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ألمحاكمأأاإمممأالآاأ1ده مماللمحيمءألكاكره
ولءكابل لالمدصلمهءىثجخححكل

ثزرصصيهكاءيإلحإلبناسطحكاأ
جركاخألشالزرجخجكمكاصحقكم1ع

لماممهبماءاءتءءحءميحيمءىآكا7لموكاص ثماءاأصءرءأل6كحمي5
حروثماتألكابرتبمرحنئ5

لمصأىخزئيبمإءانجوإألحبمأل
المشكلوأورأءتأآألؤألانمءآأاغ5
لسماوبط1ةاثخجمء

ئألمح11ءكلاكااةككمح5
جايىد1حطمه يمااحصسمءباشحبم5

لمااوث3صىىممكىىجماثمءبئألاسكاحكل
لماةسحع3سمستركلءحبههكييرييةكاعيألطالح5

لماسبثم3يارحمارسراصالهـأل3سانمكان3ءس5 اللماككيماكا5ماماليوكبصزرفي

برءء1صسالراآحمبىنراسوتجاايإلفاححودمنتمماتآالمحالحكدأرهرروحنراحإلدده11

لححمااورنرااوالعجاالتالشاصفينءحامحاابتجاقعنجناخالالفوااليشاحداض
تابهاوالإطسدوصكركوتلألتدبالصكركوأفعاتساحاعاأرارتةفالىتانا

المقضرةرفكبهرطكأواعرححةصااكاخطثءوأتطا9ائدأورخىننأضائدادلمو
فاخيماصلمهـةءاالحمالدساةسوراهـاطجمابكصفسطالالرأتءونظ
وربصأالوضهوحاتطوخاتمىأدخافولمءاالرشكاتاترمحماتءايماخت
لدخعصاخووافناتلمجمىأساتباكأولىبشودشرزهـاكعرفهاسمانحاواااإاسهخ

حمدادكايعاهـارلرأالايخغوجملحآرشدطمىمحلىالماوايوةواأمدرصاعلى

مصماوالمالءوسرءوأحندهمالمنأصنؤغرهآلصممالحاصنامنصح

شأولهللهااالمرةافممحاقريوأناالحدأوصة3لم1لمباثميومفياواحماالذينرأجحابثهبالح
اصولديهأحلااخماصطسبرنجهيماهايبهةحىبشالتلدحببهأشقىاربهخمعالتينصصالبهـ

هوماقطوقرااكشلوأماأاىأاخاكأناعماندلمآكى2وسيممناالمعروصؤلنا
كامابذةقمحدلكلأالنقهاوأوريخاحىخلىااستصااقهـفثواقعرحبنكخرت

حليكارصادارصحرافرتاكاحالكىلمرماثاوحانولمءورباقدتححلماالشاهأ
منرينحمهوالىراحشخارأحالمسالمضهحغكحالزداقاودهـلزلشالسغاأفرغحوححثم

ردوأألتطزنحهـكطأروأصصلىاالىحاحتاصاالححغاهالمطخالتأحمموبينساا

االآخحالاتعرانطآبرلتاأنهـشباغاسفحححىخمبمصاصالخشابابابااالنافإاافاخ



تفمءراشاومحوعارضنءااءااأعاطمحماكزجهاشأالمزلفاتاندأت4ابمىسخ
ئلظأشوانطأالنئلشاالحقااذئلمحيافطرمحنوصعرصفاألامحةورقاأوايحلىا

ستحولمنسالنيمصسحارهنايرارأتاالمأحهالوماوسدراحمنشتاتحوا
وصستجةابحفاتلىفعدسكاةاوسالالتسلىحرءوهلألثااكاصيوةطراز
اادلموتأيأحمواقااافاحاةبايفالاهداحتءداسحاب4شاس

خهوتدرصابهفجابايهاغهرغرى4ءجاأافالحرمحاووض

وسسيماأمرمخخىرمالخاسالحنوىدوحعاصهـدورلوباشاخلىمحنحطالثواالدعاإ
شدأتوقداواالزشخهالوامحنواالىباالساعننححضدالمللاالؤشىبه

ةافرحمصي1981أحوهـسخ71ورالماالفقءخرالحتاالحعى2ثاتمفى
وهىخزاال3جبااخهماءإوأدحهالروؤدجضممىكحببم

أبئلىلاخأال

لإلدملىايماالرحه

نءخاالبنراإلعمانأرفحاتالرش
دالمترىآلاطجبأعسارق
افىيارسالحوقىرحفدفىسضثةامماااللملمأفئلى

طحونالمماايعلبهلى

اثااالحالمحثرخاالبثهاالغافته
حطاصباسلالرفالعاشبا

حاحيالديخاانلبرحذالصيرإطاكأوب
ونحرنضلسيداريتاشاسبمهاس

ربهحدألبمطدالنريدصاب

كااالنطاودتقالضالساالفاظبز
دااللخثحانجااحهالأمسندرفسوخاءلططرفاتبهيب

الحوكاجمهالبنالوالفابهيبنهرات

ريرسابماواورارثلىارهورفخبه
رالجررىالبهاالنحالراعرمهاسدالعابذقابس

اشبخىمؤسسيىللثتارادللأهلمناقباالبارؤدكخي
مالولبهداشايوسصأفاياخاب

باشامباركصرعلىالفىيةرالنرصتخطط

بمطالبئصاسميةشاطاد
اسيىالحويدافيكاروألتصدااتد
نأاكارس

اوىرتلهعدالنإغكاهـاطراحنت

5لهسثاالأبثهصةدلىدوحعأمحخ11
نحهـحفالرينءخأهـئلينارياروكق



ائجاالمصارالكألطوطةأخالرحغقا

نىندبركاصرأمثا

الحراتباوهمحلنحخالدتهالشالكبرى
احعبداأللئيئءشحماباالساءحااالنصق

فراحالاىحدت

دىألكامشافو

كهرمنشاالثالئف

حتوجلررهوفاهـصاظراتفبالمى

الحوىحجةبئخانذاالدب
ولتنأخبلىافىيناروص

نبلثطدالاقحصحمااإلا

رىجءشدلممهروعالد

11ابهشزورنارسالةاحيوناشرحأصرح
أقيااليارفلالخجاروخكامس

ااععراذاسشأةتثاالتظحةااورترىانجاشدوا4لماشالموداىمحههاخلورهده
اتاااللماطاأصكأرلهىوصالحالتأارسالمقلمااداوسةااأحنبنكأالدئ

امحءحشدأءضابسعداأالعرالتاؤهفىعمالحاساأهزادفىحهنكتاالالضحاكرةوا

ا2ءتجىواءآلاطكاعغيهةالىأتذومىرةدماحهىحمءاليااإااذو4اااالعمهاطفاتوءصت
اصلولورخدىأسيممحلأتا41كرفلسةحمقماحىادتاالنأالنرآبماكالتدرا

تكآ4اللحماترتءمحاالسهاكراحماتحاخماقا

اشاسذلموابثاالفوساراصءبآأالزتألأبدالوايومأاوسصفححزءثاخش

اوسحباأبحوألبممعاانخمارواافعلىمنقلوأيخافيهءماتءاكآوأالعاتحرأحاالببلخحشاه
ما01الكلراءالمتداصانلنلخلثالء4ؤرئالرأغربءرأرمماعوااسأءقى
اصاتاثكاشحاشدررالىواشسولحةحسنيلىلءاطكطثهالآهشاحءطاالأتدنحلىوأربابإعاالوا

ودبحدفاةعرولقااالصسوماحكليهنلمربالمصاطدس14كنصاصاااالإلاصمحماتا
ابالالشتاوكالدد1السعحكلساا

االماق1حاكردوألعمداصسالؤدارآالااالعمسنمكنورءأإأنمخاءداألالألمءدة
اتتءقىأالامماءرصضوساساعزأدفأحاالدثمعالصوتجأاطايهالسعاحلرحركاا

رزرأابوءشازالإكرن31صاورهـنحعاوهاعر3أقإلاكالىهـلمجاواوقر
الىمأالمرأتحبارأتماواسألحىأهـاباليناصساوارلخااكاللدللتهـاالااصلفكلمجماخأرفىولماعم
الماحاءتخوقدرويوالمإرتاسسصهـشخمابإلىخماحاذطاالاليمامطودرتجاوعا

يراالىلمتهاءأفثادطلطشصءرالسوااطالقوهـسءسطبمتوعككاءعاالداليراصيوماحكللم
سههـأاباخهاركاكألاأالراالءلحراحالتد

رزرءاؤااتلبالىهـالرأااذدااالالتاويرمروالاسماضهـالاولبهدالحرحتولم

حهـحهحالوىثفريةالنصارقواربلىمحاإولعدرامأقحداميةصاوألمدرأاللعهنالالملقواممابداكسات



الغاتاغرهاصنفىكهذااماوماأوصاداوريرورتسزوره4اتيالوباكرإدسيضيوالنيابا
نرالحانحوقخاراطتاكئرالاخالجهالا

العاتاعركاعنيصامخاهذاششنابأكعننافيتديرخوحهـااخركهماواالشرقيناححئأ

سدإكولموثءححشلملىألةحروامرططصسصاطىعثاكثرأادالخالىولحابتثحاحهلعرا
كاأزاالأااهاصاش01بامحدوئنحااطسوأطالىسنهمهعاءلموأاواسح

طحدهمتبماخاحاتقالخوا

وحهادالألماواشاالتييزباحاطاىكضوأالنىودالسازراساصالحاوحسصاضأخالروراعرجصواأل
ناجميكإحصكلتهاسحاوسكلححدانلرادعاحماوساخالحبالسثاروالمدأالمحامتتللومحد1

فاالذالثمحننهلخروفشيوالىءننحطسأيالااسأناحسابااللذومرنأفلرواوسداام
بأدتببيمحدصفىبملكاسوانيالداالتضرالاألتلدءلمألرتاألصحغارالالدإدحهاسفينحح11

لىلشاالهماالؤيبالمرامواغسهماهماسوكالحلىوادلصاوحمااراالنسانالعندأم
وصوفاتدمعمءأنتاصصاحصعثذخماصفالصاسوأءحااسددبيواشوافىعزالشواءصذالاأ

اضرقيماتأويخاحمااتلوااصيداحدىآتكلكالاالرعزاكدفالثاصلارتثحتعغمابا

ححارىساببماالنقغالأةعسأواخاطخررةانتكاذاامايهمخيأنلمطؤدزالسةامرأبىكااررىالى
للثهااةمالىاتالتوبرهده

زامأطاصانموحدطكضاباكاعمماثحاسآلخدرورثااأوررمىحالتنلةأصأنحاطخفوارزا

حدأوقحدالىحاخقالراحوففىأصيدابمثرالبهاكطرأحانالااتتردرسداسمنمذإلموا
هجاللغفازالصلاطمالالالارحوالسالآتاالطدرتالمداالوايةاالمإماينأمس

الىاأنوسافراورالالتائمنهضاااحاأذرامحراأاحهاسشسدافى
ااورررروأراللالمدامستومعرككأجحئوأكرأر111دءأدصلتدانجاو

االعااتطإاالإخاااحاشاضصاوالاءالوفئمواحارر1طاوفصسوأكارفحيمسةطاخيتسا
التدوأالسممتهاءيامثاللعالانأكاادرأااصيئدبطالعطاطمذوادساةدامفيباصا

ااثاصيوتسسالحااتليماصلحأهـ

1أدادلنرياألحىةذاحلدطلربلهخاعطارآاحاحذايماااتاال1حووراأدتآلصول

لىيخالطأتضاإللشاآحدصالماكدرأدفولصلحصكلحاءجاارحاارارلإلىأتشسأدالتأ
اعأحبصتءفئسزةمماءاااحإلدخثالرخمامصحةلركولالمرأمحزرللحدهحنلتل11
حخصثلععهـراأاحداللواتااررب4االع01ثرايعسرعؤلموساتداصالأ

غحاعذاحكىراترالمسحلمتآطااضأأ3ماالىالىاؤواذافىأبىركاواامءاالا
ارحكلوأحشكالنحنبأأدنضاحمالسءاءطعلمفعاتخةرمتبافااطعمالدالىا
كلحودالمحدرالباصباالآساالدصشلاابتاءااوراالجوكنوأرداكلامالىا

أصالىابهلثاهدااالركالأالاالخآمماح6أ1هذانسالادالقىملمحصرحاصحامسادإبفوطسا
ءااالترإءتاسكلراحالأصإءوأفادتاحاسرصولتنابتاااتوىادصراالص

حالماطىكضاأحاهاصلمبرمتلملدلطلبنحصنصااالاال

سثجدخسانجاتداالرالدأضدرمشحتلمحخألخدااضلىدصااللهررالانجردأتاو
اثاامامدانساللةط



واحألدأشسينالرفعدايانهكطأباذهنصىايسضردعغرهـفىو01ننجانعماكاعاقدع

شقىاعلةةألأشاعلىأجمعوقدخهمتحةاةةدوصاسكشاهثاهمدجقايكوتوأتأوالدسشفى
ندحماىمدنسانالاكلمضاسفقدرأنيرمحظمأأاشبلهآرزأنبهونالتنمغنمدلمفالقاةوأنهوالمجآح

لموقآمحافعلرةداءارهآظضةنحىشىولماضهداوتوإكماشباهافلطنالزسقاودحقا
منرشللتانهمامنجماوومايسعااميربمحاللنرايوأوداخلىافدايتخماقأن

صااةال6الاباوليحمشومنليلبهنبوأالخحئموادتداأوالدهأبابشنبنمندصة
لعكى1دمماندعلاأصوحيانراصكرقياقمماالبأرقاماظعلىبشكناصدقاالرشااللوا
صمرالتمسوطريىدعنححأنكأةولالءصضكاالاميسخعااحنحححعصتأتأدأدخنيالعكى
اابدألمبنولقينصراظصبشثةأخلفافاتتااالكب

هـتالشغتىأدتهخاشعلرذاربآلؤأوطلوطحاصيووالديههمأشالوالدااعالىءللذالصفنى
ثصحاواالواللرينقاسعالرسلزانصنقحداتأالفى4اكرارسوحهاشصونداعنها

وساكواطرياكلألهمدرووعميشواالدأطرقفىاظرواكأنالددابهبمو
احرحبىاشهنماقصتبلاساوغرورالدحبافىطواليوزحهواتلثافىاعوالية

محوالحكنىالحداكفحهـواياحونأفلقاكألماصاثماخخواالتذفاالوناالوالدتسؤيهم
ءوالنجهمدورضالدالالامحافا14واالالطةالىاومحدشخداءأوالدهمفىؤونأخهموالدينا

حادحهس

وأأشذيالرلواقخدااداحاوأداراأوالدههتاصغرهمبصهذلىابااالفعلنفانا
ايههعثحورطاتأوالدهقعوابروواحضاشفيخدأهازاألإلحلمنمصشرفهالدءألىء

تكااذاصواةدأنحيىوالحاأوبممحنالنكطاحلمااليامحالييويركلورهمنيناساكن
بدأدهـاأحكنانفهاكنحهمحماأةوادافىرمىاحنلمحفثملدحجدالدهمأووحالهمغحش
شاعوخالصاضبلفالءاهانلهاتتاثيفلي

تماكاالثشبانأذتهاخماالصيواهـمامقالهوسنضادهابايالمماالمراجعنشعتعالىفقدخهى
صراثللمححادارضلدحعالأنمىيهاهجحاصمآالوسةلنرا

شمعارفلفااالدسوحبذاوفرمنجمانوأعلىبهونادهاأوالحةكأاالغبقنىاترأةضلى
القشصاداينهاعدقرحاةلمضلرابندرأةالىؤاقريغضادأوالدماوبحهدشالثذبرفىتدحجةوصا
غىقفدفاودارحهافاكسنخمنزاهاعاشأأمىداومحرهاؤتروسحهاتروأمصامنج

لةاائراحأاولمولموارانادالوامححهيأشاشيولايراشذاصعدتانمدالفثالاس
المكنثؤوشالضدمسقأوالشلترورالهأشدلرأةكانشااوأحرراوحرصصاوحسهـماذا

كلدحبوحمالخثاحهةباطهىعغووزيهطتصاطاالمبالدكطفلغؤادهىوعرساتافتاعماالصيوح
عاهوفساأعشالمامئدواالصاورواخاليربالمحودوالةدابالاوعنتفالينواتمدإفيلىا

كروذآننىرلمنثافخافىهغرحكأيكلتثضولأجواكيمهاطسملتمضاتجبمنالماشقىفالخدنا

أفعمحيوكأفىالبااهززفاثرسشتكىبحجالثروالطأدححايناالموصلتحجا
صاوالمح4اصالطاالدرسواففسدوالمركاانساأدإنووكذوأصهدلاالىومال

ائهاودخلرقاواطنبصالاينويتلحاحنوالمحاضض

سصحرصأنصعضهمصيبافحلمرعماحصمنهافضحهاثغصهشوكرمىوذاأشصهذاوالب



وأصالاخلطايقيممناسلسابوعمنبزاكلتجبرمثلىءماالهمخفالمناعةهابصلىا
النظاموصنلللتروكرقالساصتلمهشجمباعاليدتاعده

أنمنامملواللهامحنعكفولمعارلميحهواأنباكأدوأنلحيدةالوبااللخلقابهخاليقالاأوايس
يكاصقلنلبوالتعصبثاواةوالصنلطاءاقوحبابلحاليامختممنطانلافاكفاتغضح

ارقرطباوعرسالبكاالرصقالءاوزهاازدإحنكرأخنكونلمينا

اتشماقااواثارحلسروجتابفلمظهرقواكوراالفتالعضاضاظةجةاالثشفضوقا

ررواطاحهتاصحمالكاروكأاناملاا01اذأيوحواانإمحأصلواادامحيووالحق

سارشثنزلتءمااصواحةااقىوماظواالماويموروالسرالنيساطومرتح
كماأخدؤثلطماوحالوةنمأ4انكاثوومحابوشافلمتيلتيوكأةوجم

اشتذاطريغاقوحطديذوداطاجدقركنتعالفطوالذطألحإليثسظابلهـاابهجاح
طخالتلمضالتلماشايموكرلعغآواخلأأأطمنبماياتانهاعدجبصانهالحمواقعصلىارتهم

ثنهارلقانموقوسسدةوذكواالنحطادماخاأمصحمايترتومحتفااالاامااوشمدبرقاحوريهرا

النوأهذألحاد41هـورفقاممدجمانبكجؤنممالىبكلحاايأسهيخاطحقمرباذخمنكنالمسا
اهـءـالدصرومشاليقابادوتمحتجراالعطمبعاربأنعديرااالهمينحركلفلشكاصكرهاد

حهلله1رأطمحداسبادصلهاليبشرمحاالستسراالؤجمط

سةلتعاوااتيتااأشمعظمآسنةبحنىفىورهمأنلظثحرووفقاعلىلاحوفاساوالأماخاافاا
زمالجبواالامىاللىلمجلزبمروحةكاسصقىادشألرقاهلىعنرةأراادفهـانحفاالمالوا

وحونسيوامدمتاسيانآحددأماصكاراحضنوقصتواااظنهودفف
ببالمصاأنجاؤهاةضحدمصييوتواشحهاباالرقحاتحادةشسالدةعنعبدةجصأرواعحىا
ااحجةإكيمضالننىاالمحظمءلوالصالقيخاذأرأوأردنردهـنصسطاألهعيداتااء

هاونةور

فيأايضصسمكيهروجقالسىدالحاىثألاىبألنكاالااللعحنماأرنشاوالوا

كدخأأتحبهبحعداةاريمةكاهىافاروحخكلورجداباامىطيحةافالدوا
أفيوركاانطينقإخإلامتهاحدوتالقيةطصاتاعلىفانيتؤوحهاكأومسئهاسربان
ىارمنحلابهافىأاذالحالبنلثلأنعهااشزطوطرهايطييظمابهللخهاوحد

رةابعدزواحماىااشااليلافتاةفالغعرصيرخى1حهاتنبرساشالشاوشضلبماا
حلضكارحلكطامنالندالمنرلكلنحثاأهجرعااأذاندالارأالؤحعيمأريئالحدرة

لشةاخة2أالمخقالبرحماا

أنكهايحسبصثتهاهمعهالصكالشطيعااصرساحىتحجاوأخالطباعتدرسأنالمأةوعلى
مالهـامامرحاتههاورضطرهئاراثتهخت1لاوالمثتامالوفىالمنزالآتحيبديهباليئاثملة
جبواأهموتاليالنابىحشالضمحشحدماخلداالحيهفىنجىنانيةالابعجداسكاتثافاا

لىاشلومرصوالمابسلمثلمأممالافىدالعتالاهاممدحسنخالمحااجررشيهلتكاتيطحشاارو
لىألاتخمرمحبتهأخهاعنفضلواللهماعاتقعلىحمالاليطاقفغونلقامشافرالمجرعلىاسداسيها

اعهاياقرصتاماداطشحاألضريكنهعونهحونداةايمرضهارشبالمرأةءلمعلىاذاثىأمإوهذا



ممذلأنحلواحباؤلاللهكءصىلنااليشونألينارجاليراداأكذاعاحصسدتلة
فتتنميدسالإيخطرلهارجمابأصلمرأةذكماالبلبالأوكفاحاهالمياناوحتهتطببفىطاعهم

جباوآخالالستقبال
زبميعودمحإلالهواوحؤفاهماقأشطاتلنتسمغدالهافرصقوحضحواحب1ان
ااذهماتعسووةيهديرحلوحهمافىيافيصرفااظمارةأكظمإلوحهاؤئتتهعهاهأتحسرصكبقروانأ
قدوإنصنزلهايأوالسالملبركدواضظاهاالجضتهااسعادمىكزهامجهدوأمانتفاتجطألباتقا

حاللةوذالهاسدوأكزوامئاتهامزنهاورتلصاطوحقااالىصبصلكمحثالنحراأطت

ارحودلممعهاشكالوعزينصكلزشأخهاس
احهجةاباحنالقهاناطيائخلىاثعورحارينمولثالطاهرةاتازكافكرهاالتىىاطلصاواروحة

ةومخخشوباواالياقاخالفةتدلهقاماهامسفةختوعمحقاللتثاالوعريخدلىابرهاوباالنيه
فتحهحقجحرااروتكرهـأحمليدهاكألسراكتالقتصالوااالعدالحدوعائالقاعمع

ةاطبوعوناهاومبههـامقيااللنهارداأشغاللترلجبلحثاطوواابالتسرباكافئالفى
اشأعظهااكرانلدوشباوفحههـرشطرمدصهاوشأناشييبحالينوحغرأوالدحهـاااللب

هطشدناالأكطواكالمووأحلىسفأالمضىانمىاحشدمفىؤمملنايختصأشاالاكماففالمألقاهذه

ههاتمقوليألمحارواواعلماادانيكزأااالةمحماراخهاللىهاالشحقحىوآصىءال
اشديراداالمهسمرجسترأخدلهاالذخىاحخناولحذكانخذمموالشيأخقداءليوالتنيلى
ياسىفىءفلولبنافىيصيبسالىأنفرجافءاكااوماشهاالمحيىأسفأفيهالمودخااأرفاف

المكوفقويهوالتمويينادااوافتكلوجؤالبالدروفارنلهخفضصيردثنبهاننتءأ
االلصأ

عنواقىااقالةفىبمااللمجقصتبةجموقالتحعضرتا
الممصدهذامضصقرداكلالناتتعديموحو

نبشظرسنمحينيمنأمامالنالقامءايغاشاأمحماللشولاهـؤاالحقاباحالكلرولالر
ورشبوقدرأءااللرورافوشصأسهـوخميمهللىأءأمحاعنااكأالسنكرهااسلىاافماندائمو

ستكاكأسلدأنتقصهلصتواحالثمحسنومبباتمنلهجمايعنيمموصرأيايدى

ضارحيهتعاخاصورةأنالجماخممحسشقرمخجارفتشإلدماغه1زفتطمصأراتبض
وخطاعطيممجهصاللفىالهرىحلللرخلاغساايظنفهلوضررعضلحص

لمضاركاهىاالفيبللبناتااالصضعلأشازءحبقصدعلىمنهاهمألجمارعتقااساخاآظكنفمو
رسلمدأالىرضعصتجزليتىقاشاخنداهماأشأوحصبألترى

اللىمىىشاطالتبيطخضأالخلئيمخحاشكأوخعادبمىلبنكقاعىجماالدأرسأكات
بربالمالموغنىزسمهأعناشهـناالاتفيارىمجأنبفلضةاآفةلهاوشغلبذفتحربعر

رةنليخقواابسالغرفيرىأننساتاالسيعبحتىئدهنمحوصوتمخبرجيخرااهريط
الجبابمهابحهاالشجةباننهاانحهاهلجيشضاداحعتمتىحتىحارفاءالراحتسنوتث

هذهئليتنحاتجقىأنجدرجهاافنتحتهاالطائلاغكاسفشسردالدلبعفسغاياالحموساالء
أيضامافباتأصثمتطبلكبالحىغيرلمطالتهذاأناليحالمعرصقأسفامكمالكئالمعزصقحجة

االسراتلهشاديميلبعضماختلالئياخناأشأاليعمكياولكنمليسلغلطاذاقر



1

نمفالخوشرابئتواقعقتوشهثا11الغرورالبعفواوالتهذيب3اداابعضواوالنذيى
يفعلاللتىوالتهذيكأاأذهخهاأنياتبمنالفتمرسرياوئنةتطاغهماظروفكهذ

افىحمالدلمجوتدرادلمللهجوفحهلىرسقترالدأشافكخاتثالبفيهاررخايمعليثااللملمديهذيباأفحها
روتعبأوجمااليكتباالشغالمارلصاولأاكالفىودخالدرتادضوجطنياةاالأمما

مالداتصؤبأنآلمضاربلهذنشوالخسمحعأنالمحارصقثاأخليكتاارسءلتتعميلحؤ
وراأشالمرأةسوالنالشحنقىهنفانكلمنتضءوالبمدالعايمشؤثالتىالجفاالفماش
وصآةاعيةاالئةطنظظلوهىأفالحااخقدسبجاوهىحتدالرعليمأسباسالحاذ

أحمومحهاذابالا

دينشياالقلوأشأنحيوامحويدابهلحيانافلذألرابخااأافىنبلغأخه4االمث
الشاالجيكلقكأيزأخهطحدلمالايعملتوسدىاخاصالهـماجعتاستخشيليهأخازالاأ

الحاخؤناأنافحندممسأشصريرأقالاأاعقؤقيهطقكلتماهاوئأظاشماالاإنخبكماوعندبفحنا

حهأمسمىصشبايتالسداأيتهافعلظالتهاعااهيحةنعاآذاكأفىوإفىإشسوروشصدوس

لمأةواىداطتنتالصالطواقاانظاركأاللالافيعالنوانارداومقاهـةفعاكأفقمااظةؤوشأ
ءيئلحاسررضوشامجاشوالراامخنجونآرؤالوروهابعرفويمربلهافىطآما

ءياأالكضوأوأدمححبواشفىاهاصةامليقااحنشاماااللكرلتمورفرةجكوأضرا
باررنحتىالزمافاطاللنثاقححردهناأعىعحنىمحندايهزطنجاحزحىالعبممأكاالأدالتا

لامجلماةلىالغولةاالمامحدراص

حإلاذاالسصالننهامحنثافاااتاسترازهرأنالختااالدضرتؤما

نلىه41تفلهكاوةترؤبئأوتأدالبى

ارهألموخادابعبتحا3ىصساطالالتحلىانوأح
يلهدسوايصلفىطيبأخبرلروأمحنارطماعالجاالاالضهـادأليمرسلفسندطليومذا

بنالثحنالاليأخدهاغثالحالهكخنهـبهلياعوسيالمعردةجمرهعدايةماورارغإالياض
أوقاخمأضلرأصليوماالىمااشأنذذذلموساالالطاآلمحذاهـستأأجلكللهءاوالالل
محمحفآدااتقمردداالعوحمذالمضازكاخهموتدوأأبالنيعحالهاومعفىهـودالتىالكتبلةبئ

هاسكاللمشالمحرفةقطزكلفىضصشكتااتبلمياغححهااالاكأقاعهأعهعاشاالالونحليلا
ضاشوكانشأحمازظلدتالعثامدكرورايؤشرالالإلماباقخيباالشحليهفىجماةاطالبضحىعيه

كانكأمعلىفمحاحهملونلعباحبهمعأتححتاخالجطالطشاالحاباكاأتلمحأنرغبوس
كبفىاعهوتطرهجؤأمحدوضعرةلفحمدلعصرماشاداهـخؤابلملالافنحساااللااتخحعل

عصرفىضهحاوتايبممضىوسااداأشالىاارأويملفالررىاتتاودالمالنهـؤلين
هـياالموذوناءمدأيسانمينتدحابدححدهشتورااتوافالؤاعااذاةخا

الطالسكلتكرارهافتعىوادابالاالذامحالمحنوناءخحددآلةاحفابزصاالحسانداهاوء

الستلخيادىاافوحعدوادالمديرسأبارخحهامأثاأاكمالسىحينلزلناصاانفكمونساا
معوسترونابواداعلىمحمأسأالفهـاأكغبىوراالمعزتبهغتعادائالقىهبصهساحل

كأشكةيشماتواليمهاحراأطلجعضنكمشأعالواتقدعمأريخمقمنآشنوفامحاىألخناخا



ام

خطكمعلىالبرداإلبنلفسلللمخاليأخلىوأظهرنحباتلكماالوأجلوهـلطمأومخشالزىامضافىكماا
يخماحنابادىأهـأالوهاأصفعلعندمايتذرعليكممأمالمحياثأطلقننىقيهاشباتاباللواج
عرثااقولمميومهـققباشحشثمعسدوأاصموطحر

صوسلداسارسنصبابهريقدالنتيل

االظافرينوعاماطاسلخمفافتصاشوامنهاءحنراطاخلىوصالنرةادعوقووحلواحدائةوافاط
كأافآتاوبدؤأبهوافاقتمتحواتأناىفاساايهماومنقمنبغلإفئرورفع
كأحعدقالمخاعباليآومناكماأحىكاوافاهمالنكزلغجئاتحالموسىاعلىتخففالتى
خصثاسمجارىافكاتنطحاداقااالعىفضالأمكناجيلهمومهماكرااليتبعلثئءابالى
عوسكوبرتقولصصادتالفحندطيهابحالبيوكنىابىةاااالججالفىزمالؤهايدركهـاجمتع

4وحمثا4اتحؤنهأهلدوخيوعئادعبغرمديخهحعبنرساؤفىكلىسمالرضكقوالثصحوشا
دماسحميتصلمدالأورأالأضهـطمامحندزىالالعرااالماحىكاكابمحتراالأسلومحنفعال

هداالفدأوفاتعالىلكرلتهاصدمنأنعلمنابهصفكميهومحكالمخنيلرءأذاالتىقةاعصسبهت

أكالثخشؤجشعوباينليثقهـممااطعادتاهـفحثصفهـةأطورالعحاطحدىلعصر
بلومحدمأويرهبموءشرركنأثءااأنشومماعساسءعاصدلالموأمحيوممدهانحا
الشألكاثاايخالرزهإتالذاأسانرلثإقونايىدوجممتماءأدالوشلغبلرخامحفا

اودلغرفيسكرانفعسشىخامكاثوجرتالحاةاطفىحراةذارءاخاد31الحرفتسوالنفشالتووالف
أأالنكضكأمماورفاعالمصكابدممفالؤلفماعحهوناللدنالحماقاالووتالحانالهشنثا
النرباخالايرااظيبحامحوننريأاتدمحتأخأيوسوأاعنيكتلمانأسىبابالاأسنولمماحف

ايميراصحماخساصمحيليمضباحثىطمعبرحمباكإكبررضلىأاخأأنالخبىأمارأجما
وضربالدهلنكلا

صخهوريتهلالطرانتاصاالباممذيبلثمرزالكقانااليهرهصأناانكتاحكبباالاراومحد
حسدهـغارفحفالمعشقدأقكمااليذاللاروواحنصاءىآناخابتعدسرهاالسثؤتأ

اكاطرىردعميوءرادأأفامحاليلاذالاكمدصايعنصكوربايثحلهـاعاذويىاأتمحاليماحنو
رظالئحرصااخاصلكأتراالوابخنهـروأنهفحاباحمتدماعناحعدهمأهمحنرةألغرهاو

وعحدنالتصنرنالخباراحنوعليمكررراالصالحلاالمسحجةهعهاواليؤخذسءلال
المطليهـمخمةقدقاموااللخد

لكأنلتها1ياتدوااغامحناللتىالتهامقاازهررمحستالاالتسةالديقاتيقالاسحررؤما

السايثروالدتءجاتءاالسراالدلسسرارا

تددلمجونانلصعرضقدومنافحشلأسابىائصتالبلثءالونجظبئكلاتوالا
عنمااأاشحبرقوتدأيطحشهافاصدهافراححورءايمصيئوتمحمااناطزوخخهااللالمح
كذيوتعبوالتجفتتلقليلاجماينرفارمىنعاامحححبرمخورخيرلمأخذتوهاثفذا

باهدهـاناباؤمائعتشوبالحرىدهفتنصامحندثمهـاهكاياةالاعركقغيرقدفمعنربو
شاعراالدقاواشخهاعسءكا

البتاشستوقكأحتىلمجزبكحقرباتعحلى



ا

أفىيدقاصرقمنلىحصرهايراحنظيرمحومقالةعاجغلمؤتأشكرنجطاسدمنأعغوفوازرها
فملئيوقادتووانقالبعرالمنطتجطالحدشللكو

فهـالوأوأزريرةاجالاشنائلعهـاكدثأغاىالهذاادمحدثأحهانيإقصاروافافا
رىاالمحدا1سالمجرمشاظكنتمحهدهسخدامحغداثايهنفيهاألىكتتالموضوعمجب

اليسطيحوننحايهاانيالننموسرصنهاندودبدانالاتهـئعرحخهارقتبهيئةاكللتشف
ىلكرقايااطيةرواتؤكدررحمياساالآن
أند01االميوااليوكلياتاصارشلتسثمةاريناساذاارلعضالفاسثاتإذىايابعتسثم

صمزالبعجهالياشتحوالخلوشلياهاالادصىمااصيوحظمىاعايحهاومحالرتكضدزاالأتحست

منئلالمرمافبالظهمنصياصقمثوتمياءصسحذركاخمااءيئاردمااداأ
الحافرحمعافةاخارندااأووامالمنبافاماعنإحزبأننجوالاابمنقتدثمحالحص1فاا
ارماننحعنسافيهطنابرىبهكلا

فمشيلةاحلىجماأءالنعلرأأسثىبلندااالفىوشفائدطديىرسالدأأدوصأةحىوهى

وناهيثمحقهلطيرحاطنمسناخصفافاراابردفاملكلتأتبراتنوتيصداثالا

يتوسوكالحعظوخهاوحكموأهـتالحدحاوخهايالعالتمنسمأنضحونإاياحسوائدالتىباا
فىوهشوزوفهمانتثوأنجهوالطالراالفهنفكلوعؤيروخعاخذكرخالذاافكلياطغ

وللرواياتقتقمضأالحارنالأصنالتحهاوقحىفمصبهعلذاكقصلىت11ذ
شطفوريالصوأيةتاالتعدادهاعنصبأاغيرأنىغبالمسعفثائدهاومحبتلتاصخرالعدحهاءشرأ

مغزىأحسنهامخزاالوادأغزرانءاومادبخميحالثاانامىهـارمحرانصايعبرمحهـأو
بردهلنافيفشكوجلهوتملدتحكللوراأنسلىسهاطاحمدشكاواكعرلعسححادظألىف
نمألءااللتماصوأداوأطأكفاضثاأافتحتبهباوسدطلهيااالمدرسةزسىرالساعفأجادماكشا

يهـصاافهوالجيحااهحانسراظالت

4راةالمسلأفشاكانحانتحزلازةالدبالتقى

امهنجمناطرةوأخذنارناصفواظليباكارجاماعباالتنهـننادداشةايغراالهرت
شاوقتعاليهالمحماهىحوصلناراحتىاكاتجاهاطوأشصورهابمفىءلمروكءإاالرضرأعا

ولشافنوااللشطلركيب1عرانسرعناا
كابعنسخئالوالدأدماسزليرؤفىلم

فالليدوالتتااالورششنعاتفاحننساؤناوظكاتمخريبقاعناةبيىيااالكأذهكافشولما
اهاوأضءالرامىوآباؤنجماتارةياتمبهاالصاتيهالمدأوالمبنىذحرركانسو

اوااوكالامشاثارفاهحهطثاليكتعاتهدحذهـلكاكنوكآلمجوأالالفاا
لتخاواغمتحتعساخلتبالثناالهايلىواظرحالمناالضاتلمتسوالبأتأكو

ادالقدالثدالخاواندهاالودب1اطفتغلشاصرهاأالخذاصاشافىواءساأاقلي
النوأفثدشابيتهالعنؤياءشباالناحىروءتدأدارنحاحلدالودقاأإءوازروحعكها

حماحمويكاثدمنااصةياراللنرااوثصناهذهعايشلللمجناأكخنالكاقاالبعضافعهرا
االقدمبنوعرضناهاعلىالتىديلةلىاياأالزامحملياداداالساتالعرلجخقجنهنتخلاطتبماا



ادعداالملنامنلماخاألالنساهبعضاالنتلبسهالتىالمساكاكاؤابيهزلسااوهامنظت
قطكاأشاؤماؤكتبهاطيهةالبعضذاوؤصكهانالصوروااللوعدلواالشالتقاطيع

صانطافىعاليقالمفروجبراااعىأدهنهعاطااكيؤزوعلناباظحمهننقىعلى
اررائةاكنالمياآفةصحصوصياابثرىاسؤالجطتهاصالحكلىيراشامقااا

البمحهاسمفىيةممىراورةدهاعرقاررواققجذتجاؤأالأشاهانالذاالقرصاحهىداومن
ءهـساوشتقدابهيفحقأمسالاكؤنلضزضامهلجمعفهالطيىرقالوهمانظامتلارمتى

احدلدروأضححعنحبالرسحلىراوجمورسيهاالفرببلغهبمثشموسومخصورهن
انشيهاحىزاننخدألحذيذالتعوأصاترجله3أونحثمناخاكطبسحااقوثاعلىاليموى

اينأرحمفالذةإأصأنالعدنالثنالياحاصوقاماصلالةياألحذبقواخاالاالمثلما
صاغرةرتاثطاالذهأذكةالصراوذاكالمشايتهـهذهدقمحاححعقاصاسالليةيهاشبهزة

النهماشاالىهـاأصةءفارء4أألماالحكلص

أننكمكماعرةانحدأرسقواهنءتشتثاجؤوااللةشيهدافبىالنالماالقىادألواناص
راحاننقوأندكرماننحاثاسنأذكرهماتىاالبيناصواأىانطلاالصيعنطومحااالالبما

اويربعغيالر1ختاولفنكلوقذاشهـيأواأواطلتطنانأولصوتاننسوجبسيطأوب
اروصوصسغأراصالمأةاساليلاوسحهـفحءنمعةاظواهارةامحاتحاوأؤكاروكأاأكأكانلهسذت

محطوضضدأجىليدواياكمكحوعباصعايناكتاطايدةحدلىعاصاأؤاجأوفىلحياةا
تتاخبهذيرالاالسالفنلمههات

كامأنهصورللثاكنءواللىسلدىتكارصااعنو

لخارالعنرمكيهرعاشرالوالثروةلماوجاهخصسماذاكلهظااأيغئاللونمدرأتنم
ؤتالثنعواللومأشاءكداتالقتداالكيونىعئدكندكاامدماسعذورةلكلهاالؤأشرقا

