناسيدخلاوأمتقبلةسنةعثيتهي

شووئأءلىألهقأفمعثقاأفهئاممظكاقالذالحلىءلىمؤاللهوحمددا
كإدأؤانتفأءحمامازوحم8وفأأثصماءيمبهواءكبأريرخالنسأ

أرضمهألىفدكروينالشاءثانصرؤاقهووهدواءعايراذوهحأهـةضا
عظيهحسءنآالثكوءوقاشوهأدىقأالىفةاورجىفاماوالرفممافصصةفتكا

وبهاقؤسكقابوارفياوشووألمجراآلدهـاومحىاةااهـوؤو9ذهب
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يحقؤمالثهرجمشيمقا1وصالمحراباوقفيحيعةاالهـرةالمثاقمحنابهىالبا
بممقزعيمإلنوسقغهفىترذوالمؤهفئسنةنالئهرةلمحاإلشحاامنلعلداقا

قالواةهـ6مهعنهأمائلئكلؤاالوأوفضةبذهـهئؤجهالمعلعةوألمسالصلى
مؤهاهىجوهوجمرهنافىقيووبابرمغضهالحابةعكيابنوص
نأصافمانجوبرهناألثعالقاديقءضىالأعااذاقوعلةقااتثنتوكا

اقدمئقطنرصاألفىوامسليانلىابعثرلأاعباريييدوكانبنمينافىمق
دهشتىفىابهاأرسلمودتلمالىطااألعيهتثىقهاوسصرهاللىفليهابعضبها
فىمحذلكبعلىشؤهبطكوعساالمحافظقالاالمييئدبذلكمحتيف

حعلفلمبعدذلكوتكاتمانبؤيةتوقدرايتؤطخةءنخهافيم
قفيأضأءايمالانصالىااضلالدمنصارعةااألبوابنتوءافئممي

ئاءةاجماذحداددانهعائىرءلىتاوكزلكرضاءورااوانممامحالعها
لهاوبورهالىببالذمعاللمةاالمحةومىووأذهبهاصىفاوقماة

2سالهاهأذنةقالئ941يهالهاالمناوةدالوليجمطويهطتثثهرافات
صكانوقلىبدهثرؤمطاولالذالثنلىئاؤغنمربيهواهشوقافأما
وبضتررفسقطتلوباقإاجداينتهاشاهقةكلمعةلىلمعماذاهمنييىووا

كآئةلريسبيئبعىيعداالرصةيرؤثافحقرقادوةالسنالىاقبيتانا
إءتءلىافههـةتسواهـاسمحمثأفصارىاموالصآدبناوهاءذوقضوهـ

عويم4دثالبنزلءلحهاحالنىاضواأعلملئهابيفاميذاشهالااللشحق
عاتمربنرالناعنلمهسمعشفىكائلتلالدوجهدنوةخرالزمانا

نمممىأاالرمحقوجىيمانءلىلم3اؤبىيلاكءوصاالاالمجاخأنوالمقصود
مةةفىاوا4محتهجأىظرفيخانظذااصكعثمفهجلاوالقهأبوالمههاجمض

مقصاتطدهنتوكاجعهسنههأجمايخظثاةتحجبعكاذمضهأوالى
آلاكمطالمنةووايمالتلمحئعراشئءنالبععةصذهحلفاليدييناناملا
نععثممثىلصاصافهرااواليقالوإتفاكباوالفسخااوالهقاربامقو

81أوعاتلطلثءشاهفواحوئرهـفاثعىادهسأذىامآوالشئإ2اوالفمه

المحريقصهفرغلمطفاحتهوقخهاالمجاخءصانلىقفمئدعةقينخم
شصودىاصةلءمرءإدعىلثءإنفءنهةالةثاشؤرو
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دتيهمجىودةوزإلدتجمميلهعهدلللى3سغسأجماومانرالبعمائةويو
ردمأفبأنممدايزبزعؤمءلىينذمحرففاائتهورحوحمهالمفحهله
بيتاثكهوبوتؤلكقوفنواموظ1سالصلاظعوبآلنهن
وقال4اايأخماءحماصلبادفىاملأكدأذفمممهاثزلينويللما

أميرالمؤمفيهألدالاظأظقعثافاللىآأكهاناالقشرىلمجداخالدبن
وأصياألثلكهلديخاقالنمقالكناتصنعكذاترلدأنكأنلثبلغنا
يهآتهمةيهاالومهةقعالرةثأنامهنثكيعفرةمعابناقإكرلمقالكنالمؤمت
قامهنمعوقاليواسفترومحناقالرجالرلدتفتدففئكأنتكااذ
منالمسطرنيحمأكامالرظمافيممنأبظالنأميرإلمؤننللظخلى
فاكااللههررفأطرقالمالينتهؤنسوأما9قالسثيرامنماأموا
منخلواادفمملمكنحدريسلألمنرعامنجاعةوملىلؤمانااثعذتفتىوا

أباهوألاوظاراواظكلناتحتكمرالذىلالبابالىالبريدوانتهواالجا
امؤأهمالىصفملوهمخثجاعلهوهمقانجبمفالهاحبلمكأفيور14وال
تبفهانأعدنصشتمافقاللهعرمحقصهاألموهسثلتمافيايامامدتأ

باخفالطهذاأثمزنمدصهماشكونإنأعتفدوكصبنماهاهذالاثالوقء
أنودواإجمألفاودعوهافاكأهذاانقالسدالعؤيزعرينالث

وبهجتحمنهوئنظيخأالدفىيهرلهناؤهبءفىتاالءوفاكادحيىابهاخ
الميىالمجاصابهدههررأبخهقؤمومنهملدثقدهليلفرؤدقاقال
ونأديممايذئبانلؤأبعنماأيدعدبنالعكقوارىالىابحمدبناوخمال
لماهابهدنمقونيرلمطدمشقفىامنبةاائثزقاداحدأث

حمحالىفعلدةثقدسبعتلىةيولدشلقدمثياساينأمهرالمفعةلمهـحىاعلىد
المدبهذاشألثةقىثقنابضوأهسرىاللشهاعبدالقهأبتجهملقالشقد
ةيموفيؤيزااصبنيوولىثوااليخلىوعظالرصقواظعلىلمأهـال
ررعباويدبننؤصنحوهالهدنعارا5وبيشالمقأقىثهالاابمثلهقها
نظوالىدمشقالمأهونعلىدولمطلفماأاربعهوهذهخهلفقالهالماسايخاا

فقال4ؤتابىأماقالطكمتمابنمحكطتركالمتحماوهافمعهنأومممصامع
المأمونفقالأمقلى51وهزاوضامحهغأفيوقالؤئااالدهانهزهأخيه
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خبرفيأغارأقايمالمأمونلىرظآضقأللطارمغعلىنجبانةمعنأصاا
لثئكلهنصئانهفاثعتىدمدهدبمثلىفظرهفيرجمعااسكلىخمعثهامثاا

برفدهاءناادناخمعهالمجاثبالمشافىالىيهعمءقبنعردالرحن3قال
آبالر3ويمرةاآصاةنىاأفىاوورثكنلئامؤينادىشار4يعئى5هذ

بابيهلوهاالئلىبساب45ولخراائاواوجلعاثرثهؤ1وصرعئثنطا

بعارا3فزغافهتهـائةمفىءممهحابهيهامحاسكتهايخنظربلىارعديفتهامجاس
أفمضاواانىضامممىءقكظلىاانءايهاالمنمالومفلمقتررده

أنهذالثلىثىلءوالدونآمحالرظأنلقطثصاللدرملهءوصعفانه
ببشأاليضأببنجممبرا31وذكوامبنافعاكحاقألحاراذوبء

الىقالالالاكىنافالالهيرلىئةإحطروالمالثنوثضهيناخنةقثدآقنو
12أزهحهإلطنىاهرظزقووامحاسعضدءتةلى41تاتقيإيادفاتا

جاممظقترأثيطسلرأينباطتثهـثمامثيصووؤهـجهمصلشوأرعه

فهينصمظوأاصتطاعةاأيساممحهثاهلتفمعهلىياأكففى
زماناهوأعوإوقتونأدرةهرالدجوانهإلصهثيعوفانالرائوأل

الصكتىأحوابهوجليتيرسؤصسواقوأمداقااالكركريب
هىواليدر

يهبأ5تاغينزيعدفأبنداللهبافىااقالتأاطاقعلومما

سقاأبمياعاتأبااكهـلىالنهكانتاسماطابابلىأقهألمجاهءا
افأرابمحاكلرووححهءنكآسومناوعليهامحيافإنكضىصمامحه

إةصلسمطفماتاومحاحيرافافصمرتقيباضوحتماءةلهاءت
اسماتااناأماكأاحثضألدلءلىومأدذاأناتستطا

ؤتإصكيمأدخلضأابيائهبكبوبرأخاهناقبىاأحابائضص
كأااقياخازءنءدهصاكانتاطااتفهالوثعبرالمجاحبهانهءدثلؤث

بأبئلىقمىاطءفىلمجمامعانوثاالمجماتبفيندمميقىنهاوامافؤجمرأ
بابلىانحألصذاصثنقاضثمأصاعاتائىىعةاكالدةباباذاةخوئحغ
فىيمطقيةفوأماءلمهـالتهامفياقلمجامعابأورمأتاقإلؤاالا
صهعهفطبضاانصحرنممعفىفأسلىايآلقيىالمدقارلمجاواأافمهاكىااخبيإ
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وأماقةللدماتامنهخطكرعنعمصاكطلمحاظازخهاونالالئةيخاتوحا
أباناشجضتفسحئعثمسهظقبةالطيقالانثىمعابهويسبماكأابيةساةقبا

نجاىالالمأماىافونعمتمنةودحدفيهابمعتايقولهبىلذاحرالله
ةهسةثاةاوأعآآوتافبالياخياوالباسكطومحعيوهاليضوواا
نهودسهحددىببلاعمماانرمنمحلىيتالفةمهدبابعلىىا
وفيلدؤرااهثويفايهاونجهردرجتحتأئارةواةاماواجمائةأر
أيهاصخبرنافاركاننهوكاهممسينىاايهىةأاينلمحسىاحؤقبئلىبعىابو

خلونءنحأصبابرحهلةلاصاهاوأبركاؤيهااجتموحركبيرنهقدعة
شمةوءمدعليهالراحواهاقةلىوئةنرواربهطعثميعبةسنةاالولوءت
ينوشعةفرمدفىندالفيهايهتحتاجمالسببلضهاطتة
فةارالمجالىهوتاالباديذقعايهاهاوماعلىلسقطعطثمتثفأتئةطبوأو

ةإةاوأماات5اءعىكنفعاااهذألثوذينراشينضهشؤال

دإمرفعتثمللثزتهاأدحوؤثى1ولعماتذصآزافؤارةافطبمممكأا
يألهادامتادنااصاجهاثملفئلمةلمهأصوىقصهونوقييرابطكانذلك

ارةااالضدوداوبعاثةينواربحدكطاعؤنصاركطايثفصبىب
واناذراهاوصهلثرابئفلةقصصااثضاوذنتكاكاقأعذ

وخممسماءروهمحضأليسنةأظءائةفيإمحارةواإةاثرهثرلذىا
ةاالتدالىجمهاوسسنأواخهحمامفئاءمحيارقهوكارأيتلؤ

يخاةعثكاملو8بناايثوعوادماءوامنةافمامنهادةقذى

عااللدانأمحهودماووصنعينتةأعنىنهصصأهفىنفيف
يخابوأرىحلىامفةرومضانلثخلمجيالىياويرة15االجدصبهاانصم

منحقاكيكونجؤمسالمهاذمحدفيهأيالهـاآحرقاضىماثهأفي
وحثجمدداجهطاؤظاقأدمهثقءنحأخطصفىةلملاهذنقات
لةآثخاهقأهـهلطؤطالمحمااللطلمهـبئاايةاأحااهكىالى
تعاليهانباتفرحمةفيلدينا