اتىالوزمحاكاعىعزتخشزوبرأرلةاحوشاساطاسحاهرعيالرامحانغ41ختاالمأقاوحجيهة
حهااحقخلتنااالبراسنشسهاخحلألمارةالخهاقادوةكأالوطوأضعفاماوصحهازأغلهن

تمصادلتبهالحتدرىعصايااحغرىاتقتدىوهثذاهامنزلةأصرمائالاااللا
والمرغوبوالمقصواطاللربأ

قدوةيمنأنكتدناتىأاضاتشحدأشخبماوجمحبرمنبهوسصةشالمسفنراالتماا
ورشولمججسمهصضنطممبابمايخاموحاحهنالهنسويررنودةاحيدانثتىصاطحدهحيات

تاهسورياآلاضيرذواأنساعروحامةوكاعانشوفىمماغردالثالىواسرافصت4ذمايوءا
حهىورأإحمحقرارىلاالعنقىدالواالمطتطالمصربصالحهـىلميدناكاوصخسعلىنءأاتدع

صضصحارحوالودةالصأاديلعنصابعربساالمثراترتادىاوماستوقد

اؤيهاصهنزفااتالميبمشااحدواوحذحذأأنكطخماموقصنأكأشاقاتتطويةاوا
ااخقترالخالتوالىاححاالةلنبيوبادئقااكونأرأأخافمحنىآلالواأؤالداواالياذة94طاإ
احجتىءيبتىحىودعدلجبثهنىمجاالةالقحدارمحإلءلمءواضقرالىأويظنوتىوقىسشوجمالت

صنحدةتكازرأتأآلءارهمكثمولعىشنتياوكلسبالمجدشرىأمىوهذاخمماسالىوصءحاآسي
دوراابذاتوأيشكابم1النيقااللهوأيمالمودميهنتملذأحتىادمتجتأمتا

اضكاأزلنامنسءأأأند5هذقىءعثأهإملمبالمحكالوالضضلىاتكأوربلمسآداكأالشاذوافالىا



1

لتنكتوابراالوالنتهـضالااليفينالمياهذينصنخكمدأفونيعنالمحفواحزاسعآدوااومن
الصسابابنيتضىلتنبهوافبهاحمدعولمحنازلااللمودققدأوصاخاطزأالنبححياوأ
أققدباتمصاحهشوالمتالدالمتالدبشاةأالبلظثاصيعبأنالالوافراننابلواالا

ئدةولاالمودةاززمضردكداوحاواباوعسشوامتيبضشامحتامقارذوااايلجهامى
لجاعايامحمرالخهاتباذاقافتفلمزمماالتلناروضاقكأتاجميواداضرهاصييالواإلدبنجر
بأبورالرزتحوستتنسارعغلموالاحياجاتيهنرشنيماعثكوشاموحوديهفقلةطالقصاعالى

االقاداالشعوبأكنهاالحودمحدانحنذاانشلصسبيمنقولمأربابهاوهوأحعالا
أكأيمشاموانداااصنبأونكاالفرنجيهلتابيدااألغركفعلتءانماخادمالثاالزاابعدم
الحلنأيواقاأالفءنساسنابعقائلحبذاالفدينشهـترااللعرئحاعوعحسنقطفهامنأن

االفارةومن4نا4ادحهـهسبسمنمحامحملىهى01الثاتىصاوصسالساعاوأااحالااالا
بايةوهنائدءالرواالءجواأحااالظرواانلمإححؤالساشاعالووأسخاالمرادييواأحمرقاردا

الذىدىدالمذااكالبققهنممداءفيأتيلالخاومنحهنرتشيداإسنالطتادا

الحسءأارلمتالعالعدةأأطذالدخذكحرارداحعروكأصداأشالثأخبمالورةازمحهـالتا
والتجزعهنخحكابنداصوقتأالطحاتأدمىنتهحبأناتالنرخكنجابهدهـعدذلشءابرا

عانبذكللىمحاتشنااندؤأتكتاوسما3أشالمءسلضررومخئاسكا
باتاالدإخموربئفبماتجحااالنوماعليناتواطنالناونعرفخاحاطبأجساسااوصصكرة

زرارحلنالمادءهـنضأددوراسانحاباضيشردوراثاتسكلوصيتبهنسطنال

مأالالممنبوناالهفاخاعرانيببنمنونخأصلإلنضباونيممحنتلكللولااوا
تثادألةاأفىالعينوايتداالسردالزاحملتاالدأبرأصيألمثاقخاثاوماللسرحهـما

فاالحرف

رمسبنبصطزهرذسناعبدبنوهصضةاهآ

اموسعااطهصضباآااشئابنباكتص

ورأضاوكانضراقؤحمبدوؤتحماكالاالاحصندتعالىااحلأاىارزرافال

هـثاللهالىصعادموأدتوشساصاءناندأأاشهـاصوأمحثليمابحخشلوبروألىحهوأ
لقاوسولالداللهمحيدأداكفهاسببوا4إلالالشرلمئفاباالبراتودفضسيابستوس
لماعلىافاروبرءصصالدتأألىخرآمتىربمحلصومحآرياألكارشاكأشداداخرحح

رتفالحصطلهرطولتنأوأمابطحمبماعطصلدتيشضأاخرسسخاالللهارسول

حاإضآ4ينموحملربالمداا1حاالارأأبأباولانيالمانتثدفىححشضادباالا
ثفىثهرتلكةعوووكءدننخهـدالزال3وءاالالإلهاماتتدمكلئاكصضحر
ذاوطرتتالوشوأرعروالتوأولشحزنواتيدرلمجاعراشاشدشمنودبئأى

حنيالملواالالتيهاسسسألهواصيهاعدسيههصمدتشافاحسابأوهرليوسلملميةازرعصانى
اخهـامااوعغرهحيذفىنهممارأتهأصؤتعااوىتؤدفبيأعشردااسثالشاطبمتإس

داطحوالفأبنإلصيومفيلشمنهابلرث
همأأحنرببااممداةزردىالعالمالمالقاموناحاشس

افامفرتأباسماتمإالسوامضلجائه



الملىاوئلشعشاطىاالنامالىمبعوثأنضه
مامأجماابىصكصأديندحدوأالسالماضعبا

االتوامحءالواليهاأناالصنالمصنأخهاكتهفا
انوفليوحهاالضصبافذكرىيتشوأناإفنىبهركللدلجياللىيتشاتصقاتم
حاساالاحزالطمالع

بارفااالجالذاتبمنهاالةافياالفتاةنحك

كيمه11نىاللهيأمخهواتغراللهعجدةزو

رهبنهاصعتدصتجلحىحار3المديهالممبروصاحب
عففزولنإثبز4تحفتاكودتوفحردت
حهشؤتوؤتأاال4توالظعاالالشق

دالرشواالذىعن43بضالحزهاأالتاأ

للزيتأحلةطالجكبمقزبخهاشكلناوا

الالمأايربوانجصهابهـتاطتععجةخضاآحمنةقك

11غةلموبمأاالوكالضعرحالقااصالباالساعنخاتيلصايهطاطاالشاعاشالعربكانتلضاسش
افودوقنلابزأصذثمبأاأإلمشسمسسدىبرلسعماالؤابذله4وهامحوكاشأمحي

القواكالاصهاايخااايصدكنيرةاتبيهامصأوالضة

باحىمابأوامحمالخاءاهـتماميةبناشلس
حامايخر5الةحيوةمصيمحأىؤحال

الورعاهسوبااشالحربكححالتاافالكلويالض

جعدككأبقولهاشازشوهـبنبثربهنحةطصصحصحقبنبنعسعابىرجمبهطكاتنجهأيىةانتآا

تءأاحركألساوفطابةافطقريتطكتموشا
أباناكااالتوللىاوءهلولكاءنجماولت

وأبااماساحهأالوولتصاحجد3طبنالثللبااكبدصامعاشكلمعبدبنآسيتمكتنقهـذنشآوكا
رغالاوالالعساصألالءقديةأكأوأروىثوؤوصميهويص1اسساواباصاول

دهـءإ4أأةأصأرجلوخيرثذلضثيونثتاتالاأطلىانوءأبوعروابخهءرحمايهضطمدفحمم
5رؤصرألجاهااباالوقيل4حكلواسيطأخحؤأدتآمنبضأنفعيأبالهولدت
ألصأزوالشمتعادالتضالءبسعادخصأسلثهفأهـلهيدإاكلحماانوكنالتأباعروهأظ

شاتالمدتجماححبىتيووستهوتتاانهصاقدسفصالاءنانآباؤحممنكعط
امرباتباعلىححرتلماهومحااوادتبالمححاعةموصوفةوكاشهاعندقوالكلمضطاعهسحؤ
رجميلهافلكلزهاو

االترخمرملةصخقاا

تثرزهادأوحمدتلخالشنطشايحابداشاأاهدداشعنواحمالالهجرالغرشاأهلشكانت
قنعادفرعسالصقرهاوصيعنهلتارنىهـثالرنجاطوكنويتصكوشجالمهاوالكايقرلزط



لىفنظمحنمعوثهكذالتعالدالترفىأحمدبهنحنبلالماماثخلاذعندفبينهاكلةارمنعحى
أفعمالنىتعودلةارنشنجاضىهاصبتةاارصاالبصيرهذهمالفتهدهنختنماالبئيرآ

بلبهخحمدرشمانجابثيرانللهماأتافلناللهاداللهابثمامحولنافحاتدأنبترفاسألها
ثماخااايرفرأبتاديلأأحمدفالكنمنالمامقاالحمشقااأاإلأنازأبرهىامىبكبيمان

لتضهمايلرضىوالياصافلثقحنارجماحمناللهابمافمكوبلهارقتنطرصدا

نازوريرماليتجرؤتااانحمحرريرآن

ءاكضياتهلضءبههاالهماوازهـاوؤاشا6671سمهبخريىهرةاذإورخ

حخذتوأعليمااسةاعىحدثنيماءبهاهادحاهموماعيحثنالويالداقطلعااوص
وسمسهشولوخألحستهاحهاوااللداقابلىاللمفالرالتأديبشواالرهـدالذصرا

فخحلشدلداالادفتلوصعالمرامرالناأبمايثبهللباغتنتفيمابؤلألخهاصعلد
أمهاوكايخامحصاطافىممماوتهيهزأدءكالمواغخصوتاررقشسءوماملوكا

ولتث511ة طحهانشاؤيمادننلداصدأاالعفورغيرمااسالتأالمماعالمىوممصلمر

11أنأوزشتحأبرهااوأفألثامرابباطرممطلئئهانىآثوالتحكهاصخنييةبىشخأو
نواقانأصاأسحتىاحذحشاومهاويمكشخهفيالاامعاعقرأكضصعرفتفى

دوذطرقوأاوكتاخداهنالصفمالماحردساااستؤماوريراسعحايماوحيور

ادقاتسنااصغيرةومنمايأقبمانتجراؤهالوشومحاطؤنرشااحكخلسلتصداخلت
تكىدلمواتمسضداحالموسادصصحيمامىوهحبرديثكرضودالسحهوحسبالصا

ضومواكلأمنزجفيخلىؤآروتالحتطاداخةشمناكاسففكبرتتىراأباعايى
وتمتضفائدةاالندآهاوحامحلرأطرثنضايرىعتىنمعزوتدخمصأاءكالالهـاأم

ااهوغءويباأكبهاالؤنحكوؤكاكاممصممثماوكايىعدسحرسنهاعاخيألهاأالمكاتعتحواا
حاتدركه91امااصاعزولحتحتىحغونأعلهاآحذلمحعالهإاعددرسوصصدؤخهاتعاخ

ءلمااوااالحاهـحدحوافأأحأاحركاتشزكاحمةءاطصةااعلحهااوأحشاشريفى

سحةينمحثواالتولمآماثومالغدياافهماو3وصالباتهموثدرحشديحالنمىسقلبههافم

إلاواحراقىأصجصدسصتالمكأصداصناالثاللتاوفافالذكرهافداعرحالساعن
اراسوسواحاككترفالسشصيىعرطايهوكانشفىاحياسةاغايابماأحفال71أل6ا

ةاطرأاأعسايهاطااتماينرقااربهالمدأوكنرلساويرقاأخاسدطوالطامحظي
لموررةوحلغلأنأأنمحاشاواءاكاكاورأتاطضؤماتنلمكاألعئالرساواصعاالاو

رالمالهالهااةخفالموقشعمنحبالىثاقدوقاأليخهضهمهاتلجحالتحمانرخههاص

صاصتخجقوكاةيرهملميصادشالتفمىسبتاظوأكنالنكزاحيوةلارمماوة
طرةاغيرهاالصلىاطرنجفوتاهـاصدالاوباالقراسمنكالؤسصلمصتحىيملرال

لفشر371حمتاحورورسابمأشصض4اتغحااأدالولالمق1بأساأالسأمحم

دثالوقوهمماستجاباريحفىالماحهجةخعلمصنللالشتلانصخاأعدآسالالحكوتذ
يمواسثكلييومونةرجللقىكصينحاةمدأسطغخلعحتضولأصدقابهنيرواتيلروشااموكاللمد

ابههاصفاؤدسرريقلطراوولفىلنااالمتطشادمالمىالرنخخرجأتنعزمتحلى



احوتشاآلفاشمنالناثشقدتوشلصبهفتوادصفوفاافاخترقادرعثمهاوذهوا
حىللعدبيخنينوأللثفاختمهعآتممسااضعفعلىنتجضكنهاواشررصالقتدصهاضقدورر
بااكفلمرقوكبامناخالصغهكلىاكشفدايشماألدقدبانفرنسافرحةخنظرهايأطالق
يحافيعاكسىاقتليقالمخودقفزتحثلىيأخباتنائدلموجممهنتشواامدىالمايمالعنالدفاعباحمغا
الليونللهاوكينلوفاخفوقعباريىالىكالشحتوحيةحيثويسرسعادخمناال79سسضوفى

وقالشانهثملىوءصالألمجبنىلعرفشلهالماأقالتايلبفهابةبعدتعراسؤعستضهأوالخهابوالبارت
فوىلثوراإيرزمماؤمارالجذواأهلعاطامعتداالجلدوأمردبنعراتنااردبمنثقما

شعرتبىادومحدتسأبالجأشسأواكاالهكوشنجلدحشعنهايناكبضالكاباا
أوعاتجرخرحصاصححدجيلبارثالماضممليفسافالةمنماطوجدنديهظيمنورءنج

إرتلوناسينافراغاصتجبهماهراقاعقاىقيفثضتتفهرتعليهالوطلمذيريدأنيتىاالالححتشرا

العلدموعدمابانلمعاعنحعلرلمليرشوهاباأناولومحهارلخيفةوالعاليمنأوجهااا
هنلاذاذااوالبارشتودزمادلثاحوتلذارشؤففرفحشؤولاللولةاالئهاعكاحرهصاليوف

فاااشاوحشبئديدةفسبارحهنتحبلتوكالثدهبءأالداأوأشسيرمحتشأشمخهالتقا

فالذالثرمخيموناوننابراوممقادالادضلالنلأشمحموفءالثبااشاواالروالاخهالجى
باحستبعادعىاحيعواسقوسرصروالىاهانحنننهادضمأنالالدأأادمحرحاعلىمارأئحا
أطمهاالقضتفآكالقبهاصصيبظشنلذيمدباربىلحوثضاانوحرحاشنتزأحاأز

ادأيآأذالثعنهطعالنالنهاروأككاتعالهـمأتيهأوالدهافيتتشوترأتسبارخمالىشص
ودكنرومحناتركاعهافاعادمنباونطرحشطيهالوالمداحبواعشأوالدالتبقولذعحرالو
امحبلدعليهشامسبعفهظهرسامدكنيرةسوستابلامدشتهرخوقداالمنهورينضنالؤرامش

فاكمنكشهاهـماوزكألىشتعادىصحنجذلتفالتمورلاقحغالىحرقوفاوا
علبانحطانىابىناباراخشوقاطهمنحطااسليلرأئقشاط1للضاسلالتقوالوكالت

بارطعيناطأيدوفحاأاالأصغلمثوجهاعنوالوسيتىانششبوروالاقاححشاكاغالخرأخذ
االجبيةعلماتعرتصانتفمؤيمةمحطكلوهيصلنضايدألىحدشاميلىوممناوقوححيأل
للغقأحسنصطالحلشارمحاشاأفوالهانءصخعتمالهافىاتماكأطااالتابهرهاوتحاتارب

ةنمانمحددطالعاشاابمشحرشبااوأمحطمأهيوفأة5بالأاأوخلشلضظا
تتيهاوففكأالمباضااحزقءاراافثاسكلحتىمتظرفنثنماعثرجلد

تسحهنفلوسيهقمهااحاالمحازمااممشالحاعمحعهاوأداتالراأسثياشحعلقلموافافا
بثبنافةواأركشنلفهمزعزعتعنيفةهاجةوغيروكدالكلينكديلووودولباشالمؤدرشا
هصوكاالاياكدسوالدااالضاصلالضطكظمأيةالرماأداهمبانتااارقووفلدلحريةاروح
احاالفاخزاحيماأند7181السنويىرم41تتقوماسمضمخيمورء4تتضقاضلة

حثظيطعاالاالعضركانتيزينيميئالةاربلووجوساوأرو

زبكأوداالنانجقاشبهبكإال

كفاامنافوجمجدبخمءحؤالاليشاكسرالهمرقوواكياهاصبطوطقهرحاتهاابنقال
ممايهتهيحماصلهباآريرورنماصعنماللطاشأوربئطبمنهنلمانهاالرمخاحليهناوضم



نلخاهذمالىاتطاؤجعاقاهكللهبناضنوعنصنشألاشهـأذأرأهالؤكدهـاحبلى
ليداشضاقواواءافتهاالشباخاأصوالدهصلةأسطدعنوسةشسسةمننيةشحو

علىمهخحديىاالميرحهاحمنرزءاامواشوااطامادوجمامحمحبدابىايفمراا

بةرعإيهباواعىفرساكووألميهدؤلىايعيسخحالالترسبالتوهـصواالة
خةاوشااخدحذههـنورأكلحهمرالادالمحلىدمهوادخاللولثىأنااصاالهءولضدااوأذا

رنامحوأتاالصلمشوأفلحناواسمثانايرمالمواالخصنويحرمءاانلمطاشهـإا
ضهارصانطحماهالصأهاالهـليهاةوعيها

والييةسكروممامملكةكمنيىايتاالتاأ

نطالايهنخهايدمحياصادوالمشلافىححرمحفمنكلحبأصيلماباكااكانششديدة
الهحيوتاهاالينشخينجالظباوقختالمدافابهافىربأناحلرىىلرااالقريالار
البالحاالتتترنأنتسمححهافاداوأحهناشالآلووضر3لممؤكتبالمأتحذةوكا
تركتمفهلأذاالمبهابذتخصحرسدهاوحرنالحانريااأنيهوساشبنصاالحنحامهايسب

بقافتابرشايهايننرفاافوأامحنىبينهـالمصوإجماتساحماأبهاطالكروشسحسابتمتها
جمثنةاأالهاصهءانشقدأذهبحصتتتغايوثانإبرذأناادالاصادوااللوصيو

وزالنشررالفئسبقهامنفتكناحهسغاشالاتاالفتساقىوانعحاقاالرفمحرصاطورونءارزا
رذهنحاوقدفسلفضظرهماادهرةكلادلساهلكهـةاالامحياشبدفالثوفاقترشجها
فولدتاذكارقوللىكىلدأنامحبودادطلبفدهأممذإسيوسبنااوأارحالفىللتحأخهاذالحوحم

سبغإلمعوتموصتىذتتوأدبنرصحمىاابراحبلاءاولنوأوالتهادسهاعاخايثالا
زهمالغهـداينبابفغلبتبمقدمححرخساأسرخارتوثرمحدبتامحوال
أوهاعهارخماثمالمانتاااللحاجاتكاحماوكناحدونيكاشحدفىاالبحالعكششالوا
أكحاالودبهاررأصآهتصاهأمسسسهنيوخالأباد2محالال

الذانثاابمادغرالابأل

مىاخطدصتكلششسوالسانالمريىسنصاكتروناالديروأةفىإأ31بئلموب16وللسنة

لداهـن41ادألمصذالثأإلهافالنكمخلادوهألشمننبخوسدطثههـقوعرهاسمارت
تختعلىخامالثاثشراالةلنخمرنفمهاخشيحسوآكأتىالراخكضزلملذاخعاكافعرص

ماحياافطتاكأانيىسنندكخفاوددم48صفتسأتلىفالشامهاأيالمالصولزتا
سنةصنلرالستهبرأي61فىخدحاتذءقوأكاايمسالالةوفاعاؤلعحبرهـا

علمحضحةشاديبا4فادل

كناطدهاءويمماءاابصروجاتقىخاوءءالراخمرحياثصنفبتالتكاالمعنيةرزهءالت
هاسمضهلبلشالمهغلاغتحنسشرشدهاباولمالراالالنأاذبيئاااصؤثاوبهسا

نخهوناآشراالموسيفادأدةنحالتاخلىاتعيمحدصرقدهرتحكلبالوزادسشاالفتنغنيات
11بروروبالوكيزافتخارمنحالالزتوهـاليىخرالثانوىاادضلهوقمابخلعاا

تمنرطوصخحملفتالخهاكاهاعدعسمآعخاأبابرضعأوروملركفتمثرولازأداونا
دتثنالنكالقاأيدهمكطعهااكسبواالزتلمحاالفيتحابفانجيالعاايللألثوانىعها



آلاحاطورالمابهمااصبوككنائكمنليسكشاالشعهىررلقيثفكتبااعهااالرصاحمناعإل
توكمحرعابهلةنىصصخسبانتعخرالثةتاصباحمرسعاتااللكدالوكشهااناكبهيعليا

وتأكؤصبةاحذبصاوتاانلمااللىللملدااتاذاصدفتكايمتراالكلةذيمور

أيناوششحلكةهماصىااوضعابوجمااااليمةواصالوكلكلثاالمبراطوراءاللاأعىادكظإلعز
لحكاداأإكلماتصاذعهـالمروجدلمحوسطثماصهيرةأكساااالولالثرحارةءكأا

ارلالتروهدااالهجطداأشويةانمرالهبنههـوراساعتركحاؤالاحهفاديلىلطربايامايهة
االرصقأهلأكبرليهاقلوبابتحلىكالتئالمرأةاهذابعنداالصالطإومافلنعااماالهفاصلدألم

ءألوستدأبنةارياثأل
عاثحةطيؤامأارؤصاطالسبهراخهغامخهبوحهاقاتهارت3حماءكاتارةجز

تءكرمسبأتالسةحاشاالرااروصهثدماهاأصحأةمساانجيشونهفيبشمعدمالهـىاريبنالمح
غرتدمفدفىحوحهازححافىشاياوارناكذامالح

حأللهتقصطدركهكهازادل

جلهلكطافىءلروشاظاليأزوجتتبروغالاتلوجتيسقوروأختدحىالاونسالحهىبها

تممخونآرارهوابانالبودحالترؤصبالن011خحمقوشتمجيادسكفئايلثوزسأ

ووسافاأبيماساحكلرالالمخاافالجتحشحاادخوطعلؤكهـيهـاااللىأالهذطزكره

فالمحاوجمزفاسرتهخاكقوحزبارزخونالنشااوصطاةشطيلثنانىخلعتتمىمادا
مامحافئوشاهماحونمدزوحآفصمحطكزادااوطتدبماخهافزتحسمخوشالا

أكالمنشقوكاتحاابىتالكسششوهاحمشردادمحارسخهأللجأت1111يحنةال
االهالفيالتثاومح3ءوكشبا3111فخاثشباصصمملماسنةناحااأفوسورأصلأالاوجر
خاطانمضعاتاالبعدكلىاازذالثتشجلىولماحاسالفونىاالدواإلسورقعليلالخذلمعة111خةلى

اتتبعدأربتشحهفكااحردفلديرالحهءوححزبهافأسرتاينهاوبين

ارومايخةاآريام
ننمهتلبانعيهـعمطورءاداالصةفاصتلأشابهزوجهـارلتذاعقالهلضقداشهرت
حااتاثاكاواخلاليفانههخدشتوقاالولماإلهـثمنشسحهاتمبدوهـرأدعأنروت
وصاءلعااجعنامميوكاداتخعاىاأرائدةحتاثمىلرىفهـذه

ؤنماحظارسيونش

844سثىلعاتهاهىبأثمتاليممااخلىؤجهـاترأصبوقىابكنأصااشوثاصمإيئخد
54ضادلغدشاأعدغ554ةرمحاأدبتهحعلكغراأخذعحماوخةلماوقصااتميةهـهح

وبءثطناطذصااحماآةمىاأاكأدعاومزعدلملىءربناوزيحالورلةالثاس
أفاالهائةأررهاهـلرطتعززخواكاتالسرالخهاامحراسنراطلمىربمالتساالمهـلنهاباطا

أرأتفحلتمااثقخكلدممضأطصزاوصدوجهاللهنبالضخآسالافىعيهماثينومأشزت
ليقضبمحقلمءأؤحالهوالحالطجاطيهاامحريماتءماالنالصرجمقصنوكا



ةلموالاااللماحنلمحوغيرهابغدأهـافىالرسونادالشرطرسخاوإووشححوامع
ءالعذالارسوال

تاريخنيرقحاخضالفاالفىلطاهـنيرسيحتابنةااخهافيل4فاحيصحانيةحيقاروماامنهى
أميراانخلفيلوصب145خةوقيلع38شةوقيلبعدالميالد73سةحلدهافاصص

التأشبعطهافرضةاشزلكنهاخزحهاحنألدتلىنخالهرخوفااخهمأحاوجمايرابط

ءامحذل0001واصدقنتكلواهوخاالشراصنوعممررقيشتعنعرشسشضثاشواحدى

فأرسلتهاالىنرعنولماثناوقنرفافهاتححارساللمحافننتلوصىأخحدحيتءفيطأ

حادررصاسيكمحسزمىالمركباراهاكومندسحنهثارناحمنهاقذفتصشةاأق

فالحنرناحهاآهنالالئريراأهنلمآلاةشاكوااسكركحاجيادفئحعاترالماهنوور
أهلفوارىنصزضاالححاوهـكوهىبعتلخنصأعيهافابتالشنأاليتأرسوالفالببءأ

بداننالحاجدفياداالبدنحمودسذلبعدلذصوأنبماكرأبصاحىءلوأاكو
سنةمىهـاكتوشا13فىعد2سوالالارسوالورالمتاتهاوجعلعظامخهماايهاللظامحوع

لىمثرالولصالتاطيودنجةاأرسدغوال

رلدهلمالحودناانارسعضثاواتحالجاهاأطاصقأشطيصقهاسسصالثكألميهسماخوزقى
توطالشسيوقسقادلةالمحسوردبأوالأالعسربشاوحهاونأعاوكيهااخلبتحتبححه

183ساخوسأحمهالهخضلالسسوررزقاالمضبيرحربدذالاحمافتاأخذازرأدت4اا
انااللتحمدةوأوالدهشعىاو4شحدوتدسثصددندرادضخارصنوىيرأإحمل

لتتلتبارسدوىخرثاافىع08محدكدوخمنسولىاسلصسوالولمأاقتل
وتفصهـمأبدثينالوالداقخلالومحالصهـىفىاوواجاداخأطفضسوالدا

نكبهاوشنمالكرامدباملواليهوسثىلهاتحضأنىنهاأقذادقىى

ااأاألصأبمأزاكؤا4اىا هـححهالحوبارطوبسيمعيكررسيحر

تل74البطالوسهلنيجوكأسأظانىالتلحصرأروألحاسأدررشمالثلااأفا
بأسرهاغرأنالفضا4وادر1اأرسة64ورسةالذعصرااابخاأيوضشمىرنميوإشا

هيمالىباقانهاكحاحدوئتجولماهرادسصرجمتفاراكااينكثامالبرودسلس
يودالموتجلىء41ستاليوبتراوقامافلآلالتبأعسانطونيوسكهجفاأصاللمحيا

الىدطتاأ
ا4تمروساثالررسعحو

قيلهصنيزديقوبدلمو713خةهـدصاحوخوحماأاحقيربهفغتالويوباقىوأضحااوخبم
أمنهعنومحروأثلخهعابنلىهامعدأساحياوقتهضالملذفأحدخواصارتفصقتالها

لرنوشاانحاوطومبايالخبهههاسيلحنءاستادفلوبترقىثهسنماأوسحا
بةااالكاباثالارمصجملىأعدانالشمزداووالههـادضطيرافعاداكأوكول

احريتنيوحصالانجةورالاث

حمعءفبيشمالحأتحاكرآييوسىوسأحبهرأوكالتسباصمنهاكأمنوسطيفا



الىابردامناظروجاشعاشجهامحإظيطاتوأعحتوبطقعنزيةاقدمواأقااينينالشينا
شنالثنأرماجادأصعيحهاعلىاهامقابلوجميترأتسوسولعاحمهاضرصقضوررلتتلاخآد

خماااخيوقادهسيوداورحعوسشكاوصهنيرةلبماالطوصاخهيأالفرتحهعمآوسا
وعاأشماتتلماكبهـثيضورفىهاضيهنلماوأهلهتحواالليميكئ

ايؤالداالونالبنةاورلاأل

خحاهازونواصنرساعهـامابداسبدال74عالملنكةحلىءالشحكجالسونؤجخش
محنموكانتالالالشلبداتلىءهـوانساأحياوهومحاشوكأوجتالرصقنحافصاخهالويظ

ممالسثهاكأفىمالهاوالحيو515وفاحهاش

بكأوزالطاناونؤردوجاظاك

كلحتولةالىباصالخهاردوفثأحمواللمهـملهاالد3عوتالاسثنوااهمغ31بحهأردوطعهـاا
يرأعناهالثمصقاالاهىابثنمالوسأجمالكرمحإحمثاحمالكبالهأبناىواللههاشادوالشي

حالملىوعهوواطأطواصأكصزومالمحالتاثىزرشااتجيوخالرتلماصثعرحدوططكاانجاكالءامىالا
هدحلذتيروأكاخلىاأفلشمنوراورربتاكآخةكىالطانشاإاوهرصروجرالاذيث

نالرأيناثاخالخاولمطولهدااللحعتطعداشلمارأتالىبضتاكاووأسفضلءمماء

سمضرباشرمحخلالاالودلدابينكاالجاوأصصاحهدؤصمالفرماوحصلمالعن
أزةشكأاطوروفثاصكرونشاونحنعخدطىانمزحجماعاوافألحكاأخحىأبخاوأصا

يغايوسحومحأساعنهدشربالحانانكذاضزوكانتدهابالفىدارسإلوحوةجددمسا

لسطعاديووفطلوكرىماكذأروبار

وحححولتافتوحاءخآكارأالهينأادلالاورةمجالمألثواسعوطرألماستحلتىاذ
هـاااواقفببانمادواصحاساباااأور4تالموكرمحوضعآحآوالأوالدهحنءالينزحمه
لمالكرزماعخهسداضماعاحيخابرسدولمركرتعلىأوصلخالمطرحالهلىلطرحابهتاقالأسمالالحوالىء
دموهوصيبلهـاواتجارثآرؤسمااتجوكااوععافيكراايموااالمرعياصاحاالملخحوداأكااصاخورةا
أحخرأدمحورالناحىرغأوغعاتمحماالعصشافاةر31تهوهوصالركاصاوصمحطلاا

سقآخرلصااليلححضاعدبوأحيلاممأتقادهـضرواابهـبفأم
تاخوكرطاخسكوترذاباعالمواوونحاماغالأاقانعارهاالحدحكصثاوالاالر

الدكألجاأالشورةاصاأكالبوأأاثزءءوحاادتفهـتايهمأتحردوشتالبما
ءقوااءمااالكاوالمءذلثإمركةاالرتدشأهانحؤبأيدولنخلعءاالجمحلهايتهاوأ

اطبالثاوبابحاصزصعاوعيدصدلحفايالريمحدكاتجاتوتدثاوزيراوهن

خورةاكبرقألتةأحوااوإللواابركاخلىأكأوصكجكلسسىهبءنحأواعاليهاووثىضسصضي
الطماححلراداتءواندمعافىلمبعدايض9اوللهالالكرنحلوااسنوعشراجةلأأخم

فحالكيشطضاهمابالزممهةلىاتقاالمالكهكاالفالساسكثانهتوابطسويفزح
وقرطاسا15دآنعهـاءلبعضتاضسةالعرلكخابثتاتحسنوبالهـتربصهحلةنشا



بضغخرلىفئناملهنكراشضرىافمتلتفقالتساهذارحيماحنأللهاتجمفثفلذكفأق
فقاالترده31فالشاوميأرمعخىنجوخواللوناممحواضادوراؤغالنونسكوشاوافوقيةالتاا

أعنلحسألتىنمفقلتللفلضبالداتفثتالهندابالنفتمهادقدلبألأسامنيتنىماثمجيد
كرهااهاونجاكزقط3ةفافهاللفسنذاوممالوغرأأنالبدتفظهاجبفأثوأخجارهاابيواتاك
اأرطالوأربافأتايهمئوعثرتينحىاوبالررامنفيلوحملااخدوأعسفعلىااهافيتلت
أكايعدمملوحالذكلضياواواليونفلصلواخبهيلمملؤقباؤورخمةوالتمحلبامسوأربعجلوب
اأعرلجللىاجوارهكخسثرهاشؤياالمالأسهـذأخاخورةوأخبرلمناليير

أكالرخوأخبربارزاالبطالوعدزحاوتئاهدالقتالتحيرعلىونصالىراكرمنسنى
توخرسهاضتخهرموشندوكرواحمسعرهاىكضرفىوقتضادخديدهامحداوإينليها

توجامحثرخهرمتواحنىحاسحعنثدحتالتتللحماكاناالالشاالىوصاليسحخاحا

فأضيخهاداكاكانشتاالداتالحاإيهالمتآطأادعادتيرفلءمهاطالأهاخكهفاؤمحدرعبرأس
زأاللمهوهارخهاتدمخافحتصممىشلنيعالبسارراالسؤجأفالولنتوخهاححلميركاحاأأن

نااإلوةوباالناساححشالموكهحدوالوكغرررشخووقاحغاراحالماحرواتحلبهم
األبحهاوأضرهـمالومايهضحالجميعاعاواخوحهااواؤمانعارغدنديواأتالثأيمهشمااراو

اهابمؤرسرواالحسلوكرأسهابسملهربنقتلت

المؤلنهىديوارحبمء

لهإولمدالشزوكا0481والفشسة3571تمنهوورممحالأافؤالواراميا

11ءدارلأعتألرإبرارمحتواال8ةالكالشسمهـقنماأخيولعادبرشذحايخهابامالا
تطس5اخدبعدأدحخوصثرحلىاقاورطالملهارزاياشنيرهاكلقروالحخمعررناانحص

نااهحتىاتأالىهـتسغرأسراصةلبم371ةسصحفالواحعظالألىأاسمىفعالصىاأأح

ثالثاويححدوطجعسبماطفءحاحنحخااكاأأالررهساجمادتإقكلوجدأادتاصأثحاكا
حركاازااءأتحاعشجواسضت

طياكارمىايكرداسوسكالركجاا

حاجمدارسمالثررشرؤالتيياسهـيادلحرسادالصررلعاواجهاذوىدكانخصالثداحمذ
رتواشنمثاسحفامنئىأسطوالصالثوأخنقثحهالنشخاضكوخهامشزكتدالدايىلمحاال
روايةوذكرفىداليلواقل084صضهـالأااقماايثالسفدمعركحهحلىواالةأانتمحهاء
ممالتهاحمافيخارلمآلهالاورداوسهصكلهايدوسأصالالمجشطحسثاشغلدتائهافىكوكص

نبمائتلترقنهاذحظلتدأنبفثاداتهالرشالتؤثاواقسفىءعدفثاتلكهاريحي
تصكلصومادسخزأطىرةحزخحرصهـعناصماشرحأالتبااللهامن

األخصةبالاإحااريدألجواشجمم

هذاالعباساثولححوىلفيلمنداأقائماوفىفةالخالحفبللهاأكباصااكباطالااوهوكد

سخالفةسننفاالأمميماالحرناالحهلمهشأوأخرأيايقالئمارايعمبخشالهأحياقروفلد



اأخمبئمايةأابذهداالفحىأبمأجماوصنثقرحادقمأقالثىءأتابهاأشدولةنىاوحص
بمالساحماآمالمضتفتخالهـاالحزمخأعاصتلمأسأتثاثماأصاءلحالةاهصناساىافيطدصشهحالت

اوفرحلرهـطهثمتااارحاقهـمخيوأشبسةوفاضوالهلهخهاورتانمليهالذجماووجهت
أمأخعذححوأرتارفىءماحماأمىوكاناسرهـالنثددقببالمغدادوسيتهففلموحلىاءالسلبغاا

شدباطهصالمهابناحةوخالباطهستلهرسمافقاوأدركخلاقرهىشةيوألر

حماوعاحهـاللهصلىللهارسولعةيةلضشناشاعبديهاصميىالطابداسقكاأروىل

خرىاارثايماابندحصقادالباالازرءسةاتثةعااأابشوذكرأيأحفرفالأبرذكرها
هـفثه4أوظاصدتؤأصاقدأساضمالافحالبعجدتطأروىهمحدأطدبنطالحبأصلمط
كساتخهأطإلاورأسأالفذلمخافكااخنكرشحثاخوقاتماضعاتصشأنخلرقاةسأخوكلمأس

أتاأعراتاتصصنجللهصابارصإأمنهأااولهإاأانخاآااتوةفاقااباللث4اارالأنلمدتأللهوغاتوصأأيياث1
طابصيزكالصاضاقىاطالبىحاهـعبىحاوالحهكأفاقونواحربافماتكاهاالمفحاشواالدا

ءهـااسقىةمارتقبلندهنك
ااطحخه3صثبمصلهعاحاانهافوحصخماعمحول
ءيؤأايميمححىأءكرحماأوسءلىخالىسلىء

ءصداسحرأاطفيأهااللىاذكاشبقاءامحد

ءتتلمفاعزفأحزحصكاصىإسألحعاوإلط

ءاواكذملماثجدالمىشولروأورععإتاأقعت
أءلالساطربيايمرؤررىكلأبراخيماأت
اشااكسااأالوقعفصورصححساالثلص
ماابحالتماشأورساوإهـرداـحاكرصاوأهرأوكان
ءوامألثرأقلىحهكاكاصوتاإةرشابءاذا

حثااكئشعلحبسىصابذلمحارأىحدصى
االكرامكاسقلمممساودفختحالمبخلىابهتكررزةضعلرفىتأممخوماوف

03هاممنرالمطاءرثعزاطتاوهـأربم

ااوالغروهـتأتثاناتكلأحرتاذأحلبتكاارهاوأواححةااخماودحرهـتكاة

نةحصمواانطاومعدرحكييواصات

بمسفالاويةأهـاالفاهـكبهالوـاصكأنتوهـلموأاالولىثكاللناسألدتنومعامحأخهاوفدتلت
أحعذاالشوأصأتالالفرتدتأتبهااساتشادتالعىتههنتفكيفلةإظوأهيوبك

لمومااللىنوالسأكااباوالسصخزضاكغردررتغيرضذدتوأكجمابهوصميت

وردددرايهمضوألرعححدوداكمسلتاأفآتسموسشمكااصاللىألتدولبررأالكغرمب
3وأوالمخحرردءولمصهءيلهالىيخاؤالعاعكلساحوبهالحفالمضكونحلدوركرهـأهـالىفاط