يقاوابوفالسعبهـاجالقاء5بجاخممنإحسى

كىخيمانقعىاتقداالهمااللمفةافضامنأثادةالؤ



صألقعئرللالععنىوويجيقكامجامعلمجولمحمناأغر
هغتوحدهاكدبابمفقلرمعثدةانزالالىخعفات

آبعضأوقألأ
حمثهاتأئتىافىلمكلئىءونظاالقدهمف

لفأرقأثالمسبتهاأبىلدااسثيكهف
لظمقولى9أحسذهئهقات

عقاااللذنىوصقمقوطيبهاثدمعأولاف
عايسبيخييأنجةمرق3اكأغيرهامحاسنخيعهبعت

احاأاكياالدكأابرهانضيئامولصناماأ
احكنوقدرمحارمحألولعباالخندمحشق

حماالماالمجاخذالهوقلىيرهاصاءبقاسلحعغص

بنكىىعكثساتأمخهماءبذالدقألأانىةاالسحفرضكوأبواأذ
وألمتحوهسحوةيتأبدفقءلىأوكل4اانوفيالدواههقتقوأعوقال

ألناهـعممالىالموااأمزالوأعإوأىهحرمنةوتهألفافتهاشومحفمعاإ
ألوردتأوكيطوفأمائينأانؤلللمثيمههءابضعلىانفقادأ

مدسفأخيذإفأفأوتسعونثدوثالألفأفأئةماصمالدرامذ
مفأاللؤتزكهوااردإفاوخثصنفأإلمائةقالاالثمن
إفاأهاأأبوكةالوهملفألفمثألفربئاليوجثوهمألفطءئمعوولالمنما
يةابرأفااألفةالختارأفأأأةأيمىايابراهـالمجوبسقمدر
ت7سئالمالخمفاآالفعثوةمحداأنفتأفاعشرونتلألهـ
كتىسالمجياماأفاقىسصإتلىافأياف7ةخصمجاإفطأ

خعرالمجاخالمحبمفأأفأوونجمواؤاءعثفأخمكالئةداناات
افأسءتمصةكلمييالمةقعثاإفاأفيالألبدإكرأاأفأعنوألف

وبنىإفأفأن7ةكرمماخهربا3اائفالفكأخمسهافا
بهطو4ةءإثأنةاملأعوفولمهلالعوفىفايااأبألاررذدافىبالمعؤ

لدجمئاايلمثعخابةأغإكواباوفينالمعينإييالماوقهىأدالعتهها
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للهاصالالوعقامبلفصثمالءثاشعغنجهنقطبىالمجناباافىئجاثةأين
افىدارءرثالىوالماآللاكأضكفرتحؤلؤبامثىالتااياميديمانفىط
محلهرادفتقدقدمهاسطرهذهانهيتهىوالعصواللخوألىأهلسكنحمع
لسمالخااقأأنالىمجصرووالمامجصبهكويذيدوهاعفلمامثامعائ
رررأنثايراحوءضى

المدحإخكاعنءدمارفاقصءرتابركلىؤالدأساتعافىءن
كلازلالمةهأهخألالسهشولذهـحوهاشوكقناالانهاءلىلىه

المجنحهتضثماففإقبولكأأفىلىحماالولرإلضاالبلمرلؤيهالنيالص
بةلمحسالىأخهاالدنيااالمبهحبدرماوأوصاالة1اإلوجموالناءمحهـا

مقهايئؤتالخضوأغحاشهامقنوكلءىمويهاونضرائالعيممن

غهااتجمهوثمراحرذكرجمهفةصوشرهعهكرتءووءمصدحالت
مموقوواإلفابءنقاداتاهثردءلىورعهوالنحرءرجمقطك
إمافوافدأضخفرممءدووكليوقوالودملطصوحنه6عضهرارءلىبأء

اوومحقفىنتلمؤىاولىووجصخصثاءممىأاأنلىبدةاالذنفصىعرجه

لىبعمقتملبالحلملافاهممضاثارتوورددوأمدصعهااالواؤمبؤىال
قتوباتاعناءصاعابكولثباغبأتجغق9االارتآلىاكاويخةكاوارا
نيهابيامناهمهتءلىداتثثاوحمهايرأسلىدبماهـااتصىؤهن

قلوبابمعواشاقىقوقيءصاماقيهاكاشاءررثرإلءقياكأكأنحىوجمالت
للهاعرجقلىالمأؤصهإحينوااضىاحم1اساؤبءتو4يرا

الواواإكصوقااعطافماثممموجانياءهطينوإجابهماتعا
المتفرعهولهص9اادعهلمباسقطالىفوودوأخذالمملودنةالوصااى
دثوالءمنارهالوالوبظاههاوهابنثارهوأؤإلمهولمحهابأثرل
أؤلللهامااللىذأوأنإتعلهلطقيأماتيمالجثأدىحألنواعباوماأة

وكومهمتهوبمفهواالءلنعكأ11أرطقائهوءربهكوالمىالمولعجممنذؤلى
كلناكلهأءصثالديناالح

المهشعديأهاهانااعصسهاوغيهاوتفاقدممفلتق

أللمععابقاومافصبات3حاخنهمىنىإنطكالال
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صهلمدهقنالمااصكل5عمئاافي
حألبفلدمبابئصملعوااالدفىلتعىاومسيهألصاكل

بييلمفقاقوسرماهوصهببغههـدظةلممماطلوراهـ
بعلاهقبئدوالدحمهباكاوسيهاثوقاشتاذام
دعبلموهىبءثهماظالمطاوراتجهأءصألفيماسهجل
نجاجرالدينأبضأ

نجوكرنوالنرهوأبهتؤهـثالذىدقاقعوااجميلويبماهوى
هـفا9دمرةالميرطيهكأمحمودوأليرتااأيدىلهحفت

ألبكانقاللعغىفصورأبمقكأتماببنبرأبوءبداللهذ
كطاداتهحدىاودابئادفزطسفكلثىرالمدةءفىمحيروقاجمالمحدبن

حغقمموهلىالخصىبهاءحهاثمأكانئامورالمفحداثامنزفرا

ولدمقتخلمحينىوجهشجةدهتصتءلىوضىقوكانتكهفىمما

أشعاواالنلمثىاقد8باالفىدصاضعوااقفهيرءوولخاببابءنتهبمنئىيه
معاجذدهنؤجمالخبمالماوتجوئض5شامحلىوالديزذالسافلم5الااوأنف
مجيوجموبئأقامحثىلىلمح3فولىامنآتسكستفحهمنولماالره3والدكط
طأولمائاتةمدؤنثفأ

وقمأهـبدامستةبادارمباعصالئاألحتنى
اصةتؤقالورةالمةبذالمعنىوقيهااالصه

االسواواطممصراءنغفسطةثهىوتهبمقجمونهلووا
ستاوامنءشانهـكاأ9عنميةراغهمصنعىرنويه
ارهقلهمءتمؤتانووىقاديهىمحالفطوكأ
ادشاالىقاءتههقفىووهاينمياالصأحسفافا

الىحتنألاالتاقىنصمكهإمتخفىثمفثمدوولىص
نجمممافىكلماافيالىشلضةواهـكأكأتدوارتاحصاعهـارالسيالمةبفطهـ

صمطبرهأذا5صلىث4اأمميرثاالليؤمنهضبهتوكثرحويابأقمقلت
يويب8لشعثامجهووابنجأجموجنضاشىسكيهأتهألوعبواااللعيشيئاؤد

دثأمامعهـاأصؤهشعااكنىلحتهيحهنهلأالائهمعى
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مدثهاالالدينءلىالصدصبءوابئالدينكهافاضلىأ
ةاألمجوسفىذاضىهضعتاناهبراممهقلفىحصيئ
إشمامادأكتاؤوألدهأحثىءذق9ا1راةفيحمأتة

قادهواثعبأنلفئصفللةهوصنىالمجاخايصهوافالاعبدبئينلةاءي
اذقنلقتدصباحاطثهاتالداالترلى2لزداحهمبامااالءينالتماعيث

يبالوافالئهصصائأشعتوبدثالذهبجمناطقاالهبمقانهأ
عأيهاؤنئفكهأئافةاصلةأثطسيماسكىشاهوطسيمحا

شيمااالمنأعدماوكمالنعيم
يممالولادهعينءبامروفيبددءفيهاالىكماللحط
نجماجلتقيلمحدمتهلتمبدصقكىدالوبدادبدا

نتروناوجههاالصواهءباظاشعهنعثتأوكماديكوثهبوجهأضاع
نرراعدلؤر

كالفمائلحباصفطمشىوهخوللووى5ضد
ضالاقالىلايم

فهحافصالوةفيشمعبانكلنهفيخصهرأعناوحاه

فاذااالءوىابرصاخلىابعحؤالظواومعتجمةبنعأبببهالىاالخممألمم
ةباالستضاهـتاةلمحنهحهبداباداال4وأحاخنلمحااىالئثمآت

تاثشثعتلمطصنهباذإللوشكتاطواالوأثذهنواالقيام

تأصذورالذههاتلكنعلرأنثراطواممظاالىشؤؤتويهوأشانمحاتاك

المالثاثلذواندهشتيشماءحسثااسفوناواحانبطورهوآئسشمن

هدفيوقففاؤءنهذاءالظوقاتىأيابانبساماوقدذهـجمانى
تقالعىافاضاآألاوءنماأط4يأتهو4ابسالدلمنوشفىضاشمعا

يااىفمطقالضوقيقاهانمالوحماوشاهاتتقاندثال

الفاناوفيالعتوتطبهاضهافانهامابرحتوخثهـومأفاهةأةوايتااغ
محناضهـاالياصألولطأدمحؤتألمحهاالاابةع
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اناألوالىالمحيخابعونوإفاهنابابا
أأنمآةابهاهلطعرهنوتذ

كاالفننأتلمحؤللفقيلصعوتافاهـتاعحسلموصعايهلقهاصفىفبىاقهر
عباحاأبنوقاقصالامنانالوحبدظأوحاهمقءنزلهأزساكأان

فاالرفصدأاشتبمأمأيأوطانمأعتهـتئمؤبأرزاناساحعنيالوةللهاوءى
ثطظرحهمجهارثمئءئهاثاتوبةامنمأخذتفرتاذاسالعربوكا

هنمرأخسألمعهاذاسمثةاجماامنالمتفالماكانوصه4اشوتاذالما
بهاوةءكلاعتللمحسايزدإلرسمندااكارابهوىاتسجرابلدهتولةء
صاآأللىهـهـفأئضفضابترصاءقثءدجلةأمنشوبةدقالغمفاه

وإشغؤمنولباصضلأقىبةؤتلةدش8مامنىهذالهلىوقبترابقمنوقبفى
لاصةاصقااعاتهأهنؤنقهملريا

غلفراتماءامنأشفكأاعثىلفيلقلبالته
تءكلهمأبلكأطاقكاندالمحهـثفأنهإفؤادالىول

ألصساأفاذ
لثبمرتاأتصبهألمحوأفانزرتبأثمتخاةمقالبا

صأأفىثاذألةفتثألىأفدفىلمتؤةاالمحرابلعمقتفنأبستاديةاضأو
هتعةثطزظثافا6محثىلدارةاوالؤأصوحومده5وحسقارجلىفاهإكرف

إدثرفةواصانهؤفىءاكائثيءلىورانهاإلىووتشأوطانةافى

جافاوموابادافىمبذتابوتاعلمدأنأوصىالموتاصنالرءلىاال
إجمىاإلئهـالىهىأنىاوصىالوفاةصألمافءلمهيوأدركتاواوطنه

أاوهـءوناواهـملالاللةءوكأءإثافاهيساحمرأومأهلورح
كىلولحهنحومةأنجأقانووىوممااقلىابأركهسألنماههبهاعفهمهغايوالى

مقوكغكامكةكتقفبانللهذقاةصىلملىالوخاثتاطللةا

فأغووهـؤتصيطظوؤكاماوتوكتوقأغرقونراوتوكتاحيدواوقد

لطدأقاوعاشاقثتاقاأبالسكلىوؤتلمس2عيهلهلطصىلتةأاوسولءة
عاكاء18إووعفكاهفيجكلتالةعوهأتاقاشاليههف
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نمىالديس1الذىصئافوقدثهفمألفطكولممسافنااوص
وصاناءنضىووياماءواهـبهايعابلمقىارصقافظكا
آنوأ

يومقاسكاقتواناااثموقاكأكأوهىادتكىبىاأمامى
مقمزرودمماليين8واابطعتاوماابرمشأفىة
رالدليرالمةعانروزا4فى4فإةنءزهـدؤثأتين11ينذببئذكا

تهنحتوطمنوهثفمعىمكطا

سكانهسروأبهسمتآباووايودءفوقالمعثساكواةاان
فئىيلطيالمقصثصرشيتحبههيأتةؤدئودالىالذتتألةآووفا
هنىلدماهالدينبدراغاوقالأ

قاسىفيلىبظبىىأبلماهنا1تحتىكهذالمقولا
سىافىاالضرريهفأفتفيفمافألكوأذ
أءدأي

لاهفوقزاارءلطمايألدلىوبءهأأهلمفوؤةلدااولثكثالى
لمحاربلطدسا3

ايبهاووفيأهلىيخادمشاشةيربئبفدتةلى5نأعذاا
نو3

ؤالسؤخأتجساطأقبمىلداوالداآوفةداناورط
ذوالرءأل

طبهوأظعندهحاتكاؤؤفاناةلميصوءوصتوقة
4عبىوءيهاحاومنىكازخهأاكادهئيهوأس
اإشار

هـوتمخجمأصىوأنمثطبشعوأهمهاططلمهامميىوقف
آخو

طيسواونةالالةؤةفالىهزإهو11بمدتنلملشاؤ

وكاأأمحا
ههـاهاءوائالثوكاةءكاثلىالماصائاالصرايئمينأرى
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جمنهتدطلىاعهنومبسدوعاذراممنتأنفيهنمسعراكنف
فيهماقيلهواصقئلوا11

لهراطلاالمعيوبئماعنغحطاافانهعمللصااربوعسغيى
ولغاة

ولصوألإهدجفىلكطراحلىكىالمحبباإخوقضابر
نلآدأللغواسكباواتلهامنمماثالفعهيناهـاوالغدموع

نلصوااوناأسصبطتتقمههاهجابانختاؤا

بالبلهاجىينلمحاااناعلىانهصوساجعاسبرنجراى
لمالمحياشلجممارىاولالمهطلنئرابأالحمرا
لىصةحمديرافيافال

رهلذصهقاأضمماليمكا21آلصقلذكر
أنجارهأذثأهـفافىآلصعنوجتأفانكنت

أنمهادهاهـممهدتحس3ع51ما9لرالهسالوصة
دانعدلمسافارئكثلكةا

حنةلىسقام9اانمئحلدةهنأررادبإفىءلى
ةالمجفىفاوقلمطىدمبهولهساواةرركاءكاعنى

أحمالمالموهايهادعخمأقا1
لحاعضاالمأالهاهنوحقةتحدمفطادالآءصال
فااإحانإليعاوانىصاا1مافارقتهامولأ

بماعفاالقداوممنبهقاءولمحبمك5ولكثهاضعافهط
فافيضالةأوتأتحلةدنؤهاهؤءئتجملىكنت

ئأهسفدالىؤهاةدمحءتكطبااللتالديناصانؤاؤثينذوالووالهسالمةأ
ورهالممشافعة3

دمواللهأوؤىمحمهأؤجمتالذنىأءو
دمدوكطففاوقثتهؤةمحيدفلغرؤئطكلنأزفيخمط

أمالىايهالم

كوومئىأكهاوأبتالؤبجماأواييبةأاصصة
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كيدسبا11وعلبماغصاننهيوؤالغل6زان
مدصكباائافصصدتهىالىتأعابنلصمبىايمالمحبفيفالءلى
فيفهأصسغأقيالمحقرقلشةافلرظاهبئعمدافيسلجان
الوفى

مالىكااليهغرمحأهـكطالالنيعهاألانإيتاوفىفى

يفالبواثتقوتمأةكنعهةوزثمبابالخسيةرتحلهعه
كاأهناضباباتفاهاربممإااوجالندماطأببو

لذأصيكالفيهاأصباشداعهـءحوضهسمذمأوعثاضهوااذاذ

اةكاوبانىكىيادمجعهـمائنقهيابثللآؤأأ
أءهـرمادىارعقءهسوأوأطيىا3ابفاالدبهأعهشق

ولليئثذفطهلافيكذليانتحهلمماوصانكراذقوللئاالنهلىقاتؤ
برمفرىيخاعماالؤدزينتعصااالىهاعلةرسانحلةأأببنلدبنالشهـاب
ايشأ41وؤثمنبهأفومالذىربهيتغىقبدمثلقهوةاصاخخطعمب
كابةساأصهريمكأنهافىماقىتركهةمطارهكاثزكانهاخفىءنتاره

هنثىاقىايزدمفنهذهاليالةبدديارامققفهيئالمجب

اتالىاأنأاشمارداكأاجروشهاوحجانىوباتاهمنجنة
اهاالبىاالقاناساهقرممدهآلممماحرىايهقالفط

يرهأ

اائاكصاالدهرفمقفسماككأناأاننهطاون

الوعالبادالللمطويسالدودمعهوانعثايهاا2الممنالمااتهئاأى
عثاومغالثئصبااتىارضهخلثاجماتامطرمن

هالهماوفقاأجالفألتهفماولادبماثبئينلةاجأللصيئاأوقال
4لمحعما

وةفأضااطواؤءانإلىش
نالمهمايهلشقرآقماوا

واأياقىأيكتب

الخفثىاهرزالىاالأههـالمثفكالو

الواثأوالئنىقثيدءلى
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كروأنراصوتسأمنصافىرقتاءناال211اابهآل
وهائلطفيمزائحمملىبمفانهعيماثقاذاكاش

بنءخهرالدينلثرفأليموقالىأ
لىمصوعكلةدظالوظالصا4أصققألشعوكطتتأال

مقلإكهـوبرصقكطذلىفىإنوىاطتبعدماءنىألوهـ

ولىذعأواواضبمكرانبرحماأاوكطهفثقاومهثى
شهثصلىاللاةدأةوأرءأبقىرباهإلمحصادبمة

يلهولروضائسجمءلتىءوءفوهـإماؤهافيمرثا
كواسثاحهأهـجباارتفبماع4ماءةءأءشألى1دروثااصاصوجأ
ئمحافساطااييرءلىأهـساتتاآالتوحضلمىاذءإمن32إضتأو
شاذايوهفو9عربهالمحرمعفوبافىلادؤالرصيدإقطر

بالىنءلىمدأا4مابؤدمجحوهلةهـعبمهألمرجوبومغ
إقوباترجمأففلمضتقتأشهشآرسعنبالوعأتاماذاا
أهالهـافأسثاىاظأهـالىاالتاقتاضهاقلىةفعلطءإمنانهلهـقلىأفالط

اجغأوكاتيانىكاثرامميدفيدطلىءاقيقلمحفهـومطأزيفيدبنلواودها
محلسو5والد

درأظعأطافىأىقطف3واتاقامتؤهواءباكذقاائ
الحفاقاللىفاضلىرقأدىبأزأىكأكتأللاحيمسواللم
اقأإحطساأت111لماتنحمةثآأاممائصعنوكطرالو

اقاشعهبركاإمئهأطحتسهـيطلم9رتذحيسياءنؤالتاحق
قأطناأكمفئةواكأمسوىاحينالرحمنىلىاهوث
اثأثتلصاتيضقيإلةألبخهممدحبمةكأماأحمفاأل
3اإمفالىالوىاعأبضاظتهـعلحأفلىحأبواالدينابطهـفىصشثثرقالى

قسرفياتطمفداالوقثةتالترمحجهماهيانالا

أآدظيهأثىأريبفأاهـهموأتاؤهأمضمفأثاقهـثهدئ
كأأويبديمآإعتوهتأةصلثسمعؤالهإلى8عإدن5

لىكلىأأححئهفكأفالأجممهترعطإخةاطأليها
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يها2لوادذىشكبهوألففبهالصوقالثاقمثآحمىقا
وحاريهابطتىثتنسوألوبوخهاسلسألالشليتءن

شمهاحوالمجقمنخناجرآظباحمئميتوهاماضىأحمهكآق
اارأالوأكئسىامرطالطلهاطالغيثحلىهالهاحينوا

لمحياوديهبغيخرهاسعظالمزنصيااللىفورصأك

هوالثصمهاابئوماآتاهاالاصناهغؤقعتلماحهد
بخيهاثالؤمنضيناذالتخورضاحاكةابعينيكتربؤا

يهالؤآمايئاتجهحينشبأبهاكتهالثاهاوإلقإلدوصكركال
ثستعاااللؤااولفأوواقآءلىءاافكألهاورقنشوى

آيهاأعافايفتلىلضاغحثىنأأسافلهـفاخفعوتافصرباأفا
تراقجهأمنبدرهففغقدوقصتانالثهوواالوضئ

أيهاالأتفاشانظماثاثىخاولقألئدمااوهطحمماكارقصها
قهـاقيرماوشمسوأيلاواالمكينقمهاقدايرشمموألمسااوأءس
يماهادلخهافأصاوهآطأوشحثمملهغصقلغصنامىقايلى
ئماديهاتمأؤشهادشأيجههنترقاهاطسباوعمثاظفال
فيخنهاقنحلثنىقلباثنتاتغماممأفعنالؤجمةاذا
فصييهاكايهثاصتهطللنهحعالواساذاجلبنيم
هافؤبرصهساحهروآسنحهحاالمحموثرططفئ4ثطصص

يهاطفقاسته4فمافأعتأيثالفيىميمالىض
حهـايلىاتسثىدبيفمااإلممائكمافتبهاقاقاعيثثا

يهاأساءكاالعرؤشالفىساالاكنهاعاقأضألنهفطكق
ؤاحيهامامقسدىنكناومىمااغوشثثتودامدوجط
يهـاأووثوادكافيودهممدناحيةكلقهأوااترى

أصيياألاحصبأجاوثكثىالنمزنأءاهأخصوقااا
فالحهـاتناوفحوحمهأفهـانعهألاألاءاالهـاهتافاص

انيهاسمحةنأايلصأمدأالوااثهي

ئايسيهأهالالوأسمقطةاقا15بعدمحعوىيتاص
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ايهدىنرنأحدهاواأبحأطلبعدهمدبهدوجماثزثأىعند
مهاأفدالواإلدثهرهأيمعندصلهصعاحاطبمكم

أعوأكئىمنسهصحابةاحمثىكرغتاليؤفارقمه
حوالخيهالالمارضإتحثىفقعلعتفابأابعلىالالالدفيت
فيهاهافبلىافاتساءلىسبفاللىكضغاوفدعينىلن

ياأمىمحاؤداوثاعهبأاالمحعنىبيالمحداؤهارجلىهسجل8وأقط
هاهصأكعقوصابةءئىقامافيصلىكاق

اومافبهأالدزثطلىءلىزاكفىكأبأفىلىدهـطلىءنصغما
كأحوجمهثاثةشتاأثيمكالمواكهىرثاأاناجمفالملايإفاضلااالديبأ
انهو

نعئياععبرفيماهصنىنيشثربرأايغغبركطاليرلعلأمى
بكفىاةنقمكنءناخؤأقضزهاءغيرهفبهاجمهأمعاملة
اقعاهـاابثعوبطواتةأميينةيقؤدامحبهالدءصعرقطىمنايسقى

كزااسكيتىءدمحاملث4فىفسأثراكطإفيصنيكأضهقيوة
امأئتكطيرواقاآلعاءأيىلببمأنثىممءونعصالهوماق
اقلمحىءترغتحسهـعآاناقي4اثاءصكاهـقفاحالدعأىهاقأات

نعركلإأبرةمأتحموىءنلةناهكويمءلىمماهـأنىفأن
نتهـبركاجمااإغدممقألؤولوالحياثصهـسهوكطعنهاألىصحله
هـاىأبمآإءفىصأاكأبتآلفططنرصمئهالماوفي

أممزثأوأكأصهاصمتهأصتا3اسميضقهأافةوماروفي

نهأالؤإإؤثمادضاصمفؤكعهـىةىل2وأصاحنغأ
آأاجمهبوقفناهـشىأاوعىهكأمارؤاطأةألتإوواممطةانمماثئا

صكأفيوخارولهأأفبم3ئحأظألمحماقحابزائمطمافا
كلءألهءفجملإدضإحمفمحتمكأجمطهمأذإفىثأاالاثمثالطأ
عهيأوورغممءاوآكرككئهـبا1أقىهخاثعألءطئح

دأبرهـحأنىمصهمصاألصموودصءادكاوكد

أ1صثيماااانمإفأفطافيسماثموكهحتمافصلفأعلحادالىتمكأأ



99

االضوىاختهااشماؤإخاأنحيكهنألعكأذىهـءقفافظ
احالوخفراقأرراااذثوهاحستممسئاهابصعاحا

المفرالنعدانمخاادةعاومااهـنرهـهمدداأعطتهاذاخطبت
هفوااخمصنااقرقمىاءهأخماريدأيكهـافثاقيضةالهابعوسمتوقا