فيصآلطنمىياذاجوأواخاليهأقربىوللهرصمىداصنيممشثانحبحوفهبكلمماليخاس

المننورا4



فغايآخاؤىهروشسبربعدنيناللهسرحماالطاشنكلوونفزالبناءهـاكنزلة

ذهالبكلقلتفولنمعنوأفصراحناكجموناأيهاصكنىالعابنعروففاالهااناراشثمقوخكارا
4حىبئأمسأشحهثاتوأمكغيشخكلمالانجاوأنتملفتصالنوحلكإدحمبهورذالا

بههمأفيانخلرنحفاآأتكهـماتصمكأمكفحاتبشقينعرحماكتبرقاادحؤهنوآ
لمطحئشألتصروأمجونىأنهاالأوأنلخاسااللعياتشلهفللوافيماساشبهكتضالبطشومبهفأط
شأمكفاغركءهؤالأسراتحوالتمماوينفقاطشمالىاقنمشيمءماادبناإضاشلوأنخأفقا
وحمزةننلطلةءالقا

ذاشسعررببعداطبهـواطالبلويرمجزسامخن

محآمحالدهرىثحرووتءصبرمىبدعناك
رىقفىظمىءأشتمصتى

ولتتوكاىخهابخهافاط

هـاكأصعباكأحخليمشةاإبدردعدوبسريتخز
وبدححروجهكنهتوحربتاكماداافشاصحنكطدظياظكاطسالفاللهطءعاولدنظ

ححالفكاب2كمصلحإتصطءالصجاىكلكلهاثايلهواثوقمالاادأومهالتخ

تحقشةحبهااهاوأمسرهنحكلجالركصناخكللمجماأصه3هاخاءالفانسوقفحوهكحابدحرالا
ولثفممعحيوستدذأشؤفيباااقؤإينةحرصتتو1ءبما

محصعحدكريءارونحاث

االحلءكأوربنآموهمادشصءشءبين4ءرصكتكرءااصاالبوانعموأسودهابهنااء
وحالتضالفومانتوسلممحليهتهصدأحهامحللبالأدشبهءلبينايهيمأمهءوأا

كضرينأناساتديالدأاطعفرولطووصملمهثاصلىصعبالاممهاكأوالص4عان

يروأيسخشاررتصاأ6ء

مركأتهالبمصفرساوأضعالؤطالدفأيذأوتحوفرهنوأذكاحخاوأحهنواأالانة
رسالممءمحظنوتءاالبعدولويرواأصحماعمىضسدلبعتممحيمكوهـءحهامحؤههفى

قشاعحاجخكءفىونمرسكحماغراليماؤجأأخاتآهـمادصحيمااقلىسلىخرساراسثبدهرعضذكل
الىحهـلدوطفتلهيئأالط3جمحرورطىالىوردمتولمهاشثاؤأللمحأاللمراولفاتوؤتبمحمالىةص
ارالةأسالوصالالمالينكاتلأنىوهثاغرتاكلووتالنجاالرأوأفااللممايهعالاشصر
االمانءاأهالرعافطالبضحبازكأكوحطرهاصعتىزلبالمدأاالعحرصتىإافالحواساالهأ

اثييموسثلرميدختأرعلىلخبضاوأالمديخةضوثخلاأمنمتشبليىاسكلالخيمبنرطفأمهم
راعئريئماحامححمهاوكاتفةتصبلوتيلاواال

كارمميسأساسماروجةثم

ولىطايىااولبااإوالنموعموأيوميوفطيوومحالاوجمطرالسسأااحمهرأشسكا

4تأأمحاساكلفىأكورأكاسارؤالتعسالماتكاثااخمطاردجفهتخارهاعهنساححعصفىء
ااكتسبشبذالااكاخطلارطأقوىوحمالأعامملوشادالصاديناريانححقوبالوأألاصيرا



شفيمىموالسحراوااباحهيااشوتقكالطرشكىؤانساأحدسعليهابسبقهاوسثهرءآعةب
الهيرقمدامالمؤأضةوصنحهاولحالالدبوألماافيهـنادجمنأاوعشنادبداياضيىشواوار
محغمايرشنأمحظمااتاذفالتجتهاعكندشإلاالليمأبطافىءالمتعتاجهافىأش

أبادافيعشوابأبواوأامظامالارحلنبشطصتحدهامسنهجدراافىفلذلشؤسطرتاالدتني
دابرسىكاهـاكذمضتاأضروكاهـىالصالمرمساأفاريرسنبهبهاوجاناالرأسبافومحذالباب

اشرصامنثكأراوعايهاالعقاالشكلداحنيفساعاالخداة4صوأانروسثتىلوجأثفىءالساا
ءشاأتحوارمنوجبالرمملؤةننااظئبامنحهسيتأافىوقبالذهبزأهداحهامطرنالاالر
يضالاالمرمصربهمندكاعغغمنياقدشممبايمحالبتاهذااداصبعالشلركأدفاصطا

خمحخاصباحاكأنيمخنثتبىخاباصمحينملانواارواقلىحرجاوحناصتو
نالسلسياستوااخئأطأطراالذالتنهابااشهوبركهسررالصالواااالاجبا

صغاشةصأالنءظاءوراواهماينيزجقالعرشعتراؤمجالمالهإضؤاوقةكثقاسهاطويلةوهى
اصفتنوااوجمتيزءحماالذنينا

حجبوشطلحعىقاعواعىوبردعىبوورطاغترعى
طررةالهأذاتأردشهـلاللجوااىسقردافوثهالنصامنيمرأسهردصخىأءالكأرداال
ناسراحعلممالماففاوأيابماهبذفىبهويماواالداسعيمثححدولالءاثيهارذكماشصوءبا

تاشارنسااسبجنوابئعاردباحمإلصعصبالخوأمولبوشأصيراتالط4ظ
للخهاهذانادتوحءحايمواحفتانحابنالمرأطحاأهلىمنبلىأطاللىهلىتنخااتىاألاللوالد

لمواححعاالىأسفىهموغرهياقباحفالطونوأكستحراطلسياساورجيلهةيشحةليدأشغاطرا
عالئفوالكاهالقانألىديشاإتلىأزمةارتأدمولمهاماعلداكمأذاحتىالسيةيقوالحماا

فاالإحكيمأسقراطوانطؤبمأسكرحمحكومكذوبةحبرهمحرفافلحمتديرهي
تدثسحيهنباعتةرعيوزةوكالخمطقوأاهذبتبادنوظهاسكلحبد

حمتتأخأالاحلنوتظأثليتهاكردثناولأنساتوصيماسوامخابكأهاانهاوةحالمابةاظ
ياوحيكهاوصتثاالصبامجدهافحعندأوحفىوأدمقأيرواليأيتعرةاكهـنوخالجاوكالتوأرلباقلة

ستححؤوحضترعيقابرعلموفلتمخحالتالاحمنطهـالضلهاهذدحفىاوحهافوثأنرفاسححه
ووالمفرحاأشجاالأوبالطاجاشحنراالاضينشيضالهاسزمتتبمإليعاسرألن
اللهوقاكديالواصلىاالطوعاحمهازاطضاعنىالناتأهـتأاوكزقنخائاالالصوساوغهالكء

حهموهاياحتقار11عفتداموايهذالعفردهوآالهفضائليماخعاوالحاللاسهؤأللثدمت
اسوفيدشيالوفاآقثخوالسحهاحهوأعرضماثاواطصتىاخحتعهمابلاقونالا

اولمتمالاحيعيصلمرصاجماكماوكيمىوصاوراعفشجاحخراالونمواصاأحدضالقاشا
أهلىحآأهكاشعنولوءباوسأرمجعفىعهاأفعفدغةبيوأسشقوكهسجاسياصاراالىدالدوسلى
ورلصحتى4ءوعبدهعشدااربهأقعالعنلهطوالسافيجةوأقعاهماناهمبأاصانانىمالة
اليهالتوالاآخمحدمحومححنرتالمرينالحرائماافسوايهنسعالصالوساأنتثذهالنانه
مأليكروأختللأواختحلفاربالمافتافانهثهاتابنمامالممتادينوىأكباداالمحعقنمن
حبوايرهـأحاأغرلىسصسدابارحجحنالسدةأصدلداجضةااهدهصلىفيفارتأسبرينج

ال1كلروطاأستارهطاطهارصهتوكت1جتموالعفةنقباهانحضهاخصداآماللمولحعةعليهم
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كيباببينهالنرهايهلاوحملصصغرىلننماالمنوناائدىتثلمتاكذالمااجاكلتاالا
المالدقبلد07سنةأساساجملخوسةوالرغاعموكاشااضشثمهكفنالولةتالتمحمحاليماغلبت

اشاخهاهىانىقاقارصتوفااالنمجدححأشأكااتنواالوداسرزودأديىواقزنمجها
وتىمؤااممهاهذهفىلنقمنهاالؤافلىطرخىوايهنوسىجساموسوبلررلرةالمء4حما

حاصهاويرأانبألتااحبهارفارارمنربعدسبلمياوحاعوشنزأباسك

ستخهوببرلداانحملنااكررس4بتكرشتنهولمجاا

تفو6731سنةمارسأذأر31اشدشدرللقثمايبهنهروارأحات4بئصلةنكشأقااص

أكبرآوالدنك381نوحؤشكرانحزم3لناشحبللحروسمنابعتاتيمباعونفى
عرطىيهسااضافىدخامالنرلابيهساوجخهـسخهوبحرالتاشارشعاكا

وفاتهلوذ6081ألنماشسنهلىاعدظرتواسألرارشهـلثايالوعامكوتفبتمراشحطتا
لسذأيهفالملغيهأيتحمااا003قدرهتبهمشواهاصفحنيةيمالالالمقاأبههاكأأوى

ذءنتباركاوفشأوالوحالكأنمصنكافىردتنخحنهافابذمستهرهاوحهاعويداكأاضااليىا
أخهاالالتحنماصهـالحهاللذسلتعظيمواتكريمثاراتلتى1لبلدارادوفعضيةهيلةضةقنفتا
طأااأوروالالحصحمثاءأكررترالواونلةواارأحمادكااههايمطخأالاروأتأا خاع

أخلختلشاسنيهاويهابضعينحفوأقاتطنعأاادمارتهعظععسءفىءصزافىحلخ
فىقتلابلنشسطألجمحؤزخهامحطمحدنالتالهاألألادفمدحمادهـافذيوناسببخرو
ادخررناوذهبانكلالكأاتبعدهاالقاصلجأتحىدالسررتأنراياصفاشخهلحاوبماب
تتنطأسساحخنصنم3أبورألائمخخدالمداالىحوصحاماذلىمحأهمسثاولاأن

تلنهـعمنكثرةأؤاحنماوشنلبيركلماشفهاماتثهثكانتسنفى0181سورياصنهكاما
علفطمتخاتصدرودسيرةبهاثرضاحرخافأصغتلملوصاحماةصاالحرا

بعدعناالموتامنهيىاطوواأشههـسلهوبوأتعةأوكرقتلالسالثناأبعحقةا
الهطعاماوايهناتذقساعة3هاعفتهاتقغرةصغعرةيردشافىخحالأرفىالشصءسد

لبظلىءهمتءأظفيرةلجرالحاةوهافىوريىارحمسصيارىممسهياجراالضتمذوالب

صاقسياحاوباعتااورتليإقىخماصابئاةلسزهـتألمشوهـدرردسساروأصهافض111
تامخاعزأدانالةياثدادصوناوتأءيوصشسمتراثانالأابانجهـاكهالأمنا

سرأالتااتوبكظشكافاحؤأالتوأنرءصيرءأفل1رةبلماالؤشححااخيدا
حإلطظواليقحدالدوهرايااأحمالشالىوطكبقافلةهـتىوصمءبادوحأالطاتوعرفشكال

أحخغولمارسالدتدعسوتلصوبعبدوصثودثتصاارتؤهاسرصءأنحاالفتو
05الى04زمنءردءوكنإدتاثاألىولاكصكرهاماءكاروواالءدذحاروناكااحهاا
خأخىعلىمدرهاوعاضلصصلوماملاالحثوأطاولثابهانبوشكمسالوكازأأا

أتبثرطواجمأروالىنينامىوتلىخاللةرثاأنرويمبهماعايحصلوالصااكرتال11

عستدوعثالمىردوحكحالإلةطوشلمعاطدقمدةاثلسكرتااهترشأدرهافتنيىدمصحيد
بوقولاألحيشاأطحرعرألآلمححماعذئاادمسوةدوصاناهفويةقلهعزمت

4ءلسا23مدةفاجفازتصلوداطأحؤصالنيلهاساسليالافاخزاتحديماحتحلرالئهكأ
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ناأسالىالاءاثمأفيماتوأقامءوأة5أامنانوتفيغأذودلةهـبمساف

دلموافىحدوالنوأوااظافإالالكاواضوخارحيالوححغوأاكلباكراأحادقحوصاحاساألذثعتا

عالولاوكاتكاحاقييعالسيخهااءبهأكاونخاهاألأعاصناشاهدوأالهمالىوأذهلىءتهاك
سهاوسوطمشديالشداست3181ختواكامماأصرقعفىأيماطكدطجورلضاأنااتحهاء

باالساالرمبسررآشبهـسوشصدةناكنحداصينسافلىءجاالرقربفخالجوالياا
اراالرنحههـسفقيالزينأبصاانفاالمحدالشناكوسموأثاالمالقووالفىتبتالتىكا

ليماعقحواتجالتوتهـاوالحرالتوشأضباةاكوكاعسوأقاوكروصااكهـهاواتجارالضثا

ارأوعنضأيحناآلوثهطءاااعفيويمحضمارظسبيوطوسطاتستنبحفوكانتمظاس

نجأناوارثادصذاالجمتفووولحنتاااالثذدصفمةالماةنكىالراصر1اخاللبرا
يخاأروحيشسوركالحىممكالطتةزأحهشسيخافىدعاكفسسهـهمتجونلترالمهاتجاا

تصونلموحاوحهقاأسرصسأالستتوالوسداأأوجامحمينءالنسانيروصاشيت

تاأصاشواكمبأخحهابالسالشاواباشلهاءآروأأباباصعوسسغلهقييواوص
ءالثصرسأخذلهسلوحفىااحاورااتمادوبعدلسترابرارصالبوفىاماوحمالوطرحجالنال

وباحلصصإلتاليماالديراحابعأحرنآلرتأفىهـسةونبغلرفءتنعمسحالىوامخنئسي
وسورأجحيفحرلهصاحيسوأزأاالثالكتحدأرسعتوخحاسأسال8صسافهججدأشاشكدمن
ررححمىكنأاخمااضاحنامادمأقشماتنتظا111ؤءشأصذتتمبشوةالفيالتبمسو

الفارالمصرلحصسءنالخكاتلثفرأتأ1004كااأصنوافتمخحاحهاافىمحاليم3اتألتا
االاصه1شلىهـشوألىألاصحضالهـواالفرثبوهاسيرتالىبعضماحنرأنهاحاقهانمتشستاا
سلص1ءائضيواتؤنحردةاأحمحاالمحااساباالمساحمامحاششمرهشدهالمخطالاا

ااحتالرأيخاشولمالدرالبمتالمحتولأوحاطراخلىشرشثاكاالاءمحذحاصضهافوا

احححخهاشككأغاوعأأأولامححولمأافاتلىءأسفوأاالااتحأتهااطلالأتءحزأن
افىروباوأآونصوالراثلوالحرائدنحركبحدهامنأمتدأأخجوخةاألىاوححاهاوكأو

انساناصدسودصءسودا2رلجررراءآعضبملمفرزطإتىولأ13اوالسحعرأسإفاركأهـصرهـء
تأصناآللماحتحثتترقدرفاكلأاديهاهـرودةالصوهاحرهاأبورلعترريينسسيمفالوأضة

فىوكاإخطخاحباالمئئلنةارثابادعىبلىإفمطصاعهسانايكنزكلموارمأوابرأبمص
4ءوححمانجمادةءثحاغراراللمحةضراصقحائدكدأكاوءاتوينتاأخملىءصاادىالماث

صاءدالكلاوكاأوروباممهمتوأخرفافىيئمحخاهـنملىءاأتأمحدفحهامشارىرق
عدؤسباصاجمممااولماعزمهوبستإلمألرىمدحعضهـفشةهـاإلةاوأيةدكلالاصاباالسحرخها
ترححصأرالعدأماادقوتمحداطاتوداالءاطلبآناراالصانحطر3381هـسورل

كطهـواسلهحرأنهـنونأمنوعاليىنجماهـازنشخعاطىتويناراكيخامنءآوشل31وتتدا
فىولتالاحنححلامحدأورمحمملهاومايدلثخماععهاالدلمبذسغريئددكطيعض
ووكىكجالرضاداهيمحدنهاحدةوانالارءالساجمزشررأخهاردتءالابحض

مىالناالاالهـاقأحلجغثاصيشقدتانخخاالحخرداوشدصاالىكألهمىااهيكرا
الحالىاهاحنتفزأتثكاأالديرنامحالهساألتراااقطاتداالاعهارافعثطكلصحرازخهااحاأص
الغرجاأخنىحيوناسماررالذقحشارمحالوفاكأصاكحوايخففخىصالتبايعررجلبص



منالثاصثميمحهااللماليقثاكفابينهاوبالنااشمضايقاويقالمخارغاالهاآلممجا
بهاوايمنبتعحنالقصسزعسأوقعيافىىاكاخالرنانالوقدسبضكنصغمنةثاثختكا

كقاألدللهاطدقهبوالوالأندامحممنبهااطأبلالفرتامىأحهاالوفامحندها
وقدروىضارألمجالوريتارهااباودضدفخهالالبروتاالنكليزنصلاححنزآومحشدوفاأهـف
فاوكتورمسالدوكتببهانفاليىالخرافاتقخكوشأندتعحغريرةصعسرعهاال
ضارهافىأوقصةعهايةلمجالدالؤواثالثلذقىبمزألرقحاحهابااأطلباسننعدهابحعلقى

فرةبمحكااوفالهقبعديمالعباالكالداتلموث

فىلماعنالثحورفانهاأفرناوىحمااصاينوآلمسدحهلضنوسيخرالواياحأنيرحرولزادوة
نهأالاتلذاظاؤنرةشزرمخبؤناظركابلدامحخهـاوزوف3381ورإلصش

نوىنالزاالبهكلرومىااوالسالمركلبخداأناورالؤسالىءررأصوحداالراسآلتخدذلكات

حهحاششهـلىآالوالبارصراالثحعشاليهاصعترا

عالرهاوأداوآحةطبنحناظاأكملاهالحياباهحتمحريبولنرقطافىذنعاخرشمىص
فنسحهاصأقاقآبلهفسالستهكنطسبيىوهوئلنهعاخمذمدهلةلولىالوتدوفبهاطها

لومااذكرلكدىقبالتمأالثاثاوألذهـاسياأياملمأرافاءاطالأأصراتبلمجان
حالديرمخوثدصالنمحمبهطكأأسيهاأنكنحأوىجموأهأننىورأوقوددلذالاليوما

كعزفىكصحاتلمتلةاخببااحللجااوشهـاليأنينصأرجوبلتلتجصسفالفىارمخ

فالتأتافممابالكمابلىأنجقوفضكااليوعفىالولزدنخاالاسنأيذولحرقبمانروحنأعركافا
خراراالحهامأضوتيرواإ

ككررأحوزالدكخبودفشعاماخاوداحاببمهانثنثاساالخهأامظلمرلا03فى
تابلغاتماشثنوركاوالأهاوالفداشكأالوقحضعرهيزلصولماوعيولتثتيرسسمهثووا

ودأغيوم5أتارتاطرفانظهبحداتاا10خضاااصلىةاسأبلىتنألعىلمثاآلىومرححمال

طلمؤدقاالعلبناهيثقاببنأأنمنبسهولكنأولمعايهاذيلىقدأسبلحللزمااوعكاقالتدأد
ساكأمدمافىادتودفمحاواضرقينارفىوحىهحنتخابدأاحناىأووتلحاكاتايا
لونسوااردحتىأنوهضدةماالنتائالاالخىفيمااظررأأتااعحبمذفاء

لمجاتمحإلالوطرأيزقوأخااارجعصعاولءقتوافىلاماصيفاأندالألأأاحتترونفوا
دومحشامحامةألسامحوكاتالوبسالرىمحدكهاحذطماوكلغولرالحدياةاأرصاتيوفبا

حيماحنبركاشالىءركاحنيمالىءسالنالسالطرفحاعاصاصبأرصاد7اكاعابشسا
تخلمرمنربدامحناالصتارووسهاناشدضعيراالساطهـمنرصحاالزكالمحخمروشا

نجرزحعضاحطتبحنامساوهىتعشالىملتحأنكادأشحالرنهدءخححااخرسأخصآضسفسان

اصغرمنطهودنكخهاحهيعذالثابسسنقحشوادشبهدأمضعضرجلهافتواالزأئرن
ورفيءخماقابوارفاهاحمثدتردنأدضاقريملكتىندقدأطاقالمزمااو
الناعرفأأنخاوودجمزأيكهـبشئمكزمخإلالاالفىأواحتوااصاكاسهمهـديراالجانا

اباشاسوافمالمضابرصامحاأشخبمأيخاوالحأماكنننرادوفلفالداوالطبياللهح
تجافىدرءءأرومأدالبهسلتأموالاألشكعنرثشؤلتقدوشنحألأاشالىأالبسفاو

اوسالسطرفااخلوالالنغىرشظنحلاؤنضحتنحخوخلماأكوناحهدتكضأ



ساالتعغيويعقبرأتثحرفيخجهذاوكيفإسيلصدبقافقللهاالنئقدسرشدحث
ركالسصدأبأخاالماماايهىبخونذكاوالتحنىلتااملقدأعرشالخماانماتقاوالسيرته

ايرلهليرأنحمالواالنلعح3زرقافأشأوحمحيكقأأتححلعأفالكنئرحتدا
كمناقىحارهاأوأدركبكاجمواأرصكأفاوأتتتإصهـوقدتاخحزاابيواالشمافىاياقجا
اهرفكوهـىصاروأاصنيرهاالوتأالدوأنحأعسوالىايةاللواالنيهانتالصارمنإ

عاضذشاالمعرفححقعرنخثطلذوتينماكاقناوأرجناوحركلصاريرأررياوثوجباهناوهينتناوا

لجتأوالطأجهاأومحرالخاادفسبياالفتعالباحثطقدظبحنعنذاآلأركلماأبملءكاقرن
حمتاءكايعضهبصحاأويءحاأالشصافلخادبكأاورةالنأجراانلوؤلايلبعاحدمااليى

آكأاالئكلاوأكبمملكثامنهاأعظمساتكااجمجرمملخحتعسلطةتطالتىدوندنسانكا
نبفابستشبدأسثاراثأوةوششاوسغفاممنرةعباهماخمااننلسالعرفصيمدوخكااأ
11يلثةأفاصالةحونأنخيوفأدتذاطالساحمطهاأخهاالكاوراصنهزفأءزأأعرفاوعندىال

نلتاأرامحااأتأخصلففامحتلصادواعذاماتلنيذواهـاطوأتحثتداالفيهالاألتهسد

حرفورىاألىقشصتثشولحضاتاةحضلثمفالىصماكاثوةةيىسهأصشمثتثلوشعاكلتفخخت

الجمصتالذلنمالارمنتإلهـمحقلذدماءالأذأدتهكوقدأرسشننلثأناأالنبهانمكالثا
فسواباسوووخأبيخهثخبرأريريداكأمااباالمحالسثالنفاذااسكشذقضو3مملرياوو
الرهموتاأيالصالولحرثوصودسشسيفىترىوحملزإاجاباذأسدالاطالأدأطوو

011ألموشحهلهاوقاؤخلصشلضالهـكلحآاواوكوفاةموالورمنأفنءعأبمالحااحريسايث
اخؤمورطقدوماخاصامىلشأأؤقحوالىحسياالامححأأااوأخافلؤدافشامعا

حاألنوآابنماشطأجافهدايهـاتوالمىأالفادنهلضلأءؤاداساويرشداالإساأ
إاىصلاأنكىنيأالا3ءتاأرةتءاتقااصاأذألممدماااتأطاوجرهـدأوصإظ
عوصزثهحالحالمرلاشكيرلدحعالثوساببمهاقىاكوورأرشأست3يناك
ألحلكدأعلىفيمواوستتركليمعوظأدتخومحهاساواوبرأنمزرطمخىأوروباقداال1أور

كمحءاأسالالىاأعرفواكصيهأنجيأسامحخهءالاذافىأذكرالثتخضاولكننىكوشنالت
وءاحهبمناردامححأنكوالشكضأنتاصتورأوتأربكىؤيوهبئسىكضأضلنهاالتدؤة

أايدلجهكممدمنالاصحتاوسكءالشلةحطعرالفشثاأوةيووتةيوصانالتحنؤأواايهب
اطسحمهزرهـمقيمسأكضحخحالحاةلءاةلمالنهاحمثضاءهذلىءالمهسعاحاططاأنالىكدنال

اوأحهمتكخبهوهـضدكزتألخؤأمامخارنهثححاخبملءسفاحيومىفتاطمحدافاسعسداوا

نمبهتءحةزدصءهـذءتقاسحىااكرتزذكألطاسذكدكاوشوهمحدصأشضفىءاص
وراااأحصاىيهنىلمأنهاالباأورءفلملكلاأهلىحسخحهورحكضأخعرواشاالطمضممنماذكرت
لأفلثوأحبكاسرشاسأوحشاعراعدىكؤكاتتكحاقااضقااديصلحتىواحلب

استاتكوفااضرالىوداتحتىالتإلثلغرجوأكىادانلسترجعفاالصنوأظقأخح
وقدتحشقشذالثكآباوولخهشجقهوطمذأطقانهخالمرخذءشدعقاركماأفيدانوحلثافهـوفيلم

وبههاضفزعلىأصودعإدخلحتىث3أصانازللوعرلريجل4أففاخهااثفاتحلرالمحرحجاالن
11ماطلذاحتراصادوقاءااأفا5أؤلمعراربهـاصوظرأسلىء5أويدأءأمااداب
وغحبأصسمارعتغطشباححبزوانثحشحاغخزخخاعيصةثءأحداالتكاأواالفلوأاأطهفاذهيق
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حنرتاحهافاامحاستدعتااطضاوالآبعدأسنرنمشنوباراتىفىءصئىكرهـأأندلنبئالولالا

ينرقنساعاأجلنشقدرأيتأيخاقاالدخنيباقسغنرشليللبغنيبطوجدخهاتدخنو
أكاحدةكلسشالكليناحهاثشنلنجعشفلىأوعالفحعرسألمئداللضوأنلرفكأ

محتأقدأاترسابآشبأاأأخنديهرفتدأافالتوأاورأقىخحتااوأاعآلطرشآف
نمةمشخطضحفهىنتنكالنيقوانالدتائدحالشواقحيمألاسمجهدةبسالأشبهوالضلمات

ءلهودكجاشطاالدردااادهمعتقدالمسلناوتسليملدرأسراالححعبيندفثدنحارزةإنأدشمنصكذ

أخاشثقكناسحتهأحرقاحممىااتحودااذدديحلىأبوآدهأنحارستط5رللىأضسارىاحكبادةتالا
اداوزبىلهاإحجمولااالأوضررحاتيظادوبححشاالننواردادبطوداغواضرحعوهبازف

نحلحرأانجوالمايسيناايؤشفىكاايلىالعتغرباأمخلم11هذاسشدالحبرأكلهالششتصؤ
االتأخونافالماجنوندعرلمرأةشداساديثقءوأوداقوارفبخااحأواأحصاقةءصصن

فاتوماافطإكأحلخونهراوالمحينأططتالساالطلطدأأرالثاوأشالعبارفاضاتحنىا
ملسلنوحهالعاحمواأدأصاولالوشطلموايخشيمافجاحددعنتلطعاابهحبهص
االججماأساوألمحرفافانتعرفاوأختحارىاأليجوخهابمذءوآلوىفمطتص

االءبرأ1دهنصاجبهمنورةاحسراالءقاأصزاومابخهتدؤخالمرتأهرحظأتلداءا
أرثننأشفماسءولب1راضاييرغطئووسيلةاوتحلىاىجحمأللماءكأخحاولةداليدل
لححضنلسكلحاوحسمارطألصإثراتسؤترالموتبراركاأوأرواياارؤنىوبءبا311تهـأ

وماخارحىوافبراخبهماأفنرايمحيونكاأكمالنهحربلصكاالريهىندميملىأراأنئكادمأالالا
هاساقرطوافيرزاطءصزسلحهكأطحاسسشهاطاكاتتذلشواربلمدسركالالددتعغؤرأ

هدهأبحاولحدأنسهاأخمهصدهبوألىءعحدااراكاأتفثوالعالبكواالمسترهو11
ءالقذذبافعابثفاسللىتسعرأسزحمعدواأصدءداأفىأالاأتوكرىةواللتىأا

اتاداصرأيكنتلمىدا4لساالالأدالكاأورفرمرالرصرلاكاكن
آححدتماوالهـصةاىأسنوخحلرأأنحاهـعكالحاأحمالىءدشقاشدالنمافهصك1وصأاألالد11
حبمدسالحلررءاالونعرحدرزأتوالأتدداهىرهجوددوحدأرأعاإط
حجماقالمحونولممهكاونهالىوحممينحكووراحدأأوادثءسااطملماسءوروطحأص

الىمحسالاكلراالذ51اوأورالراتأصدوالحمرأاالمرتيبههأحوادةااالوفىاأ

لشفالمصاالريمالمألارلىبمةإساشالتحىارتافىعصأسرداعبدأعغءالدؤح4ءنحداااا
كاأناخآاةلماسياحاصاوحخأكتةاحدأدبيولىمهضستههحرواروطلدهـكأخطشارا

حاويتهـالنميمرراأصدصالررالكهثهدارصبكءسصاألمرأتفاءمسء01حرركارالا
آحرداوقتمحنهاوالاكارأياأسسوقيرزأؤسساأحلنالنحهـئرادصورككالدوشوحاادحادة

ذاشاوقاادتتاخماذابذتكلراصاالودالاالمءححدثأكاضكيمافىاسث

عنحدحمهابأصألشفيمكصنحخثماداإلتمافءاحينلنكاشومااهحالىادسماأشلوقدلخا
أكااىأتباعاوهآيااالهـهستتواهاالشحايمضابصاجمذسءيخككأرتضراخطنكاصاسآ

شاحمحشيضفطلباأوابنءباباتفثممأإافىلدةدحواذةحزجلااالزرحارذا

هذكفأرتتالدظكلأللوأألحاطاياتنبمخيهةعرطجمرشعزننلرىرؤحهصحغإ
حصروسحولهحماأااليركأبىخارااسوبابرطابكبااالخأااحيتالزاأ



س

لهـلاعهححاينعندقومتادالعالمحومحماتاطيعصاكاشفيهامنفرأتطرااجهافاصعنت
جهاسكوناكابمأشبهوشياحلسايتبهحميتاواسمحمايغاتجولمنكشمكاالناللهاستارنه
وعحيدهاآلرمحصتخوببارعضداالعوالمنزربممالهامنأحتقلذالمهرةالىحوبهصناثونصر

يسهراننعيثسيناافىسيامتهاتوقدحمكهلتةاكأكباثحهااشقبلافىأنحاجمون
لىلمتراالمنحيهاطرعتثامحهاسضاعأبهلىخرأمهزلمجسهالقروبالحظتاخهازاوالخهراليالعيها
وانكاشتتبااللمهرةألدغتى3فهمضكأدأأيركهانهامموهىرةالمدكااالررعند

حارقوالالفلنصلتهتموانوفههسرىسةالكيقداالتحستقباالونصيضاعلىا
لجضتيناأيخصرسالثاتأصتملىشليمأوالىلنجاءترصأخهاشكبهاهىصختجصتا
شحخماروأراآةغالؤأماحدمحاوفحلالورخحالوبحدأشأاخارجعيلىا
ورلعلرصاصباحمنذافاوأركلكلقعفوبتىصدفانهكبمتماولهااللميوييةذنتاألماحبا

محهاخمخهانجزاوثشالحابهيعاالأشدداطالجالاداألجمابنىبحالفسهءحلجمغابتهالوذنا
توطعاطوأحطاماياسةوراناشألدارتيلةووبعدمباحثةشوةالمجاونثسوفأكنالمخنليلضما

تتمئأوتالشءاصمماشأكاهاصأخأتبهاقايوأرثترطورصحقكئأالأنانهاتلتفا

مادقىاالكهـمائمهصي31إرأالسم3ائنينكألحماعىفأدحصثحشة51بهاشذواميأمحاى
أعرخقتالثيناذبخلثمىحداماوايعيدالحنىوبالغةبكلدفسوتأخهماامجبهااجمبأوس

مهـصتزذرحوهاالحالنرهلهأزمحسسحااللارترألهحىأصحالالأشحالمحرفذ
ال11كأدحرفررلمحالذاساخاثألناكرقؤشأيأفلىومماأعالنخدأعنخاسأبداححدع

أكرسحماواقمرىخبمعفداأترميولألىكاسن61اهالورإلرتهالرتاسحىديخامحس
اأءوأؤتويمحابراأوتليأفيمهراشواطيرايوشوأالبررحمالدتواءإليحاالاذلققدخ

اادءتااللىءوصازاخامةداأحرمحبهرتدمواحيعالهـشوح3تكضاعنتمطغلخاسوهماويعررت
ابعىداللىتفتماهياوجمرسللدوازنراؤحلهراالثشاولماطقاللىالتكرأأأشخمااد

أذأوسرفاذهبوادالححلرالثاأصتطفلسياكنصقىابااهددفىالاصقىسن
اشتلبودعارااعاحكدقلحبمحبراديدهفوصتهمدتقفرلبمانكلعلغلمأ

خاءطتأءخما

دوشقيتهافأمالالشياادكردونضيئملةوادماايخاسالصوشاهرامادذصاصهد
أنادالمسامحأفثنحبهلمدوحعبنااشملفابتيلكدهماتالكللضقىااليهـصخورا

اوبهدمهتلداإؤأالوفامىءلجخاخا1ادمنمهـيمكئماصختبأنهعىاتفاالعهـشنق
لغرابيهاويخعسقالوماهيأدكالخحهعرشضاويقكلىالسخاأضىيلهالداالتالخرابمحات

مايمدضاهىأتكأطواتاالمرأةااجقوهكذاححىاصاأقيمالنكاحنحرعلخااديهكلدلدةوغ
أبابالاالولىكرةبئوبربروجمرتحلمنونحذكرهااكأحمظااخاالرعبثلوشااشهاصكالسثرتحوالالا

يفصدجماشفأبعاصكلأك

حازينط11ناتىبهاتسالعائتأضوسادمخنسوأاصديقبهااةاالآ

الطعامابهالهاوحمدنالمحقتبهاثدهتجلىالسلحابرفمطعامارسمياتداصالصنعشللننىال
مورلتمأولأدمحإتأبناةللدومحفهلدشألعبداوامإابنربيرهاشلطاقنناخاسمفد

المننيرالل5



كم

لمانبغافبعتاقللمتصرفتعتىاثكابهاآلعدانخمعفربيراطلغهاثمجزاابدالسالافى
هنبنهااوبعهاوشصرقيالمزالساقودلو6ورشعشوماتتبهكةنفحتىئقما

واصوأهلىوللنلىأماخدخذالاهاعليهاؤكائلتافلجاجاقاتلينفاعبدالنجمامهاكلى
تفارأيخفغاليالدارثشحابعطوشاقيبمعقواعبرطكئرمنمأعدابومنالجسيرثااميق
كرقتمنعليعأمحابحوالجمنقتلفتصلهضوثفاليهوأقكلوكأانكنشتمبنفسلتأعلمأنت

شتلتوامحكومنكفالثتأنأالعديابئسالدأردتعااتتوأنأتكأعالدعبهات
اقتلاالدتذيوااالرينأالالحراروافعلساأكاجاضعفنداهىفالقمخ3

4إباخأالشاةشااخممخماحاقالمجويصافييخالرأنماكلأقحالخماانأخاؤادأرفشماقتأحى
اوساديىءبعخروالفكالص6أالهذوفارأثعلباللسستعنوارتنعلىحنا

ودكىحرمآطخلحباتمثاناااالروخاخلىافىحممانىادويمياتحبشاأالالولداحماركتا
الصاحزنئوصلىإصدافالثمتححصفىفاشحعتولأماهطاؤطركياكأبصيرفشدزدأيتاأأالتبأا

ظلمإجمدأمانلوقوأبللهاهضثمحيهرواحنؤعدبنهـوالنييخارلهدأكأفاشالأاد
لماجارغارصنحدكعضآشكأجماواالأجحلةبهضثفركلطدحاحيلماكأكأاتوحدأوصعطهمم
يئوأنبهورعافاذرءالهـأاشاتسلىسصىىسأنوزوخزلةحثىوفىاكحالاأتولصاال

حزاكنلتالايلحيرأعخلصإأصىأخرجطتركرتسروغرخوارطاحفحضسدانصهيال
عارمالاقالتنمححفكلهرقتالوضفدتباطلسلكنأبدامحأدإلقالتءأرىاتلحاألخراالله

4قدساالهـمالىوسباوسالديةاثدوابرمأبأفاونالثإوبلاالاللالحالنوصساطرال
اذتفهـتاباهـاتنماتيهأزضماواليدهكراكبنبراقابءاؤتطؤبمورضجتذمركالا
كأفاصللبصيمكافىحضااشقاياالدأحاخاسآحرهذاأرحااللىمحاحمؤءاتحلهـنالاحوا

دلدفظلدمابيرسحاماهذاصنحالتااللوعلىءورداتفوؤوقباتخانتساخودناأودمحذكا
صطتحأسوحبتمصهتلأسخكالتموشررتمأءفزىصوداللصدساأتقالفحدالالاضلأصا

حزاميغودحبهوهونرلانسالسااموالمهأالسطتضخسااالأسلض1ويللسراا

7اطحمهلعرشلىلحطاءأصبرىأعرشلىاداأ
يكرنمبعرفذنعهما

توماعلىحملنمهالدابنقكصصقابروأملثبكروارأرأدكلنهاشاتمبرأدىانتمأل

هارزللئالالحاشحعاحخبتحالهمح1محيماألبناصامنحءآالبخهووصالبلحىوقاقل
نروجهاقواهافوسقىحر37ةستلثئلتأنرخودصالعتوصاةقالحيرددضجالوفشساخمودفف

سباحامماددلحتوقمركشعنهولمجاشزاءحىنعروبتخلهيموااابنبيرالز
ضرمعزءكندوكالهياجصهأؤكزبمارسعدمماكط

لداوالنانابارعكانطإقيهلددوصصرنبهفعرال
العاولةعضكاضاالناطورالادرأصكلخأل

ارميةالدخميهيةابهأدارمتلبنأبيرفيبهنجنحلةمخربئسالموقيلساأبنتأحمله

وآملوساأموياخمايةتكزبأصطماوأرنيمدهيخاوخالأبرعرقافىسصدلمواأموهى
وريثأبؤحيمهوذكرانجمحوربنحارعجثبنلتااعهمبدرويةءرالتنعدمحياشو



أداصحبضيموععاللهصاصاخللظرصعةشأمخثىبنالتعدرشثنبداللعاط
بنلحىأمسدلمواأممخىميهيتوحمماتاأتهاةفقالتنالتأويغريضصسيادةتاابعر

سبهيماورصبعأقهنملمجكاأليتأنىبينءأصكأالىائققالأالؤعقاللهحشارسولألمجر
لأخرلوح3علمواللهصدبئاسحغمللصمبىاحلوعاويتفلصىايرقىنجعللقعي