نصواجمهامأيعمالتاجمفهدرمحهوقاللثاضعالبموملى
صفراوكيانععةلسيفهكعغ4ةرأتهلأللايها9مابدااذا
عئسراهبمقضبمبمسطوبرفيفهءتإبددشبمفيهـاالحوان
ازارءفيلوقفاإئهردؤدنحأفما3صاروصققجرو
فىااذالثرقةهنيادواسذاميالنهماكأل

حؤاانهدسوىبهمااألنمملىمنبةممساليدعشىاماتبأوع
هجوااسهـاأفمابرقأساطحاتكلفاثيابرثالدهرءمقاناحأن

أعفواااإلديغ5حمراكعمقذاائ5بودمىعيلىأصرىمالعهتأ
اثصاحزنةانموممهدسقتالطوخه3نمإفوباىفىاءهـ

اذكهـتهاشهأمنغضالأءرءيوممنفيالطص9
محوطأهـةيهونأنثواللىداقحسنهفرطنواكانذلى
لمجسواإحهوفافابيضاارملةاابةبرىاقعأراصهماوأدهتةلى

هـواجموجمرعحنىرؤتأصاموؤهـحدتلىقدقاالنوا
االمصمفوأالسلىإملممانيولمسىبئقطأقفىكنتو

فراأهمهداقيبئأنحيخاؤهـعحبرالىوهـروةاالفوعئهاافي9اخثرتىها
والدهأضلطالااالأراديذامارعغالداخفأأندتهكى
صحنوااكيأنوفاةأمفاد4وماافىماحىكااالوزلتطللهووا

هـالفصطيافىبواهاسكدواثمفيوديقاذاتالباأتأنم
أبوالضأءيمبمبوامغعىولممهـىضنمرجألاألحه4د

وااولمطألمحهمميوأبوأجمنحبمآالاهاخعالولوآل
حهىأهسفالىالثاقعماماصهأمعىأارقمفيأساءمأ

فوااالهـفألصهاووصاواوءذجأفوبأذاكهطقيقيو
اابهبهكمسقأماكأخهسوااوافطحعءلهـهؤهافئنممكا



ممممم

ييسوأئلمطرلهمماعفايمىلاىطاشضدمشعاورل

عنهللهاغافألملمؤ
المحكوأضءالربرةلأثممالفصودإحجذالذكرىالمطافئذعرت
نقسرادتووفيرلثنقثاوقذألهامحةعموواديهدوالئع

ساصىبهعريهذافصذالهكنهكحيفىوماثادئحححؤاره
الغحواليالتهاألسنىجمقمكلهكلبهكئاثمعادآحسعومأ

انهىىبددهأعفىأنجمفيهمالألوسججممأذافاممط
معسىقدمخداجمهشغللهورهوربألهساصؤبىلرى
دلىاماؤهـأىفطومضهؤابالنللائحثساأهؤوابمأاذا

االسوالهثىشاساسؤكلمامهـوطارنداوالاذاآصهـا
اقىالذىصلوآرمانلى3همعهاوثمفاياااتال4عة
لزتىااىالمجالغياادفىةنيهتالتسدثعهشوقيااالثقفيا
األهرااروألتذعمىكرودععتذف3خقولوضهوالللىاقحانرللى

عغواأواكدالمجدانقذاتأملبضبرهأاهأولفمجارىوالءق
يحمذمنئطقفانو9ثيمبيملىنزودكوتءلطثألىخآه

ثهثلههمحهلتياهـابهامقماطفأالمظلمدهعشقيرفىاضاأتلمحفإفهأثهـ
ئةكاررزع

انهكىالمإ5قراهفاعىسؤنأأجمافهنلدخجمابفص
انأفدلابألرويرةااعبكدأبهابمداأوئألءجمتا
شيهاناقهمموابوعالراثمهوألتاادشحؤفىوانررتولؤف
ثاناكوقتأطوحفتسثهاوجاليهـلكةكأءلى

صعالةبافىالنحمغىألهـكضب4هوأقاوادعومثء8
كباقثاخكصاقالهاحلآسحفألالدوسأالناثؤلوا
فأأخويراكتىؤاكلعقلمهااثماقبانأضصونلتق

بدضاقتابدؤلعالمةلؤدادأثأ1دؤفايقسثياوث
صعانهاالجمفأدتجمقأضؤهماالماهءكهاااض
نكةتاسعىنحذالفثاالجمةؤفانههوثمحعأئقكا
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قالالحمرضبتامنهافشبهطوبهاالتوكهسمماذالىه
ومانلالخهخموفتسالقتمالافوثصهتءداواال

نالرمحطموارفقفهلفمالمحعاهقفخاللىداالضاؤ
اناالخلوابوتأفيتورقاوهاصدولضنارااني
االغصانعاالكلصغسعجناقاههفدبثغصنكأ

قدأبألنلمضللعقصمصعانطيقودمثحقعلىحسوتاوا

خماؤافىوقيلهممضهبم31بضله2نثادامحادافى
ونمسانسبعهلثهللم8هامقءخاثاتأخزفعسالى
ضاقابكهسنهااجمميئواكؤتىحطناكلوطينت
اليوالطواوابايتهدآ3وأدهااومنلقاثروتعطمف

اثوحانالؤلؤعلىحكلدمعا3هلونابالذموختضثىبثأل
العضانقالئدنههنخصقئستقىفطرا

نوحمماثحدوئفتلىوالمضلىمحمبوبخامحىأينةأممىأنجا
لوأنالى5مبدهـعدأأقوااوامةاحئى4هفثمراامثر

وسفيانأرالمكالضىامفظوجمالطةايرحملم
طسجآنللىفاؤ4أتالعنهنربعرنههـاقصواجنا

أتجفافىمقوحيهأاخحالتاءلىطوامأدهحصولتأأالصه
ضواناذوعثهأقنافثلمفعالهىماباآاجمالأةان

لبطركىمعانيهـاصارناصأهـمىرلأماوآوداكمبعلىفي
ااؤأأئتايصااأضامجىوهسأناالثأعروس
بهوانطتءنامختروفالسقهاالتهـاعقنلمحهسبدووافابت

محالدوممىانكدفاخهافلفقدهعقجمالولناحدلؤا
فسوفانبااخآىيوتطوتىدهرناصبالأيدىيشتتهم

ايفافأالاحاكلأولىهوءحاصؤبلىثباهالىص

انافاعاهالثمىسبقأافا20اإضخمانالعالتد
انلوالدواافورتصكيكركؤالنهالمغسلىاوبؤمحقا

صاقىالرالعماقاجؤكأبهمااالثععووواااتافماعلى



يمأ

افىهمايثئىاهسا5مراكهثئىمحئاصايئئءا
فاقوبابولفردؤحامناذهاءنرالشاككاأ8

سنأندلقالولطأوقآربظيمسبثىفالظىتصيقالان
إجمائامإلبإصمانجفيئلدخيرةكبئىاهائقمثأده
حكيأفىونعبهـىأفميلثغلىهـىولخاطريمنفىهاالتفتدمثا

غافىحلومحصهفىححضلىفهىأآلفىضىحوثماأنةلى

انولىأاقائلالريالكأتهـتبفكابالأمنانرل
صافىأجةابهاوواهالماهجولءعخميلأهاءمأمهلمان

اتكرثإلجئهاحشأنكنىدأضىممئجىإلنةءاقجالشف
انعسانىلكاالءثبإلكأاأقدفقلىواألنعمماقينأا

ئاسعدأئاحرؤكاافصرصوةوأفدبخاأبمدرلم

صانت11أم5صاسىإغاقىةلمسا8إخالأم4كافايألةال
وانصدأوالمانالىياصأجرىلطرمزنحصهأقدالمصنأل
صاناألوعاالىئثسؤقنىماالءذلمعشاهاأقلاجممااغبهـشاع

قائبدآالتسةؤمحىبوصاحأؤوإحربمأتألممطواذا
شمانىالطوأورإهـىداهـئرالجماحمأحاكأصهأإحالاخأناهاح

فا2إدفىحكأاأطحآاماحيتضقضالآالمكاهـصئىأح
لرحافطكاإسهاهـئضفارسئحرو3وفىأساماأهالدأإال

نألأبكصصيةدتصصىممبابوععبماوتوتجتق
أأروربهءفماإحممه3فيالؤدارمحهأدمتاءلىوقىظو

ألثأشالؤنإحاسإقطلاأليساكلدثىابأغبنءجمحاالاألدإو
إلفتىضبئصاءجماذساآلمفمآلةجمكاهحبئطؤبئهىقفماؤا
ممثا29قيهوكوالمثبرفيمحىماختلثهوبأ
صماممكرسوثويرلتغجمبماضإحوناصحفىنالمأق

انتشعصيئط13كئماأعامحمعوأمؤاأللأأقر

للةهـانمفأنعذلمو4فاىنثألةيأأ7طفالناةجالصكألوصيه
ألطكأأإمحىااالمهافاواىمروءأهـوءصاءاالءثهوأخ



أ4

نكبالمجثهواحاالهـخإلطاحهـاأدساشاجسخءلىواطم
يقولىحمهلروفيالدإقا

ساته8الولىسربهاثدوولمحطاذألإنجشعناخرضوائ

فتاللىتاةلةامسدمغاعءقكالمثركدمىكايهممتسغم
ثهلياصنهكاجالىاقيسيملىحمألاوإدا01دبكالىطناعىالالمفدثصلى

ااطائشىهباوحؤاقولأرفهومابهعمالىا
أممامااهاأبدينقثانكنثمماايهبا9االأطللهائ
ابهأنؤلميالمهاحاافىلقالجنازئبهقلوعزتزلط

أبفىابنغلدااللنه
يهمؤلؤبىاةءطقراوداواتهاغرفامنفارقتجشةال

صبىوحمسثاتهفكاؤالتىحظعابهامقاحمماعهلىأتدمفي
غرجمىياكووبامحوقتامثوتمةخبرئرقاسيثتثشاان

وقأللثءلألاةحاصسبهوكطهكفعحاإماجعةلتأقدمحصعتى

وبلةغيهوعطىمقظأفعيهبموحعثهطجيلاالخإلمحىشهادة
له

إجمادوءهـولىاراصفيأثعاهداحهطصالظآءلىللصلأل
جمأثمياهاواموءلىبماتإلماؤطانعاماأنسةول

لاألقاصاالمتهءوحمهأانهيااإصثاالندداىثميئأعراالهأإحمناعهموفىانمم
للهاوحثثعزفاللهادأيويناللمنفيمافأنع

دمافيهاوعرصاصساضعهوأربالتايثصتاق
خط3والرجماجالبيمابأوخمتىلالثواصكواىبئ

يعاضاصألمحلواممهألتاسدءاملناظيحسامألقال

وبأألمصيبمآهماط8افرهأطه1إكهـابا
أالمأكأدالهأعواصأأافأبطاوأخهـيهفألطمصصدهدح

ادؤفأمائ4اوفوكلأقاممتهثافهالشوأمحنككل

واثوالألهاليركأعاللمحلدخرااللصمحغياممطءيوغا
اراالممواعبا4بوومحمقسافلياللبمفاطفاثة



عط

دجمةءلمحاشمنهأاينالصكالمطهتالبياتوبقمائمالمنميكألتأ
يحبرلألمعردىفتبلمحاغسدالدافثاممطزبنأفيلععهدابنءمح

مائةيموههثسفيعأوجمفةوذعصمحآثء
غاجانفاسيوهاهثهعقاهبصيسايمالن

رظآلانفاسكبردولماذادأهوىوافءكا
وئقأ14لىاؤاالهفحبيبدامابثاانقضماخعرى

قأخعبنىرفمامنصبضماتحوهموقمثموفيادإلحا
آ3ال4بأياممااللنءعطاثساءمحقثععالكعهاتئرقم

وإهـءثيوءأمحردتعصهـمأقاثبئالمغنوكنىبهاأالبعاذهثتهرتوا
ثتادبيايمت3فعالمشاممممااساكلحمومرةكفربتيالدفاوةهطا

ونئفطنمتالثاخولالمةإحراضمامىاوكانعتلتلفتافاصثراممهول
أهئثاتؤودإجالقاأدفا5هئلتطوظاكوعأتفهالأكبفىاابألا