اححاءازبمالمهاجرأخعماحزخععكانتصوقمالصمبهاكاهـوذكرعأوكأللصىايهىتلبا
الجالسأباونكىسالدأفىرشاكشمحيبنبمدألتبحقووللشامهارصاءكاديعصأسربئا

حالشصوينوالتاىوجمعياششبنعهاعبداوىورلمولتمكلياصلىلنىاتروش
اشرطبعربن

ئمسطبنبريمىطافقبنحاالبهماكحبيئيلحرثبننجابهمبدعيسرزنجاإساإل
بهالوهوخملأيطفيسضسهرادلقاهلمبنكأبنرقبريربهماالعاو

احهاررعلحبحضاادحيرتاوهاكاعقدأكآايخانجةرثحاابنحرزهـشوأسهاهندابنقكوف
كتهـتمحاححلفاالقهادابىهـابرستنمراءووءوجمداللهباطخطاالسنولأبصفربهت

افودتاباسالقمحعهافزوححاماتكرتمأبمحدئنلوارإفلسدبهاألبزوحهامالأ

اثاماالغذلتوايشلىممدىتءظأهأسبنعؤشهنتحطابهتاوزعفثؤلمفالخحيوفحيىله
اثاثاوأبأقاعصأالمثلاشأموآصصوصشطللهافىأيتادالحزثصيهونثحاأص
صالفوبالطالببداكتحهاحروكتأصانوتيشىاخواوخوتالمحرأخواتوكهال

ارتأسءباسالجاتهزةزخمااوأحالثئسااهدرححتمالابتندادرالوجطشنملنت
اساأواضةو3اشحاليحسلىضىارهاال3أأكهاراشأنىاءأسءحمامابنأوكانتءاأسح

رئضاصمفروابنالدعلهااعباسابنوااظنالعريءأسماعنعنهماوغرههروىللهارنى
امحالاحلىبنعراهاوتحال3بوالميببئليمواالىبنوعروةاخابنصمرااهالدشدادبهابئتهوعبال

اأركأرسزالنهيهمقاللمحكلليهمىحىاصخرقفذكرنلفهـالصأفىاأناسبتنآلمراللتمألقومانم

11مومكنحاللمصلىااتحرصلانعيىخةاأصانررقىرفاعنالتبرارمحصقالسوادالمدةا
عةتهاريخهعلىخالثهيوقدقادنعملأفأسترالعيئاجممرنرنوللجعتان

خاحجلسرالحنياضراإشةعاأ

اينتأسىأااوفالأوكالمقاالأخثاناكتلتحمابنالحرثسؤيطابهتهنعاضاءأبوقل
كبرحمحرخاالنجايساوبهتعروالمراربنفىأكلنجهالجونبنرىكشفيبنضراحمياطؤثابنالهك
لعئصااأىعنسوقادارةبحفاسفعأىخوءااللهاللهوحهالرسردكأيهامحد
حكللىثابمكرأأقالهطاصعاكاليااةحمةفىاأبنةاحمكالأوجشتحكلموصماصتهارصول
للهاصللهارصولقاددشوجنتمالأهاسببنرافثاختثااكأوعموحيلتداملىللهالرسأن

أفالوللممفطلةامالشلخماعاطااسعلخلودفابناحماناطتءأسثحنأهيانمحليعو3
اضطهاكأةاالالاتمهاوزحدىلتهذذأذوقحأعاحكلذلصقدقالثوذبللتءمأاقالأبهموز3

ظابأدذصياحاالطبهىأننسؤهخفافخحلشتوزاشاذابىؤتلجلمنامساالحتكا

اهماكايأدصوخادقاكااللمهفدنهاتهأوذكرمخودبالتضذنعاقاثأنإجمبنه11لنافقوسم



م

وكنذأقمئاصسعليهللهااآتهـصرسولونكعنجنيمحسدنللهاالكبىوقاذتابالتحنعا
دىلسااأصيدأبعدهاروحلأهلهافنادهايردأنوصلمعليهللهادصتهارسولتفسأضاحمتما

خمعونبالتض3وطتاصثااءاالكالنساقاأكماادالوزشماصحهبئوالحقتوحنت
قالكالمرادىوحهثبنقياحالتنموىزاكيأأيالمقاحرئزةارولقننلكندا
اهالتمكليموسماصلىلنناأزوابمنبروذصشزولبئعأقمنامنهالتهشتقىذتهلىاالآحروفاالز

قالتنفسكلىظاللهاهبىنهاقلواقهففاريههمراحالكانحعوكانبهاوونآحرفالرفالوماتتدم
يوشكراأقالغفارقهاستعاذقأحاأءدوقماألهوىالنحهبالماوص

كرناهماكلىسببغياقهافىواخخلنمروأيكلجهاسهمومأهايمسمنهمحدايةكتالصضاا

كنهلمجضبهاتىاأأحهااونحصاالاشفالصيووا

لةساراالأيديرحةاإب

تيأتشاأخهايىعكأنهاصمروىومحميالصلىأنزبئادحارلولفىشجداالنءحتس
حلوالعمكلةانليكمامافدقاالواأللهاشسإرصولأوأىأفتدلماأحوهولينمحوسلملتهأص

ليؤيهمدءقوكاوراتوداشهـتاطاممعناثوانا4اضابوبأناكافةءوالناجمالأادفئك
رنىامحادةلجاعاتصواحيمحالنجفشالتملرحماصعوانكححموالأيوتوصاكمةحهاالشفىو
جاطجاناضحمأثانمحلجلللهاصبحادنالجهتحناوأفشلاطححهحآشواحابأل3و
االححرذانححيارسنتأظأواليمابرورالجصمابكموغزاحاكاؤااعأمهـاأكغحمظاداأومحامكاأو

أسنتحدأةمىامأدهسحتمللصقاتمحههكبراأفىااوالتسدهصدبئعشااثاوالحير
شبىداافاهذاحلأقحهثمادمساانمفمانالإرودارأصهدهـديهامنأمسالىأس
المأقروجهاتجعلهسنأءهـساانخاخكنمحلىوأءلمرأأيتافاتمالاحهاسعابللةاص

هـامنتوءصاادالتعحهاللاوتحرةفاهكهـذاليعدلوافتتمحساوأدنحامسهاوحال

عيشالمرحتىوءجمعهنوآسنرحنوصملياتماازرصلىرصولمافانلمبمءهـصتءومربا
وسمعليشهاصئنادابهـاانارسوأ

يغرساثدماسنجزسيىبمتئلطأبىحةسحراا

جيالمالونحلقاومعاالشبهنذءوأوكاالظرتاحنوأكاالسصاخهنأان
فىوكاتصكورقوعسرينخوسهدااعدكوشمدالىاامنإركلحالثاانحرساشمالخوكرا
اعالههوواألخذهاإهاوأحمأالنكامبناوضاكدصايدءاحاررولأمسءداا

المفياحأورسيمندثسجاأصصويردشاالتلهـكؤمحاكلدأفصراكأحوشحاامولند4شوا
الدكورألهاتوكروشأالالثباواوسبضالصبابلنسىذنجوماصاالذحهوذاالتءبهنياحبر

رسفاجيش5وعلمجرفؤسطرعلتووصلقمراشوشفكداصالكدىعالكزمسناتجالس
اضراشوضنلمجودينثالباجمأليعصراطةاحذكذقثناططنننممافوالعاضعمدوآخد
أنجهروالمايمدادوخاأرصلطالبتبلمطإخاااأحوماوناأيمصءرولمحةللةاديهاحاان
أصصتأنىأنبطرفأ11كانحنالنطاطرؤسالبراععرااسىالاحآشاأمامهتأف

ماانحهاظوخاالائبابهلمماذابالزازبنأاواكعنلمنؤكالثبلجداواشتمخناظناالالثا



انخسالذاجمعمحوارؤسكشجيع1ءاصابلتأسدوالالادايعىهمدأمزقالأواصا
االتشمحندماثنأمحفىصرلمحا6هـنتنحسحتىالااخفىأصهاحلغالالضوسوفشااادفص

أنعحدهمناأصفاليكهلمالاىشفاشرأتأفمهماألىاشتىممذبالماأشاوفشأميأخسويرلملمالتا
اكلإفأرنالشصعاواروساالمالهـأثمهاةأحنحههـالمناكاوعحطاآلاأماالقأهوشتى

لشالثرهمللداطالى

ءوكوهحلىخطرشاإخاركعذاياتلملدفيطالهيلةشىخويرالادتاخدغحخبوبه
بعدوصهآنممرازهننيرتبااوعيهنينويصاتحمراوثىبتلمجمحوهنليوفىص

محدتهعاحقطتانجاخسسخافأالمئصوشتىنءحفقهوالتىايختارمنهننال
لشعرأخذانارشضاتشاكاافعتوقداتاللامأهصصابعصدخامسعيحثهأكرفيمهن
اديمباثوايخاتماتونااسخصخهاإرسىاطرهافالساتالسااارسادوساهاااللثاليتفىرااست

كادظصألهاحهاوحنشهعنممشساخبروئمسالابيتفىنيمحسنأالىونقالهاحهابأدهاشكلطرها
ممخرسئهراالنهكأابعدأخأكاالالأالىولالدأبغرفتأنادكتكلاسحرستصبشالحوااأوص
أحماوخلرهافيادخلكاللحهحليبأصهربايضالمزوسحتههربنأةسنعثلرهىائإمتثلتماوتمحشا

حهامحدرأخاخافوضعدأرىااخيعسنأأماواحعاالنووحدتءنااخحكخرمنأ
سبالمياععلىوأاستريموثكاهاووعدالرؤصاحعحلىعحلهاعضوعلتوكاتوملحها

الملوككرم

أالهياأنداأدالالراأنتسخرارثيىويشصذمحماالالاباناصافىمححادطمصبيإمالاتالو
تلجاتهـفوجدساالعنفناصكدظصمحباأضخالملىواسنببرفأظيعدحصافم
إوبعتربامحشديلذوقرلجصهامحكأفىىدظسعتباراوارداتجمحهيمحلىضلجهمالىأمى
هاالكاسعضدؤسماعالدبناتهنئق4تكرسءهاماسوصلىىههـوكأوشأالملداالصورقدمءت
بلثينلىادالمألبالنظيدفمفدظعىوأماالالتأوحمالماكاهماتالالصدباسامن

فأخبمواأعاماالنعالونأفوكيرالمالثحجدأالفقمالانلهـماسحدوأالمالثأصكاضعحداذالمردخامح
رخاصوكاهسشهـسحوفىءوغفحىماشناوالعأكلطوددألنهاوهءوأاللؤهامان

الكبالفىصبالئحوبشيننصفانثمموجودشجمتلالافالهـصهاتكنصماأوسعبمولما

أنفاحكتبكفافلرأمحالمبالملدشكهمقذفاليالمالونلبتلسالوهمصوبأتاحمدمغايرسنحهم
لماالعافاالالحاصافىىطلبالىنللذينلعطضالآالشورشمىمحضمئ1أسالوااثرا

حبواللمالسثيةاسةهـخلىامنلتافضقعدأعطتالهوقااهامادأعطاهـلدهكنحفاماعكدمه
لطضاأهالحهواحيعدةاباهملبالديأصياعاحيعلىأكضببالحآبستدفايداشبلأشات
لماكالوحرحتأصعاةاألىلهطوالاكخجااوخحغةحكنساممثاأاشبالعاخمااداك

لىاططعحرخةكرختلمرالوسطاخايصادوخرجصلبسثيمابهشىكلاصظكطدمص
امحليضحلنسخرزارىاالرأأالىألويخبجواحمهصورصياحلخضنداحئحوكنلمالباجا

ادواصراعتهـةيتبللمححعكعفعشلالخاىبالمردتياتكساشديحآوأرسعتهصافاوأض
بهاطآىصوأخرهليهافحصماظادميأتيهابالببوظكصيلىصمايزأروأصمهاخدامى
أنوبىيهاوحجرهالستثايراحىاحالتححواللامنرتصالتىثبمورقامحبموبرآ
موأضرهابهسخبافى31ااخإلخشعهاةوعنأانالبمؤيهااللذؤستحنحرعاالتد
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اصمصصأنيحلونبالثهوشعوبكلمعبمداكلبأن4وبعاليهاجعيربأنلخثمشاخاكطفأصمي
فيانأخبرهالدهبالالصنضيبليعاذااشسااالللةامنصعشاوشاذةخاراالابالدادالماكدخل

ليهودانانادوننالملذببتلحتنكسسافىالتغتكرىبأنكاستراخلفقانج3خغاا
اكحنتلجثزتأوأواماحرآسنوالمجاقللهفىراننيمونارثذاشس

وايخالةحطمناالرويولاحنوريخفالواحهوداامعأناىدظخبرمىاأدمستيرلا
يدللهـأشيالكالااللئرامحأدحلوكذاكذأصومأيحخاوأناراالليالويامثطواليثربأئيوا

حاباشابساستراخاالواوفىصترابهأوصةدحسبماءوعلرخماصالمسامحدقفاصحر
وااضفيلىأدكهكرشعلىلسوهولمزاخاحمتابللالالملساراخمنوقنهتوماع

طلبتكاوستيراالالااللذااأتالةاشحشبولموأساندن5حدلنهساالتسيبنمذاها
لااكاكااىاءالاآدرومأالهامالمألحؤاليأتىارأذاصارمافىطىوحالتكانجفنأكاذاا
ااالضاترماقامحىأقلئادصوهاماشااللابدوأتى1ضاصتيرخكلدمحميذاامادأسرظلمداث11
لىاالمانلملفاوهـاأتقأنخماسصاصاذتتعحلىكإضوماهىحؤاوسهـحلرمااضبصدالتا

الملذجاخافايوازرحااصصماكاششمحاخرأطلبطاياوهاكمخداأعطأعلهالتىاحمةارإ
فىنتوقدانشهـحمافاكطصهىروماأياألألسترماهوسئاالالخبفتالياداقانوها
رراوركستللوايوكعحنهـأناوشحعمابىصاغدشععفوعنبامطابمتىلمألالىيمطالاعينا

لدطهحاهووأينالظشرحمنلملذكفاالاحسارةعىاليعرضادحدقىأنعخعالحنمااابميد
هامانعفازالخبيتءررىااهامانوعدؤهسزمخحطورإشقاأيإلذلسأنلىءبشبهجماححر
رماامألنشهشوصلاناشثرووقشاأالنذفىاشربعىخلهبالمالكتداوالملكةكالمأمام

بسصراديتاناينالمالوالدجعالالثاقبلمنآمحيسدعابضرقدأشاألئطيمذالنهالما
تليامىءالمللمحاخلأيشالالوفاسترمحالأكاتفىسريهاامحهاصاشتواتعالحرا
االمبلحتكانمنوإعاونحىاأروثثاعغبهلىءؤصإلؤ4صاليألصا

الملىشئغنزحالشاسترأخرتهذالمخلكأصمىرأتىاراعشالمضلاأمححلىوماالشو

لطصروسثقكالعاتمامادفىىحرسظشاوأفاردخماالوأمحهماماخحهنأانكضاا
ظىولمردلهاللهاوقمالجمابأيهوداارحثرالنئاملررشرهايلألنرأيانرحتالحوتاعلىرعنعس

كتابعاشذكماكتبشأوثاكالةشاالحضظطضضواالالاباممصأعيضفىصسشمحاماأتجاا
جشوضلجهاصلاللئثأرللمحاليختمخلثدصبهتجاألمصوجبشصشنالئاكالالا

رصارعيداونرحةجميىملحهواعنايرماوكذمىؤالجمدبابالمالتاأمامظكسمنداص
سنةرفىصاصهرأزنزنلشلناوهفيهيعصدو

يردملكهبماا

لئاتااووكاهؤأمراةدةألثالوذجهوفاقصدادشويموذاحمالترصحندبئزووهى

أمرسوااسكنلىنجلدوشغثتالثأأاصروةكترةلمهالمشدعيونملضوقدارتكباا

ونأشاكرلذ1ارهطخرجكانهونانوخثتىمؤتهجمالفاررقجلدالصكضا
النقكابمهلثافزساهواولعلىالتيشرانعوتمافيهفتددنيعمىلمدالىمابتل9يميرسكلها
ستبتتالورقوهمققوجمقمربالببنامنراالكلتصعتواشذلمدسداأيلمةأطا
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عنحهوتينلحعوكناصغررستخراالممثواؤبرمهماهرفاالاعراالسكنداحنوكلهآآبنابالملذا
صهاتشاوبكردالحرمسااعدلمىرسؤتوقتمشأ4الكهؤرخافىسلحختءبراافالأدي

اكنيراأسضوشحالصيآآاكإاليعدتظوألدمفأتلابااللناإوندأاللمحربمويغارلنهآادنجأاباعآلقرإدإا
قالاذندنياناربعدشالمدسمواأعىاألكائخاظروجأدثأنرءواخاساصانضرةدلمشاخس

ظورانأويغالوانمنينعنالخاللتتطمكرتماععوصحوامتنفوحرمجاقطاحارغبة

تااسيدهوأذأقصةاخرهذهائونخادبىااذكرهوفأإلميافىيهكاتكشاصممحكسى
أوسنةألاهخهأخهاقىتمسهشواألمحالمؤرخوتهلمءتقلم4نحاالتاالعنحرةأيامعشث
دحالتأتجلى07

كماكلذرءحااصهـجعجعدكتمعوقةسكللا

تولهنءاالاسلهـاعدأعزامحاعبومن
أموتبأفولصبحاالمالكاالصطاحبىلرك

اصاوخرختمهممحسقاملتنكلقاايئخحاححمعالماحؤأخودالمنأشلىاأافزبدبوكان
حردباتحمحتىسلةاؤحاحهلوادءيحوحةصلتلحروادحفابااوورححلصرسةمحد
اضاأستؤوتهادحهاؤلمحضودألىقهمانافموأيطردسخلهوثاموىخراصرعمء
دىنلداخمازؤفرسهشأنشأحىوقامفيحصربشرالى51فدعاعثقلهلمحهرووتهروالذوء

تالدهاصنكيضداوالمالخالاصالخةتالحتشديتكىواونماسكاتأةأةاصتاللمحعاالحق
اارشلىتمصلىةارسارمدصضخوكذلذنموأباتاخوضاكالأنتءألإلرةاراهاأوصالساعه
احكءازرددفشاطالظناأتزإلباكهعحاأبيهاونكالكاتأتارءالبمفأثاعأد
أصآخدكاتكحفادفرز4جمماعصاحههـءأأكنطذايالحهمامنخحاحبهافصىقوروءفاءأاطو9فادااط
انندتذلذتخهاحوصأفديماىأخفتعكحيراكادأبدلماحبتذكالحدشوو

يريدصدبقافخاخدقدلمتاحمبهارعاخكرأالىااهواغت1

فتعودوىااحىحاحمهـإحخب4وتآؤشولذطرحشحات

شديدفامحلتارجدبرحسا1اليهدوفىطبمزوزيت
لندحكلىوكؤتنسامماواركفبا

وارحهاخىكوايخصمن43وركرروةء

وحهـارمصلصماالجمأن

انجقححنءأحما

نثالغاآثخهاالبمرغامفىرمحدلكلف11يكالصهاستوداققدأفراراوشصذينصاهى
قالذانظءيخافيههطلذىامرهثفىوذكرها

أطردأمأطردتمحعالحطحةخصوأمكالتؤدسا
كدضالبةالحيلوالؤبلىءمحاالرصااتصادبغتعمفيو

أيخدالنكااتالمروأحنىالثاجماألوسؤن



دفقاثشزعقانلبضتعرمثكلىياانيامحذنابغةبهزهاطالمقاالهداقتصرناعلىاهاطويلة
بباالجهـلفانعطيجيوتدقالعامسيكفان

اخاباأوشباذاماسبتأوصبهاهىأخصمسوفلكفا
اصثابالحكومقواقافقثكمماأوكاىحككافكن

باحناهـالسحيواطصتطاشاتمجالكهبتزفيو

يمروضهاأسطساحو

ةبىاظاوصفاءأحدهاباحمالحىنتوحأتشاررديمذاالديخءاتؤااااصمنمح
بىأصدعونءالبىهممتاتعلنناقالشوبهالمافهـبافرأهاحنفردةسافطشبهاوائلمسلهاشل

ؤاعرمحاالنحوحخياانصرإلدالدثالإذصهإلكاهااكأححاالىالااكرممسأالاذ
وا
اتقااأنكاهموقاالالانالثالسعاذافدزمساعااالوادأاهنالءشواشصوورإوشبادعا
طوسلذرمجبعوهوتانعحراراماناذؤاماكرؤيهرةأنبفانانسزلا

والدطاللدأاشىالذاالخحهـثابدضورا
صصرىبنرءصةاححكلطأ

قاأابرتمعتايرةشصركهاءلالحاتدمسححركاكانتبنكتإداخبهمةنحناقاتىتأ
فقيلوممهاسبهعلمنقاساةئداشطوداوأسحفحلوفىتكااراعستبتحوو

النباضمحلحرواصمركود1اثيخانالك

كجااصساالصمخأشيتاالدىشلىأفتحومطارا

عياصالحءمماآئ

شدصاوضائقضفهاآلوصعائةارلماأشا6ماالفاسالسحلقالمدلذءصلينتتأدتيةطرتكحكانت

المؤمىمحبااآرسلةالآلقاشارسادكنجاردهاصسبهمهاونالرماءإخانىيخاتمدحز

اآخروااصاعنارهاواالمحتغالعىسكنراخألهوأىأمساالذيهـااتكأادءبنا
طأوححققى

ابكرالمزأيدأبرابالحاحأروااعرفظ
حبهوالءفينديخسكماألسقدالعطاعىحاداطافا

رماشدامحدوصنغتمؤيرةروالغظوص

عضهاتاسايمفاأالجلحااهاكطذكدطاعافاال
أ011ات61
ررءمسحمص4تؤث

حيوعناعياغدةخهءآلمدمروأتكاطوشصءروثتوشداتصدأللصخياراعمض
يعورطكلألوأاهااحصم

يارئىعلهمقصوشدأربابثالمفسريمنفاحصمنرالألمحهفالهاقدهـااادفرصنتو
ولىححمءلصيشوننرعفاصجطب1خثرؤحبويكوشماطذابورددرءزروهء

أشومخهربهعرظرجشالجوارمحاسعقبةركاناثخوازهـعوالبحانطتءاسحاخمطصسامالاذاكا
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فاطفحخهصيةادأدخنمالتسعتىنعحلىءمصاالشةياتابؤالفاخذنموظترفوجدنفيهلسغقسك

لمالثااذالنإحنمالبيغاباشديآصيقوأحبتالتمكلليكلبشننرحمتاكأمافادوءشفيهرا
مبفرهـاسيةدلوأفالذذاذشلههصالصصحفيداللومارزبكواواردهباشيخواستأذاغال
هشافرعونأتفانصلءصرااءمنليسذانحاشأنصرفمايملذبااتآطةقمايعالاواايذ

ساتهـشوقايمارفرتتاااغتمفألىماعفلرهبذحشأصعواأصكلغكخلىوصهلمحان4صت
ىحمتصعليهآسهأسنتفلىصجهأششايهااعناؤصورلخنأنعسىهذافالتشتدأشودو

طعأن4عاليآسيةفأضحتىاثدلقثبلاأقخنتتزضعهأصلدأخدجمياعآلوأصرخالمثاصح
أمهأشأتتاثادتتهـيضعوهأهعىبايوأنشوأالىااخباخرماصوتففيامن

رهشبافامسنعصاةمصكهاالدوباطثمرهاآصةالالممابالقالتهالفافيضعيههبىمحتهوأ
لجتأثحعأتأسشطيعاهاالفشاالستقطحهائنلألحجخمقافهشايىادنرضثاعندىكتىالهاتوقا
فعالتخثاالهأولىمثاوالفيكوليئالىفاذهبيهتعطيأنبشنفسكطافانغيضجعوو

آصأتمااورالملتقاعرعفالضخياجعحالىتدودفافاإلهفأعطقالجتىغهزالصواالفاف
بهديةابنىضشجلىااالأحدكنفثاالسثاوبرارصثاأشطحتثاةاإلهادتهالوماشفوءبكأايئتر

أنوقسنالتغتجدفاإواالوراكألؤلمانقضكتقهرتعصاقتبأهالمفاوحمر
صنمنرأاطبوأجمهـوةأكرتلمجاءيادخلآيهلىءثخأألىطأمهخرعمن

العلومفتاولجمرءى4ووضكرمهأعاحعلفالديهرمهادفرمحونيةآطالبىااااقماثمأكأهاعلية
هذاعدوىوقالظتتميدأغعافشحنحاهاشحنهابعحنوحتهاكأوشصلعفر

الححعءاأصقىاالثااخةفرمحودنقاافىنثطتنجامحآسالؤحلدمجؤرباصالميلوجفارسللا

ج3فعلأالوأاهصسىاعمخطشواتملاليغاهوصبىأخؤظعلممالفاخبرهاجمندلشكلوهـا
لففويعقأجماقوتأخدافادحقوقوأصحايأفهـساحالسوأضعلحقالهنعرفاأمىوبلضلث

ررمالىاحركعاسحمهـفيهاتاواياقوتاطخخاليونحعخدحاغصأنههـعالتفىخذافاذعوانه

قتهصنمأشرلساخمفاعاجرقووضهعلىتحكلبضالجرةلىاغمحجنى4وعاجمهبفلجلوهر

قتهكغمكفالخلصبىنعلدوأنهرساالأساشالما
نملهـفجطلضلسوتعذيلحغأهاعىالمماشطةلىذنطرشاقحرقيعونهـاكؤمنضتحطاركايشيه
اللثيتارثآاتثافشااصوحزقيلىأهعصابرهمانجرالمطشالوحعلىاردالمصءاذدخلكدلت

تآاوااعراخثجصتمااتفماكصااكرممكلاالذلضناحماكتداال1ءأإفرعوشتال

ثمشعدالأخدااالدحلنوناقأخذحالثسااأخاوقالاأرمحونودعاالبناأاوربوربكبآدتص
اتوقاأرادهحأبتيماهفرعوتفعحااكاهاوسأآهمالاللههاخركأواحالمرتلتذوفنمأانه

تفبت1صاسادئمأوتأربيخهرتمحونهسحهامىشاألبافالفحلأماللهوايوكنردالتعأشأكأيدين
محلهونءفىنجمهحلنمواتافىبهدمحندكرجاتتولوهىذكرالمتهفرعنالتحهوالتتماصتى
رحمتواسعهاللههار

عبالدبنالمعحهزعكطدا1

يرهالرورصيبنالهرومعهـانىادالاأنوكاقلدظالألجهاباآصاجيتوسبرالوتثأوالدأمحور

أئمظريراالىدفاولرردالسااسيماأبمأصنعبادرريراالبنفشطخراارخوقدزردت
اللرللننرر6
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معتبه11صننعبادأمجباقتالوبهدأممسشرعرااضعةفىءوجوداتاأقمنعىا
جهاؤفتزاللتقاأنتحلشبهأذالهافألمجبتةالفالجااونايعفىضكاهىافادليهاعارونظرابنحزا

حماح11لميركأواللمحماوولداضلى

سيدةراكصاقتلهغمبهلمكلأغرشا4حألتصاغدلمهانمااصهرةاصيةلمدااللدصعطرقبنالىزيراقالوا
أؤليا

االحاركيحخاالوأداخاالالحيولمجحمادالغرأال

حخياالاهاقىأنمحاؤومأثركلمااأمرسرترعزس
محالبنىأترلخهاكالهاتلفقرووس

االعهـدماتسؤىأيةرءناهـاتإناصشآغو
الوظخطثرحيهحاأرزاصءاقحبكلاتآ

داالرواللمهاءثاأقا3يههمردودصالط
اللوتكشاالشاذاطوأالصاىابارأياأش

ماعرالالفيكسنحوأرضليبارضيباىامخكأعاؤث

الحيوالأناخحكفتقس3املحراونلدحمكحوأة
لحاالطالركوأكفءحأشافكعرسأحك

االأاتأحسءاتيرنعخالجهاإحلىاطكياعامسغاو

إشألكااتألباحنوخدالمهاخلعولم
خاعغاحدلنىحبص

حمادخاأينوالىاهـأرورهـااتقالش
اهـالحسااالهـاات

بمللصشءثسطحاحثحالأ

الىكانشثلباهاافماتدأشا81ءديرانرحزشفيااسسكرفىدفتءامحد
تستر40811وص8081حصكورةالقاالداوشاتخمزحماالحثاالحلصفصوباتضبو
منزتحلهءكتإلكافىبهجطوحخاهاواحالرنخداحتءسااككاسادطالدأرتش1اصةلمدمفى

السآوقتدمهاسذللىءايرةوتينثرحداءحأحدأتصآآفنزحصالسثاحماإوبأس
صرحلىشاإحقأتثمااحاكمااسيهاشننعدقحديواتحاالالمماأرفتسالفحادداتاعه
صاوسانهـزاعثالشرذلطا111ص

مصتلاحطروسطايز

خثموواإوالءثوشءشااالنهاأددوكدييال314قىتاحوسلضدردباالودت

حدعهـمايايروأنأبرهاأرادلماصااحءلمضلماكاتاكارروحىوأخهالألنتءالتجحرنفموطرت
الىضتنمذلساألىلتااحاوأتنزللحالربالحماالسأالتتأؤاال11ءباأقر

اليرماطءعنههاتأزاخساأمسرفثاوأراتاراتحبادازعصاشاننظواالدحدأ
تعرشوعدأنثافشفحلجص1راالأبرماأريعرفحابحوتح2ضرةطحىسخلىكاولراأحنه



أةس81الحالةذهلهاءدابشتأمشحماءوألرصا3الننوالديرذألالىلزددكنراأباهـاالوصظ
شأخأحالضضوعرةمسحتىرةإاءأصاد1اتتلنقاتوامرماقاالالصةزالصنموهأل03وفي

توةنمالذفرحتأنيسالحداهاوأصشكحنثاوالمحتدقاقترج

أشصقاامبراطورةينىافروأل

أأخبمحوحاعنالالاسعياولحعهرتوشلموكالألماقباخبهاللركااشاالايمىاثأاهى
اعتإخواأعتلىاودةحسموصوفهصاجمهشاللحغششوكالتاكغرأخها511سخقمجلحىااسحض
احدوثخحماوت8711سنةسعطاالبآلفعضجضحهاكيرصوسيمجبنةكاكفخصراالحضخوال
أحالطاالىطوالصعاالااستدكالها2811وشةيرستوصصوطامنفروسينىفطردخادةشدفحن

نةطورفاابالاسسالاتبنكاجوأصببالمااالكالسةءحوسحالبالمالحاصاغأخها
ولمطمحدمااتخدحاتيإأليوفااحصطواحالغدينرلمجاخذاللهرأطحىرلعداالملىالرء

معفتمدةوطافروسحبخاهرقالماصثلجاسكثاصسحايلتأصجاالحرشافأصويىاسضفىا
51311خهـستأناد0131ةشمنغرلحهنتسهالوزومحقبضآسياتمروحها

آلألسكرالبرأطرراأفذوكإروجقاهع

11بهاطورالالعبىاظروساطروجاوكبهااتىستودسقائدكرمخاووتفيابةالمياا
أدصفذوسجابااحالانحوساطروولماسمتطهياكأتوسالائصوباسموسارص

اءححمخةهباألنافمبرإقديسانختوالاالارفالمألككحادةشاارشمشلوأتفاسابن
404سضلستهنمحمهرأدلىخيفاسممدحثتالميهاءبوفزحوحنلوأبطاطسااممةزعىوعظالنه

أالستفينميادوصاالندنمبء4ءاإلاااوراالمنمماحدعلىودالثسبحواللد
فاتاشورسيسحاسرالردوللتوكلتاهـافذو

بموالفىارسليونخاشسوفدتيحمااوكاأذحمو
المرمءااادعلورلمؤأهوحالناسمخاوترودتأسأنل1ايخاازحافتىسكثأةعسا
احنتدعادرهافىااواطللىا4ذالواتوحمماداالوالمعارفثا4تحنهااتأ

يئظطانطاتوؤ1لمزطءأكزلطحصاإتماإكضاماميهانء1صدلىوالامتىا
وسيوسودنخحهاياوزؤهاآخغوحسنعاالنعبسكلرطوراارأشهـاالل

مخدهارأوأاااامأواباحملىءسكاردأغووتامآرقمءوالمهمءااذاع13ست
لاركلباتجاذةأسنذظوكةأثالأطرمحاأذرأمماكغمر6وسيوسوضشلهةيهأنجودلتالله
اسررأرال9طحورىشتلمأوورصلوأموأدءبارحاااللفاوأشحهالهافاذلةتهـدسآسلتاد

دوكياأتوسلقاهواسسفطاالالثااءوقتنصاالدفنزعالذوكياأحهانغبتا
الدأت064سضرزرسيمخهـباوةووسحأتالغدسثالضسشبارظاانيأأوطرأىكدنجت
حدةحملنهوأرحمائىيرةأدأستدلخهماوطوربراكحابهاالالااخاالخهاسحهاياالقاكمننضيأت
اخحهرااركافالجشثررالمؤحياصرةوكتبفاتا

زحمهجاأخفاةو1ححضخااأذويهححصاأه

أاولماؤح3سهحااسأفىولدتابباوتلقومماتتجودوأةاعيوكياأإصص



منههابابنزوحماوحخموذلفتزنعماوكانحقتلضرومكدسىكشصضزوبهاأ
فاكنعلغندالهمالحالياحلسريكايطاالىشدحتاجىلغىالصعنالكهالماعلت

وأممخيلخهاء36سنضتطنليتيةالحعشالىخرلسندمسوخعأفذوكياوألقىيةرو
ةوالعباإضالتبار

ألدوكاسطينصنيورةبراالاوزأفدربكاال

ولكبرالمالحوألإلالعفراالوالدهدقتة761خةسوجوفاقرخدابالملث3عاخفد
قافخهاةشكلخموالمشءهاخالجاغيرأخمالمطراتهبقضلهحذبهالتلمطخةاانطرلماش
وأخذشعنهكسيفينوسالبطريكعلىالتاحبعدان8601وجحعسةكتثمالمرفشحج
ريةطاالمبراولمطؤلىحمحياطووالخمابعدخهاالتزوااالولهارو4ورخنمدكانتصع

ملعانحدتضلعشوكسياوعحمأفلشواجهبحهافالثرمنبعدنعخسنلخاابها
يفجداوهؤطهاونصارلجلنواللالابوداتالىنحصافىفنأعحبرقعنهاالىوأ

اطيةكحباااكيرذالحهئالىارهباعوضدفىكصمااشغلوكبئءلسااتعليمفىوع
افآلودالطونلىشاهاذكرادلتهايقاارواك

امبراطورروساششاالةأفذثأل

افصاالنفىدصلهواصاومخافىاثودالحظحااوأماألكبررسأةأواالعصى

ابمذاامبالموششمحامامموحكمأالدوخاخيرةسناقرببادديراهادظثموكجرهاوكاصىا
نسذبتعاليلاتت7ألحداالصراطورإصخبمسالاتموكحاأفدءاالببراييقلمنالتصعفىملال

لوىوغسوراأؤبهاكافياشميتضا

وعلوليوسىلصسأوالبمورتروايالدل11مضمهوسانحلوةقسمىروحة

12ضوفلوزرجطخدقيتذالحدأىسنءاألساىوزامحتفسفىقيحريرنج
هازوتحهـسكاأوإين4الالالصساثذجمآأنحاونيهوستثهمساوثتراللوافل

سارلميالدنماتجل7ذهيواشلىامنأجلننوطنهكالثماسطتهازاوأولثرقالحروبدلجديدا
كاىسشضالثرقادبلوأقحالكأفياولماغشبهبكوالشهفشهـثثاربقاوسنوأضعس

وابطالليادااهازرجحتمقاباحضحوامحهأاقلهارةونضزخوكماتوغجدااليالدافبل
المنالأومخسواأخيأنأوالثماألىشوكنصتهـفطاأكالزوبحالاللتافمخبت
ضصورتخيرأنلممانلحوقعشاكيىوكسرانطؤسوسعلىربهثاطفالخذلجلناراعلىوعزم
وبعدوفاةأوعحطوسأخهاطتالىلتالميالدقاقبل33مداطالثبحاشماثاغبعئما

وندنصدقهاسموكأحهمحمتزةفالدهاوباشيمونحيافونأوالثمكولجعالتلمذاوجهز
أغطؤبنهماصاوصسناقعىصمسنحواخمصوالرئيوأهـاحمهوكفسنهمفرف

نةررماالطورثمبرااتتمحلىحلسلذييتدترونالسبروفأيتيوسوؤحصدقىاحمدااص
أنكلعدثمبابهمحنفومؤنملفانرلازدجهـانالاولاضالىعسهااآلعلىحركنياامات

طوريةاالصارازاللاليختاوطهـاقدررحهأوغحلوس
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خوقدأبمالمعارعرمتملاوثةوبقثداوحىالتهذلمنظيمنباحالفاسوكات
باشهكيىمنحهلأنكانهامحدأنهااذأهل

وروساالبهاطورخهااخالفيا

بخةظطاباثحالأهاأأنطوساالمخسألوحنوسخطجهاوسوللماصمالجماطروحتممن
عياسدلمالثخثاعلىخالمشهمالماجالبجسوبرتأهايحليهسروخسحتهابابنهانرززو

صثهعجدحمصرمحشاساالعقاخهمهاحاايهاناالشبهالىذلذنفاهابعدوحاحووزؤجاقرطا
ءكأطتأتطرالىفااجدلطم11صدهمءوسانرفانححدرسللثالغناعبالمزحىكلشأوساروس

طملل1ركسرعايدرحرررالعضكراملعبمااالفماوايشروالىكفياخدكياكاسصنيرونميخظه
إكرحأن4ءأقاؤلتاأعىمالمنلديطسذصهـانرونوصشقالاالسذهسافعرمبو
ترءاحسعتضازفلباكاللقهاعروصزوهناكزرياادححزيةالىفجافماهاخااصاحعنها

ءيئيةدالرءأالاكوالميالد6هصشاادبىرآصهاحلوأرسهكزانجارنتهـصخالدميانحو
صنتفعتحا

ياروحعحىماباتاامم

ونهرنلممامىلمشأوكانشحكاقراخابعدأننحخوقدولدالهحمحانخاتديىلاهئىام
الذكحىرقتاتااوقدزازالشااأيممسةالابواقالسمىكاولشالضاثؤبواصالس

نجتحدالداااقىكحاتدااالسثندرىابطرسديمىاوذحملحاأياماظاصلونا
وسامنبيمخدأرحلناكتوذاطلبممبباادكهغولعداحلمجأتواطفاالاودسهرلماق

الدوحلواحاللكلدلعدافامادودصهنوسعداحداقديسثشاوكأتىرالمذكمااانال
هاتغثاورصصشلهثغحنااتعدرخونطنبالمؤأوقد

رزءترىايملكةساقصىءاباتايىنجل

30611ووفشصنتاهللحؤدوروالشسصورلماشمنحخرسواوحتونجهولدعتلهنهشمى
صاكرخاخأخخاسأصورسرلعافىالمجلىارمدركنفتالخحبهوجسؤهـأكاوالددهدطعاشوايقلل

ضىأصهاحدثحماالثقنلسناكصثشاعئرقمنةبسبعكلنأكبرمنهاأخمااخميمالممىيهةغؤالراا
للحاتححاباممتااوتعالتتلالارباالمحالنفىادليرسرمحيمؤححةااهـافآلفىا
حةاليطاالشاللاسحعحمثؤاتابميتوشكالحوااسالسباوااياناإحاال1ةسوسراوسلنسضاال

وصدكتأخماحهـالعلحمانماسثاطلى2لتاراضرأخهاكاساتنالفدممرابتهاوحعالضيةقضانفىا
مسنةااانهفمحءطصاحرفةححماوأواعأنكلزرأحلأوسحلرهعاخاهاأاىااللووسفى

لخاسوكاشاكروالباصعياليهحاباتبعدهاوليصاباتتممركرمالبهنلمحبالملآوثى7451
ببشقؤمارلكاتكأكاودستاالحرجالبريىثوارىضهااطرةبيخهامجحيثش

زقمنحوداشألةتؤملسبافاوأمتاامااحافالبنحليبوجخمارش51ء4وشهؤليال

بشلمحبةاقةنثدحالخشاواردادطنويظيرلهااححاباخباانفيليبيحابعدهالومنيرلنالمال
ضاالباخطأاالنخكلها8551تفيصارلماارىجمانالخركراجالاتصالا

حهيتهاستؤاحألابماتحاالأسحالأبئاححصاطالمرطنحهرصأبعدسضردمماحدضمنا



أخهااالقاهااخسحهالواتوةاوتتسهيمضبرئيسقاتالشبأنأؤاالصأحلوصيقوأبم
رتاستءلرعوخوحفرااليدأوكالهاؤفاهـعاركقأوأيخاأخرادخثيهاسالطقاالاع

الىودثر4ردشاتاتأتأدشأخهامىالحوؤشذوظاممداؤإحالتافابصحكؤلمويمد
لطوثافهالسامحدايروسخانتىزسالىاوخسخأدارسثؤلموأموقىساتاحذتلحرجوأتا
شيالاثوممؤجمقاتىسحيعوأرحطاوايمأريخالىايردالمدكلأنلعاراوساأبأ
هوغنوالىالجالدوأرلخمااومحظمخيرالصالعانالعىمنا0651تمحليلتادا
اتحمارولثاوالنمالنشاوتضيأيظتؤوألوارلموحادااللاأسدأدايشلفرسوا

قالطبهاوتالباتحالىأاتحهالحاسثؤلموافرنسامىبأمانتخلهتاأنهااآشبهـحأاديوسكوسدكذ
كاتالملارثلهءالشصؤجتزدأناطاادالسالحهااطاا36ذوحهكاضااءأتااحماوأا

رنجوالىلنالنكلرااعثلم6دوكلشصتنأبالداشاواااويصركثروشمناثلورمماياحاوحهم

رتلستثاعارشفأناأيأحهاوطالالسحمآأرورعضأرالتانالالاحىسثبمأنصفالا
فىركأثاالذينلةبمنءووسؤاالى4قيلمورؤصالماثصصاسحارلااوكللةاتمأاتأدالرفي

تالهاوكلنويافيومافطريالرسيحوقالسحفانيهاوطورالىأصرابناكررسوثدرلادالكيا

وشثذرمحرمماستمارتدرازشفيبالضااءوسهلماكذساشاقااراسصرأسا
ءاالخالمافأحمؤأهـألىهـطضلءإالضساأنلىحدلالضلمالاللط155وأوذدقعومامىالفممأ

ينماراهدكاالشااقوألالناقولتخلالخلزامحبالواشتذضارةحدتالداثلشقد
سخآلتا4كااالة4ارأدافأفىعاساأأثىطرزإالوالمكالدء هىخاصحطكصساممدررحهدص

افعىشالىالتحااليهسباارزنلمىررقاوجدرألسصصالمالءسلماتخرانحاماسدلصلدهافاللمحسالتوبه

حولالالسجاكالىخلىلمبساسخاأأأحعامخالخلوسبهنافىكاألهـازكأإخثجألبئأراالموأألألنما
وكددهمايرأجماحهطوأسافأللنافجالفحالوخماطأيشادوإتمسخلىءاووافىعشأ

ألغتنمذلىسااطفذهـفصابمحاومارتحصماراخكطمالىقددالثسفثووعبباط
وكورإليدقارلىياضصقيسمعاةحالنحدثخاقوردا9651وستنهوكنتاصداط
اجميبااكا0751ساقوسةالس08قحلىالأحارلىحالرلأخدحماألطءأتيءيرلزطلرزر

صلتلماالءهـمررأطآلضالوتإصايئأألحاانصللخارءواتكاأالألداصااظسءا

وقالرسدبابنهاوروأحماعلراأبحىآشوبراقتليلرعاخإلكتشأصدإلسلنيدا

آخروثآاااهرفوصرالساألمحعدط6كالزألكااخطوفخؤأنانالمحيهاهـحنىرساص
النداالجاثملموالقطلانثاناءاالبضخالشانموراسثددلهءالصاءاتحصأدالاكالصتسلرا

ومابئاطادهلذهمندلويىادبذفىأغخه73وحرحمآس03ثرهنثاسمناخرص11
ىعدساششللدامحيالكانتحتاظأخهااالمورحنمنلأخالموسكيماالباشاتعنهاااأشا

4اتاتواوزياخطردرلحالسوحعاصكالأريبأدإاايروقشاتبظاسآ
أصتهالماممالناكرىةأهمناكالللرصالريتاللوتسهؤطص11داوةأخطزحالمصؤ

الوقآتاىيااكماستأىشءسغحهودثاوةاغكاألماهأرالمتدوصناذعااكنبر
خبهوعرضصاوفأقزلخهاولعنلكلألمساعاأثصونهصرخاافىسرمخاازرثيأللاليسايذفىااوي

تانشطثملحاصاوأخالال1حىؤالتوحريخاسضباهعمأوممهـاصداهـأتوآدضهـأايا
الصعبطرفودواخحذارااحاقأنرمحياشاطرأاالحبرجااالصواخيهوةزااإشالمراسيوت



اووقاأفيالمتعغابدكاأشقداالالرقاوواصرأيظعالحهاوعرمقهـأكبرمنأاجمركنفالها
تفىنألذالطأعلىفثاولأناتلبافيلولططيةرإلسبالكخهدءرشاخهاوأ

وخئخارأشفتراكابالؤصوناحالنأعألمألفاستأتمنهـفوقلةعسلمفكحغارتواركطو
دةحدهشراالنحاوفاتاللشالتباتلحصاالفمورإطاسبقتالمدالقهـاأصالىاحدلمحاوأصحال

تححممالبعاقخاكالودسارىاوحيسااالنكلزغيخيىفااء37حةشيساوست
خالسصألمأخونايعخظيزالممناللذينحاندممؤلمواافىاابنسلقبلتبلروالصرأسااالياايحا

هحعضاءماليمءتالألصاباتحهرزالىهوالاطالبهاا7وسةوناعليهاالمايقت
دحذالطيمادعمأن8751كهاقباشسوأادذالنوالسامحدحهموولمتءالدحاندس
تلعحهارأقتهاوأااصيرالا9وحدثامممالنحعتهححاأشتزضيوطالجكنهابهايهمحشرطوا
اتشوتالاللمباءكاكأآساصااحربهناكسوثردلواأقاصاخماجاوشاطييرالندإثنا

سنىهـآاحلهـصدوفجهاوتلتسحدالدتولةعجنسووسالشالمحورهاماركحكارتالندهاوالعيالمعفاص

وورالصذلمجهاتش9ااينعسأالمولصنكنجرصبىومحخلىنثهكااطصخضلرعداههافأمححاااحائباا
اتتفيوأتلمحاقى1تصالهوتطورسمرعدأليولآلباكاليحقاكمزلماتحوفحدوااا

اربمحاذؤلىءوعزمإةحدإوخمااذألىأاالمىأبتءوأنوثأيئاينأعىإباسثاممنالملكذبئرقا
يهاقلشاادءياالغوراختوإستتةفامستثححنمالجاباتلنستذاسثارت

اصهامحاتءدحانحهأشبهزالسلحخاطصطدذلسثإريلىوهاصارثلألعحالبواتالمالع
8الشالكنافوشفوفحاتمسالمزافىشرأكباالايمكمأنهغرطتلحظنححاخعتيواذلتاسنحاافختوا

أنططدوأتخخعرفيتتهوقاإحزساشدااباختطاالاعينخر851ستايرفسمباطأ
اساثممثااوقدرسامآلىأغانجثحمبااليىممايرووشكضكاارىربغلدلصحااالحكمعالقيعها
اصالذأإوأبا11أدالااقيلاذأاصفلنبمسالطفرنصاأححعالتوحاأمسالحاون
11أعاواخواوسسل11ءهاخرآعاوزيتىكىلدااالباحاايمااأنالهـقي
أمىونتمايمالحمارثخرعالبتانههماعواهوالمالثحماجالنىادعافيبواصاليبهحر

حدهووءأحهكادصءودداكبمشءولةوقصغابربمزمحؤحماالبتخاحوفاالةيو

سفهانهبالتتحاةسالمحثالسثااذدأعارءاللذافىفثكنصسامحدساإلحمااا
وازءحاكركاحلميوحةبسرءرمماالاأؤعالكبراالحقاسنهاخرحمادسيخاسمو

اوالطاصزوأردةنرأوراوأصورحيبااندوإلىاصوترطواكتونءأافثامخمنفخسطا
واوادوحوفىضووفيراكدقوقيمفصظهارراالهىردهوماحافيص081منش

مابسرأحافاسجارصننولىأالسبالالسطول11ألثاباأ06منازرشأسجيئيم

االفىنولىطالأقياولموعارلىءأكرهحهدسدةوبحةمجشركنوكلكااكروان8851سعنض

كسرلمكاأسبعضحاالممةخهمارهـباسكرتاوبعدأنلكلزاالساقربنضخثاتلوححااليةكركوزء
ولحمايالسأثأهـسخكالابراصلحخاالخخاشلبحالصطساأر851بوسالممموشوتبددسالسباا

صاإللمادملدفربخأالثلضأيبونكأعواالىلووصاخرانخرجلالاسعلقالاف
التأم951وسخةا19وصةاهسهوربالمناواالباسجانرشاالنهكادححاربوالرجال

بالمذالكأكءاحاىأىهالمأحالباخكلااوسلهحنعالماجالصتاحةددواطاادلم
روئيقالتءغرأخابفىمالهاالايدسعثاأناوأأدحاعةعقدهابمةتحفشكاصكالبروششا
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وفىءالمفافاتالكهثنتراذككشثطخدمتهاعمقسنينيملنيولمحاسبااحهورىوغوليلسى

نخاسلربوكااليورشانةمنكئبرونكهاوتلانكلترانيلداتحاالضطهادكعاوقتااذ
وردافمإلشحكشتيانكلزاوجينىاصطولقادحمهؤخاه6قدبهوساتحوسخةياصحراسباحع

يصمؤزربرصلمديتممرعأفاسطحننمهذأزاداكلرأهلنثدأوممناسكسعوافنظما
لروهوأكىافالملااولائىسارخاشفىنغقلىالثةالحتباالاورصكزعيهـ

فىبالدهمسبايينسماعساوأرسللمطامعشوالةإاأهلررىأر6رراددوأقاالولةا
ضحأفاغضجاليادغلالنكلتهلغدصىجلهطواالناشأليلييالناصاالنلتاالظ
كورالمتصرليئعرفأنفىادومضاراجمغمقاومقهمنوتمسكنعهالبخآنلرعيتلملكىالمدى

اذاوألابمعأصععقعافىمحبحرااهنهعاعزموالسلامسنالسكوتالملذبشينصودا
ذوراحغخهمفلمواطوؤسطعأداانيامحوأبحكلترااةءمحىعباقاصايغيط
كةفاهكأالصحولمااراللحهالملكلظظوردىاوزرامنتدصلىسكىاوظالنم

حنخخروصاجوهاخكلااكساراهمخاللماسالكاذهبشوكاشنمنماضبا
الذوخد8951سنأنحطوساب4فطايغردلحقياوفىورشمطقوماكانوبلصمالىا

اأوالردتخبادقوحزةوبعدطالماحصأأدسكىأحعفرتطافيليالدحعبستقأسا
ذوحممحوعنبلحبكلتالخصؤاالاتاىواتعيستوالنثذليالدتلذاوكانتالرالندا

نءلمارالهـاسإيخهإصانإلصتالحوا4ياسااأطاوكثهـوسهالكمحوالأعداؤهـالمد4ت
هؤرالبىطركوصموشاذنغامنفرجمغايرإلوااعيمفىعبطتحسالحربالرطلملثراأهل
سكطوأ061نمحهافشلينثثرارككلالىثيق4ظارزخكدحمعلبانوا

وطلبتسلىااصالصمكؤيوشموبروكاتأنرذنإتحاياراسوكزأغابنتحسيلرولسصا
ىصوسيودىايهالسايلطمأاالاكاذوقراللهورهافزصيركمبعرااىأشلملكها
انهسادأوقاندصكوتيوالصعنالحساأوطيفاخيديمشهماربينهمسدالقايلتموشر

اجمهاأرسلثملمشبااقبههلمأىالعىكهالعدانيااابيماحالهـبصيمطكالمسيافى
هرالشسهاأالداطااعاشالمجلىاخرالملتقامالوكتفاحسأخحرىسفارةبعاداعضى
احكنةشديلىتمومةحعهاقبيرقدكهـتاكةكإحااالحتيهااراماومف1061سسنوبراأول

ورد3061سلءوااوهاشتفىال4اخهإتبملىاالتجدىاثوأخأشمقا

فاودقتخدفتولرثيزأصاثاهوأتمالحاصبثااحهافاعحامخنلفهشتىعليهاننكيات

سرمواحتهاابرتىااحرثاثأهمسرههـخىاثشادالحمواادتلي83

هـباطواساصالربحعلوأرهرهاوآلتعريالاأزنهوشىحالناوخلطاباتدصاا
تحاوشء11احرالماقوالرايقذفاطأهلخرحمننواكروااللنينامممفةاشلالال

صافهافقدأشأماشنااخميهااشدالشهالررهليصطاباتصتاحياةبرقىاالمةاثلحووالبتةعحرا
حاحهالصعشصاأوالعصكزهامنانتحادريخهحزفآاعهالفروكراجمهقىودرزهنالمزرهـاانثدخا

غرابةرأطواادحأسأنثالماكواروأتقراالجحرعسأوشؤصاقلآطمابالباصححاوؤ
4آةصااوقاتااللىسثزفاصطذياااصكقزساطربلطرسظووعىحلوحخزلمارا
حالبالضرورةتثعروكانتيممعاتؤمخهتشاكاولهمشاصدصاعااابهىأنهحهصةيحاوا

وممنطذقةتكرمالمسرفيهلحلطيبقسعلىطيارعاعفاتأعنلترددااسنهامنبدومااهكها



فيةااالقعاالقاايقكنوكانأطرةخلىباالموكتراتههغيهنلمأغااالموراالدقاثقتدركاد
شئالفاسترتعةااكوهىقجداقاأدممشااللصمهيخرأالءووةةابشرىاللطبعبهعلاخماا

شساوقوكانشتترالتمماأصاأوالهااللالحرساالمنررقواسادقخعاكتكلسنه
سيتهاومعقصاثفااالحالالؤجةباضغالقومريخألىابساطضىنحنهيىشصنحهماوتحالمواط
لذرمةالشتببالكصكلمفاسصحخرهاثفخاوحةالبلنهكااالطعندحذلميقفلمكلىورهاأن
حالرعفئتلالعندماتالبساطقاعليهآتلوحالاعوالحيلللكذلمجوكالتكنيرظابارتكلليهاها
محفامتنثهـأنهاكلىلبتتصااهرمهايأأنهنشبمفضححوعدطنسكازبحوعدتذاانتاو

نررافلأندونسخوراكااهاديذبسغيهاتتقومنخالكاهمهايارهابلواكتراوالشرفا
غرققراحذوكروكلىلمحااحدوقوعخاالاأومضاثامعنتعدلعاولمحغهاوبالمملكة
أنالزاعياحااكأاليةاانماضواهاتخحصهمادتثقيمممالوسشهـامتذاالمذكورو

وركاتالاأتساصوحخحفهادأنرأيههاعسمنلتىاهااساسترجاعنساستهابلعنتنألمهاأيا
اطاألخماالادتئلذنواولال13شوااكمورمنااياجماعاواشكبمنىاوااوحزعزبتتصى

مارفيقلوعلممطضاهعحالهيككهاماقتاوأعتدسنابشالتتءجدقفصعسحالضدكا
اصاىفجهامايعرحقحلخابعةاحالالركهرفاتههاالىحةأأشتهلذبالرتحبنتويمفشط

أالثاأسيغروالالسانيخامىاإأبهاعاسالتاكةارأفوالملصأالتتقربادارمخبكبصكأنتوح
صأمىأخاونجوفحالمتهفالعشيميتابااراب3يخاهاوتالونااالادأفحهاارها
أغالىءاالسرافبحقيتلأمحدانماليضامنفالاليحباتاأحامحمأوعنويع

رزيؤاأندوننربىاطايزحجاجمودهوركرعضاتححىفححنقاتأصدأحليحعخاللكا
وسبكرااودكسدوصوحلىلماطدوجوضدريئمحاكأخهاطالمصاالحالصواذللحاقنثر
اصصاتمحقاونالوضحنخمهاععاأنمسامعاهعااسحهاسلوصطحبها

حدآابحاا

ىدتارالروروتجهفرلساسلتزمحارابعانجوهى4461سنةتوو61ة3سحةولق
حوكأفيباللتخازكجاصجلى61اشو5161سنةااسبامساكفيليبعبئافىزت

يهأنباتاااولشالذأخوالمالهىانهمكوارررزاأوكودااممةالممؤخهبعارا
حطسحاهاالخرالمجتألىدبالالنشحءأناشأىممتالىرزيرهصقساسدتمالىسردءلتعوغنس

ءاسطاصاوسعدتحسكزشنسااعىلطلرترشوانتساورضححالمرنت046وممسه

نلافصساأخسشفاسؤتاجحعححأسابصعثدةوخالاتأهادقطيذاللخافاستفز
اهدأنىيىيلذؤمالتلدهاسخولنؤيروفاخذنحالامتكلحرالشكطلهـةاداسارتتم
خلرلبأداااأصساوزيرااخلىافىكملوتعزاانفألورولناتهـافنأيدسيكونوأالولدلغلرا

مأبجهفمسمهامعمحالئكلتطعتابشفالياأليبعروشفسقمؤقتافىاابتودأوليناهمزفنفى
ماصزحطعكساشدحمبهاوالاؤتوأصيحمالمملكدامرعينتحاوفىاسباداءأءأراأصوأ

بيرتوومحبشوطهاكهدالجواحاعادارممفىماباتشااحاوأهسسديحاثمغلملراخسرممن
اصحتىسهشيةساعدكيرببهامصارفلضوقباعمخايهاصاحتهاوحهاوةبانذارااالحزابا

احزالشدورجماءقوحزفحيجتوحهاوفايولليبا11



اتوسطثرقرمبراكناوبتريماباتا

قات671ووفيسنة071سنةاالودولدتشاممشزوحتههـنبطرسالبرشةاس

فنافاااالوابخ0371أو7371نةانكيسبنأبطراللنافىأبيوفاةالملذلط
لكأتاادالالتاليصاباواشثن0471أو0371سمعنضعيرالنشأكجأوالدبطرس

هابوفىنسوثولت1طوشأوربهأزعالقايفاشاأخنتأالاااحماشئأشهىلحبشنماامولة

زصرهرةالالشصتكوشركهآأنتحهروأوأعةالياممرااحغ11ولهصالأمميةتحوصا
تأساوربلهشارنحواالواتفسافضبحذكالمياتطااجهابيروشذهـجيدفى

تبرأناعلىحماواحادهدالسجعلغالماأمهـوقءلدبالحداطرمخصتسمايهآلحر
طيراحهاومحروقأالصاتترأنعليهاسافأشيارتنلصاباتاناسفيهلسلخلصافى

سضرووساسساودوطىاوسلمجالحزاالثذدوصاعدهشكلورطمكافبهحاقحدرديهدصطاوا
دواالحكومقغلتعلىوجاغرلسالاحملالىينبالمحاصمصاالحئالشفرنساثأعنسرلخامسا

هاروحعلتو1471الخهبماالؤركازدناتورقاليساباشأصرااونمبهوالثمان
محاعرءوادحدا3يرجلمقامقحالبرخيغاشداوحلساصبهقكسانحاحزمنينسوفي

اوخالواسيةلىثاأحهامةاعطلنحاهاكاوليصاباتجاالومنجماعةرالىيالباليدولةا

وتوكاحلىاهماصنتصأخهاألاوؤحققاوةشعداددناياأنهابدالوعاأواطلمحبقا
وعتالياوأهلفاضلالاحمىمينلجثصقرطصاادالماوقدزصيوالكريمتا
اسوجعحرببرشاهئرتدعهـدواباواالخىفاامخزبنهدوشيتوبهآختهاابطرس
وراتحجشأتتمااكانأثأةتحفمؤاصم3471آبىسنةدنعاصلىةاهوأوخت

عدطشذلذمحلكبرناايككربهقردلمىيشيراتالصمرمدتءااوقمماصاشدلدمتهميخوفامىالماا

بوربررأووفاشسىكهاصتم8471سنةالشابكىصلهاكمدمحاحدة
جاليخاالمعروفشحرلحرباعليههاودهـنهاتالكهانأعلعوخأاسخهرهاوعدقدسا

لموتثحجرتمحارالكسوزهـمواوأألنؤقوشكوهودمساتحتاكرؤمامشساسسعا
كلسبرخعلىاأشوكلتيهماوكورنسدرفكلرللوفعروسموقعتىحروافابروسياعلىكنرة

اعدةالتأنحىوقىقويةعدوةكننفريرتبخحرحرنئالمبرافيشاواللىلنىنتفىالو

وكسكلوفرازووفاخهافىاغزفحهفاسطبلالفىوتجحعأخسادالنكااأأتالناخلفابطرسمن
حمةلعوجهخاعالتعحهالوونمحنكلهالعحنعالحمحنألحسسماصأصولىدشالقزاصناالص

حمهساكأتدبهرحدصفاخلىكاالالاحناأوالثقنأجلنالنانقاللصراالجفىالهحدفلدمارشالوا
طتبوبرجبطرسالممتطرفةاشنونآلثحماواثوشتمماعؤءاالمدوسقاتأسيسهاليحاباتا

ةزلالثاالمعلىوالحتمهاسنمحداسهورمىاقولتاهاخبرورةلمدكواانضونايثرا
أبيهاخخلى

طوخملكةطاى

فكااخةشاكالمانكلزاالثاالولحماءاىو3661ؤنمتصنا695وللسمة

بهـتصلىءصالالندشيىلمواتخباساظايكهـدراوأادتفآشويركداةأدت
04المهروكلليرألف35نهبلعمصاري3161صنتدبمخشالثداغبالععقدارالبررنتا



يلصنضعلييحماقوولماعرضيااأبروتتاالحرساوكنؤوحهارأسزيهانليرال

ظاذاتيممافياانكخخثىوقالشثذألىهمعيمباجبألحتيهمعيتهالأن9161
شالجنوداللاتقملكهاالنحبأبهتهـنهرأشمدتخضاوجلشثلىبرأغلخلتابناتالثوجفش

0361سلخهبرأخوقعةبعأيخاوهميادعلىرتتوأنماشالطاردريكةيوكأدتقتعشاطوريةمبرايا
الكوولرالسوشغودورإصءالرفأحنهمآمحهـاالمايمذادخبموزيكفردرمنانحطراالعىك

ائاصغرممالةزاالنكلاالهالحةروبااريخالثهورقىابرتورنالبرهمجلومناكئهأوالثأ
0361ولدتحسفىطحلىاأيميزىالااممىبشااةحذهىنوفراأبيردضأرتهافطوالدأ

رأصوستةسمأقاكأ0661أنكلزاصالىصاباترجشماأخهابنااحااشلىخدوالثه

يىاتغزلعحلمموقدةودينهماوكن8361سنقهحهابعدوفاقزشلهوؤةفنلوركاشا
رهاأثضفىالمجمهرمحوؤن

ابوفاالحدكةبالأوافيوفاردباتااا

ساالولصال3نحدريحدزفجت5451سنةلافرشنيات31يوفىتشفلفوولد
بظمديتىعزأيالوجتهراضاشعلذفرنسامنصابنمضار8651سنهوبهراك

ررالمذكورأشاثكلاالملذانكلراالدالدورثا1551هصنضنانجلىمحتلدتمعاهدةجيو

يدونييسعزبرصىأبراكأاالقامعاقدماتحمخطببهوجثمواجرادقيامقبل

زوحةكالتأذويخاالمعاهدةقررت031صنةافريلنلساسا3وفىحاااصاسبمبنممدرحه
شوليحوأقيم0651بنموصةامحوصقيهوحةرزهارقدوفيابيدالدونعرءإساخانحرافيليبا
ىللعرعظيمباخفال

كلإنهرغوايمحوالا

عرطن51ضسو3311ولدقستهوارثوياأكونيادؤماتآخراحرااكوايمابنص

االليطاارنوووانىترتسإنمونحثوسحادوقيحكولمتءفرنحاثاحامزاؤجشويسش
سحةاحالمجالحراعاأافهـلغلموفخلخداهاوأزوبموسطرسهىالموعقثالموشلىاالىوميلهاخحهاثأشط

فطلمهاصنةلمبذلنعتافسالوجعسحمطخحفاستأنز11ء7يخهاستيموكانشتدحاصالا
لكعدبحدرمندالروتووكؤماخسشانجدنالجشضشخءاأوكدنال3511

أناالادانكلظصااكؤساوالياتبذالالشفا411سنهحانىاحمنرىصىاالؤاللماعذ
هتحاالاتوزحخدوقحمادخهاكراالايوطاانالناالولنكلخاكنأتبعاهزاواز
ديستعةكاهالفهأكااهنركاحلعلىآباحهمشاوحركتثلمايشاالموسأهياةحخارعبوأ

رذالسنةااللتخااالسدساإثالماسبابهارلححزصاحلياالكدبخاشكسضاضهـ37
وصليحتوبعدراااخالحرسااالذحورفكيبرتضثاةهـبمدتالماادارةايهاومحدت9811

031ماتخستأدافبهـووبعيتخلريرفوضخاقوبمدنكلنراادا

انوغوفىالريئامم

شطلهمللتعنرىطاطونىااحسهاناصباانالأجاخزتعتبرفىتبموليةاعأقاصبا

وحلعاشغينكاشاالجهاالعفخصواالهدعنبفعاخرامانيراتذقلبهواستعرتلماتببالمضغما



ووالمومهالواليختىويىوحتغيوزيعامهـلهامعدلىوكاتيىيعاذاكرمعنروتامساا
فىلمصرهشالدالنهاغهـيرأجةوزحضذهاواابرؤككاللهوجتمارلطاقسلستمهمخداابأسا

ىاشأحدهماصوورنهانمألفوشاقابكأصسنضا03واستهرتفتمطإلمعتباالاالملتىدوالا
سنةالملذولماحناارلهممملررئيكخرفردرواالالملذتحعلىحلىروشتاصااللعكط

ءا

ها1وثنوأ1531نةاليةضرفماشالقلاعليهاالتفعححتتنانمتنتتانالملكأالثا5
مرأكسمهاومنمحلملكةقعاالقتلشخنتاوسعهماماسيلاانلذثقصابأخممحهالتاللشامن
امالسلمغابابطرسوادها

كنبمااالحقعوضاالزراايخواأل

يوطةالىناسالثااضرفلوأكبرشاممشوألهالاالوجهاتزمملنولاحأل4حثديعكا
ويغرلهاطغهافأخذيالحهاألسذالمامهالوحرحمخماودالزأسلسدواالولهـدولمارآهبونا

بعدأنلزوجةتخذهالشاوايحادأنوجرلفابنمحضأدتكوشلىحهالباواواتو
فىتأفاوشلسونورةفالنأفعثشيوااسيا4ايالضصوبننضاكادعق

الىتنوعلهحواءايردإاىناعخليمبعلىأتوكااكا17سةاستىاشولماععنسوالحال
لمزعقحدشةجثارننخحواالجورأخقازووسخهاطيخحعضأنونخبالمناأسهىلخهماذوكخراا

ابالهاتالحزحهدكرشامحداايشاباقىأساوقتاصادالخلءدالمذكورارلتالخسلالالخا

أورينكؤتبلهكلسارمخووالونارثيالهأعياشيرومناوشجثاناحاءعانمالحمالا
فأسركشحبيبههاتملثوكلىوفالودشدكاذجعاوهازوخرمنتحبمأكالتحنهاودذ

حايدىارعشاداأدواناالونالناهمبصاأشارقتاالالملسافالدارةالذكورا
قياتحكلةسلركاظناصابأمخيظؤخاقم831تحثفاأنليروونلقثصحمالفد
ندوسلذفررفاصدتححهرهاينصسرادأشومحلتادكتالسالليسوشوكصبمر

ادشعنموسفاخهاكاأسنمارهاسأاليأخذللؤصوالملذنلهـوشحلتقصلل
فخوفسشصهاليدبلوقربسبؤرليرثيرمخياثاوطمعهانجخاعخحأنمعهـوأيضاالا

فادحاةشناطبعدأناعشاءهسنة

ارسفاصالتالاضىرويىمضا

لمركوعكاعادادءد13ووعفؤاارهاورمقأضثاصمنطتاقابضاسنشت

تلفرصموطااتلالسمسصزخانطبمثاشكأأئتناشاصألبعضتموطهـأسيموافارس
هـاشاتريهاوطخهاؤبىابهاواأندهاوأذنجهالوحماتقةذلادمأجملهاطرداأحماافعطان

نفتعهأبليسزاعهلهيآخذبئارهافمدأعلىعزمواسستسهاوؤلمجضعاللحاخاركللكلألب
شابا21هابترمشخاامماصدهاخباحأوأخهالمنماتخثرهامحالؤوألئنتا

الثخماجكانشأولاكاابرايمواظىااهتلىتثدرااأحمياثهمحراشباميأفارسفشرأن
بخراضاأالهأراصارخاصادا

ريىسثاحزأخامترسا

امحمرىالنالمحكالقايعشقاسضررأسخهاالنيلىلنجاعيتهـزلمجةرسحاطانحآمسوا



هم

أسابحتىالذكألىوخحالسؤاتكاأيمأصسررراالاصخهااليغاالالوحسنخهاوا

نردعاححثوحمموآلفهمادءأذأنجخهاكاهاهتاوتدبرأتههااسسمحكنوناتامحغرل
اتودالالضمايعنهلهعبسنهمان

حيماكلهيم141اليراهأك روصاألسهكارنررل

3كذكاحيحشمالماتولىيرروؤايحاباخآوخعالريناهـاأاءوأصسمافاتافكماالصهوا

نكبرحمهرعرمنىشاظااقزنياجويدهـبتىوسالدقمرش8ث3دسكلبرسخن

هتهجعلممافتبلبروحامحماطاحشثابدمغااياتاةأالنرالمموحمثىشارللبرن6811
بادئالذوقدرشقه7281نسثارركااحربالعلحيورقوالذاأمحناالمار

بنبةجاحااطومىأهابهنلمكجواأحكلوهقاوذمموسثايانجاآخدورابأوألاماأررحرجاسبنتالعسا

منومحاوحنمانماحنالمزفماالالاالنارالىؤرسبثوقصالةبمحودشانمضتصيزيث
واالكارومةاذثلىءادةمشأربصالىاطأروأهاا1اديعزوافيصننحيلتها

بركحماسخاأعنثماشآريحركأنقدحاددرماإلدبالمخميمدحاثاوقطىداألت
تأوقااسدارحضكااتفىزرفالطنيهماخركاسالىلحينلىصليالكاسالشوكاواالكورالدمن

رااأيعحاىخهح1اامنااااياكأةحمبرقوسقحمازتحمهأإلاقتالخظوالفرذصاشان

اأكاوأقعاةهـفىاكااخاعوأداتعدكوكاأخاموهاأسةواباالدلمءلىأحفيالاالمخدككلنشاهاوح
ثاصحالعقولعلواستالدرمهاقلوجسونتفأسالتىحغاطوالحرحصقثدقتافي

اعدناافابهمألواانجارمنكنالعدأتححنواخلوقاالأداللوااتاكلاهامنح
اخماالشخكرأاسه3ثورغوأخهحابتباحنةحمارمدأسبرتروحاءاكنازولمطعدنالث

نمارمملداكأاأفانماياالإآكراماامنرحهـباأسنىاآخرددحفنهىتكاة
اتعاتاطرببختاش1لماامحلطءولماالتاثاةةلهأاإثطرفىاوشاركتهصعهاقمحمول
مانوبثورمحدحمإواالحزنجاإاافصحهاهـمءاسحاؤسرو11وصكرعراثادسقزوالى
التااارفىبايلأالتبموالةاوقتحبل

عرطاثأأنتماوكاللمالشصرأالسعجمإلدهالعلاساررمالأحلشهالبااحمهاوا
ثحالاالعدقشايداجمأدتوساثحةأريساحمدروالناألذكلوربلضيلىوراسحناد

نهاوشفىنهاصارفواإلخباينافيريد4يزلخماخالموصيةسءرنآالضكرياكلوالمؤاش
قعمهلاحهافامؤ4اكألحيسذافأخذعاالعرولفرشاويهادلصيواكرضالكالىاوهـهوشعرط

تبحالءااحموشاصرأفمصصلراتخعانهمحأولبابمإكهـويرأوأأصهجااحاصمدشف
اباوخبالغتاالمالكدذهءحاتدختدظساحدلوممى4والحواصةمرماامؤاشاخها

ردابرقححةنجصدحاااأتةبمواتصلىسابمالسصآرطبحوتدطروناأا
تحمأيخاشااحهشلنمىواولكررصلوسةعدسضترطبعكروسصالموسوجتال881

الملكهه4شيمؤمنلخطوأتتقرف81حنةيبارفىطبعالموصيوحرحى

يرىاطعصامأبنهعداأمص

صتحاالداتمالنغيأنصدتوغرهماوادبيهاوانعروتقرطجلأمنؤلعرشبصحدوند

البيتعاهامخحهلقاقولليهوعما



ه

سبيلثنالمطفىنعلانمممهأجداشاأتمنالأسألنم
هاقوو

متيلأسىالغردوسحنةفىالخقسلهأخطىاأدلعلى

لماللاايأكوابحئأسقىآمناساكاظطوب
غليلسجثبهمايكنلهبالدتالبموأ

جلكلصدلىاأهلالهاهمممنإلطالاستئفىفطالما

لجاريهانشوصءاملوأكا

وموشالشرالنةالهافازوطنانةومملوأدبوبهالأديبقناشحسق4ثيمزلبيبةكانشهـا

رهالقواالكنالخامئةالمأهلاهـناالخماؤلمغربكرهاصلمباذ
ىارآحححلىلميالوسحنمايحصدرمنكمص

االذناذتاذتحراعومنغلرلمعلىالينتعحاف
الخىاالمالفهوفماكرهدؤحميعشمن

ليهكبشاأسثيبرجلعمها

ىنالىحعكلقفاصباانجالينجعبا
الندحىماحربافىتررىامنأبهليهنفيو

آرفاواال

والتمنواعذهداكبهتاحوالىأحالرحسافم
الكلحاحابالمعانمسكلالطفآلعالىاشوال
اللرمذلهـنأصجتدسالازلةتممضماجحلى

أطحارقباالنماسدىوابالدهاشفىوزفه

ألأتمأركراتميمء
بالموشحاتالاكلوالبلعاواهاوكقالعرتعرؤقولااقخخلمكاالريةحادملذابنبنقالمعتمما
العروتاحماالسنحهورباحهـاالاهضثامحضضنتوربأاءفترلجهانوقداداال
ضعرهافدصمنتححالموصاروعلشغيهبا

احلطرعكأايربواأالشرالناسال

حآيترباكيوفصماأحنالدجمهلددزلصأثراله

البعمقالبىفارقىءأهاالدألندفيفيحه

ألكمححليبناقاهدبيأفانحشااانحأأمال

ركأافىهـألياكاتالواماوالملهاأهلدساقيادرقرآتأكنئطوكاأبحهعنحمت
طالقوطمنأفدت4رقفاتذرفاشوحداءوءةصارهلدلذلمزاالمفاقأأبوهاود

وشأصانخفىتبهينيمعارةعندكخصاراياعين
ياتوهىأبهلهسصناباوهذا

اجفاقلمحدنعبرتفسنرورقءبافالحبببمنباظا



فنيجماتدسعظممنانهرعلىختىالسرلب
ابياالقاابعدهداكالجخالسابئاوبعد

انأالجمآلوعالحودىلخائهبالبترومفاستقبلى

دكأسيجاننحيفصااتيسنمبطام

مابطاترشولحقثاكىفائقومحىخمطسذاتشرالاالفىدماتالممربافانكانش
وصبةقتلشققهايىتخلص

خهالوجالهازتحهابشفشدلنجواحلديناذىبنااليي

لخايوهىنطغءساسخبهومىخهمسحهأمخونداةءاذاصا
اكاأاروعومبلأذاالمغتهماءرأفصنعينافالله

اكانعالتلفتمالنااذاوليتحنهاليهذكزيرعر
ارطذأكردهخلىصلىفيصووعائذفاللهلوشا

اكاونجثيذفرساشاركأورجايريمهيهدسححاعانساحمك
أمحيااعضاتوأزلمةصحكلثهمطد1طأصريئوجال
يايخاشويكزأذاعابحر11حدركواخرطوبحهصاتمعزج

اخمابهاواحهاأرحهاكيممتفكذاكالماححيافض
اهاتمحتاالةلمحرمحكلحشتالثةكرمغناظفزتصدذ

اوجالهاارساوطريرىتكربىيبانلواطأصيبشص

دءبالبيخاالمافالبمالهاحيهةالمخفكيداحثيمأمي

حةلومخشماحوكوشقاالدبحاصعخحع03بخافىقالتااتاطكااللممشس
طتاالتكذهحالهكحالمبهأباهافأخاالكارمحكانتالحرب

وافىكرطةدناوبهرذاعاسمهدحعولمحىشأال

حاطالتوعسمحكامخاأسسعدكحسوهلأل

افراتأظبشيلىاباكأطايااعهمىخيرلو
باتااوداصيمكريمالمعاداشيبشابلحاويال

التالموغيناعالسنينرصترابقوإللوص
هـاصااخاظاعيقلهكلألشوقلىامدستجراثاحيزوا

اخخاتبالرأفبىالحماااحىلمر1بكلطكحالء

المعشالتحصيمبحاهيةقهاجااذاهاومفئ
أتتسبااصتوبهاحكلزنفبكيحوالشكلى

قارظخةاعثمامأل

هنباوصىإلألئبأحنهوالعربشءفحمانكانتالمطاصعدبنحاسااعبدالتبنهماحايلى

حراواالعبدارحمناأحد3أبهطالصعيرحهاوركعلىءناكخرأشارطرثاالتهخشقولوكاحناال
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أنهماوأهييشبأرطاةبسرشوقيسبناكأكىباارريمنجفيممعاويقبعدتزظافاقغ
تهاعبسدوممأفيصبسرادافنىهـماالومااالشبطاأببنفىعشحالنحننيتمتالص

كأصعبفرةصافذحيصورينالذايهفضوتأغارمحدهيمحاحالمغكهلوعاالسأأاكأ

داعدتولاوالزصئىواللمتلوالرتفألمماضبالعلطلداوخدابئعامحةأصتءلجز
أخهحررفعمزوصصمالواااتلماقدوواحالارفتحالمعدبدنحعءوالتتثبد