لث1تصدنيهخأينائدكيثكلمفضاةاضىلمئزصماظيعالمتااكمحوع
عءتركتلكضأفألثلوصلمكلعةالقهلىلنبىاليرختع
للها4صىآفبىذققاوهادقهاذض21هاصأكزامهـاقأوقدقىحهتاقال
تممااائعريهألئفاضاانهـعومافمعقةاكألئلقالوياسومحأه

لىأكوثضعىئالفمفآنبتأكاواخثصمءوهىمثجحاذأصرئهاما
ئوتطرأذأ3ذسلتهوينهدمحاالواحدةاعامقلفرولمإاهأ1

طمفهاحةألانتةممالغمرورئااؤفاانعاضمناضعطواألزضونبماف
أناشالماايرلممفءلهإيمظثراممرالأعروماتأفنهيهضائاوا

ةجممحبادكهدممساحرحقلمئالكناتحالالاقهدجمنهفألاا5
ثغدادلىمفبشألاسلبهسطبييىلهلىقاءهكؤمهتنكاثفالرقةولى

بونمألاناأتفاوجوفغنهمحاأماال

الثيصيامأيههعاكىدنعواعثأثاايبأاه
ءإتطأضايمعطمأ

حاألابهميهطالائوماههالىا



اكا

صمماثنهفحهـشثثواأقبمفاضهاصلأبهاثعمطأدلهد

جهاصهاخصممناندخمواسدمتبانانرحئهحايرالمحف
ايناطاالجقاقأمحدميهصكدمصنىاهامافيععقعن
ااصزكىثءلىاوؤتءةمتىاهأجماصكمثملئإتو

أتمواأفءلىهىؤزروتلى49فاؤواصتنطتنةوقعى
تمحناكطسمآطوبلثهثايقكزسياضساببهاذبابكاو
وتماتهاهقالطسدأواشاقمعاقنلهاآهاهقوارمعىااأين
أاممءعكموعوناءنطاؤوماهـالخطافهقوبها

واتهاآصمنلىالمحسيصمبياثءؤهاوبرنإحياتكا
احهاعلىعلىفيىاياخمنهاوهائليردىخنافوبها

يانممهأسثوكاارةاأاعسفممطجثىخهقناثميتهها
ودباحهااامؤلوسهاعاقناثرالىاقتءتهاشوصي

ساحهـحابهودأحناقاعنهقدقصوتطماالمجرذانربياءن

قأتهاطمحنالرخهيئاأأاأومنهأىانأباءيو
افاخممكااوءاتطءآرصأفوضطالناأاؤحاكاابو

اهـفىامإءتااأيهمأأودىولفسوهااثحرفيءنقنأهللوثثم
حمهاكىءذواصفافأثعادىايثكالطوراداناوث

انجالءهاالوكطتهأبيوبأثصاءافياح

أدعالمىمةشثاما11نطابهرحهاماافلقوأدال

يأأثماتءهحاهلىداأضدهمامناطكايدا
امذؤاءلطحمنرزالمحاللمةمأاألمهأاأخاساءثطجمم

هامدلصعلوافأودنانالىبفأماألمحهنيدخاله9ا
أيرنممالقحاففعاضصموكالهأوامك

األفاالعثطدطثىآلمحااائهظاأوكاوثحماطء3ص
حمهبضاللىءلماالعلمالواباتجكألكطنما4هصؤكى

اتمفاعأفاهفاكأهأفضبااعبه
ااأاءإلحعأوؤغكأنجصنط1هلطصطغ



ءم

هارأىفىساةوالصةإلنجااقالالىمبيلىالممحت
الضافى2اثوتتهافاعألئ4واهانةفيالمممهم

ظينإظتنقمالىاالرفىاوصكالاللعنكبيهفسوحة

عثآصهاعفظئالصهواامهاءالشتاأيئالحولة
كهاخمشيامنلويلىوتوابههاعكأاتهاجعهامج

ماأكوفثؤييكواالفاأوجاةءلىاكهيومىا

اايفالىيئنهثموجهىؤهابتلمقالناوبؤؤ
اصوحهـراأشادآالقاالةقبصدرممشمقة
هاكتجآلمءطبىرلعصورأيتحمهاأرجاعلىبهئوالتاهدض

تهاميهاالىبأيدبهمثلغواوالهامتهأوخافداألتغو
منآفأحهااسىأناشإلربىهافنانائداابدايقول

كاثاطسىكالقمنائازعةأرزهـابااداندباقا
صهادوادقفأينوالىكهـكذبقاهقىابغأفطأيلداونجا
تهاشهثاحلىاذغابتهالهفهىبيراحأليعقاللةأحلىمصبها

تهأأخافنشبارثوتفهاءصيهأنةعومالمجندادتإلث

فأءصبراعاعمغباحقاتاىيثاحينواودافيهامةم
فاالنهاجمهثىالدادانرفاأحالءاهاالتالعربوأقوق

اخهاخالخلحئلىمبانهاكط3فنىالدنيابهونمكنفئأل
هاابعدلشتالروإخاجأخأل3جالطلىش5أهواممنصعوأ
خرجدألىطلاصامااهلوأشرجألهذاإليراخبوفينحمئوىا
وأخلىزجكاآفغااأمع8خاأدبهاتملحبوأخذثاج9ثوةبجردناحرءن

ومحهماتافسومحقاصبافىيوبيألبعوفالقجفأنهرناالىا

لةقأثطإءحمصاحياسمبهمفممىمحدالىعقطالمقفعوحفيأثاوينه
وراللهسهك9ظوفثهـهافبقدحلدىجمينماأؤافطااف
ةذ1اثتديؤهىأقدخهتموصالوفأدقواحمتأهوالىثربيهطوو
دذأأءةكيرزثكالمحايهاواشهدصأمحابالقة9فآوهالهفىإقدصا
ذاالكأءثةأةةمغتمهقفااوالفكطاهاتهجما
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يألأأل

نعالمهانضواتقهئجلةقحؤلملادتفمقاأللمحوىآكأوال
نيولحنابسهعاتتأقلىافلكقغعلتلقدحاأوفعفلموففتوفوضعتهيارلجي

صبقأنفعلتطظرخيقرطاسوأتاكفيتلفأرهاعنأظفلمعةساووقفت
اخأثعنيةالمحميهذهأووتخندجماسالظمحنهايتحعشالهاصئ

الخقىناظاجمؤالااصلاهقنعفافئصمتىااققيلىثقاة
الهؤرالتفعالرقانانتحؤلكقوالباخوجمامحة4شعفيهمجدث

ؤصعوايصعالدانههشئمنزلهالنفينااالقملغمرسصنماتو
غوبأسموهاانالمجوبقيهكطفانهتاالهيفيكىينحصسيه

خضؤبنلديناىمشالشتةاضبرفىقاللةأفيبناتدينلثابلمثتيئا
لىظنةوسبعموخسيناثمينسنآلقتدطالمنمحوبولكأيأصالدمشق

كاشحههثأمعتاذقاضعنافاتفثىبهبةلاالجلمهذهلههلتح
والداممانذأرشيفامقفلموظرتلعتاالىيغرغطأئهرجعتةوالدا

أبنضوئاومحهلىعثصالبوشطبجافىفاذآفاوظرت9صااشكأيةتقضه
أنلبطفالبيتامنجوأصهدهابنففمفرلهانهقنلتحافهب
فمايعوموجعاههبذشهوأمصاكتفيهساماوجمعتطسةطاصفئنافيماوقح

الدجموتوكنرارسطهشأنالىذنبهددفإدافووجأكاللطاهمةا
مختالطاهعتذاحاقهنيتقىووحايمفلىاوأصهيتطودبذثفقبضث
فبمؤنتهوصةاالةثموةهبالتملتشئصقءضهلمأنافىالذصثوبهيانا
انرهئضئيهوأشىاحاصأالقاألكئاآخبرئمخيرقماصايخقث
لناوامحنهيطةلمحانرجعلكلإناقىالئآلمطلهسالاسطههلاهيماجمان

بغنلأعرانهوسلطتللهالىنبىلاومقإراليثفنفانهصلوؤخاالا
فقالطاباسعبناعقاكمحشرلمإوفييمابرمحينفخكانوقالالوؤخ

فىاانجمباوءنماللناممهامحصليملهوالنثىاايويدنربخالم
أيوفعاالنالاةآصكنحثىمنهتانحوشووجليوأذاموالقىيدهطاالتو

واذأحقاربافهاهمقةالأحممىوأوكطصمةفأميهثىالنهوأيوصكيىيان
العقربهآانامثلالتءووغالمثصاعتهاماقغويجهاللوصشافهآعقوب

انمذتءلىبطنهاشلذاقلتاطالعيوبلمحللطأفلمافقالاكعوالشا
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اممنافىضرحانجيطهيئسرأسهحمؤأرويمهـاناحوفبهعلةساوض
ثلصعصاةماضخقيتىادالمحصافمقدارنصيةمنبلشنىالمجمادصعارازظ
ملشتمافاجامخهصافذهلسعيفاوعقرباأنحيشفيمىاال
فدعاأكأامينةتسالأئايمهالمز2لتهأدحالنجامحهفمالدصا
فياوممأبمممناقنتثبهاوويملمعاليهاللةلىصىللهاولطهوأاءفيمفيثرعلما

حتىصاليناألشنئالىلهحلىتبنهـاألصؤابامالحوابالبعالونه
النأقثم9قاقىناشغهـاهإلذكأكبباكلاماأهثأ9كاثيئاشغىا

لصافأابلىافالقلةأخااصضأحمافيصدثفطعحئئثممأعإسالدرةسقالة
اذأافيزيفبتالمحببينذكلياخأرباطثافالةكؤبوهأواصورةفةتنهتاء
تاةمد9ومجصرجألدهأجلدهاونؤمحمحثىأكاثادةاووتءنالعتقرة

الصاإعرلمحفإعفاوقالما
بتهطنياهـوبغوونفغأإهـهـصمدىمموصامال

كابالبنتاللىقديىمآفهـالمأءحصكسطخيوقأياالثئضلىلمإقديعمكاالىإماب
لهذيلاصعشرأيةثرأافأاىألفطى41ءاثقكرارأروؤسدفط4عمألث
الذوامط3ثىأئاؤانجبامموئطذإهؤقالبالذبخاللةاخلقلملهالسوة
أغأبةنتكاحعاانحهوأحمهألفأحأفيثإنةبؤالااغحمأفيكأطااالقا
كاعىر4الأهركصمالهولزطوالثهاثوىبلو9هالاحمصاثمظنع

ءلىممدأ ثصالط

ضماونجاللماصحىكأءحإؤسآبضكعإؤأيأبابالالمماو
آثيدالمالنتجاءفىإأضألهنرلحباذالءغهـثتل

ئموإفطأعحضأكأالدص3أحالؤلمجىااممرإورعالضحهاث5اتو3

إاىآكىءت4االىألأبخخقوفلشكرف5االأهحأليأصىول

كرووال13شولىسفكيمحبمئىدياالقهءثصإللؤلطفىمحالمطوظايم
ثثوريدا7إاأاأأثعض6حثابموكأالهأثتهفصماايخمءةفىهأفإا

صمأذثاثوإعأأثوصكإصحىلمحجمى3أذؤشالسأا2اأخ3
اشايئياأف4افأأدبمثأكثرجتئاإكىايأثثإألأألكأصاثص

أءكخأبآلصضمأاألفففيسصررأيرإكلإثىحيأئفىبملمصإأئحبمطءل
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ولؤمخيرمعاناةمحلىمغهفهمعهافذخرطوهـاهابالعامعالجأداغاذااشت
عىنااوثساجؤبهكابفاأاوقاقطمعرفياجالمتأالرريلىىلثسلبمأنلئطعنت

كألموفحأىحقاكأبهاافاثوابهصألىاذافانهابوفاأالبقاالجلفةكا
حةاةأأحبقأفى4زثاصابونأثااممادأمهيعداولمصريرويهااردصمن

كلااليقربانأودتكتىأغلابرهثئاحكماهقرانقماانلمصكاةبمنعاتا
بهطإيئثاقاليقرلهأنملافاقركأرامفطوأاانخطذاليكثميهاضفعاصلى