حهافواهاامىنوالودأنهاالاكايقشدمصؤءالبمتهطراث
سدفاعنهماتتملىكدزيخاارزيخاهماابنىلحأمن

حفحسوماثاجماوقالجاصرحماالدياباوكأاصآصن
عانححليوماىولتطاماخعماالؤيهبابنىأصإلس
أقرفواذاذالأىومفوأهأسرماصدقشطرعراحالحرنش

زفتاالهكذاكخسوذد3شعىتهماودسكالأمخى

صفقولخفىماواشكاأروسلاتحيتخا
سماأولحرأممرأبخاأهت4أحقبثاألحنالتكا
لمفايواذغدأتحعنعلهبرمراكتاحرأخةوادلمى

اكها3احسعيىااحعوندتالبةلرحدرممهاحدحزطاتءحالاهـتفىحهداصصكلنف
ادىوآدروبرلرصاجسبلونفصنىحدأاكسكالأحياالالسبسروابصفذهاكأحشأونس
حضوأسهتملخماوزسأوط

اكاأعىابواكارولىاصبرلمتلماقمماطأرىوسرصال

سحاالشرقااالمظأيحدككوستيهتمااالسحاااسنخال

لناساانحنضامماالىولوىحليصمحدلىداأرداما

طاحماأيرمالحاصكحمسهصءداطاللرلهمألما
طىحوابنردافأنبأاأمحلىتضركماؤياجميهاخص

أيحساقاالخامنو

ااامساراأالخوبنءستءإأال
شثماوتستسويهساواكارامنفىشا

حركهرالهالبمةحتإطاستحأشوة

ىألستسأصدليزوويلةحينلصخابع

اسبالخماوالدربىءودعاش4حزلالثعشيناررصحراالخبطاتآاسعلمعالدلماوقل
فيعرلىثباسعلودءاملدوتحدحدالشوبضافالحلهالباللداارصرحوالتد

امباسامعنلتدأعدخلاوقأمابعحنىلخرلفيالةخفوخزثلدورلنحبمجوخثصنبص
الأنمقاتمأيهاالكالدبىأااؤلالتطهيداحلهفشالأرطاةبىشوعندمبصرفياأبناويةممحلى

افهـتالفتيامحدىاالتثتفثقدأتنتالحدكتئأتدكااالرحقأنعتحثرارعسكقالفاقاال

قالتمعاويةأخذاولهليزاصأالىعبيداللهأهوىلماسفىبصرحماكلالالفقأثسفلتهيالب
حهاتدهجعطيهوشاالترتقدوكأهاسممنلالشالفاكحبقبرقودقديماخاأابمرأحاك

نىوالتمؤلحماماجلماممدالقكقبأبدامنهييحهبندته31اإخقلىبعنالثانفلرزكسب



رتلأثخالما

اشآصمخالرمسهورفبامعيررقبيلتهاسلحدبيرفىممواوأكتعلتلباالمفورالعربانسااخن
فىشودننااخزابعضفىراتوخيلولدرتأوأكاصاتحةثااإتلمولذاسغابشا
ىصالعردذ

حهاوبيشنحتتنبرأسأرصهتسخاحماأصاانا
حواإصرحمهنهاىورعنبرلماأهـإطخماكحشأ

حمهاعروتييضعبرأتكلوكرلهصاذا51رالذاخن

عهاحبيبهاغابنضعاشذقيدرحالحنرثأحصر
ستراآماكلااليروىوهووفائت

حلىاليمئأخوىااسخيح3الاسأباومماظلحاكيص

صلبارقسةاقةنجصريشهـب41ااظيرأمكلتم

افعرابنالتركافالثطعاومحرسوفدلمالاءناابلمعاقمنأطيباتاطاتايرطمااكانضلمن
أنهوأمحالهـ1ولحيشلحراسةحماخلىاأ4اتالأن4بامحوةدشوالىلذكبامحاوانحىاعن

نااأخواكتالدفقافاقرآهاليهااابآعليهكتابهاورفافيلعواكبايثرشاوبأظرخثالمجاز
صدرىفىيئالمورثبنلمؤصتيهاأءاوقدكنأصساعضلدحهذبوالحهطاتأكأحقصرالفغ

زساباوجايركاالطنمتجازتذااالؤمينكتأحماناانواأماأفالصنارفقادوأالكافااللث
كماغاكدتأقولأنبكوالبؤيألحمحرفتىلبأسركأنيكحاكالشاخالمحذاقاضدكال

ائرهنجاعندلعاراانيومامخلهانمالحرمرلخاصعفاويةللىقدمتحتىرسرارقض
اعؤىماسالحرأملالولايكلهاوعقالكافوللهاهوالمهننأمحالإعليكلؤماحاق5

سقالصركصاخهؤدظللحليففسدقتنهقاكابحلألكلنلمؤراأضالقاااللم
ايكاقمعاورفيزءكعخدمليئأمجلسالئلفاااسركاقعتىوعاخكاثقؤرأصإأزلا

ضالصقادتعاقحخشىوماالتثالأدححنىالتهـمىالذكنينالؤأالأالافاأخاطنرتتينحس
تكاطاعهـإخهوالرولءؤزؤرتدكىأاأصقاأحوبنعلذقضامكممناكألفتيحاعأصأرلمحنا
ئهحاصدايوالغعخصفاتالذغرالصنابئحدأشأأحتفاضصصدادءانححسات

هاسممدكالهاتقالخسالؤأصراكاآلحنىكادضأأدانهمءلفقثادساعكلدالدأ
قنعتتهـقىريههدلهكاواحنفحاخراسوطهارأرحلءوسأالئحنىرسراثينهـ

سوالاااؤوأباناكمتدأوتصاداللهيمءكطءحهـءصاادررلةودكارجاساااثاأالولت
صآراةأمالؤسنبناالأعنالأفثاتهاثميدوشرقىفاينداهمدمحفىوأيدبهمأاورفحل11
نصمحتىوبخلؤيهمغأالتجلعتمأماسفاارتدداشأمالسالماعنرمخجةأمواش

حبروضفارمحلاللهمتولءولحاداحمصأصحاالثهرركمكونبلرآنجاالواعمرراهدينإ

قلالوألغلتتوامحالكلمهالهماحأتثيجفاامةاأإلهـدكارمخسقوتشرتواشنجا
طولةإحناخمهـااالكديقاضقىادنىديثااطاالماماداتهااكماءاحأههدالحقاااراهدكلا
اأيمدالكثفاأطشاكقاتقاتمحكبلخىىطاتلموكاخهلهاحيمباوسابهاوارأحتالوحاطيةا

المننورا8
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نىنبهمدربمهؤحتصنبصرفمننركانلواعلىواثنمنرالمهاجربنعاصبراالهونلنلعلهما
صصقابئجحيامىأيابلرىالندقورةفزتعنسشغغمحمرللماأهلفتموقداغدبثم
تفيطلبونالنداححهمتحلنادممبئجنليوعاقليلدألضاللىقااحزواواحاباراالتشباعوا

حاعهالداصتصشراتمااوايااالأثالباطلافىوقعفاطمكلصلواضلنشاسوالخجنالقالةا
الحدودوتقوىاصلعرؤونعالسطلأنتجلالساأيهافالتماللهاهافعواحئالاطاواضوهاواسنفئ

بطيعخاقوأوكهرليو3للاصلقارسوكامكنارحمكمطونقىأينيتطاشفافىكقا
وغسراالصضامامافاقيخاوهاهوذاالمافنببغضهوائانسنهبابصثجعلنبعتهنوشخطيمتمن
أحدوهزمأهلوأفخايهزبشلعفالشيششينلمهرنلنليررواطاعوأحتركونسااوأص

وردةنفاقاتمييازرتحملىعءوقااهامنتإحهمأهوالدحعوفزؤخيبرأملانمبهالزاسؤإ
عليكملوماولتؤيقاقوبالتهمأاوبالنتاقوساجتهدتاقدالأيمالؤشيناوزادتوضقاقا

قالشواللهقعخلتدماحرجثفلناللمااالقالثلدزاجماثىدحصطاأمعاويسإالنقااللهور

بنضانفهشومانضءاماشهـاكيرقاقالهظاشتهيسعدذيدمىعفىقصبهرأنصؤفات
مووقتاجمالضهـاتاخالوهملعنماخاساسأقولأنقالشوماعسيتاللهرعتان

ررتائهيداماسوكقابالشته1لكنقالىتتمتاذشاؤكلخرهذااأإيقالمحاكارهون

فىأقولاللوربيرقاانغوأشنىاوقاجتفحاللواعرفنالواخيمالىااممشسابتنمالولكىادبع
أساالتوأاليالجنةوسالتمحاليالتمصلىرسولوزدشردلهعارولماتمكالحموااصألتهرسولكةابن

محرهـعاكنشمناكأوتسأثللماهذهسننىأشتعااصيأأنكئماخيزيناشقرفايةعاولمحهاكق

أنالىسشصفكوفتوااداولعرردشقرفحعحسااأصتمسهاكمحقدنوأكضفادنم
للهاوفاها

ثثاحاجةرولعحالةأم

دبكاؤجقىالالواآدبواتللوحفيوالمجرقادبناكأسادمحسالقبنيوبآكأيغ
أخهاخاالبماواوسجوفالحمااشمنحصاعهائمكالمالضنلمحباالاولدبئامزيريىا

عمغيبااتوسيهافأحمييوشاحكومماااحجاساأدجهااذهاكامرفىلتطماشاحمشكاسيكا
كابهاسارأودحائثسرهغقولمحلشاهوقاهاايقزوأدعالهـكرضاكااهافارحوالة

ضتفدندىالالماأناحالقفعرصشكليملئنقالةلمرالاأخهـوحعحرهروحتهـمممحوعسمعامال
ائةاماخاروأهددصكالئةفأصدقخمااياهاجهأفروبمعاشواأخجهافأالالىهالوأقإنمغالماايىا
هطيصدالمبالجوهرامكاللمححنوكلفاحامحيهافصعمححىارأاياخموعايهاسيارورخلر
الصشرصقالاشفرؤششخألباسييستاوهمرخلوءرصنترلوثاحأالعخبنند

لحهامناحوعلشلبهفمأصابكايبصنليحغرككذلكنهنهذااليعزكالتاليهاثيصلفم
غبةأميوكلبت4بحورأحمدلهتسرصحرولوالاامحازوخماالشأندحالفهمحخوحميتالتا

هاالحرقوالمخيدوتفمحىاصفمايوحااتآصتىالكورتههاااأمصطعاليممننهأقححصددىت
يرلياشنماصفمابىبهظدونخافتهنهلوخواضؤحلفاطريشالأعاحافهاافىومةأ

وانتعسضتصدقفانقالعصشانخحوقدوسعتصكأصقىلتنعىافالمىسنشا

جمساتتهىعتماواثهنوهىأنجرخهرسوحعاشاطراساذلذلايفسكشوحرصصحمغا

نجهن



ءراااكالدتاالدماعشأواءيضاأليوالفضةءيدااالطوبلةأيرالمؤمشيافاشهنص
رالصاالخامنشلمؤأصراين2بكالهنوتلذنهندطءتتتندلمديحااتولدنمجزالقابرابروا

ءالعسااسكالوالبيشاايليحطوايرألمؤخينأررأيشياتنجكدأوحسنماضدهنظراوا
لمحنضدااللمهنهـاقذبةاسناالذاتالتمحوةراياتساداءالوراتواءاجمزااوالصفا

همنهنوززيهنحنةالمحتثاندىواودناكلدةوالالمظرفنةدماالصداخاخصئواالوالط
فوصجؤةوك4ويواسبساالطحبهذفىورصشايدالدتعلوشحشيأسنارأشوشحكلض
ضنثاأصنصلتمتطاوامنحصضياظلماالعباسوألملهفاكدفاحانرخ

يخالجاممثمكاأبىاوبقانمرفثمالولانعليصعاألحنعارفآمىمفقدوقععوحلىفأعد
لفأميهالمفمنينإلأحركالاشائقاامثوكاحكلكلفاطرأللهاللمامصأمعالحهضخدخاتحس

بهكرلالممحهافاأاقذاتقاءتذلذنلمبهادفارتعتخرفاالكأوأهـبهرأعيحدث
خذرححعنتهؤسيحضلتهشاساامماقالمحلةشاالكألشناقلتفاورفمبمهابمقالةأححتى

عصضااليتركحاأنخهموأهسالعصىموصحهىدماطتظحضفألىلتوأرححممغضبض

تألهعاوامحابالخيرأيرافيحآءرجمطىأاسروحااوآنانححمترلىألىنحرفتلحفاقالدط
قدفالرأيتهمارىبلكوأالقااخررمولكصاايشخأفمنىستأصلتهأنشهـلتاولمضا

أحدهمخباددمالىظأالنااحفتكأرأعتىهاعلىوفحتىاصدشةأيتلحشبابمخوىائبلو
أإلماكنتمنزتوواخلشمضدوأغالشالببئؤلبشفىاككاأههكظامعهتجهثاوة

شديدااالالعباسأوطلبىعدأملقحسمنوألىأخادفووقحصردنأخالالالماثكد
عآللحمااركبتخغشبالموتهاتخشأججأحرالمؤوكاراقدهجموأصالبلتوماميميرذاأف

كحروهحيقدأرستويباجهـرفافآخافرتدنوباحللرسلىصامأوأليداتفاو3ال
هـاثكلتلىنوحاحسواحعنلماأصرلركحبشالىشيوصنذأركظلدالفنخلنها

لمؤءالأإلنمالدآلءأعدهسنأصثاقطكوماحرادعصالىوااااأصنضلى
الالصدقااتهـلناعأكزانوجماشأحدوانسالنرقصنلاسماششصلربماأشامحقكأ

ءالهساانشالأشاللكوأخبرينالؤأصرااتمإوابناللحديثأهذايهنلمحكوجهدفغال

كنسكلعتن11وصيهعدتهلهصللهارسودربقراهـثنأسدمىواأدقاعيهنعلىقبمدنكا
صهدهزخيبنهـلبهنأصكحرحطاحشسأشاالروأخبرتلتكالساالول1مذأنمآشك
قادللهواللىلدفادظأرتهذابلمحبركسلىمذلكاناصاحشواالبتنصقأو

ولكنلررىرالجأبخيرتتهـأت1قالحدينكصرقمالىءالأنيدكىأوقاخالمذأتيو

ىيخرمخروسصحادشأألضاوأخصتكنملترقلتاورامنكلالدتحطظقايثنثخصى
دفشيلاقالءالماانللسامحوغرهنكااارحكالعتلحاهـحوأترلااطضنركوأنسكلن

شهنبمحكالفىقؤعوغرصىحنالؤيهاأتدجمهذااهاتملاصدتتلضاءوالمن
وددوهؤصتموخرفزكتهلظوكملبكوفعلوأخراكاللهكقاقااحباسأوالهفلشفقلل

تدسالةأمأشعراالورسلهظلطحآفكرفوكرتاحىرزتىأفاطوحلحنزدحماةاطقأت

عندإتصأمبقيتوثاتحصةاواذأومخلومبرذونوتخصرهمآالهصمحكخشادرواط
الالكهوهـاتأشؤفاماافىسفاحا
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جضحهاشانأمكر

كأودقةارقةلثرمحكلهدبادظمليداالصفللىاىباألالعرجالموصووراتعراتنماكالشمن
اليضوخحرتاالادحافاماوناارجماحمساسحرعهخامخطئددآااوالجاسةالبنىا

وهووالىلثمنجامثصانانقالفهآبحاربنصحسكاقاليةعاوعدوقدوفلتكمعدنصزجكط
متهلمذجيتفاثسنهصاشاأموحلىلغالمقاشعجطلقجعاهافأدحناالسااعيوحالسسةلمدا

سضااميداطفقادشبشعرفهـافامحايخالفد4عاوثدجشاراسحىهامسهـأمخالحايومأشا
أخالقأطآهرةعبمحنافلبىلشانفاعحناعحوناشناوخكلضشتكعهدوقدأرصنامكأفدخا

سمامإشبلعينااشأودواصوودبعدوالأالعواليفهونحماالعهيردالبفزواالووأ
قوالتكذلشؤحالتخنتصقالنءالآياؤ

وورثبالهمومصدرشلأتوارقىالشححتالخااركاورعذب

ضدأحديلالدواااناروافثح3الحكالذجآليا
آسعدراكبادناصسااوسطءحتحغهعآلكلولدا

حهتدواهورايادلمآانءدصعمواشيوئقحراخ
قاثوزالثهكضءأوالحثظندصالحروبذشراالل

ينيهالمؤمأكميائلحمالمىرجلتثالؤااخهـاغونوأرجوأنلمؤنشأميهاياكشذالأتفا
لهظار

دلصحالهـفوةقباطشللمذصشاطأباكتاصاكل
كرحماسةاكلونأفوقحالبماثثتسرمعليكفاذهب
جاشولىاءيئاعاأوبماكادخانءرقدكست

فىناقلاأوزالكاوسالواخطلثااطتحتمق6ثوقولحقاسمدلمؤصنأحماالتفا

الؤسنناومنقربااللهشددسذكضلضانانكمنزلوأبعدقمورصتاالهـؤالمفأآالسقنطرجما
ذكلمأانكساليكذليمعتذرااواللحاحثالحمىدتصاللهاسجكاقانالتشاليزكالقاجا

اشنقاصنالقاكركامنابأتوأك1سأحبادءللهواكانبهـاللونجاولمررأي

قالوكعكريمحالكبتاقاعضدكشحالثرزحضاساقالوماسدنجاوسم9احلىبندانمس
قاللتهسارمحالبنلخطنيخرمماحنكلليلىارأعصثاصمااكاذالتفىلمناخهمايحلى

ححثماللبراحاهاالييدنتبصهرتبلباواشعساسالمؤصأبقاتتجاإبىالسماصأقددتهوأ

كتاللتفاكأابئأستشالؤاورأتءويكثاتمسالشالراتءاخألالسكقضياوالتندل
أسرفاالشوقتثشبالملوادرحعنميراأمزسارربهـوابرامئنأضهـاصوكت

دقإقاعدومحالمنلراطىأمسعوللىاالؤصرأميهالشفاثأودبالعخوهـهـنالىذال
كانددزأرقدأفمدبارجعهونينلمؤميهااشلقاقهياطلواكتجعااضهحسأسيامنبمواذعنلتأسأال

اقولىأنححىفراآالهثرحهـمولهااهافأصحلىوكعا

جهعنمنوجتضلجزأئم

خصاالوعلمساحضودهنوأفخلوأصخهنلدساالأبمخعنكداوكممفتهناحهاالسسةات
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أنلممحنموأبعدهاعاتمعأسأللتحاتأدكضاالهاىقانمايهاإلصظراحةأ
فدكدبحثأطحثأفعالشقلفقاتصدنجنى

عصهأمإلحنريخاالناكالدىبلجيئبالمثدشأص

وكبخافصننخمححاندسبلعوقالامىمخفطيثا

وغرجهصجننروأالفاللترببررسالحادناينلجىشأم
ستهفأجما

بعتأمنخللخفتمفىوصاقدتقرلالقدسثنا

دبهوطأقواتوعسءاماحمييتمأبثيكسو
فتجال

افسادرتاخغشخكرىابكالؤاواالتهأنا

وكاصنءقىمجالضأرفوءيرمنيااالركاجسحوتث
حثصدرجمافمافكوصاشتهـألمحخروركلىأنحوتغاقدرا

حاأجثظماحاكالحهاداشيافيسا

ضرحميميهلىنالحاحوآرعاهلالحددارهلىءاالءظصاح
لغدرالناسكالخاصناكنودماسكاأالحنأفاشحلكاوا

خاوحرر3اشحدلىء2حاخبهركافية6تماحيسأكاعالجه

اخومااغسانخنحهاحماراىاالجلاشاكاكيماباظاأحمابتساااكثراطاالإلمتافياعا
فأؤثد

اعخاواخحغنلىوانعرفىهصاجمعالثكأىولمازركا

أدوعلمجماوأنجزحسهبباكحاطوالصناحاوأتصبر

داالىسكنسكاصطثكذلمكرفىنزىلمطبهدرتكلى

أرالوالحاةاطقىكالشماشكاتقااشاداالللااوصمكالبدعرصتثانني

ظاغنللديثثتاغانهاباهاوترشدجاتتمتياالءدماوحدشالفىىألرولرمحبا
هارتوونتساتفذأخدتحشفغعها

آءأ لهومدلهارأكام

خاشلىخهاالفاكرباالبيزايمالحاللط1ءوكألصههالاحدافعالممالقاصاعنشحزا

عنهتعالنالهمهممكولهالرهآخذدءتحزنحهمأتقاتومهرحيلبعض
باالهـفووخواإلح11فذروايهمباأءالاتأنخان

المرهقارهـءشوةشمانضجاالحثاصادحياسواحلىطالموخروا

حرثأمحاأكأكرواحقأشلىىأءمباتالحاتأنأالالكم

4ضبمااقيىام

اءوأ4طسلىاااصنألورىاثصزوسعدنجهافال

نحؤاللعدوحنبحدأبنألمحمحاخاحذااحىمللس

شهوداناساىدمن1خمعفىبينالغاكقيتوصثهدقد
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غزذؤدوتالبظتااطنحدغيرصلتبسررالطهفزجت

العودصابهدقاةهرانجلضورحهأررىئمساذاقاةا

بطاأبشحاأمكأ

محآلفشالأبيهاادعطابخطبهامحربهشاالىاونحاةتجلقول3ليمولتادصاشضسولاأصهافاور
اهـذاهاالأأالفناالللحدايرصدهاامماهـغأرصدمىبهمافانىالحسنأباوجنهاالعرزفقالخهاصضةا

ليرالتاشضففاقلشابردالذث11ذلهالتودالغقالدسايهامخهافبعنيامفالوضيتهافقدرو

الؤنينأنأصهرازالهذاأتشعلعليهافقاشلدنحووتمكنكارحىرضيتقدقهدالاالهفقما
نجلىعرءنجاافزولنيةقالسوءادتبعئتىوقاللهطأباهافاصتنملكسرشأننمك

قالنينلمؤأصراإجماذاوااهرفؤففماللىالورنكاللحروساافجهاحمبهالسوعنتوسىيهنفالبرلمهااالى

ومصقطعهروشبوسبصقولسلمعالحهلتهألتاسولسكلحرونكلىوجحتأمكومش
لهاأجعأالفارثتلسألمسيواالموماقوالصلوعلجماوكهرعوكلشدباورربئالسببىقاالعيا

حدقسوافىريدهااوأمكثوميففولرقيةوزيدأقلهفوفىالألنرمصأعلىوحهازأكهرفرفؤما

فنصهـاحللاميهفىرحلفحنرهماحصماعدمملخرحبئبنكتربلجيوكفريدقدأص
كربنوفاةبىوذكنجسناكروقدمحبدالتضماسكليوصلىووأكهاشنماأياقعاشوحرعه

لالخطابنجاعردمقطخأمكومعتألمليحروححعكامحونوححاكرشعنهاللماؤطالجثصا
لتمانننواوأنلتنحوااللينانادحمتعغقدفىنكااكلالهافقماسواأشوانالحاء

هفتحييحهاالاالعقبنفكتحهـىأناردتتولمهأخحنيهحكصكعياسنأسكنتى

بعاللهصللهارسولمنصرذضصراحهميعرأثىحفمااللدلمصءعاءورصءطلعحنلحتىصا
للهاصألللهارسولعننكمكافساشوعلىيممكأوأ4طهفافيكديعدلتكمتعرفتمقدوقالوسلم

علقدلشألتمكروطيقاأىفتمالخالهـاللهانجزاكاللهتحرسكصدكامهكموقاللمويهمح
بألنسامفحارعبأقأرمحبمساأبخاآكاأفناسدىتجحابأنهـأوأالسككأمس
كرأناهذالنيتلهاالفقكنفسىأحسأريدأشأكلرفىوأالساأذللسامحمناتصيبممأصأن
لتهثالهاأبلجلساافتابتجابهذأوتثنعاليزفأحمماجلوأصلتماوفتمالقامثمذينالرأوااو

البنصئسؤجزفادقدقالفعللخىانقاحدكأعىعلىاثاالصبرفغارتلشنصاعلى

عنهاقتيثفاوتكصضيتبيموخاكاعاوأدرهمآالشاباربعةأوبعثلغالنهرالجم

نهورةلئشتصتفوذالمدلىكااالمالىاحافاىاصبالاورجعشمعاياأتححءبالكر
لمديتاؤفيفى

طتحهأيمبن4اأمكا

رثةهازيدبهشطهجريقوكأ7ةثازساوكتشحليهـاصصولرساوتباجرقووالتأ
محوهفوللتبهتارحمنعبدفاافزوصوطاللزفوللقثاماشباداثتهترزتوعهفتل

متىمنهـابرةولي3شودهنءطذاصإاتمروبنوجمهامحهانتراتوغيرصادوأجمبااله
دعارقوارهاائتأخالمابوةشولماعزخكللمدتافىامكلةاسضدحثشستيلحالمداد

حملىتأوأموكانترحظااداكأجموهنفيوامؤمشنيعمحالفانيةالتحااواالخهاب

ابن



ايماغنلعلملتمأاحوهنشفالمؤضالحهاجرااحماحماذاآمنلنبئاايئاخفيهاممدالعثنانت
آضذا

صكبدودسةاضلىمأم

واهالباعحةيوستوويمخآلبوضاحةوكلالثتلوتأونراجماالخنامتطنكانشا

مناللهـموقايئالاالايناقثرشاهـسنثكخرقدواأضهيلماقلقعرشيلو
ثاالنالدداداأعركاليدنمسانهخاآنكعروااالنقالصثاأبناللؤفرزدس

بهدمحدصادقاغاتاراالنسحافعوكأدالشبداذالاداالسيوموكءأدكأواأجبت
يثىقرنسانحىتقودففقاددغجدنهحركشأوكاليخمنوانممذممنبماظيثعندهـربتق

تجلهالعربدامنأخأظىماهذفقالاشالاافىمحوكأدافلهلفقللجواكزالاكاشز
عروىءأفأقلىيهاألكىحالالمقااثنأتلدأباللهواأابنيااحهاولكشادمحوفىأال

الهبمة5سنةمحفتنارالوتجاوالفقخهعلىعلىلأقثموجههونربفحتمرفرسهعنقخمعندنالشوا
لكرتخبرطذوذألثدحالل736وإ

ايدأالسهوأتلمتاسغعاطاأنجبنعلحيافتلهقاسكثوعأأأخرعرواولمالشا
تفتوأيمحركغثي

لباموءاكضهوكايزتحاوالاقضفىأسدان
تعاتلىومجادلمجالاوسهـعط3وسكوهمااخونساصملبافا
ظفلشغلذاكعنيتنهلمعنيهـقنساصص

فحمشاملسسديحاحولللكأعجكلذخططفرتفا
أرخادتءوأؤ

آنهااللدليهءلجرلكنتعروغرقاؤلهركاتاقاة
األدةياوهلدكامىعنبدباللياسقاتسلهفئ

هـباطىاأليتءادعآالىءرءصاقلناهروهىهاسمنص
لحيووالدنيااريتحهرممإكوتاأنالاللهأداقوم

عدورحزىمولةءبساعوالتدعاسابمب7طئومأإ

فليتالاددفدعاحماعسأداخهامائلىءكتلخاووفورعلمءوسمللحكلباصلبىأواسيابلغشأوال

حاطيصشقئافىاوبثثحتصكةخةمذالطليصو
هاسهياكاوأ

ةهـحمر896خةثهرهـانقعاوررالمقتحدوفطقورجعاهاشمكرودهالمحعقغاةأديبقكافأةهياه
بنمحكعزلاكأتسببتاقونافلشوعشلهاكةيرأدانأمهررءالمعنرساثلاتؤدىنتف

اححتاجسصكلطعليمدتتمقأرادشالدخولاوذلذأيةهحر03رصنةالمقدرةوزاجمحاس
دبىقخالأفالالئملهااصاجماالايموهوالئماتخنوصاخامتاشوالثواشيتنداصوااالدمص
ادوأرصلءأىبهالءتظفاستحوعادتهذاىقغبحعمحمحايستساالدمحافىفا

اكأدفضلموومحدأمهيرمحديافىءدلصومخرسثتساسوثخالتليتتفماهايخذدصولححمبباحمهاا
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لعباساأسهتآخجشاالخهزؤوذال1رلمقدكاهانمبهنالفراتمحأواسن
ؤهاعداأجهافىالجليلهـأحاشوخسرتلوأواللىاسكزتوأوصاكبنقحاسعدبنأحمدي

يهامحيهافشبصقولاوكثرادلقواالششلهوفةلموخلىاصابثباتخهاقدسادروقارلمقاا
وجواهزلفيةالحسيهةاالأوأخنحهاالمصد

دةنجحذيتطووجةبضدأمحم

ثابسزهيهابنيسلوغدأباقرافيبةورهاعهاونهولدكلوطقالجةقوصهاكرنشكلفيةكا
يةلاولباورملمؤشثتنتالافياحاحرب

ستاالشروقيضهولاالعادىمنحذينضالسالت

صاتساروصتيأنعاموشكىنحبفقيأبصل

اصمداقالبقالبهـ4بئحذعاددايقالافانضىأط

المرمحفاتاددأأوالبيضفىاالااباحلرااإددخ
رإتحاموحربالىورءاخهجماأدظالوا

التصاداطسحهامكطوكأضبرخاصتأئخيهاءلحل

ةاراأرايرتعررجباتلبسأحباك

ةيوأثافىتسلوىأوقسداطترلالتهالىمحأصغفي

ادتالمبماونءاالىءألىدحصطجراالراكترلى
صحاشطحنمحمبىارأرصسكارلمترالحائمبوهل

ضتطاحداحلىعىلحصثصهتحشءحاورامفجات

تهـااوديوسااجصلموءأحملةءحاأاوآلضال
تاحارالحاهااذحساصستعيتصجااإيخل

تمتاالصملاادالثتثرتموركأت111ود

تإهااالىكرألاصوكحعالضاائأالسسباذيهم

خحودورينءابضأأخوداصااعم

احقوذلنهاإطالدالموااكامأبتاأكلحدصاوبااساوكاتمرذصالوهـعستأبنإلدودأوأ

الماليهضصلدأطأعضاعادألساتتةصخمهاكأوج9ءبحدصىءايرثبنالدوريلخجحأبكىالف

لمواناطوترهـتبعالذكىاحالدلوكوأسسصادزسقدفىءأرزاالماسافرفاهسبااابارسالا
أوتوالسدوهازصوأتالالريناةأيلحاالداالصكلؤلباطوأصاافزتتحانب

وسعةامظيماطكباهروذاوحهاخداأمابهامذمشششلرواااابغهاأنبذأباروباأحام
الناخهاورستقيلياتواالاحتمالموايشدماانوامحاالركزةعلىثها

رضاثةواحهبدصهاكلشخكلحآنقاثودتأصتلمحهاصوتثناؤيةفواحهللوضاءلوالا

االصلييناكاشروصاواسسيبناوألىلتاعاالغ3ءتاكىكرارلياةمانتعخابوالرت
مدأوممءسانههـأطريرارأيةلمالديجماأدوهخالفااحءستعاالحاوأشعاملص

محيلشلااواصهاللدثهاوسالوسسشأؤووالماطرمأاضحييأناالريكبماوكاساأ



مجدكؤاشانوئياشامدشؤاءتهادواالجالمواظبةعلىوالدلدالكاهياالإلهسنفزنقل11
ءإكزتشضبواابرأتوهوينرلمجعاببزضباو4أررررغرفةحرالفتىال11فناففرهقمررا

المححئيئحلطباولكلأل11مقاشهزيانموعناسبب1اابهاالصاوقأمموصنردينلحاحصراالىجمش
ادهطرد4للتوراشثطاخالصاطبعىكاصرلوسصوانهااتهيوكفالمخبالاللةأشاووهماال
سائلإالأوامجزأنحهمواطبنمظاظهمرواكقذبطاللنثاأعاكالوخاتهاامادينفىصتهاورجال

االملكةولماألتحترافواوازلكهـلمالهـوالكراسةأوقماىفركوموشأفيشوالتهتيباكلا
وأرسلتبالدهفمكىلىضيماشبتصدابرتيخبكلمىسجاعدىالااوأطزيغهبنهاواعيان

ءلطاكلرواخاساعلىلسلطحياثينارغرأنألفءبروساقليممارضوسدينقداا

ئسياطاخبهحتاإطاارحهبامحآرصمتفاعياوحاوقلباوأذالصاغةحلمععبوقاتدهافأعف
مادبلالدإلسفاؤالصحعوتوتمكنتعليهاينصباالرؤساعالنامنبعضاأشحهلوقررت

يالناطوزمايحشلمصاهلابافتىاهذاغيرأتأؤلكاشبهاادءثبالخيابدلبالأزضضاسقبشاو

الىأكذذااحمرفاضطراسقحثقمىاساتجاوزاافعاخلخأصاتالرزواصثلفاالدالفقاالن

برليسنامجرصغرتنىيرةادبروننووهاعليهالندوشونمافنلىأتلياحانحلىاميبودونمىابناكهتا
انماضلهأكةالمادهذلحياتهاذاضقاءبا835صنةخلوهاسوهحاك

حميةنىارشجمةلقاصافمحبدبنلعزحاعجداكتسرابىصاطاآبشةاامةآ
فىهاوحمومحسسبههوسمحهـتهصدامحدحدهامحتولوسلممحلللهااتعصاشمرسولاأمثازيخب

سموهحبالتصالاأخرعرلعائثهثنورواحمادكرحهاوازأقامأؤقوممشاناركعدوهـا
افا1اتؤلنبزانجضماأأهدالمآفدعاأبالىعخهاد6مالحزثقحئدلالصدبتهاةصهـحدأ

وكانتلموماامحيدموخفابحءاللهرخاطاأدبنعالء1جم4اصأبرتواطاخهء

ابه5قدأوصاهاباشالوامانجا6إراسنانرمقتراتءراؤيتزأنآوصلثاتافا
ايرؤبمحدالمطلجأنشثءاطكتكأنوفلالعااألصصعارلهيمآتافمححرال

الصرةحمىبخافثدككلنىبهححيىدةؤورتآفيءقجشةثناولحؤدعلةإررهو
عبدالمطاكتءانجقحضأمامهثع

اتوصأحتىضفرهيعتهاىرريرروصعغركاعلىةخشاكأاكأاصتطهالىأ
الالهـتكوشدعكأنفهـللبذهاأللىاازىكانعلخذهاةأنالناارجمكامن
لتمصارممولكاتندممشقدآلهـندالتكوأزيئصايدشطالهار5محندمحيسااأاالتها

ساتىلتاصهارصولزؤنماحماعندهخمافرالنلىلملميمودافلبىاهافخىلموصالتا
تااااسوهىباشداارحمنوعبحااللهالمثاعبدولعارقوأحثااقدكااوي4شاأمبنا
ينلمحذتاصراصنلهعهىذأقالدالضاكدا

يهلدلمراأصاتكفي

4تحاوعنعراتوتهالنبرولعحاقاأالعرااونعرأتامنعرةتةح

اكأكاعررأياعجحأحدعبنلمصااخلماؤخلأنهاقاعهااوايألحيخاالمحذتخمهاجلهءذأتهـ
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أيىاحيشنفرأخلىهدامىمنسلمليهقالتألصاالرسوفتهيرنفاوالنافحنامنكعوت
اششذلثفقابرفقحلهبنسالم

نىماسأنكأظانلركالالتموالمزأصدابندةءديهذ

نامحدكبرأباعانلخدهنةالراخرافتهصباك

خالصابنتضماأحال

نشأخذتأباأحمارابارةعرقثقناركانأماولمشارسالعااصاشادواابعاذواالأبه
يشولاهوقبيلغاهيحححهاأمحيشولمجتبححبماوكاالدأصضرأوهىهامحنحعراثم11

الامصافبكغتاعلىوزكاسقطلدقدخضوأل

لمفياناذتحنتتذصااانصثيشكللىةأماتءبر

نمحدىكأأطإرصاوهدا3بحيدهـاالرالمافاقج

بأثاتممحيارمكاانهيعواةينهواةاعوخدا
سانفرفابكلتبشدواءأشثزهمطعتؤةازو

النالحدعرغرهـوالامهمضأرفأعرأبحرااحر

نوجميرةولبكلثرالكداخراأبادهحصنى
اتاالزىحناسءحرما3حماحثسامأآعجنال

لمثولهاششتوسهاشعزومى

هرفاأضمراالىءأرتهلشلضسكاس3
عاطرححبلحثتصافاخيكلاحدقلصزت

هـاعاامحآ4رلاعقضسيوخها1هـوءهـيمنقد
رلنهـااالكانخرااههرادررىاقصاديوكاعا

يالمخاربماظاصاويلنهممسمءكاقعاآححتى
شمردافى3رلحسحمبأوطاحاللءكنبادوا

كلحأصريفشاطاسيةالفاجمخاامراأص

برألةصالوحوثتلمنالثطكافءرواتاأحاءلسادوتغرتححئاشقاعفتأل
ثارفوافاضركسطثبيبقاببنحماأناحصربأفءمحبدخمانقمناأصتىمارأشراف

أشعارنسالمطرفيضدطااليأبراظاساأحاقادهامنجاهانبدمصخاحاثغأشعارسااا
صيتلنفحهيراالعزةانماصلىااخريفاأختجدأنتدشتقالالمعرب

حدودفالشربهرحكمظناوطلحثاتجرحنااطكمط
لمموداأوجحرحالكداسذاحاجعاالذاحمبرح

االمامثالشالضحواحوقدرأتافىناخحوالاايجمذااانحاللخيمهـالمضااصلوامال
سرهوقوال5دننأنجملغاواوابتعاتهاشرحملحلطامحادااقاافضلاابىاضلينا

فيجوحكدلبسحرياسجعهـاسأوصه

اينحؤابنتحفايهطتعلمصكطةوأب
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بهصعيدلدظبنةقاأ

ولدضبارصىصنهورقبكنيحهالدماأتكنىولةالاشضيةاناكبدشميصمحبدنجأثيمبنصالعابهتا

قتوجخللنتأمكلوأمهاصحبدأيقبزبنصرامانجاخاللدبههمعدصبنصهأنجايسحيدشا
لمنهوراتالشادامنوهىبهىبروبهكاابنبعروظدراعروبنشولداالاابريراظلدأم
الكدممسغراصليهانبنتحربناعغاحيماياىمبخخااناحئخكطقدرالدبا

براعذابةشعغليموساتاصألتهععرصولنهاايرو

زتقةضأ

دثأمتىحدنإضىاأوالفالةوةادفآالنخخوةدأصدأختلنشتخوا
اا

محدبننهروىداتلححذااالبعىاونهنةمىبهىتيمبنبهنسعصازتبنالحارثممحربنالثنبش

جاصعدمخاقوالبالح4طتصقتهأمتحرأنهمحدااكدكأدحايهقوروبشاتيئطاححثاانمنحد
ومماروتةصخالنشاسناباأررسولهاتعوطعتهآفدخثاخنصتحاااخشؤقتلاللصطموسم

فيهيبولعداننقدححثموسسمهكأصلىللهايىحالشلرساتقرؤيتلتأمهعىىخأحيه
حتظرتدالتفقالليكهستهشريقيل5صحدفلمطلبهشهفسرأقاحالبرككعسشانجايررماتإفحها

ظاءكا101
ررأمى

ورلحفداالاأبنسباضأبه

كنيرةوروخأصاديسخةاديهرأهاعىالهليعروفنعصرصايلىشبهدعابدقرانتكاا
وتدوربالتلجراوىاوتدالعزهـاخنرائماأودرلمجااسشختوكأاحابحناىحهلعهاروطا

غهـارمنشؤسدوقدعاليوستهااقمصلىاوأمازذلئضاتتيمكللىالناوكانشغثشرولما2اا
صالالهحىداعمافتمالوساضالمساليزجماونعجنتسلاوىرأإلشاهـهثئكنخرجدأنهـالا

ىرقثسأارينوالجرينيالووحرنميرفذهبناااهباوممسأللهككللدءوسمثاالت

قومياالشرضزحهومدحتتفخاصورينشصالمسالحرحورجعانحهلسكايلزمالثنكدا
شالحبنغحاثبنبهصحدقتادةعرفطقعبئبهتبداللهابنصححنرائما

مملىالوسبهشانججنممبماالخطمةسبنلتسدابنمىنجكالا

ؤعدذكزوشحفياكنرلبيهاتطاالحوكولمبحهسايتوكانفجوخرراسءنشنات
لدهماوقالهماسوطيناسعوبلفربحفىالمريحةفىوامحديهفاسحددصتهولمدهالص3وأكانأخوها
فحهاقالالحوصؤدكشابامروصالافاطصتىأجمن4نجوأاالحوسأخومافغالباألتحااخحاللد

افموعروفهاألىوافهرعثأمعروفايلشد

دورعذ11ةوغرتوقدبزإلرتىبعدأعرافوقدأكرت
ألمحورجتادرتباحادكمحمجعفرأمأشأرىائورووال

ورشلجيبجعاالىفلبنءجيغاصمتتلأليولهـااأتورا
ورسضأنالوريررااذااخوى11ذماكخضؤؤاراوإحفئ

يميابماتباعدؤأأشيتاصنكأنصتأتورعلىأنى
رارهببمصشوالمحهـشيااالحوصيحارشكربنائبااتاف
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بىديوعندابؤقةاجفىأمنفهـالمهوفدمنع
يقورامشافاعابأصفرمنكلألاتقيتهصوطابمشعالك

الحوعىادالف

بعدىهـذلءرألىذاحنذنهـهـاليشأغفلمأنااذأ

عندىصبلىكةدينلدالفىشتمنبلذاانخمحا12

اقضلةقهصمواليعرفيافعالتبهالوهقضشطيهطممتنقبذكرهامىوسكتراآولما

وكخاجةوبهتكتاباقدوضحتيكاجملرتفاشيأبتسكاافالامنىخعغاالتىالغخمتمن
واليعرفهانفتثنهالغطدمارااالفحقهاءالمرأتحقاوقاكا1هقونلوكلوقوماشوفاقتوقا

تواهاوقوالالضاستاناحمتىقطاهاواللارفايأنمالفلءكأأمانعغحكاضووصهاوقا

سكاعماااهـاساثاأاانمقاستلحموأمحثلثموكزادارعثاوسواوكالساصغوا
ذشوأنتسرفوقلحاشتتالمحاليخودلتعماااتثحدؤتحوؤامحدشااوقاباضكلليهنهألناسا

ذاشأنفوقلشدشالقاأيجعميائملخدوفاجفرالمتالتتتولنتعفروأأالتحوأدصا
3عدآنالصورسعى1االحوصللساعقخخ1االهذ

الصرتأولأماجمهى

اكاواالشرنسروكبجىوروبسأوريشءإطسصةولحرخغنتصرطىينتاصامنو

عللطهـالتحشافءححراابهسثاالفكدرأقبلضاؤأبطحكلواسمتصاثساخهاواليوت
فشاالللخومهلعولكطبحفاذاهوايملفىايبمالمءلئاحلىنرجصفاطمهالحمطوالطريبول

بنكأسأتيئؤلكاكلهأخهـاقابليهللشلضوىحرالتمدتأبارالعولكاالاتياألبطتسا
فىنعثناقطوعاليمووصأكبركئرقمنفاث3فطصثىصذااليلدنكأاهاسافقالغركذأراحا

اذااطىنسالهاحتثالتتبوححرااادىتهجهايدليندافاعالبهبودهجيتأصحرأب
هدايظشريطنااسقتتأبطهـااصحمالقاكيفسقلنائباأتااالبضفتمابهكأ

اللض

حيوتنهامانأبطواشفىمسأغابهاولطلودعماجوتمالعرشصاعراتنششماعرممنو
تويهافجهذلتومى

ؤمالهلوكننجوةحموو

عيتشىأئشادشحعرىلست

صالراءأمبلمإشآعى
اصالثخالفاللدحواماردءتورأم

ذحيشسللفشمحصدوالمنايا
اليكاخامحنفأى

لةاتكصءكأخاتلقل

تكذأغيأفىفدناتطالما
ضغالحاحوابعنفادحااأمسان

سأالتهنخبهدلماذالحضسهـمضى



96

ملدعنكءصبرساعةفلبمءليت
طالبالمناياقشحتينغمى

يفاأهالنروا

بئرخانثؤلهغاافشانعمالطحاسنأبنبهبمابئابت
خاالنالاحمىححمىساروصاتداظوأوىلهوويرس

التغردنعاركثيرةشوأاامسرا

4حعسبئءجببهتصابئصألعدبنبنافتةءااش

عجةشابيعتاظروبهتعركتيحعتصعدبمبهتا

ححرخمعهـهاالعاسالبنسعالرسوصضصظرىالعأكارر41لعحلتمبلمابهشخلفللهابهشبدطدعةوهى
نةمورلرقباطملأسموالااسوقيللموماداالسبقاتااوكانتمرشيىاأرضالى

ءبشابرمهـىحرنجعصوا4لبهنموعشرقاالوظصنتأنجلحددس
لمدينةالىا

لضكأحامنامحببنااللحئىاسسدششهخاأ

تءوحخاطويوباتأمحيلررصهوفىرآسكانخابكأكوسيجمتضكالنوأ

منكاعمهأخماحاشسشيعبدبنيةأبنناأبوسحملىوكألضطفيأشتلهحصلدتاصلىاالوقصنحاا
اللحربقخلموكأرحلمىكأثلسأمضثحسدفظاوبساظاثنواخوتدانوسنيعذثجاروكااحرب

تهاقرلىمىفا

لكمىمميىالطرويخالدزأندلأب
ثتربارروابنكاللااالهدوناءو

رسهويالقوالسرتكىالألقخاحصزا
خما

النواحيماشلىكامنيرةترمحض
الباسوالهحابحديلىالدهريهمعألحل
ذايطبيغصرولمأمواوقع3لط

هربوالخىصاحلاذاعخهوسا

سحبرضالتحعبفابحييمأالإلحكن
منكبوعمركنىعممءعزىفهمأبفان
هأناانجىوهم7فرمحتوهحمأصوهم
أرهباذاصمىهمحمالرهوهمتجدىوه
بأعذااصثىوهمكاشهمرمححاوه

حذبلماممافالاهمفاثلسمخم

عربصحقمعخطجبفهمناطقمن

بححمعلمصيىنهمفارسنوم
أربمجولممغلبفهحمردمنو



والموبرالنارخظهـيملفيهمجمفلنءلم
بضعداببقحهحمخضرمس3ر

ممجةالهـاعبدالمطالبسهاصةأ

أبرههاقالونسإخفرونزوشعرءوغةبيووقوذصوفصاهولوحمالكادشصاحبة
اتصاذسشوفىآالبدسالمقالذالىحميدكأاتتجنحميشدممءزساكأشركأسخهااحا

المجدعنالتمطىبتساقىشدبرقفوالنالهأالهالحاالحى
بارمحدجلفاساااتاييوتهيباحنشالرفايخومن

الحد14شدادضقكلنمتىأاضمابوابع
بسدالىكأسفالشععناذ3نةءخلىالفحآضرالحارثأ

وجسدمنلماصالنأطيوكلشوحوىومماوقتكااغالى
داللىكتوانكياوسوفثلرالقبراالناسودساكس

حمدنممشاحيشمامحشحمبصوقدمحنؤينالدشالهـة

تعالمححهاكاكأللهأرتهاهروائمقؤء
طمفاذااليلشحولاللداأنضماتتثوأتكاووحدخاتأصاشوكانتمابدائثناتأطمملتحن

لمألءقاصرختووخاقإلثفىهـداحمحمامحاأشايرلزاليلممتشوموكاتنخمتأنهالا
رأسانيتكضناأؤسخةعضرينةدهىكدشألصحهاادههافوقعخعخياعالهاويقولخذأ

كأضالحتاالناشقايهابراالصدئاااعرتراذااوكاللشوسنأشعرحوصد
عهاألتهالجعاعهاركىفبولى

ءاتهالتلاطاء نممحرحماصاكثبما

الىاواافتالواأقواللىءةأسالهتيرفولطبالاصخاتاكىأتاراهبداإاحسعاء
سالعحدأعىلرزعاتسازداىااالحماسلدفاشلدفرحرحندكءالذىاخاماصاؤاذليىسابءأ

التالتهااأقىاأتيمممىهمحدرأقانملسوءتالاوالاخكأدنههاتنسغصاساادرر
عهالنهأثمارلعالسفتدبردبوألتهشعلهم

نساصدالحالالسااسمالخاسا61
مرلدرخسؤ

سوريلانجحةوحى41ءخوسنةوآلفحت4041حنوصديندغتومىفروبؤهـولت

ةرثوسواليرافيهالعسأولفسكاوندعرلكؤحاامحوانأحلىأراليىدوسا

كولمالمذفااللآلهاشارلارابعشاصلبالطيرثزارتلىالىبتسيدتههااداعوكةانحولمحوقه
ورتطالتأشطدثحيعةذحااتمليتوحعالهاصهارناأاسهارتجوساهاابفنن

الرةحمتعواخهاشاللطؤاالانءعليااعنماتحخدمتويتماداكالمدخلجهياموباخيبهمطا
صالحنذشفشأنقالودهبييندتحوتضأيهكلاالممتنئولاتالثخاعختداسخشرفألنءصدرالمجقلى

وهبهاأكاقبمكذاهاوالعطااهاحزتارالفأأللمحبهاسفكجسيموخحلرالظموبا
امحكالتولنذقبتمرسساغورالمرنضثوقهدفىووصالحداعخاوبرقاوتاكآباالسكلخرا
حاهـمتوابهاوتكاخيمنضلملساقرودهتاالمجفئكأامننذفداللجالءإدزواقموععنار

اال



السابحشارلالملةأبناعاليهاأ5441هاوسمنةكرعلىواالمةابيوطاحمالرجاغناماونثهأال
كيصىادتسالاء05وسننمارسالالتأهاغحرممرقدبناهأقاضلمالاابالخافز

وكمغدولدوبارالمنمحبفىالمليهابمااأرأالسوطنحأدناكاشوفيشلمقابحكاشا
فرصااتيعزننورباهنبهنعزفاتئالثإخالأشرلنءا

ءجمهوفتثههوربورآمضااأولغالث

عوفوكلتثبتيشففوتحفاقرعاؤلهلغاولحشعنأيحتىمبالثتوكاةوسروفصداللممحنهر
اتو31تصالصيأإىءكرالءاإحماو3ورستاحوفرمسمموذبارعنالبل

لىشادذأحمارذإكصالتثارؤذلموءإسذياوبنهااعنبيباالعدكتح549عهاسنت
لهوأهالوفاقزدجقعبدنحواحزبللدالاقوياحعحابااخعممنانيكتدقسحناحمهاوفاحن

فراحعارجعوبرأنخولةاأحنريبأمنصعولةاافاالولهءبمايزوقوخرحمحاءححي
الحكأأتفاأحرى4نرعأاحوبارسكرهءسايسرأشمايقاخطرداطراكدوليهطهـو
لموامصداوالموراصحححماأيحاللجخأصاذلنهأألدالظلمارأؤلصةبشرنمةنعادحكأ
ربىالطودينجرثاوأماهوكسكؤوأمصصسقوعاحهجماالومخشااحذواذكعود

نجواالناالئيالاليمعاحأدحماتءاتباالصرأرباأرتوكلهاداحعخارشكوهمالبطريهعاو
ارصالأبهاأتفاالرهمأصوجنرأنلهماريبلرشاوأينأةمساداوأرسلوهمحالرحكشرينهم
ضاالترناشوحماالصزأدتتبأننطلبالنأرصناوابهـالنهبئتاقخلنارو11فاصااذايطالبونصألتيم
تيكماماويممنشسادصارجحاالضحبئأعيئمحيناأضاخيدأنألصعااوبكميجأتتورنحنا
ءراكارواصدأناأواأمىكرأحشارصلذاوكتافهـمأدححميركاأنأنهماطلبوارصد

لثمرقااحمهمااأواقارسلأاالالحرهفىحوهمويضلححمرأنمسوأاوأرسلرسلىخعا
مطبىاإعافكمأقيءهلؤاللموشا13اوالهـكبااطتكهعاوالعطىصضاهـاللدأولئك
اأأولغاتقواللحأرساتالعدنلدوالترابووأروهملقالىمزشاطولرمرلاأواصاوعند

أنحهمأصأوالماخمؤحمحضكمشوءرؤساأرسلوأبرلمالدأمسكوشاأأنشنجوشحعيكتم
لهفالتإدرولتطتأرومححدفالثآلهملخرعىاسالدقهاشباحرعىفيادخلوماطافاااتص

حمبأمؤأشنمومنكظأأنمحرفاتوسضرعباتوحملمتارهيئادالحممتتحباواحتعذا

أوقفيتروالحرزويجمضرولنسسمهحأحاحاوضلرأرهاساحممصطإةبىالصهااواطأ
الفجلآصمازقاالأزدبمبههرحفىلهـاالنتلأرؤسهـفىخلىاتءااسءوحتخاتةا

الدويفليانابنهاوغزادوأخهـاحبمخةسضىويحدسنتهاكحداالعغماجالىلىءوجمت

الىجععاحوعاوعطصاطوكآنونأعاركلمانمولأرسالعاتأخعذتاتمدر3ولماهمعارتو

لهيتصفرمنصاةلمووءحمامكنيوثممىةخعيةلةحزجميالمبتأوأناعنكمأرحلآلاليةححز
إطمايبانأولمحاعاكرهاتمىلسرعقأاخاحوأرحهـلومكلىلمطدباالجمولعكللوطعرولمافصروا

يرففعلواحدلصاماطاباتحونشالخرشويا3كلحامصايدوأوعدقملهبةصقاووئقصوابافناك

اأوأاقهمأحدأاتحهـربهلحإفالحرامنوخوفراالخارااتفاهـمحالحراطنالورجغ
لىدحدثباراااأماوضثاقمحدةءودؤشهبخأرخهمحأاثجسكدسم3وقرؤانسثرهـ

امسلز6ل5حةوسلواتأفىلشتجقهانهاناسهكهحويفىالىحانرتادسفجعتوا
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السنةفىاقساعدهاتشالمذهيالمسحىاعتاصآدالمودامرغتالمذكوالملذالبنها
لهااططشياقاحبتوسوصعترفيروطنرقسثمبراطوضوالجمسطريركااالمذكورة

احتهامالرؤسطخرحداواأخلىاالمفاصفسضاتشحأواتجادهاشلنبههافماباالقدا
سةاديقاوالو4القطاروسهـالمناأسمعياناغأفىتذيسةا

الدبهيرحانحوأمدالماساأةواصأبروصرالثوايمرنيهوإشةلجسياسأ

جهاوادزابروصودصدخحضاجرهافيلبرفهخهاكاءنمدالضهاكاثحالوتلقرفيشتهصتا

حتلشبهنوةراعهارلوأعدخمفرحهابعتفدعدونارجحتماتمآسحاسوطوهوشاس
خكتهأتنهرلمالافى4اتصاولشأنالكندرطالهاولماملذأجملوأللإلمو4قاساسساس

وزيرهلحيبتزابالتغرأنالمماقيكلىءلمواالورشولملمانتامحندركلمعشفىطامعهـاونتط
المالصنيولعاالثإنليباشالنلخا1يصرخرنعاجهاد9وسبراادجوعدارأااضطرإ
فشمئاالءةالهءأاسصالصداعومحممماأخرأةامىقفجابرلهابنودوسادخلمتأشؤتلبثا

1دناااكرهوطوسرانحاليمفأتىدرسكاستأخمااكافىؤدروقضكاالصءلهعا3اصنت
فممسعأأاذالاتوعصلموالكبرأادحداالبنبموسادحدااليدتعصلشو

عحاالهـافوىدهأوهءلمهـاتتأندروصسكاحمرحسلمخهسفادأاحمهالمشا
ثالدددممحشالالفدعاأكمنءضعاهملهالمجداحدكربكهماوتوخيخاغرأشهايهعاحهبطأظامن

تالمصتجل713وذلئسنددكصحكوهابدونفذباعحموأقرهمءبناأهأولمياسقتات

حسصهـأشزاكألأوحنم

ارالمتصباهافىكالتاحاديرشاالباسمرقالمللفؤفىينىشاالالجمسليبنإسرلرحيالتمجمبما
ححالرسطشوررطداطالتثصاأودعطوشفقوالنعالهابقىدالمنبئإلنانايهاأ
أطراتحعأوللكلطحاامئاأعلتحسدماحهاسغاطروعصرقىاظرف1رقة1نكاسةأ

ا
كالسنةحترامهاحبكسأأصحكائددجمتاحدرمخوساأخمحكوالهـفاتالاشادكرا

رينحكزسكليوااخبغللحتطمامحرعاأتأخهمالماجكيهاصالعرصقونح
كناطاصشباحلنليلةولماقدصشااشيغعرادطوالغرجلضرامحادأمساولفيتخد
كضنارذذالاكريصصاقججلوااخاناهألثرأاكأحتىشادأدءالسدالنناناب

اكأاحنثدوءأصسآحظررثهااحمدالهشاالألجمراطوخحاالشأظواالسالرباحربا
ولقاأكمماتساشطؤاحدابهدماشتاللقافخوضوخرهخ

بعلنونحذارحذارنممفيهاءبملولآالدنيا

مبكللفعلطكمفشولىتماصيغررمرف
سدرمحضوفىزنحبلواحهاعضممدكوابااصخموأاودأرعليهامىيومالاحمشسدأنماشالدهرب

السافلينآسفلاعلنأعلىنوهبطبهاأخلناابارتحوعاعوتطلنحوث
االحرفىاافطكندأناأشزووذالوالتهريمالياردححمومنوظليموومالفظحماأل

الحافياقلمانخآروايخاالوناإتداتمللرضششأحقواآاالورإرئماداؤأءؤءركأكآا
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مموسلىحفاحزط0781عاميلرلاأرالعشدهلنى1يدانابعدوااالستئالنالمىد

لياخافانماظوالساوسابى4يتعنأعانيخسثحللنسرامناااللثتفؤعدومغلالادا
انةاكفءأإوردأثالححرسشضايختموآللهمةنهـرأبيخبياحيلظىحتىدأندابلون

ويمداكمالمتقيخهاوارءلبرطاوأمانينالرلفعصضوبدألهـأدااكياداالالىبهذهبءمحا
لبرسالماابقيقهدهافلينحتىلملظاارحماجهذافشوابمءشررراهدةلتثسالرووساىخماث

رروربأانحنارةساخوهرلةبريأمةطاجمأسنةءييالفرالغروشسابيوشيداأصربال
وددخاطقهافىءحاكآكأزبرتنضالاهـاالخشءزعاشموسألرةاأناعابعدهبلبوبقيضاا

احصؤلأيتإفرأيادهرستيتواالقدصحاالنوأالبروداشغصببرثا5نهاحكميههوتغرس

فالضالمححبهبيدعهاسداعواكمامباماأصااسحرعلىباالعتااتحاولوكننالمشيا
مأالذهامحدذالثتوإتمامدلىامجداعن

لزنطيةرةيكلألمبراطوراييث

طحارهـمااللىوأتالمثمقرقباوا3081صتسلسيوسىووفيتنزي357أتيناسمفىتو
ولمادواالقإصفىءفاشحاتباالوتلمرهـوالاالنجحروسكويرإنيعقحفا

هامحاطذاحتىاضحماماشعىلمالمجاشفقا087صنةصخدعاطبنبنخدالةوصااليمحهداات

افقحرمدءصلحدوشارششاشآهكلفعشدطمعخحدهاودااسعصتاسدبطرلضاوخحدراا
نقيانمااتوألشقؤالتالتااالشهأصتمينهفىحعاتمحي787وفضبهمحالخش

احموصلاسنتخرمحثزجمدتصكنهاتخقصرتفىارواان097اسنبافالرشدلتحرقا
عفبماؤاأحملاهذااخاساتنمىوالالخوفبنهااكنىشسكللتاالىتستدبالمملاالصا

حدىاوخفئأنقلىلىأوقبلتكاؤاشايشاالاعدأطثهعرضتاخهاكخلقفقسلىحالباععتضص
لطاهاءو308كبرشالانهااورسمجاجمرمحياالضايخأنبللكندهـأواليابأحدهخات

كتأ308اتخضلدحاوهخاكعرلسكلألأتتحاالحصساككاطحزيقحيوس
كتببعحقهافىواصسنةآسمن51كرلحافىواعيدتاوأكاجعلوحاقدسوناشاالثهااا
ربخاأرالاا

موالوناصطيهةقيماايهيةوبالاليهباالولىابلولمجاال

أيرزضكاادبربيوااحطلدحنهمالافايرحنافتعنت5عستصضةأل14والمخض
خهزوالرأغؤيةصلىلجاأنجمضرشمنكلماحنخهأبرهحمرهاشطساماااسنيضالهزوج

الاولقج01بتاحمااربإليخافىردصاسنحاعراسصضألىاأحلموواصهرخاكراتاالو
العاسلرالابدلبدهنءالالثاأرثهساآلغعزلمجيئأدمحاوالسنالحاطهبيوداكللهاهرىل
أبصاأهانجشوعنولهحلعنلبكريصتيعداالشأحاهاالاأحسالماثاوأخلىء1واحىوكانكورةذا

كوقوكفاالبرفالهاتتالأخاطباأأورباممبرملركدأحيءحاةؤاالطكاأصغرأيخ
خضافخطتخكافاخهاحءصاالتوشؤضلأندحهـابمىلحالكأاكاوهاالخأودسسخدأل

صمهمومبابرتءالثروأعهاذالحفالرخيناكاروسوحالشقدبلعيعرهاسالحادلهحمثش
اقحاجمدكمالصإحاسأنعيصمدلنحضسخهرحاخكالبرااثمسافاعاصأحمهاو4641وصتت

اأسادشهزطىعهوبصكرضلرفخيرتصنمكهلمماالحأضهـاوااالوجنيزال
الواننيراا



ممبرالدوأاالأقسمالتىالجهاالبرنسيىأفاالشركفعنعتقاكئراواعنهاومممنطليطلة
علنفاالملكةيباعيقوروالصلببلزامنعلببلصنتكنلمالمالالعكلىعةطاوا
منوؤسماصااللفاولللذبحراصجيخععاافؤسخيماأاداصسلمالتاتروشااننا
أشقهكوجتنصاالفيتفهـتاأماهىضااصكزأضسفزوااوجرونوشبدربالواأينخوبتز

أىنالئبتشرحماوخداديعماطرفىآتكورالدلالاهـأنرمخاطاسكعنروأرفعنحدره
خيهارنةعلتحأستماآلشفزخبيويرااعلىالثاالخرنلثاافحرصكأساولأئ8641سة

فىاحقخلهاوأالتسحيلىلمملكىبالواركمااإناوشلملايطاقأنلىمحلعحاقضانعاهد

بئروطيالىاصرممطفالالرشأاكأجنااقررحقاألىمااالمجاسيبثالايضاحماواؤصهلزربعلخخيا
فردتدادساالهااالياسقواطالنهرآنالبورتعاشبلثالقرأاأخمكلى5االكاواممدلما

مولاربفسهافردتنباشراالصأنفىوعرختعبألهبرشموهاباطأمماحغددمخوشأالبرس
دعرومهوفمناء96وثالنسنةارفامحمددرفردنندومحهالووقعبصرخىوععطا

الايشخلغاسيرالاكسنشةحاللااذهزنفاوالثطيلهدفىالص41لماحقوضاختصي
يمنتنماجاريالكمابرمحفاأخالصتصدولادفرددوآرسااالديرأدبتفصسإتجتلت
مؤلجخلصفارغافلبسالماتوممنياقطارماةآباهكشيهاربرالنححيسرأنطمدومىفرد

نخخرورالمرهـدىصعمأقاالعساىالذكت4يعزذلمماسأءرفاسححكاوصار
أخأالضىلنفا941بلصنأيخاوجوشيوثاراد11مخذفأفءركآلالصالمدتلف

البالدافىفانقسءالوليفممهدواوجعلالمحاهدةررخاخابموإىوشااأضاعخجع
أهافىااثلياتقيانبهكتهاوفايمابيوالملننهرأحدقغرتاخارلركريقسي

تأحوفاروسينوبحالصى741ءمةوخهموأصاطاعضشأمأوتجتبقطص
تعترفلمشتولناجربصان41ابالالشعافاتوركتيراحمامفافاسرووصاممدولموايرا

شعتنمومىوأالقدخحلجبوحالنيرعاطلالصاتحمالأنمؤساسلمحاجرترالاحدمالغالباهـايوأا
تابالاحاليقوكأدتااالمالنةرأرأرتدحميزاالراؤثاثأصمىسجانااحآكبهالىسأعالكما

تأحهووقوالحداعالسركالألخافاسالهـتنرفاخووفىدطخصرزوخصضاوا
دفىالااالىخفوظالأينعحالرعامهانحهاتبخيماتوكاتعربلىءكأشهصتارباطرو
تأمبطردلمذكورقولمكمقاوسياصمتىماللاوتالنيولالسباخدماالانتىالغاوةااومتيىلدكتمد

كاولرامشالديهأشلواالحكشادولالاحاالدثرأاءاالثحهالبابراضلىءوالساتلهقسطماحهورا

قانماصدهالنحايمكاسأفاكويوسورسىكرصويامحدازادحماشهغواذالعفممتغ
صااذااللرفالوسلراألناطافساقتوحاأاششأكزمحديركاأهاكففبالسوااللزا

تلمصأالحمألستيردارءاىدهمادبيوءضبارحماصالذكورأاحاوأكرسضليهاملأر
المالوإيئافمصنتمللدوركايشطامحارااظتنطاطاأسباافىالسةجاتحللكللحذواهباالا

نمرداالطاالكرسابالمجرمننلورعلعدل1سكابينالذبادمحسسبمعانالمزلتوإلعال
4حمناسنرةوفثهـائلالتاومحامحىبللارعغلإينعةحمابيوايراوكانتءسعاصدعلىكليروسواال

ممذكرهاكاحكلبونااليولسبااصتواالالمححرماىالمؤرباخلردباتشعوصوعامحبوا
بادروصيمونووالوسصلىورامىاصابكا3اقألملحاالموأماهاتمجبونمرعاياها

حباشديدااليعرلثطعطافخطوكاوعطيمالحردالحاسأفةثلعالحهاحاايثوفسخجها11

فنعر
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هاوكلأعطالحياكلبنشالعجحيةهاوكانخنقواذالثجمثلئمايتعاباهادابهنغيرأكلمابتةراؤ
اوالدخةاصعرآسكلرووضراورزىعالوشذالةفيهنشمارحخاقهاححسىخلقهايعالحعا

لرانلماء7ههـسلويهاةأالشواالغالبرصاطلمحووحتاكأفأبالاكشاو
الخامسركلصوسطواالصبهاخهءولحلغاإأوصترأرشيدوفبجشثفياواكاشااناسغشو

انكلراالتنااازممموكزجمازهابعحوفاقأخعنؤليحتكروشاومارإلا

اكذاسساحايوالناأ
ري1

نثاتهزوبارإكرسنينالبعمناوحاالواتثحوحهـابكر0381ديقمدريدسينةولدشض
أرسرذا31ؤهيخلنكرلحتوكاالإحنتهـالنهيدشدأهاحةببعدأبيهاحىكلماازامألعن
حمخاحقةللولثالمتحشالتالالالصاوالخاصحمااذوكحهأيألاخمادناأبطل0381سنة

سخوفىكورالدازنتلااالقررتجواالحقشلمندماأاولمآكاللرسوناأخاحرملعوسشال

لرحدأممررعىتلدخراأفيهحعلكدكرهالاحتمتالنانةابوناياسندووكانتفرد3381
أهليضحرتدوصارشانحتساءدكوفاهـةدابواااشسركجباسحزبكبومحعده

ئظاىاآوألحزبغرلمجابكرىلمدكالاأماحزبمحررسالدونادحالروسالتحاتاواردث

ىوصامياالىأسافىقاكحلتاتعداتاحابذعىاالالنحبااامزلىويتستاامحااالدكةاأمالن
لرسالونحرمانالدااالساطءكزأحاأعأ4381سولىحزجاينالالىصالسخلمص

لهـرباخأعبرشوابخرالواىرسأماروكماالألحلىادالدبنحمكت381سواثالونسلدا

أيندستآوأافظندازحزبتتضئاظاهصااللكاكأببهناطءأئوفىمرشلمالدوتصرسا

أحرىحاتباصلووقاصتاخالقخاوخااضسحشولمظمااكضرترقصنديرااللأصاويةهـحلىأوعرب
أضامححنل3181ررسناتالدامالاعادةاالرزلوحتفرلمالكورةالفأاتمكرأن
هلميخلرالومدريدطدشفىنبهزوزحدنت381تو7381وهمدحضصدحدتشفىورة

كيوجل81اوصثسنهإلداليكروزممولمحاسل981نهورناالىرأدالنعالتىالمأ

اطثمزلخقدالحيمأنتوكاستعذاالأالىاضطرومحليمحهـاصواسالواكرسحظءآصدكاغرأتثليل
جيماطاتخخالمالثالدحثاالمجاسازحتغضربححهاالتاصرمخلاحاش11االقدولمارشا

اذينزفااراالىأرنارةإصهرتوتجي81ء4سنهو3481سخةنوفبراخالاصينل01فى
6481سسويةهـاالهلقافهـصثادعياصحالماتكأالتاناوقىيهتهـدخاةاقحررر

تضوصدنعسفياوبتياشالآلتحويىاصورةوفشاصبىواحكؤكأوشيلى1حييكأاكأوجما
لمواخدووتعنةاللوتتأوالىأشياممدااجألوواسلدوتنرديندرياارهاأخ
عيانرسةيهموشاونخراوعتأالجذواليلملحأشاالىثومصبعاخفذالشاشاوكضروجينابين
اوفلشقهكلاالالدةءشالماأنفذخص41481وشتصاسساأخهـأصدايوأكرأادتءلموزو وسحصع

ونفهكنرولعنةصتلءوساخاوالىأوللمحلىاحقمحدةافاحدربااتؤخاشماوال
فىةدورتىعثربيورةحاضىاواردونلىحماقاكاط581ءخمةوهصمحظاااكأباط4تجنر

لناموافصحشبايأليراااأمرنسارانيةئاةلملابتأألطصقكاحةمحوقامةامنكئدرلدو
اكؤبالبحلقأخذادوفلأللح6381وهسنةقاتاالجمحوأباحتدادااعاوفخبهال

48ءنهلقررالدثظاماتوأعااساطاصبانيانحوطداجهبقؤراتحدتتوأخدمخالملكها
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رةوقياكرناةصتاكأفايرقالرةوزاقوطسقنلتيمنتلحرلقوكاالمفادقثصةسيخهجفىأتفا
اكئشصرلماأففزتاكماأحاكراأثماذتلوأووؤلىاطاكوذلشنضقهمم11زباافىلتأخرمح

أمورمحيككرنسافىبرحعطشايراتدأتم0681هـبصسةوانتهاطحينالماهـعلىظيفات
أقثياالمذكورلميدرالاأنال36811سمهو1681سخةبريمالاقيادةختاحهاحيصااوأرسات
6681نحنةفنشاتبيرووشونفووصشودستلواايخةااخاولىألمداقحرحل

هوريةنحنجبافبما1681نأظامريرقارهـطللىافاضطاالمسوزالؤهتعلىاس

كرفتالمذكورالبيتدافرحصانيالسلوكايعحعتأصنقغهاااءكهالماديدومب
سقغرفايرشمرلافسلتكأتألدقادلىارةروسوايتاالاحملها6681حمتنمةالألأمورهـافخفىأتما

بعهابريماثؤراقؤدتجدثتطالليندحضيحكالوكااعاليمااعلصالمطبرعايةحربطاللعالا
غرأنيودساناتحنخالشتنحجينحتتررودفاالليضوعخاواسنمانمشاوذ

منأحمضلةراطفشالدأهلواغأدبررةأرنارياسدكرمايروخالفمخظاصاامدهـهساعهم
ارأضياخمنكلهاصاخاالىالحالفانالحىخقادسفىدأشافوتئ87811سةغممالهسلنثهأ

وخحاهانحخراثااناباليوهانغذمروكلألوقسيمرثفوحسهاوعيعهاالدأوحامعؤشاقلمدا
رورثلثر8681نةوافورةلىلجفأقاصتماحكاثسبانيهلاالىالاعالرشمنهص

وفىانياكأفلساكأبرتبناالحربءأنخاجنمشمذقىأفاوروشبمينغيرأخاصشالعا
محترلثافامىمسمالفحىمىولنالملدالبنهانحشاكىتنال0781ةاشاجودحزك53

أشاسبافال

ثئااأخمأسالولقمايمةباالمامجةفايبولبيواياؤ

الئحإيمخركأاحااحمأدوردووش31ء8حمشدفيتؤو3131هفرشاولدشسالياليبصهـاوا

مصتوالعومحمآالعفماؤولصؤإااوأقدماحرار1الهـالخهـدما1اأحصعرانه7031
اضهـسنةالناوردادبخهااعىادباتىآالمدفالرمامسضيمشداشردربلأخيهاعلهبنجدعهفمرص
كذأسغاعتاطأمزاآذاقهتالقبعدااسهـاافاأدوردأهـاللثبرصويشلىأشال36311

عمقالؤخة83دالاتحبئصفىحسبمااأ31عشتيرصخبنيرهالوأصمابهالو
ىالغرناأبتالمداضصكورءكأالدالويىاالشارتمالفاماادأضحمافاادوردا

النكلزاكسسءهاألتوزأنجقسوالححرلمألفالعسويةافلىأهفؤالحمهااآلحل
حغميهرءوبرميعرحاونتاطاشالباأفداكزهبمأوكنلكزارحالبمأمنوهماربن11
مضلذساحلالىالملهـدوصلتا63سسنلمصلأحهوأثوردخدعلىلزرأيههماحاا

حمهاقالميوعصظخوحهجويخروححرعسدقارؤتمختلتىشا0003سةنججتمؤعاكأ
يهةالناتحافافولواترهاربادفتهأرحفمهعا3ررواصدحوأسسوسأثاالاالاأ
قىأءناالهاثتلولىخألرسص4ؤالىااغاشوأرسمسكاألششرنكوانمألشهمحاوقبختأ
وتروةقىراراصلوةسفابوصيولماأكأيادبأااىصاأعةواأشلؤنرهحودللءأكتبضا

فبقىاثههاالرسمصنوتهشهمهباالقالعهوفقا4دهافكردازدورلؤددنبثتوط7331خهص
ولمغرفشهمنوأفيناعوكمدفراشهمامحلىاقىلصباحعنداأيلرل13ثجدفىأردفحهاال

جمىلدحرقبدأءساوشاظلمواريعاالذقأنمغضلدزرالنالاكلييقفداهاصاصنمكلتب
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فرنساالىكورةالمذبالاينالملكةتهـاوالىأخؤتهسنةحزنىثلتىاحمراااشصناثوردالتاخولمالاناربا
عتدتامملوحشاكاأرددواأوهحااوهبهنواليخساؤبفوالسبعدااكيتثارلولبغت
اخاداوردأسروالا8ضمحو4روصهافىاصمحتدزإلبفوشأثورديشلوأيناليالملكة
إضرروااأصراتوكرةأساقفهـأرتبحيشلمواياالماحهتأصإلنكلراءماانالثاورداوسى
لذلممدىتااارأدثنتىصرارلعايمالدىوراهاوجمهامقرروأحزصنكضلملذوكفالوعفىآ
طاتحتءاجيآننروانكلقراممالتىسلنموبيناكأكانتاأطدنداضونقضروبرتزوسلاالشأ

دوردايرابالولقااالحرالمجوالصارفارطمفبهااخعاطكحيبتكبرالطلىصيمفماالونىغالقياثعرندول
حصلهبركوسحؤحينابينوبيخهصحلوهناكاتشمتاتلرخينالاييدعئىعاللتاالى

سإلثألطكلهـ2دلمارأالهااليغاوبيهماخانسقعلمجدأةضاكرحىفىوهمحرقعخان
هـتماماوسسكؤصيااديوهاباسةيسماعامدؤالالحرجاتالكااواصهـعااسظهروا

هاسعيالؤالفماراالاحماصاطبابالثااقدغايروكاوعسبيوايخاستالمستصأداط
سدصوإتاوزحبااصتبداحهابئالسنةو31كاضالخؤاخهمتعهكاديانذكبرله

حىضغقصررشالمهاطولحاخهاقاصبيزيراااوأنهصدتاسذنثرحدعسأكمومحيهاوقتلطات
نقدمكاؤفيت

سنسمارلقصالثذفاباااليخاا

5831بددمىاداشارتش5341شسحهوؤ1731نةشممووشبابايىمءاوهى

اثثالمأتايانأوقدأتنوحماشىجمةالماحلةرحماسباتؤبحعات631ستفياجن
ححامأحعخهاانةمناطرقثمديرحاححيريهاحتبنكلالأخلوفمعبالماتورغؤساوقشو

خثساطكلنلهاومالاشواورادوفالىإالجليشايزاوكاكينواالرصاشورغواأبرالنكبرت
الصاءإافسغامالأرزفىءر7041حهصلصوااحرخايءدوثراممعافاتءلألء

اءتلسهاهـدراقحلىوااسالطاتكاخفهفظضانلىاةررتتهارحداول

رخسااأرلابكهاشنقالالالذالشمنرءأجبقطايىفثآتساليملنبوالالالمهـطألضوأ
0341سصهنكلراونئااالحاساسهـءادرشاضتىحبههاوبمولتهىاشوأعاحةسووقعت

طالتماالحالاسدتكىا3341سنةألىوهزمماادالدقتااوبعدهميهاأقات
هاآسوشلالجكجضحوبقباحشاوف531هس

أتكاح

يدعليهاوقدالحش4عقحهوةلشوطاعلربوآالخاالطداساأرثكقاكأفاقتاأضعهيرةهـفنقاا
لتاساصوخهاآلوةهـقشكمنعتهاصرىتثلراأأالأخهاسلبتافيهاقيلحتىكثرةجمعأمواال

لسراانماحعكموأواداظبمرأدامأوافىانخوممهورأصبااصغهطىسعاندسرجلبنةاوكانض
لقدأسنوكاالنحرقالمعنيضكاكالسمغضباخحصرالسحكارقاشلةالسومحوكخمشاخباضا

كبادفيواكاف4احهضتاطمحخااليهاوعزصخءحهحااابنهماكادءنجاوزالوكانخأيالصر

ححاطبورهالقدظهأودوفىحهرتصلىالأسمالاغاجكللىوقدسأقبشياصمطيورها
عتهااحلحانالاحايمصالجلىالصعاتخاخاهالالخاتشالتدنبخلةلدودسلىالةماااادتسه