وذرءليهأببهسأييحتىأحراذاكلزونادقمربنئهلحجرقاصل
أيفياقيثطبةاأفالصةاباعوقالحاثمتهأليهافانهويننملىاتبي

دىهوبنكزجنلملاكأحوبابضعلىيداذاوالحدالمجاذبمأيمي1مرائ
تالمحنلىكطءنفىىاوعممبعلونكالدناوأهلقالاألرصقيمالمح

اذاقاللغ41لئاللدلؤهـيرهاوفألمغناطأليىمنهوبلىاناكلوغى
أكلاقربهمنغثرلئمالنوإتجثمثىكهحيئأبصوفرهأولع4فهاناعنهالعت
حرمىلماهحأأبهكلملةأسماألنأاوقوفااوتآداذاالثوكلى
حدواقةثمنهوالللهعثرعهبمصهعأيأفىمإابقافانفيهتبعوضاذا

فاقينلىثيهرجعلاكأاطهخازاالينغلملمجؤبيموهؤا
وصببساومذاكادفكرثفيمهفههانعلتهخكانتعلهوالكهاويأا

أادبئالديناحمهاثهـمجمثاقالطمااليهاإةاهايفئد
وصنفنأخطولهنضوجممماأطوقوناهوحما
بصااخفيوسطأةاهاناييقأحىاتراهععصومق

أث2براالمعماوؤطايمجماااثخاوقال
عاثاكأمثواءفعمائاماميهىاغيثاالت

اأيافأشطوفىقالالختهرتاوأفياال

خىاتةهأبرخاصهةثصريدووئابناوهمااألاأجات
أحدفازؤءلطرةأنهـاايبتهمءنحفهان4يبماتهـبوجألكأاهال

ةطمأشكيممطهنآمففدناعالحأيصوؤداوالاطإورفطهاثفعمى

قوىقاخصغتاخاكرازظمحمزفخمنهدنالماالاممالالطمحالمثقاخاث
لةيإفاوهأمالإخءلىاطعوأندقفأبطابأ4يةهـفامفأنق
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وففالمحايهامكالمنالرهقتمرساعةلمنهائبالافنلهنظؤامنخلهارعماد
جمهةأفآوجصاأملىدفوصلسثوااأللهآاظكسابنفطرجعلذمؤأهاث

ذكولىوهالعظلهثىااالهأللبعالمغفودلامفثهـوفىقءقف
حجمىلمفيلديناجمالحبااقولأحسنسآنبدو3كطا

أصعادهامارعنثانءوجثىنهـبلى

إلدهوفىبدرايغصاوصكقاخكض

ثأجمألائعاءفاالطانئالنعا1ه3ماؤقعهاواههملتبأكرقر
اصانقا3ثتألعازلهاكىحدفياللهعبهالىدكلبنثىاتحريوأس

شأدهاكىإصافاامحائهدسلدابالولمرهأوغأددهعبدفقاألكضغهحعالص
ينيسلىء8عروفاينعصعمرةبققواقرعق2أنووكاقأسألفانا5ذ8
دأصعهـائطالمحئأأأنقإتذةاترصلمادةتانقعلاذاقالىثمعويلف
يدؤهءفمالالدينلخاءااالمحدمالمقافتأإععحث1ذضألفى

لؤسيدوهـالدألثالأراودمولمداصىمحتدالقىللسمهالمالدفياتاجقيتو
ليياصثأطخحالقايكرلشاعأديثمحفالعاقيةسهها

فىإفىءيغ43ءإنظنةواالعراق

احلاثيماىشححلهمتمهامداذاماقامحهامن
سعصلهـدىالعسدفىف9بيدلمحاةالىقفمظيهاةااحووومن

ليأفباحفئهـكصتدؤ3جماألمجنىذإةاقمادلضماهأ
أف6ااتؤثمحملهف2ركأاكصعوقسدنانهقةثألمعاد

لىغذجمابملماردهـالوادءصىيعؤثثأوان
اهحلدواضأالاكأفمنفىجالورىىككأمأيهلعص
امماماالثبهبقات3ؤتصواحنهطفقالتان

ووئالنصلطأقاشاءموءوامايههلىفاوقلت

الهثاالهـءصىينصوالقاتجهؤفلمممنصسلهـاوقاف
ذهقةاللذممفاأمأةاهههوألغزتهمأيفأ

كسأييصؤتتحردعمحءفالمىأكتيضا41الوحهس
أءلمىءومغاأىتالئقحفالئمماميااإصفيأفىقوا
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الثحمىكاالحمثايرةنافه3أوهعهأخمطءوذجويقالنئىذكوواألا
المغولفظهمنأنفممهأنثمنىحيقوهومابقوأذءتالصثلئايعناف

عنهـللهاعفانممماللهؤضلدإ

4صلاايموتهاانومامتوبئدأبعلذاكث
ثالالموصأخهاقىفيبالمألمئامس

افاممبهابأل4ابيفوبالواالرمالوممكخهاالفاممطاشرهاجح
المائثمشمخهـافىأانؤآلبنحهامااهرهامايلتهواؤنان

ورفقالوالمنعلءلىشمهفيلئمجإبانكلوفانصدعببتههـجله
أمملنبمقاللمحياتءاأىكعاةاشهالفنىفانةمعهستاناتأدألشبيب

الذنابأغاالعناقادقاقىفقايافىأفياعيمفقصلىخلتهاظفددشثوءةا
حتوفنرهـبمحاتلىاأعالمصين3طأفيرئهايركافىسال

يادحيواناالذىاكانلىتامنفىالتيىوارسملقالفثسهنهـظو
اوتجمعايمهلوهليفوايمةالصادكطاوألدوائهاانوخكمنامشله

اؤدماثمماالفااولكاالهوصاخهأتالدولعسوأكازلألمنطنهاقتهـرهم

هحرضلىاالنثهااذيهيممحيىمميعشويثىلاالذلمأععلىافاالههـاالزيا
أصقمخوجدهنصمبيعضهافاذابلساءمنوثفمطعهاصظفتمئاكيو

اعتهالنآااللوكتوصكرصنيصمجرحىبملخهاصنيبئةالوالدنه

ثافاااإلممهايأاناالفصكلىودءهاحكهـابيردأعالمعهاالءالدهال
ددايواخقوونكدراألىلالمجساتامسىبعمقوثببهألحتأصتتة
لمءمرفلونههاثباناء4طضسةثكلوجكااضأالووأرقعابهبئا
جوفهاهوقذرلموايدلصلىااهلأسغئاخلهوامادثدفختلائالبا

سأعالىتإدهعروفاتنغيسةالجاتوايمىواحدعطلىمفضالطوال
مخهماواحدةااااتثمالفاتهادطونقىلذىااالسالمحؤلناسمما

ااولذاصأنامشقثىقةموامفلوذوهكنهعزوانالاثىكأنهحمهعلى
يغعألحذللثولهـامحعطدمإكواواسعةوهـىنينساااانسأنطاعضثفانا

داءطيقءألتجالىصدأهـضاوأجمهناستمحثالمالمحيهواعناصهاوككان
غرمقأفرأخاالكأللميمأشمرهوامبالنهوصفونمامأممكظيين
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جمرأةشميفاثظبمايتلعثطشيأفيضهامثىاشأوعنمدااكايفعال
مففأتاهـحعثىأامإمااادفطمالدثممثنعالالاعايهافثضطوىشاض
أالكىموا3تشؤخؤالثاسهافعاصمفتوتلمبئانيعثهتاذأمادصها

هواحجصينابالظاجرقاىضتفادانأجمماعضلثكحالوذالثص

ذااشهااهـعابىكرفيإقىعهوأصاحمامصلخروصأسيلكاننغإلتافاذامععقبهي
عابهمحىدبهياوتجاخيكلطاءلطلمالةوتفتاتيمأثنجلمكنااحئحلىة

يرمكلىصاأثستاأامميولعةأرتجمعاف9راممىاشئاااللمحمكلوألتة
لمصيملههـاأؤنخهـاتهاستايءةهومهاذااوهىايقهابشثىدكطألنغهوعا

هاعاةثهـصةأرزاهـ3والئمويدثاانهاالءهاللبأعرهالمجىوهنآلطعا41ثثت
لةإةحهامادباصلهوتتهااكحمإللىيلةإطوادة81آدإالطيواألىالىأ

نأيعلمافىأذاحمتهشمأبأنفسهأءنىهطالتفوهىةالمطوضكاظالمحرأوة

بسهبههاصاكانوحمبرلمعمنهتوتهوأافهسهاوقأعا

صدواضاأممىايمفىاكأالثدململنواوتخاذاصهكوالصهاهاحت

ثمبدميمألى6ماهـوراخهمارررماتخرجبعضهابففثىءفىاوربمابوفيم
أمأأهريخهين4وثدساأاالدبئياقةدرا4عاتدحثالطوجسرتىمأئرلوص
اجلاستاتشمموأهـتمافيهولمحههألأواأهاوطعامصفهممفقيمان
أاءحمأعايرءثسالمثىالىاربرالقدألمجةينوهثأزلمآظعآلمظا
دإدععقاىأدكفلدنابهادتطؤلمعتواقافيةفهـاماوممأشمكووبه

هـإلنأاالصفىأبءلناكاخمأدشفىأدأؤؤئيهاالصهنأالبمف
تسإصأشءح3ابأقتبنماوءكاكأممىاشمحهاودثساابمثطحاوتاتفعوح

فممطلحااألشافدمماهأبإوعفى3الفعلىاثحيمفيقدءسهوطيضوبفا
ألكوتدأفى4افىأهـلعثخئىبكهأتمئىاضمدلدأ3اإقدبوصهئ

ينأثء7كأثو2عأتإوفىإترةئالاامحةآضحثرتطانهالىطحوث
ووأ3رزثءسحماثاليأىهـيىفطكالتجمثىثمألاثالل4ال

ءا411
سألفمحماعصمابمءجيشأصهررولقاضوافركةألهـفضشأحألهصىصا

كهحنييالهسسطؤتنمثئماأأثىفوايهوأطأا
آىوتسااةعؤةآصحيثةكسئمحضلموقيفاأاألممإهـفىم
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قؤتلىامودولمحهاأثفيشمدبذفيهفتنغم4مماعينلىاتأقىشمينسعضىق
صنعاقاالدئاأقوصمنهةلمحهاالواالىءآلسحمحثلفئمقالأهوالجءرفى

بىوةاناأقوستعاحأثأوصهـخجمررهاذادخاضصدااخهامهاقغىومن
والجسعفاأفياهاؤكساوندعتهطاةأشذايخوجأانيديهكلثئامذةعلىقبمنا
فطوراوجماعايهادصباوتعتتهاناالفأيىاأظفارومحااكابذات
سثماهدوذكظعايناثألةاوهافانؤقرناةضسذكسااوااذبلدأ

ثىبهتىوبهامنهوءضدهريدالمحصدشالرجلااخافءمودهاولمعيم

كهتنةفهـاوأصنامائسةارثواطااطودجمألمدأدببرايهئىو
صجمهلقولونفأرامحلباخمحلىقثيل1وصفهـااقدهـكافنئوهذاتجدا
وفأرعجموآوالخالدباتوالربيتافأأفوهـلفأرفأوااسءلمعمات
لمجوامالساوفأروهانصذنعانصلهدشغافأرةمافالثالممرفأرهـلجيشا

مولبواالعثمسثىصاخدللذىالمحعوامنوالفأوالعوأبنجتواالبقر
وأتلفهايههارأدالألحقوجاليثئءفطبعيهأفعصعمنهيوأقداسوا

يوهقدوءندمآربمامحثقءنحهفيهعادورجصافعاتهجملهءآليقعدف
علدحتىخالؤلرأمالضمقةاقاوووهاأقوهوافهوهمجممهيأإضئا

إقارورهافىاليدعحتىوآمتحهأخرجهنبالدهشلاالهااقء4ذطرف
ألىافتثمدةلبءغطتؤتجفئهفىنءهئحلمرجىأنررحكلوأفيث
كرانأةاأنالىذالثهوففأدايشثئاكأمنيةساجارةدهاءلموهفو

انابأأتؤدإثمثابالىااأوواانءصليمقلمانالىيواءثهاكصووهاةكث
لمحقاوحالمحرادانيثيألعديثكأارهاإقوأفأإتارلىامسللمحثى
تقف4فهنزصاجكاهنظرالبالصامقبنىواعدأوانىحمطتلزثامافا

مااررقمثهثركوإبقلوكلتأرأيزإاوكل4يماةممنوأمثعشورقدنقبنه
وسهحأ3سؤلىحسايهـاالةالققإئأاكسلؤبؤىمنشئكجبىلقبا
صأؤهـماقله41طبومألءتهءحإقرصامثفعدباكزالثقاهـكلوأ4تخ

وببلرلمحىاإنتااسؤةاالخلىضرببهثهـحردوتفاتؤصيدهراث
وهثىهـراممسفواجمأااةهـةقوفانحأق4احتيامارزهفمأومقا

لمفيني4يى8ديدضولىلثاءأنصقفاوفطوااليرمقسنووابيتهجمأفىان



13

ذاظعواأزللىكاماوهولالركلارفألهخاوئلي4عكإلئوللهم
اوممفقعهجصيأنبذلإللطلعيواكاعدفيعولهجميههكألقآبئلممهاأؤىرء

أناانبراحظأاكلأومحليهفيأباالليعممقطراتثهثذالنبهوأليصعل
كهبمنثرلألنهاكالىفيالبااملنااناكأأرعاإفأواقكانواحالأأ
ثانكعلىعلعهيممأفأرلمااواصمأنالؤجكلوناهلنأفاطوليانةالرمقحهماا

ذللمحلىحظذعافيكالحقهاوشنضحو3كأيغنيخقفمثفصآنينيه
فرثسماافىتفقىاءمهـافاذالرأيتطواغنهاجابأأفالطافىيأللسايقطر
فىأممثقوقهلتشوجوامرافيفةاذافعاثثىيةقررلكريمالةمن

خاصيللمكانيطاالونصفهالناهواةأورءثموامكلدمهتشكما
لصقربهأاطبافيافولى1عثهافىثاخاهابهثاجمموأذامولىتزككل

دنتومالهسبةعكأبؤومالهطبمادواالمجمارةصه6صفافواقثاوهذا
لرنجهرمالونهلرملىالونومالهدإأصفروأمميرواالخفمرثالمسودااوؤمعكل

قيماثلعقوباولنالمحيوانائعطهام3لاإبنحمة1ومالهبالم
انحاحافثياذوسماءةضوألىككلولدتشهاثوةالمفدىحمذواتنإطباعا

أكاتأإقضالىأؤاألأوقهاوإلدتأقينولكاءفأاات
أزكأببئءأخيقرلشثللااهلىصعالراحعا1لوغيطنهاونوجت

لىنفقمرااوهحوفنلىادأفىوصكملىكئاعرمتاررمئسبةلهارأىأنه
أفالفااواأهـجديخهاثمط8ولىنتحماذاكثرنلفومإتسبةودادأيها

لمجبمقخثعللذىالمححوانانحوظهـرهاهاوبرجمةأاأظلألفصء
افاغبدنهمفىساليفئصأنالاإشمإةاوال4محاتلمنثىاوالالميتهاالتاحاأحوهـ
وىتأأوهىنمهـابفربيثتدخفالىهوشمؤفاكطاالهبهوفوقموبةذاللىء
ؤىالاتوربمااغوداكلإتلمحهامقسىادقسالمهـامميثث5نالالىإ

نطنتالاحذااونرضمأخهااثلسوعيموتلحا4ثعضاحنجيهامقتف
مهاصفرخءثأمثلعقاوباكىظابهاوقالالعقابيخاف3كفثاوميثضت

ذااظنممحهاملتلىمحودثهـكوأدةامسألكلهأقخها3الثاديا

9مم4تتجهئرجوأإبماائيماحلىأدمئىبهاافبءثحةاهابن
وضفلخاطأنبمالاعابىاسكعمسمالاخوااثعالاجقمس



يم51

لعمقمالطسقمهاثبماءممغثىجمادوديأونجاتحيواقمئتفوبمحالغيفه
أبمافيهااالبرقمنعؤفهصثه2يخعابرتهاوكانهميتدةماوثسيلىثخيقه

صأالتءحممبرمروزوشإموضعينزيئنتلةإقاالعغاربوا
ؤخىوالمحهأؤدنتهمقالمحمياثراورجمافتضلتلسعالعاقارهوهلى
خرفاناضطيةئواثهاهـفةظايفهسلثإلوهوأصدانهءألكد
كوقيرجدمنماكمجاترراوالذلىاانقادوؤنتهقالهنهابهونكبرجماجمىجدا

حىذكرهذأطعنهأرةثعافوجتبهشعيرهوقدوزتحباثنالثزشه
والمعرفيلالتوظتهاونزلوثهااصغرامحارهاأظوأئومنكأسالنوالم

لوآارءصقوانوشهـرزوقالهـاأانالباقىاقتبعقابنصررفيسعهـاوب

لبالدالىاقنبفىازانكياورىزورهـفمرلمجمقبالعفأتصربهاط
صوجطفأنعهاإعداسأةوااوقدظمنقولأظركفومابأيديمإقوماقأعطوا

لطأفةقهمحعامضبعغهمحندهاضنىءق

ابهذظدوناحلمبردالملظاخيتعردوأ
ذهايقدعدأواناءلحثولإطرجمامعزهنليثاعفاذا

دإلمحاالىتددبالىعصوالفبهنأالرالبارك
أدفغالالدحباخبرهوسغث

أحقراأودبمفىافبمخهايسحاوأالمدأول
ضوبطأعقاوكانبهم9عنىنااغفدذاا

صلالخوالشواليتوالدثؤأوجالثانهالشعثاأببناذهبأكلاسلبالىإقول1
وءنوهـ4ؤيتكونثمنضارفيمعفينهوصقاحقيرفيشئمنهقماصايىواغ

نؤبفيناراأهأفاذاوجمعقالمطبطيتفوقلمحتالاالمحيوان
وندلرزقامقأشئآصىغيرثمامةاامسألحبهتهدفيصومواوكلمانكو

بينبماوضعرنهارؤقافيلهفؤهاومنرؤساففككايفعلىالىةوتصب
ثكطوطاافىهـفتاأولثمامنححزهءضهمامعةعايهكافمابينو

صيةفها4طبوعتبمسهفةياقصمانماحمظمماقئأامنحألضلى
ماتخافااذاماأتهالىدااوهقيافياولهالمثاوهقفأصباؤمق

فزكلانمأهـأآوأحالمأاليقيفانهفحألاثالمايئأقههتهطئ



أاممم6

رورأروالاهواإلرصقلمحاأصوجهلباكادالعفقضافذاوايابتاغ
ودلكقواههمممومألقبمنمتليماياتهافايقالوهـقهاذالظفهات
ثملدااققىتهصاوأنصفينرعمقعاولكناتعامامهينمؤكمجوفإيرلهانه
مماويملهالجسماممهثىءثصهةجممرغذخثودرذالثرمجهتمثماقاسمنبلىا

درالهزاوفىثاطثىيمألمءلىحكاواواخاوجدلةفهأانءلىنعااحهوكون
دخمطبىاثىاثبقثاكهاكق1مثمعرااابحعكقماف

الشنقصإلدةنىفعةوانايلىثومنخصإفوأوانالىؤى

هىاتؤفلفىسملىوسرفيبميتتداهكالذءأبدإلثطءن

ىماأليوخث3محنعصاشامزمولئرجمهاتداولدكطجعات
قىقعىواغدثوايثمربوالبقأبرالبآلمشيمعوصقأافؤكط

2ميلوبوأقسىأوحشىلىوأعازنجبهامسثثفهصتلثهأيلىابوعاحربهن
قابصأوكعوكداعدأدفةنةرهنحثوالتمااوأرهرولشلإتمنحرالثجنوكأنه

جمعمصؤاركوشديهمفىلهايوىوثههطوصثحعهأدضرجمنهت

ابرصابرهذإلهءلىصسكسالىدءراللىماعلمدمكلصخلوثبعاعنءوألدرك
لىيردمهاهىبشؤابلةالبكحابسقرمملىثبيوأبتاابأرمحدجمألفن

كيزنممطهثىأإءيرو4مفكرالالرطباالجماصحىوتبهذأايكاا
نسوالمؤألاالهتضكأتمنلتلمحرثهفصدهث3حقهوضرمه

نمهاوذااناؤإدهولساأمنانمامحرساتناقأىيلىوإتأعمانالث
تحوثفطكنبئهآلفىأةوابلذالىدءقمأفىقييسأنهالمجهنعرزاهـعادة
افاأذبذمواطأءلىأنه1فإحشهابىوباخاطحهتإالضاوجدأوان
بأللملهءنذفماو4ونحربالىالررمىةاابهأاذاتلماليخحهبقطعهالمحجي

دوهأحمماسئحااخاكىماسكدأدلىألفيلاحطعايربحنأدخلهحماذاياتىالمجر

منايرللىفىطيلىيقأولمحثرئىصبزيتاادقفلبلطهـنىاهناصاادانا
تاقرلىكلءشبمئحيصعرإثيارخمااكارفبككألة4كأوجءئىفهمأوجقؤا

أوأجحفمقماائووثشمارلثياذحسأالمحهااتوتنىاةبءأنامقالبب
أساأممعهحمقحهاءبءاوصةعتشالأبعمرمقواأبقااألبلمجةءلمى

قحرهـئرئألققربةلحوبوعتضمكلوتأمحفباصهخئىأالوءن4وئققةحوول



المأأل

ينههابدموجمألهـةحمةأميتاطوهـىفيثثلمحاباأليعأذىأنوأداومن
كغيثإبرااماتضدفلىرقوفرةالملىخومىوانضاكتجشمحأبرأغيثافان
دوءلىمفاحاالثتكاأتؤعميبؤلذؤءفىومفهعتاصافيأبوجانهماذ
لطالقايقاىءبئلىتققالتإلعأرحرطئهبهووالخنالةتوإلمققر
كاأفطاهيةاطممرقوتماخألاولكلناسااعنجمفعهمكاناناتجهاالفألث

أصعغطافأوأاذءفىأناكشهـياهـالنهفيهنابيثىفىكلوخهايأو
نثطبأمإئخواوآالمركهازثممدالفأرهثاادالموالحمىخاضياقول

ألحقااوعاعلهاعدأالمارأدرقىرأبطىكوصباقلبى
أشقااءبرالذاالمتىفاتإلفارقءاقاتلشقاتياهاومذقعا
اساطنهاناثبغاالميرمثعغدحضروهمققفاللقباصهقاذهيفهنيتأذمح

إدالشروإلءلىمافأحفرلووشةلعمنقدمحقعايقسلطتفهاءكضا
الدمكنيسارعحايانالافرأبأذكوواوقال8الثاارالدفيسلث

جمافاوااعثاقالذاننهـاتنءإضكذلىوقاأرأ41مذحتىفافاراذا
لىصىلماعزالدينةالعالاتذكرمننقاتأالزائدملطأةهداساانىص9

ووتمانو4فالذىبهونبيتاهنلذالبداهوفقايوضحالفهارء4فامشش6
فثصالقاخممداطلوعقبلمقائصمىكمهلمعروفاهألحمةاليىمحجمي

عمعهتكوالزهومهزفوصاءلىلرفيمةتلممأهياؤسصامضعهواوجمون
ورأومحرطرهتربيعابااصىضدلىووقئراشنجمموةإهه51هذعلى
الىتالقهشاهانالمبارلىءقوااهذ

دير14اهـوواهـاااأالثاذنالألذاصه
ل37عبر61ال3
7بببم
6378ااب
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بلهقهاجمأئئحرألىأ
ثعهالصالىقىلثمافىقىأصثطصدأبخرودأ

إكاهـحياسكلىكتهىقأوابهاحنحمأائبينفالقسرق
4اطالعىفىلمعتوألطهاءأشمانمتكالته9

االجامصاالوماعلىحأقعاالصسفاثباردتو

أذرومأمعهمألنىفتالنسسسيمهفواتثشاوده
84اثواءوىأنإصعغتبمتاذازلزرأتمأذا

علرا71امححيطافتةأصالااقيماناابعئىوأ
فططأاآثثواعءيئالدتأجلششانىأمثدالمااينالدلفكلمماضغالىقا
لمتقيهجاةنمالفهتبادءمرأيالدينبعاليهلمثامنؤلصععوتل

نرحراأدصائعنجعفىغبهالديباالصيلىأركطمنؤلمالى
اخعراعاتتاقالشاضأنمدءقفامنؤلهلمرهبناللمجآلقة

دثلفععىدبماصورتهلوداصاسمطناتيمانف3تذكلذكرافىعلىإ
حمهووابنكزالؤينؤههفعمللةأغالهبقالعر

لىماالعىقهاوبلقعآىكعألفىآسكدتء
اليمتلنىإةهـأالى5متدصمعرمحايهامقاوقات

فىشةبلىءثرالىألغوهلظياعدبمادعقال
دهتمأأفمفىرمراتيقرؤمحأنموضفىغمماإذاظأهـباتابمق

كىلدشامفكمحلمفاضلىايالمحهابادفيوحفانهيلطثهـممثماهثااإفا
هةلمحهااألمدىلدفيءاقمثرأصاصا

محمدمكنكافومحائأيابااصصاسالقيظكالهو
لدماثثفعدتقىطىمهائحأكت9فئكيمقاثاهارثسخداوقد

أؤءهأو

طثأضايأخهواأخهأوامضاهأافقلىوو

ألستجصدثىألمجهالىفىصولبهصحاالوئأالعىيسبعا
بههتألدكأحشانقطلى1سأاعبدبهتديهقاثطمحيىتمهبعد
شعتؤااثصفيقوممالمحايهخرهقءئمؤمااأثدوخاهـكاتبأما
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لسهاقوإعوغداثولالمحالوقانجهومخصتالىءولتثمداوج
صنمنلهمالآوانايافىالاألوؤئحتسفاتههجثقطارواالتقد

اطرفئااذصرصحاحربملهاحصلءبئالزروعيقإأصظلة
يصاواألفييؤذكطااللرضىاسوبرهءلىقكالمءقنهنعاألرمحقمحيوق
ابغضضألمأتنتففلنتجعمتسكفاوعأوحمثلهشداؤنه1دخدح

وراالوعقثدودنامفبقفاحإفضاهالىوبنهتبعىقوفي
خما3ثررواكاغىفهاالمننااممصبهادعطتعوالمرأمماالمثاسىتروع
المجدولمالساحمهولضيئماسفتهااثرسفأكلنالفاوامات

وتائقبضطواذاآالمنارانحهاتفزعيماثقانيهمق3
لجتوحمعانياجبتهاااثآعمؤاىقانبسطتاذاحروق

فوأيهاهعاطوحئؤاذاهىيناثروقئيالدالوانذاثاحابهاالالرواح
اطناباعوعقهامشالدتفدسفوعالمفئايثوإكااتدانماوكأآإكأال
لهقطالنىصااىاواءتدادهاقاعالمأكأواذاشاهداالمابادناباأل

وبهبأسودساغاىألهغأمازضبهتفدبمواالسباأحالماثانالموشه
ثهـكةأضهألمجبومقشوالناودالموتالهـفجةره3ئراءصاحوقأ

دالاناالركأصمألللدالليالىقدئوصزصىمماكلوالتأيطنهاءلى

ثإمشابهةلدينافضىلفا11لمعقألبهأالميفاهدصطوقء
لىمحوهـتخهتطممددالىأكأاوصذاانملىأؤول

ثامقصالكلايهطاناألياقلياعلت

هكالذايرجممفديئراب
ليااهقاومنكىجمدائألبلىصتابالطال
4مالغااهئانافشوومامحاريهعبشهلثهـفت
خماداهفالقهالضوباواووالءهبواآهـظ
ااألفئشعجمبهأاهؤفقذاءفالمحةثهنأواهال

مخنمأهؤميووالألماولوبابوتمىستمأيخث
طفيسهالجمفافادلىاوهحة2ااالطء

مرباأمبناهكأمثأالماالههلدممحأةجمأقهحماكأالمثنليقمة



3جم5

شعول31فووأوأإلنأإلفواأكرونواشةلةوالسومالصلوقضانةومالطا

سوقايرلملثحوااوخمصوصامعلعمنوبراوممايحهممناثاوومطاوا
فلىاعلىاذاالمحئصرالماأكأتهرالءناوانات1هنهتءتواثرممي

ءيتوالنمائلهـبكفهأوشيؤآالهوافأنعوسكقأواداوقنلجاوسأثيغخ
هامحثيلفثثاتصهـوااتألزاثأصلىالالاشاياتثأااللهافىكلى

المحتهاديمحلرثصهتاهخءلىءسالغذاوقظياواةودليهوبهاياياكلى

ممإصاالىيخإإخووجكاوهـقهوتحاذاءوتهثصعخالمئصدلىفيا
ذااالمفطفىانحأضحأانرالىوذلمحثولقاربايهوبلعقرتنجرباوا

صتطهبيمافااؤأدلشمثثأمماداامفهوجاكيحيموءلىلمرهاصحلىتوضس
ودمفركؤبكىااحإقىاالثلىاتدرتهارضكيثيراااوتعهأوالظكا
ماليتمسحةخلىغكذكيثابراالعهوشاافوةذاجعلاقيمىا

يهئهضهـاتاحىصقلبئىابقاوطدديهربمألىفىذداتهـبرأحاوولمقفقدابلم
جمهـبرأوأصهماوحئسؤثرأوالاإقاءندسنولرأوأأبىبنئماره

فيءشدأوبإافيبأوبرثرأواللمحؤفىنب01الخحاأثشهجمغبرباأأسثايا3ياال
يرهايصكربىيخاتأشطلدإباقاارمثااابطأوذههبخبطتباكاو

ثعأوإهـالصلواص1وقثلىواكا1صاتاوهدى1151طررابثسااويم
لدثىهـ1وحمعصثالهاالثإكابداهاماتتقرلالمماءفانحهصبابافتداوى

قىالىلىأحمإةاممروبالهبحتإطولرصىىراانبذايذكرأوؤطحأوةلةامفلمذاسوا
لديابأاعأيهربأممرهثهبئلىأنهاخأننهلاطؤوىالعلساا

سثصلىلمألقهـعاحماكرطوطجماضاودودفأنهأوباالدهولؤريغايؤلمهـا
4ديؤولدآتالماخاددحماذااهـدوآ5وابتفىإيهاالؤاوطودالزنابيو

ئدتطيندتىواتإبافطلتجيذااهدهـامايماهـدرضهلماهـداأ

هـكأصلىخةوممأءأالترجشثىقلصثضضةواينؤمفالأممموسىاطردثمهالرث
ههـوباإيالتامنهلىافااكعفثاذىأأبراهطؤ

أءلووئداردصإمحقفيمشمألمجنالأفوصثىكسثىناابأ1

كالتيإصلمجفتهاطهـحاجوطط2كجللةاالاههيرفىوكطالخاسسعيالأبءن
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نونلمفئاأفعقدتفقاديميىلهطقالغرصهأكوخرلمىفضةمغوأجمنههبذ
لىلتهالرسولرجللظأرقبمزلدبنلولاللىلىءلئمنزلطوىلىتعافقال

نضىلذىوانمقأللشريونوممونيأبخهاأهلىأنفئعململععإلةا
يأالشمىفانقاللعوباقيلمحارجلمائةةققطهماحانرره
كرضححدهمأهنضيعرققالفيهاألخبثاثوالمجنقالمحاجةلهكو

دسالمةفبنغيهمنشاراماهايهاودمحدلدشهربفيضملقا

صحىتاأليهثاعيهسلمفعناليهلى5مماجاديوقلىوبهمبدثلحؤؤكرجد9
اوكلىدا3وعرأةاوكذاكذالهلذىاودقالادقعاذأنتننامحمشجعان

ندخلىءمةنعأنمفلفمآقوإلأنامافالىلمشذةاهذهوانشنىنميمقالأمة
حالىوخاقفهادفوسأفوداتجناثلينإفعيمأجناتديناواابنالمااقالصةبرا

لتهاععاءةكووافاألذأماصكههماالباالذينكههاقالومنيملثةويردالمجنهمق
المجشةأبوابفغاليلابرمنالااسدسافىهلمطالبعضأوقالقبوهرا

يدوةداوأكوداللسألماطوقالشاذوحةحهيئرلأأثرواحاناالثركط

ببمنزانجأللهصدالهءؤقالمفادوأئةطيةمعإوفباعهـاءنخماملنعهيم
لشقوتتاأحمألقمعدأاناالهرملماذمبتزكتالقويهـئةمنرسإت

تهاوفهولمفىاللهللسبهفىاتهاصأفىألشأدلىوةبرافيرااإدب

جلالئهواىفاافبو31موالورلمحعهقيهارأيخماذ
لهفعاويهذايوىمنأخمثشةبهاصواع

صوعثضواكافالاظالطأسالوعلمحاصخفوأياصانلتأةوأنا
شأةهاسكهـأحاواعوابهفطأومتأءلىالهأاذهـىحاممغفتصه
نىإتهـاروااضيانمث9وساكاوزعطثانىفالمعاصارالاعثرآتمنعاث

ذفجلهمفوفااقبالألصوءنلهمألذمحهنبذنفالممهر
عتذاوأهقمطثهـقبالطفاتوهمعاذيأفىكتاقبثانآوامق
ثووغةنقهأعوالقيالأقتوأالفاثحص5وأينثفواوالهءهاقةوأيقخس

ايامالطافيمإرأاوخوأمفهـىطهلىأناؤهانمماقاليمثااللسمجو
مألمهماثإءةةوعأجماناافماظاةوواغأكثعوبوعأأقوبئا

إبأثهأهـبمافيحممأكطالكلاققابينيالمجيملمفاداقاث8حقاادالكمخقح
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اهالىالالشالمحهصكثههعكل

إلطوألعوبجدولكأأءمى9شيهئىنغصائداظملميهغفان
جادوهىرتار9ااتنطفئلىيةامهوهـىىدقاءاخفقدتنكل

األاثهيئحهاتوىاتفافىةةفانبضاصنحأمحأنلقثم
لىخمممىصاعالمعتمينهئراثابلثرةمىإلمؤأفءن1أوالفساطويف

هنمعالييثىدألئهالةولسولقالنوأالمشههيئررينسىوألمحاالمقعشين
يهه8اللهءشرتهطابيههأيمعوءاخهعاللب
ساومنراللىفهكفيف3رواماللهلنااكطممسارهنتاكال

جمأفعاحدامخهمبوألتاذاذكرواءمافيهمنواذكرمحما
وبعبرثياالرفييبئفمهاهـيخظفىلموهأةثأن4تصععةجماكأؤدعوأنا
ؤبهوأصلهوخطأداقرلهأبعهفيهثحلىفانفاواوفاابلمانعت

حارالمطاماوفهاصأبيزلول4وحأثؤأويمدارؤلفان
ثمامنكانلىقدقاعأقثىلكافأىالخجإعدطافعف

المسماودىباشساكهئأناثنعيلهكلالرضاعنوعهيئ
فىجمااإكماالهالذىاوألمحقدتههفمصبلطظىأؤالواأستعنواللقه
ايااللتةوةور9والحثىللىأو3بناونوهوحهالقهاناهأنلودكلأنهـعغ
لميهاكيماهتلمموممبهثلهعدوءلىدناصيثدعلثهالىوظجالىا

فيايومافى

المحهـيرائااادءلىباالداالشذصىاالدإبفااكأبروعدشم
منثائةاوألفةمعىقيإصاناجمادىكومنبححالواإمومايالغؤولى

دشتلثبئرصوأخيهاخوأ5اأؤصلأحجهاأبفمهـريهءلىجوهاهـا
فههموءلميمىذابطوههوانمهثاهقيهإسومااوالمالثأو
نالثداهـامماليةءمانراصاةةثانيهقاتوهالثوأبىومجامىئذج

4المصفثغارقسصأركاابهامرنقتومحاإحأوالمالةنموأأصالحاكةا
وعققوالعوأوعمىأدعإلذاوأتقهكانلساورالمهالؤوابى
ضنفىءنتإتحلإالىودأعثىنلمحأفهاثقافنث8برداكطخمصآلعاهالعراءص
يدأؤتفامثااهااللطالمالبعةيادرالمابطبعةلهوروفالاثأهة
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أنوثهنلهاثسآرحغهأكوابمفىفثباففانرتخارده

مرلىاالديواعمتنارهعسئاخعاقدفاحىلنت
آالمحتاعنوفهووألسفرجؤهحوفا

ةهكاإاجهاباطئالحعهازهر
ةءلىفاإلييحهرالمحبهبمع

لتهاتاألهيورقى

حكايهتعانأا
نلىنيا
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