جمةارموآكاسوايرقفلميعلجقاأسوختبرتظلمساجملتهنتحومنعهاجماطلةأتاحدفا
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أسلىهالجكلتهـباترلاالدهالمشكتقدرمحالرشأخهاعتزعندهافاستنعاالالقامةاليهالمبشا
ثفكزطلبههاوءاراتحصرونوابرصنتهرتبعدنشاتمرفتوانثودأصاوأزرمخلهالىش

للهاضهاجماالممىتترهااتاسرورحفلدظحقلمحفاكةلمارأشاءااجالودابذسها
االهادمىلكىلتفاخاالحهاثصلالأتانحىوصرتعنأحمهاافمنحقااصعةورقشاصتاحسنمن
لمارأتالتالتت2ادداالاتداحمالعبأالححةرشوصالسأالمورحقاووال
حهاوشكتواذحروأخهاوطالهاوالقؤثوتختاخصوصياالسالهااوسلتاحمتضالصر
كألمهاودحلىاعدهنومغنياشصصروسضننخنهالحدوأحلنماهافرادأصكنقونىسا
سهـكلااطذرتعبمىواشردكوخلىادوقخنااشنذجيلاورسعلهرهعالمثا

لويأفاينيأدأداأدااراذصفعحتىيوخاحوقووالصاالصبادكئالىالسهرالفاكنةا
طربوشز41زركوزأاحنعندوساحمهماحوفينيحدسامواكماولمالهاسوأماجع

مآلحوفىواالألمحنكلبدابسعداركابالمابهيهكأتاشءهـاالالنلهادطعشاال
لمجلهالىحكلداالجهتهاخفاالااثحوهاوقلؤكنرسأهأدأفكرهادطاناثا

شوسذلمحجدأالنزايهاوطليافهاليكواردالزفلحبانثاهـوأظهءلساحهمايتهموالهكرالتن
كلتاناعلمالهالأيراشوانثنبرجلىوجتقىقجلىسمنووخهابهقالشالقباصتىيلةءاانقافى

االودصحهرللههوشجعبتدمخاسااعاعنفهبهاأآخراعبدهعخلترلمادياةأوباطت
احمحيرشوحزنمحوغءعىاعألمغياجنجمححاعهـالىاوأصغاقمطرالمسرىاحكعةيقاذبر
الفتراتادا

لماوااالدذلممشمسرفافىرجمشاندخبهرةمحلؤخكلوماماياصساللعهـولماصارشخى
نارءفىالتمكلملهاواهادهدبلتولمشفهقيموكلثمالصرلمجارىلداءلفثتالقبلثابخازمط

عبرصرأجعصتهواكاخوحااالكلادالمصرالأصصباأوعنفوأنابشا
رأرالمدالححعتباخالرصأتطلاعحاقالقلطلجنيلناوحأعرأط

بكلااليعممنلهاعسؤحيثيبااالافصافرطدمأحىاوصاقشديدافىالالجهاشبدحزو

لمويالهاةالجياثحنلاظتتماهابةراالعريهاأأمواارلثتداندممنلكأفحجحوطتفظ
هـااطسالثحيروجحيأيخالموداءصاخوفرةطاتصرشاواالسوعتثرسأححلونه

لننالاقيلصدمأاسغلثشدوندمخانمافالقاالعراشوابراأمنبهاعاسالمفءاا
رايهداهالسقلماطممشهـمببصوتما

بلتنتلىكرهاالالباطعلوغىنانالحزشممففىءالبرووحيمبعدكيىالعصاعصافىكا
واالستئحلو

كالصذهب

فىصالاممرفتثالاومسافىخحبعالصبراصربض

علىإلقبىذارعدوريمهوافىرىوأفالومكيب

رممود

المةااتهاالطلاطوراثئحهيكفاخحرميقنى

لمآءدىءإتااوصلىعدمتلمألدامهكادسحجهأصضحث
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الدور
حهءوطاعلقضاسولكئبعادالحلوماعهعيىعلى

محدليلءاارصلمحدمتوداعهـسالىفىوعالشا

رحضلمحوكلؤ

صولعاكىمحوكمىرخاووودعخغاخدنمىالرماشا

ذءإإلقافيحاوصلمحدعصثاحغاهجروبعاال
كثيراااالؤأدرهانمحةيعخامحددمىاضاالسروأ4رسابلغنىهذا

دةواإءاحرف

ءرةصاوا085سنةلحاأصوكقأصهابارعكارخذاتلغكزأهوجالتتنجداأقحناصهرإ
احا121عسارصلط41ور5اطالحلماثهاالء

ادصالسطبانرامنااوحارخةيةكشطناداصتدتكورفوفىاتحةصهـماأليهامنعأ
ألدافحةحطوةلهاسلطحمهاوكالمتفصنقالمهصاصعوأخؤححهابالاححالهاسلحاوصماواتشا11 كأم

أحمدتغرعياالساطاالحفيدعاعيرالط11حاطعافىيتشسرنخلنىلئاحدااحالتاابنهاا
ثأخعاالىاسدجمةلنالحاااصوضيود3061س

كارىذلهعرالطحةكبتد

نهاصاجهاثنهاشوحكدكأرجعهححربىاالصكريالهـوفنطينشسبابنستيتىا

سنمنةلاالحجاليعربهاحالهرتمعشسبىشتمحبدابنلششعرحهاوذكرهادامصنوقءكامى

نمحوأحولادأصسلضيىسموممتوردثحيماببثماحهيلالسورايعنليلجلاشوجه
الدلمجخااالناإمررةكهالكئيرةالتطشعرروآفالءحاحاوادحهنكاوأطآدياونلرأ

اشابلهوأرصفانحطجعبغضيقالهأوردهاوادلالصابالأفاطلبهاحلشيماعالقا11
اكنفهـرحهنلبروكلاوالمحكرءالطاردتواأوجارةطتقاقبلأرادىحماسبيتيشوشذدوآهلأ
سوااأدة9لبجمهااتروأوفاإرزكاابراكطدشروالا1صدصءسحمقزاأفاىاأأتأ هـرداصنحومصصنكه

سبابصينبضحقىدامضتالموثةفاداماولوأ
ثاالبصاخينكألمكلالهبمتاسءاثثراللمالو

فىصالرجلندوعضالحنهىءوررطعنيريخمستأذذاكءاوكانشاءيمقلنجيخترو
منظرالطينافثتعدألكيفهىاكحمخاآحماصىيخلفاطأموأضهابتينةفوالنلروجملءلجاعيد
عليهاروووبنضحبنطرهعرفوأقدوتأرااالحبصمخماحياشمنععوممنرناتمنمعهـ

فالحكالصهويقحرل

هللاجماثودسحكوبرتيهلءثلموقياخافاحصل

محولقضصداةبيجءاطبنححفولمقيتاوصقذطربا
صذاكوليحنبعداليوريرخولمرصضأللتوص

لمشعامدوننزابعداصرجعةةنجيالخدشطب



ركسفمغكلالشليمورجمااخلوةعلىاليأتيتجالتمأناحاشبطحنتأجيالتولما
فاأصيوفاليهاوكايتلشاأنهاطالراكأحتىكاأخوعهاوحتخدفيطراغعيوتدمحيأتحها

يتوأمببوتفحتىءالقضءاصباافىجووحمابضحكأعثررمخونبهماعفرسدنرىغيلىأى
قولهماخحطوالهديسوهماصيناط

ندنلمجلنتطاكزتااعوركأهادستساراقصتالنت

حشحلىينلىاأموالحاظسالتيسأشلبأناازدفىء
يتونثاإلشسلنهتلىوهقوابهرواادقصسكلجالفليص

هيوووعديممامملجنهممىدرحتاخلفةعخاشافاطلىشوميمالحارإنوئباتلألنجاحوعر

قدرأيتغقاللمموقرولفاقومسصاكيتحعر3جددهاءرفاتىعنعاالمدإمحقيلتثتيافىأنيرماأ
فعرفواباحابعحنىيلبأىرقرفالظحبروآااحتهارهرقنأذنلفرمثالدى119هبطنا
حهادظناكنيباشفسرفاحبمأصمنرانالسحهارغاموحممىوبنينةرسوجاحالأا

لغدرداكأجواأجماطلامحملمهاكاالهىذالشويشزعاطمحايءنالفيدأهفىاورجع
سافلالظبوصالهاظححمغركأدحنابرسلذلىأوغرها

الخارللتولاطهبالجذخبمألاوعلعالجناةفلرلمجكالر

لهوصكعن4تولواالعدتزبأشولفالاماج

ائلىرأوأتكوصاسلتالفءصىكمدرقالتمدصربخف

احاطلأخنابافىالهافهلابجاطالتدرصانكىشوث

اذلاعضاناآلمأالرثثهسأحبصنلاوا
لءاصمماىألحاتوثءواذا3كأاثنمثاثءكلىا

اصلىنكريماخلىسخذتد5أصشكلءاانؤدينأ
اأواأخماحنءراادنهودأبشاقصحايحرالوححقىباونحوعدهـا

المورأمللهـتثاالمنىادرأقالمالبحننءإناع

كوصهال
عؤسددالوهامأواالثرككابثاللطلىقسناسوحالن

أمبمايآلأوسطلذءوندبصاحداثةصحشرخش

3هأنووم
زثآررتزاعبكريئوراذيرفتجآلمخطالات

رحأجسعذىأودتيرسيوصألشدالثالإلمربهونا

رإيأماؤيممميساتاءلشهالمنيةقىتالليتحت
كرىوتىالعفرصبخيقء5كرلمذعناخجىأوأشيع

تعذرممااالشاناأورتاتوىاسحنىدر

ودادبروغرونجماولءبهالمءصنماالنهابلمهوا

رىغأنحالاكركحسدثئعساطحرتكأقبحصد
رزرأحمكلمعاالبسركاأخواتجمالأباخنىو

االقبربداكيلمهيداكايرأصتوادلمحاأناحاءاثثاك



هحف11الغىلفاتثالىنظرالناظرعدتبكالاليكفى

براولسااقنريمهزاخبزموصداسوايىتيعدا
طرلمصسابةبراالاتعددايدالكطآنتما

لمحاضتحكخهممحرشهكتىكالكأبفصذنىقاجمانصخد

أنكأكأعممجياحميلقاللونميالصاطوفتعاصاطالدتدغبهـكلتتهاطوأبعديلتشل
لءالقاوأفتوائب

ثحوبالصابههاأرمنااوفىىالخذصحينضعنىفىتهركا

لىقالهاالأبلىوقالرأسهرفع3خحصوشيهروهولموطرتحطوثفا
هاءعآلكألالح4ودفأكمأعىشأاللي

عاعالفااااماسأولالمنىرزهلىءماحمائاضوححكفقا

تهالمحقفاخااليلىهـاالعنجيلوأضلماالحهاوأخهاوقاألاايرمماجووسعشصاريعى

تإلقدفيأاكأأيااإالالنمطلخشمالمشأبمإأرلحمآلاذادئتل1افالخمفىحفوا
لمحهلواهاوقاءلشمىخكلفثنآبدابعدهاوحهتالرأةيابرعاوثقاتعرودقنهحيداضدى

منكويرأرعءتحيبنلعلضانكايىنىبحأككاووفيهاعدراالالعممانللثهـذا
مخقولىأوماالرالىأشطغاانلكمأوبدكلسلثأااتسشزاضيعليهمسامحدة

بلوبلهرتاتهعااارآلصزءبافكايخةمنرنىالوأنى

الهابالمرجؤشحلوإلالوبالمخاليمأسالبالوبان
لهءوأواتئالهآواضضحنىثردوبالىاإاحمخلرويا

حعيلىوقالكعمانعرماوفاهاأقمامنجلى11هذعخأدكرمتبحدالنبكأخاكطهاقمخأوهـافثقمال

الىخماعهصعهوأرسلالاالهكنحتىمعهخثنىحءقامحداتحاهيامحالبدهلأفايوماالح
تمأصىايالحتىوالدستهصالااالجنء4نهاوءعادنمايهاابفضىاباشينقودفعرا

المهاوفالوديلكأوناشينللهفاإلركدهىورمحاورمبنانخا
بهثابآإحهطححواسأطثابتالمحرلان

كلبرأوسثاحى3رءأناخهاكاينبشكالللموحفر2
االحببافرقضموحامشاثىتاقيرصابهاتأض

شجاكاسخوأياكرتواخماةحهكمراحرتذ
ايهتوالىلظطيةمحتءألجبهاططأدعفأنجالشقاشسأينسلىلملىأكدةميكأجملىأشى6كإوقال

فماللتتناددموخبهسدؤكمحادكءخأنتراللدلظعزةأعنىحةصيهاادقلتعضى
وقدليىاأولفىبهاقالفخامحدكفشالتفالثبدصالالعالأرححأنأصخوأناعةاااحمهامحدكا

أبهزكأونربتأبحؤكأفاطماتياومعهاحمارلدنهاتمشسلحتهـصقار3واوضشسحابقبأسغل
صدشاوخسءالمافخوبالضأخبرحهصرالجاروعرفتنىحتارخحمشاالياوالىاسد

ايهااألىسلهكضحىأغردددشأاووونسالسمأهتارفتإوءاأخوسأاثصاغابتص
لرةأقدهـعداظآانمةالعقوذهارأدخرالمشمنوأغأهـلحىاآقهأنفااللرةكادلهت

أرهاهلمحنتماحمكاأنانحارحنىنموأحتىخخلركأاوكالليهافنصا1فاعااافلذفال ثاا
رالرلا



كمؤأنتدتهالخهاقالالقامحيلتأشأعرنهايشرضدفأاثقأنالقالنبرياارث

سلهوالموكلرسوالاقيلمبىععزأرسلأهالمالتئ
لجلدنمانحمأفلفيأمصوانابضفموسثداويخماحجبأن
لفليإوبواارلمادنملأشحعىوصكركاءخروا

ءوراسساافاناايأشلناكلباتاةطالهـيمأوهالخأفتاخأشارهاوقادتلففرت
اللنوشؤكالهرشاةيهخاكضالدوصحلباأبغينامنضالذؤماالجارافىتتنأتمسةاراهن
سفىاشنامأنبعداتولداالومحداعيلالطحيمناليلىااحدواحوخرجذىأفيناكيم
كلوخكؤشيدكنيهألةشىأتدتدنىاخالتهاحاترخبهياولصيخاطأمالخهاأتقدقالنتوكات

ىوكرضمعياوكنلسلظرحنرهاباسثاوتهالثنهنطمثتجانوااحهناوأتحتدوك4
تراثماكريقومافهمانألبرحعقهـعهاثيرحونو4فوجماسحلاسموماتارأشا

ضالسأنممثماأدرأتولمحمرالكنراهمادأعملوالثحياسأذلمىأحنتطاعرى
رصلكاللاليححدنيمساحبهميلاللىضافطاالأاثأحللودلملمبتيضولمطدرأحل

صمرلوتبنينهوسفمنالرح3هـىوط
اصولاخمالجوايمأهزبنىأماانيالاأيارع

جملبمالىبوبإلوحىترخمندنسى

فىاالسأوأشلقحالءسحطسبةصداةوفولى

بعضمنيلآنينالسأنىاويخماندءالمجاتقولبوارسنجينةوكاتانصرفصآاافحانا
داحهيلالتالبىممابهييلعكنيرصواالحغيعههنالجالمشكأحيلهثذاللهاأتااسلىفأخبرانا

تلولذاتسحالخةتىأش
رسودليكأواياححيكلسؤأصالهصصليتيك

يطولهنلمذضصرترزاالوصابكألكمحبىقلوض
أكوديهتإإباهولمجافعالحارضاكقولىمادافي
ولىاللراطحاوالنال3طةانحدياععتتحلنبل

قوالتسكلعأكحرزةمحقىألتبملو
حمالفمحثالظحالطراعالوعياعزقدحدلدأااولي

ثغادلمجحهنماالعتجهـنمءدونيكاوواطهاهافشلمه
لميفراياكاحنيطحىوو2رأالعزشالبايروعتوك
شميؤحبىتثفياهوىاياعزفىلنبساذاطاو

ءاااسالصنقرفترلمأخجبنينقضرةريلىرجاوشنصامأصباحأبزغأنألىايقمالضفبقال
أكديراقكلداربةهطقرحبخيتمحهذاباراخهرصاخخحالصصطةاالخاعيةأوالةابهـصدأمةث

أخبارعنألهحكدخياوإصشمحموجلوجاحلكالحالولمماشلهاؤلجكلتهبهمفحوكاهاعيو
41تدفأن1أو4هاخاخخااءأنم4ءاءلدادرساهاوححماكا11أنسحثايعاويحصبحي

نشحهألصيهمأبحدوزهاأهـدلتاراشاهـمحوذرظرألةوكافهـدحومحاشامحلخذوأ
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التؤمحهلحاهالحصىئمابرهبمحشولمطهماصوتفابهاأأبحاعارحاخوهالصاينقوزوحهالوأأوب
فىحمميائهثاروصخماممهم3ااودفعتحلحااطاخمءأاحنصبأاأنوفحنيهـهاضالمجرطعاليهم
حداآمحنديشأدبافأصلفلاالوخحاحعاوعرفابماشصضاافرءخاحمنفتيانالحالةلماث

أهلىسكروموعنلثعالفرصثمحلهؤئممعهلحضهصتواشحيوجانكمالقومالطرفقاشلىا
مبرهابأغأشنروكاللجنقوصءالىؤصلهأنروهوأالكحلىوهاالتوأحكاالعافدمحدزكاأعزبئ

ثدأاصصودنافىترزيموقااللفتيارفآندراجميالاضىبنينقبهبمدوواتعالففالقمحلوا
نالهافابعنانالاأماضالسدصرفوطماءهتوتتعنىفروركحمهاعثاغالماأا

خذرهاصتأردتاأفأهااكاوتررادادلمكتبقللهالوقااهممحياذرقافأخأه
قاتحعافضوبؤترفي9اهااقالأاتهءأختاحلىاكافمالتثناصانآمحتوروخهاطذ
رفواالقتهرجدواةشوايضفوسأشهخهاوحرمءلبرالمررصدودااللىاتاكيارتهخبئافمكا
لةبىكىتنالواتدفاانث

النشمرحالجطيماالعذبثةلىكأتاالحتىاحثىماعحرجماخاليآل

اشطراحمعاشعناهاسظمحديها3حاوصضحغحاداتمبهألما

وفالأل
لاللتتالأتاسالهاوحاايدصةفاثبشلبااث
هـعوالارسهااكأىازتعنأتوأدقاطازدتمادنتانا

رىموآلشضإوهىدورالمطاعشةصكاحالمصلاركمطسلى
بردى1دمتصلاحتىالتآىءزصاوقانرااصافاضتلوه

كلسحدمنكالةمىاليتاراداحماهاطصاالثرىالصوافى
ااذنحداركابكحيأترزكاكمخزوراارخباذابهرصءالوأز

مماألثصصابهافوفثأالزىفاناهابوروعأمكأكأتلىف

11دانجهمخاعلىالحبثادزد9ومحدهبعألايردفوقكثاوص
أوقاللالورحاأهلتعدجشثإخموناءحهامحاالءاحليل41ءيإيهطضاقتوال

أنوالتمقنقالشالمحصزهكأنناللتأصاثالفتطهالمححهفهؤوقدالأوالعواللالزسالتأرجمابخيض

ولتاوهوثثءحكمرخفرماأربم

عررخصأمحاحهمهـبابتانانثلرقغالسياأالأنسا

وتاالوراقسآطمنالىهـهماجبابتهاخىإاستالوال
اطءاححيرتلمةيمنبهكلكررخالنشاهيئأعالععافنظاحمذانماحاىانغصممساالدلمملىقادط

دأنلمووأدأضبةاروءرحسبنارعىالكثافاساذاروأفالفىءوعاتجوه

أمأنلىيلذتلمغاحفءتصعر9ىألمجيدرتلووراةالمذكاورينحينولااتولصإخااارجمااشا
لولمخامماأحواألاأل4ءإاهءكرت4ااالاهـكطبهتب4ظورهدهءا

نصورأحاتهاملحربااصافتظرةأغأساالأنملىصا
فىعلتواهـشسهـتوضحةتذاحاهوسليكثوكأإددةلبغازلموأاتقالموهحااذهحيفكانخ

عخاغابلهاحطانتلمسحنىءايهالجؤيخخلرالءالدتلىةرالىةخماوصلمؤاظأسهاثخزا
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حبوادئيخفحاللؤاشلآلطلعتةعااالحاللوتيكحأفسمفانىباافمال

ئهرجعبنهماضكامتىيريصوجيلمانعلمهنلعتشهتجؤخرعافىراسظموجعل
فيهاتبذناجقوجلىفااللهاجدعندهاضندافولحىالبضراعىلجزشبثينتليلتوقلداجملءوجما

لنراصبهايقاهاوجلىىشجاثمدهووثحتهنهضبماكاتبفتسثنلأنشتسفألته
جميلىفقاللخاقوماحضهـلشواسطاز

وسيوطفاةططىأوخارانسىطلفىاالققرورداشالبالى
فثهصخعهقةلتجيلهوواوقاتلنمممسفذهبتنظرفااذهبىلتاتهاصولبإثالبرفقا

اقوماهـجعبردمحأتحاصفروقااااصةاهاصنادالثحفطرحبرمااوقاحبهرودفاقبلقوماسمعهـا
حرجاوودئماحادلموههمحندصذبنجالعحهحميلداحهابمارترساتوأ

ناترمحودظالطللةفىهاأشامارقمعىفهافرصةذاصاداعذرخعىفينحنجعورمدهاليلى
لجنااالوقتاهذاضلتهماحذفنىحموأوقاتحهافمغاكامضاقفأصابتصطاهـخذفثامجوا

يناأمثيموبقنصزفاصومادابنزهـصتىادصرالضشانرفىفحاوقدحةتاضله

إنبهالىواضطعتحلبماثمالطويالوتحدممعهـاالحاالىلهفأضذحهجلىلىمغظورفتاخاوأم
خرقالمينيظوجهاليهازوابعخبهلنلانهـبصبوحكزوجااماغيوءااوأصصىومابهماذهب

واحدبلحكلرقدونروتجهـوجابانهذاوققزالفرخااتخذهاأكألريتهـفاالمحفامألعربا
وكاتصهاصيوحثالىفرأنهيشبرسيدهحتىوحجههضىجيلعالكةآلطفامنهماكلصص
شحخدؤمحبثينةاوقااهايهاحمالوبعثشيهارعنخهاتسالهضهتفنهكافاحميلولثمنةيمعرفقد

يلصوكالحهـياءأزنمنتترىاحاأضالحواقداصعأبثيخةفالألبخينمدقعبهتهعالترانجاجثيال
نهلمطخوشمىثاوحوغيرصافقالسالالفر7البنسبوحىلزوحرغالفىءفتدحمانشكتفك

رذاطوضعحشرخماوالشتةخاخؤفنساركاس
ذكرقامصصنىاتحهفوأليئغرةدادوملمفىالثأقسم

يضوفاانحنيهةامنىدنذمحصنولمحاالشأصأنماورالنضلصقاتنفاللقىأنسشيا
برحهاوأانهاونصشظبالىسينحامألوكشواتكاواليبدأصماشعلمحاليك

حدواشنثاشضهثعلأليتكأاوخا4صوحواىهدصايمضىجؤشكانلأ
كهالوهىبثيضهلمحخبااحمهماوأتهماأخذولخبرامرحوأأأنجهاوألالىفمىجمانبملىمصطعاال
الحهالوأبهاايلىاتموقاهـوسمثوحخزكحلحمانبهاالكةلىالحسيناأمااتوبااعنهاشضفوا

وجعالمعهأوكافهمجهحاءريهابهوءاالتاعايهلرياللزخحاشنخاةيرمأفىصاللهبما
مافتعهاوانمرشوودثمااليلجاجتنةإدعلتبموأقامتيقودهحهاويقوالشلهصيبالؤ
ءالورفمالرةءشمتفشاممطرىبنينة

حهحتءارزصلدبمحالسفاهةطاتورفااسهـفتأ
أضفاصرماعنيهىضوكريمطاقةاصركإصاحبالىممنفلو

تضفلموتاكدوممقاألموتالمجصنعةقالبباطأداهالشسعا

تالفاضضعالدشاالدهاالمنةهسباسنحعىاةاككروماذ

لحوفمحداءسبهلادلهاوكانذتافرغاعرزكأنحوأال
أطرفاالحديئديدأصلةاحاحدينضىطرفاتاو
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قولههاوتدةقو

اوطؤومابامحالوطلىأتجلوامأهالهـاصلمسستو
وقفواثممأسيافه1حعوقدامحندىاطفباتوقاالجل

بيناالقراكارهوناالدالكأأعقطنةاعترضعصدألتاياحاحمجإ2نةاشقرثولما
كهسرححلرطبنرعرنحهحلخفوابناعخهوكهفحبمجلىوتطالوالةفأجايلوذالغوليحجاهفه

بموفىحملىعىياهاالجثأبشاا
محاحووكهلهخطزأصباهبتبميلضخزهالواسفااذا
أقودحماالصالكتلحيناطصاس ريربىمحطحمهرورهـ

ودوعثخاوعحزفكذلثخلهدكففتجمطعذحميومحات
نصوتاوبشثاؤالوتموقاالودمحزرةدبء3لحاؤكريعاصحمحاتعدوافاقال

لبملحمافداآهطابمثهط3ةنجومخسكالالسهربوءرهمباءئاعلنما
فتؤشدامحاوممزيدشهقذؤشلءناءبخساصاو

فثشارأصبكلوتلءايرتحانحرجماالفاللالمى
اعمىدهاضتيقواكنصءاخحالمهاأءزوالعدنبحة

شاخرلهنرنعالمنوأفذريقنىمشالميىبآوشك
بقواسكفرعاأقافإفمكأكهالولفرتحأ

ناعرقنااصالبىليههصعضىداصلالنلوكخخما
خديقاهاوأيمنغصنهكاخشولربحصممن

هواارروهموقىءاأسوامحذفمحدهوهدفوئهالرمحدأخهوأخدالبلنناأقوقعبرضالبعو
د1هواشيهومأعاتالؤرمساسأشد4آلووكالسمابدصمورويوملبأتنخوقاألق
ايخهاوفوعرهنوحهاسذفاقامناراافهربشدسلىطبالاشا11

فوشااكؤاضآدامحدءارطيىالضتآضأ

قروشوعاشالودولهلمتالمىشلحرحتىاعتسصرت

هاوالمحاففاأربنذقتفىنضهمااطخااسلثتثئهافش

تعانقحنهاسويغدبرلممنكألحمهااذحنباشاقامىكلومب

ممبرالحىأيمفضايهماححضلتماناححيةافىكأبتأهلويقلوأاالدعزدفاللألالاتليشاوأيرل
ثا4آضبعنوحهمعىبنهاكفرهأوصمالتهاوشلهألأوكدرفطالوفلاصأوتهسص4أتلىا

أنتتىخماصالكابحوقالفدانحرفمانهطاعأسماعهوكفههموعدةاخاسثالهملنصحوما
ةاءاونح11دأقاالترككألنهاالوأنتلموباخإللضفقتتأننأالنأنالضالتعمأ

افادراوغريواتتالفاثوناقالالثاخلمندساطنجرء1اططرةصالودةواصفااكأيك

عراححأضهياوالأصيثرفأوتاونحملحلشذااالبذولةاالانمفىءاالأدتكالعهانمرفتا
أبدأتاحهاسبلايهدروصحصاقالسأرلمكاةكأمسلىالتأوالكغمتااللهلنأفصدك

أكلمارأوتاحهلمالوضجاالاأفيرلهتدنتبمتهاسفاترةأمىهذاوايهنفحهاأمدكهما

اأواسضطلعنضهلىيصأناثأوزلمبهعن5ايدفعقالرأناصصارأيحتغلىهلوجمىكأفلتقولوا
اافحلتعيىهاشخخأوأزاللقاكأس1هـقىأأدفىقدرتلله41لمءاقمىيدفعأت
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اطهلولالحاذصروفنأأناوايهنلىارأةينمتواعاهوبلالنلثسبيلوال
منبرعالمارأالصحدسقوهأربهرةحكلوهووقاماأقلرءاأويعدوهذاراعتور
دأنمنجيخةحب

أحلىيئوطاخعزممعكنفاأنقسفيذهلىلالبأخهـالوحاأالس

المماخموكلصأأوأنتلهجلمتوذلمحىيو

ملتنفيهامفىكتالطثذابماكلشتجاهماأحبعشعنذاهثىآل

وتنجلنضناحهـادكنوايخاابحينةذكرىفاقاصثحع
أشلىلياتحدرااتأنأسوألكصتجههلمهـالوشأصشحنقدأت

للحمهاصؤلىضوأعل3لينهاالئالقجالؤهـساها1
لتئنارصلوؤحدحتبليراوصاكابعدبعدهـصشوكجف
المحؤدرزمازصاواطنجمألدونميلىرذحهأحسافاوأن

معزلبئاةالمحناالرصقفىكلأشاسخسلةامابسدواليأسففى

غائبارحدأفضلنيرممطمالربهافئاقاىلداكف
خصلأوصذنباكمعنثاطاهيوبطكأبرحماندن

خهلقاشمحاهاقيوخوهابفوقالمزانليانقا

دىنكاامقدأهدرامالشينبالدزيالصةءالذشا33لحمالدسعذةرأبىبنبثرلتبمقاوا
بنعرالأإجاريةالياكافقاأعدلوقفعراحهالمحاتاهاابحاكافآداكآخدهاوهاءونىعدشوا

فالنائككوفسأالكلللهأتحواقااذاطفحاهـاتهاطفاالخقتتادثىعفأصضرأبى
حلازولوقاللىحمركركاكادبئاأرىلمأشقرةايعى

الفثآايؤانخرةاكنصيوبمآنتافاااهـ
الازذكرسصاالأخهاصنهدالوآاللؤاد

ضحاطكالماافاواأتحداتكاثمبهاوشفأخلرت

سظحلانتعابةربرمءأفارررساحأأعدارءااربطوقدقيلأو4كاكمضالاسنألافتاليق
لثصفزولمحالوا

داتانلحماافىمخغلدصدقدومحديو3حىمأداالحرونهأرأدسلحاصلتتاوال
ثهاءافذصودعاطىواشاالىاألىواعذافشمالفااتأكسومكأمحتوألتونىأهاع

جمءوقانموبكتلماوثءحعوجعدهدافناناأالمايهياأوقالءدتموالوط

لحمشورأىامنلتاااالسسمابدأاوأبارالأال
لذهومكأوكاتورالاأوتجدلىتاكاننحوامالم

ولطتبنشهـحربشىلمبمروبهالىىواف
اقاليلشيهمبئوأصرةاكالباقىبهموأخص

هـاؤهاالتذكرثحركأأنابسفراسالتهـبرهيمداحأووقدتماأزيهءوطالاأاالىحوض
أشاالقيهادحهاوأتحالحهالوفارايهـستسحالالوء3رءاونهاشلدشألىلمهرروحمءولم
بفوااصحماخطوطوأتهـأاخعاووؤتفارصدوهاأهلضالوفدصولدوابماو

فحخنىأكتأنتوقانمرفاالاشنقاتوالصدتهاصبباشياهامماعاالدوثهسيفنتعنواجميلا

ولعلى
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نحرفادمحتىلنلفلمحبواأاحضعرابونتأضوأثتمأناوقالبحغأبيدقأنالحىولعل
يتثودالوطهمامدةالتالننطعوارلوقد

حداعكللقاليومتخبرنكوملبمألعفينحاقءاظازبعتألالم
وفالىوبمااوقثروصلىيتىعطتجلتكاصتىوقفت
تققحةابنرقنالثاةراعالسكاتتتعرواا

أشوقأواكشاداإضووأدأصااباناحمرآ

تسسحوأأناسمنسثوىوصظهرصصدصحابةوممحزولماحا

وقوأسهلأحكازظاذابههخورماتتدخغريراتجنو

أالطمالمؤفدحمنيرصةثبؤسحهينيانلمعزاش

قءثالخوفمنيشاألحخافرادلأحمهنادوغاخسومح

قورلحتوواضراأعيهحسلهوعاخناأخالصقدارمكعا

أواخمات3ابكصجانمرصفوعانجاضمنلىحتحاافيوال

لمرؤقطارحماألمداايعيخحدكامندفىاثواكلقيخاالتوف
فيخلقدىظاظشنحىاخلنضاسنناالذكالكللوصدثأ

خإقإلصانأاشامبفءكاءاالكأأينكماأورت
قولالاتعابحوأاحهاافتهـسروقاوحهكأااكأنمحهالمالةصفاموا

صيريىلدبيارةاشااورمصبميبشفاطلجفزورا
حالوردرأاخاذءواالطسأساأنلشاخا

بوراصبابهالحكواكسخسحزخورافانح

صيصنحاكلمفاناتأشكعالهاشئافدتشحكتتلولو

روننمهوخصدزورهادكاعامءغزا

ورابمالففادوأثرياااحنرشلمالىطتنه
وؤحرصؤمارهاوالدلاهاالكدوالسصهاو

لحواحلرصور1لمدصأضابواسلذكرهالموصاالنااال

رويرحناللفىاصلهغطارتصتحعزتويى

ووحؤحنحاأاكضلهاحالسبداافوقىصأةاهتحذسافحفرضنالتروتحااللهفظ
نجشسكأرمحاحلرهإخاتاالىكيؤدصأولتأحجهالأوذلةعكورأرزابشحمحورلموا01ءلحوأ

ارةعصفيمارنجرتهواكوحنبتنهحلثىدايئاوالخصفتاحذارهمأروم4ذرخاوأنشؤ
خهـحالفاحارتألؤليروسلرتالتدتأرصأوالتامحيهاورحسبرنكرماط
أالاعسكغاوقدجفهاتلالسيرالاالااأوالختياراالىلماأالواصثىاقلمتمواباشيم
الهـتاريفامحنتامحدئفحكنندءحملدأبلوم4وكندكؤالاوالتكداث

صأخهولىسرحماتيحذءجمهأةأصحبىلىااأحاتلحءكأخخهافااجمالهازيالىءلىكاماخكة
عوحادكأإلمانمءركنمهدأفشولىءدتاناءاصأسأورارأةسمخكأودباالخامنسيره

ءدونصلخبروااأحصءيمهرهلتالحكلردااومحكاروفيهرفتأبىلكضىتتأالدالهباال

اساححابمأعىحاداقءألىءداكحوظانماالفباحسداسلهاحهبحمألالادأكنط



لد11لقصقفأالخرفأرجيلالحومعنىضعدفعاهرأأشيمنهأصزفىأتحزأاللمففالطئ
تالألخدثاءإاوعرفنتبفالسارأفيهاافدفعتحهيلمدقيىاواينبدحلوأرعندهفأفاماليو

واعئاضو4فالده1خرقىنءلطفالودمحاثممأتثيوونحعهـييلتهماوأكام
لحرفاذلدنمهيدمحلىاللهلىثيوكدهوقدأختلقوصهتبفهؤيريمتأنىافىاهداقدتنكمن

روهدرزلءفىوفال

رشدممطخهيوايهاعجلءفوقرابةأخفحهاالمنىأشد
خمكاوتدقدتعيدهانةءاتمتههـأنشحتىأفقوقال

ردالتضاففوهللىءكااكاللهخافيهاقلهتفتث

عدكلىمنىنسارضهفثدلذأوغعااحرشدايكفان

عهدسلتهبروفلمنوايصلجخااللهحنيختافاكمد

العدكالورةىباذعموالدكلبمشكلهـدمايرصاخحهاالطوأتفدو
ثاعندىصدأتنااوعالأمهساالشعوناأاالدهاو

وحدىكلشسأحبأمممالىملماأحبضلىأمناخماسأشا
رىدابهدأأمشحماتمالصبونابىثذالوء

لنجهفكأنالالتممتفحانمحيعكاشكارةفربخقوحهيلبينوققي
أناصاادىأالهخهماحال1حلصءولتحيلىءويالإمحدذألتصقمضرهافاللمشوححح

يتاالىجماتفاطرأقهتبحءصضعممنىإالبيتاألىصالاكالصلحالبقدالىلىفدخعلى
كلولفانخأثلمغةصلءسمصالأبوقدصاأعاحادواعلللوزخءواتبرزال

تحككاكلااحاتطسولالمحؤالمؤتاكأاتأدةشدخحنت

اماكأدأبايىكءايملىأحظصاخااأف
لموتاقالكرتفآسااالأطاخةطأةرإلقذبذءسااى11

ؤوالتدفىأأءاالذاداصنمبأكلدؤررانأااالحححىسلموآلقاهااوسيتقرقخ
يروقياءحهاأشاىمسااغثكلطصترشزأوراحاالخ

غركوقأطير5طشسإبهيلىستكداجكحؤثاهااطااأئدؤ

اةآنخايوشىتلتحخبناوقدابأخاباحمألءمامحدأحمقاخامحدرثهنحوزعننموروممديع

بقرلسربمثخجشاشواذاخداالأحساعنادواوخالرزسصاوثدنجآرلىءيداشامأكقبلىنء
خولمساوتالهشجتىخررصلمجالصءرهـحرأداخعضضةعثجحقنممحوارسغلىخافيخبىحخات
وعاكاسشرالتموأذأبدالأفقالليأفقالأفاضءيووردثسالفأولمحنوسوخوص

أصبكاححموقاسأدماقطالعدأثاورلمجفححرسحهالهصغثلىوشواأفطلىلخافجهفحبلىاهت
داثلى1فو4لفصصوشاحمشهمضرماعبارداعاصهتفبه6طاعؤسدالىتومهابمذافاس

أرصغرحهلصأشأأربمماصالموتذدأخاترينبقاهاعذهفىيلهأالوافالكأصحماتلحتيتتضهب

لتطفملشخعناودنمعةدشاساخسءاسدادحثرتارادعثماليهمالتأإجيترمحرتفاللال
أنفللفذالفاالنمرعاهرجمفاةرلداطحنااهدحلورممنرعنىءرحيهءبماآنغبة

اخممااصذهـالتىندآالتدااالقاإملهمفماللكاتاأمحدأتمعلأنلىالعهـءااكمحعاأ
اأفادةكاحارءولموتحىاالءطرلىطؤارمحأساطىخنشاكاطكأمابءفى

كرت
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حاتالماوحمجهذصرعلىعلاتقهاشموهدصطىسلياتمكبهاواذهنانفارمخليهماحر
سحاتالذماأنثدعنمفمنالك

رضولوودبمصرواعملحساكىوالىصدح

رحكوخحيلمهاشبنكاثرىاكالواللراولمحدأححر

لخاكلوخيياتوابهسءلالبعوفاطينهقوى

أةمالىاخمابررتصتااالصتعاكالبمصأففعاشمابئينةرشعأتيصهطوواقضىفقال

كانأصحعصحاتخعىجنقوهىسرققدسممنهابلصهـنأماوبررتوالفرعقننسوققديتبعها

ىاالصاأالطماقلشبالتمدفضىممكنتشلتوامدكمادقاافعلشاشعإهذأواافت

سحهيدمعخاويبكينهـأطجقعنسااكشوجههاعخهاوحعلىبأتظارأحهالصصلتهدأضجت

قتولوهىقاتتمبخشثغنياعياساعةصععشصتى

شحينهااغشوثارلامنعةلساحيلشلؤهـحكئو

ناهيابأستانايرهربنياحميمحاليناصوا

أنوكنيرةاأهفحهاولهلمحهـابموخطستسمأ4الدماتخبخماصيتتاذيخااكررتحايوت
رهأشطفحنمنحدطويلىيدوهماقهلحنكهرقوخراءلكنماالبيتنفيهاسوكاهذيئصللم

رابكبواكوا11ابنوشتانبهابهلناالبدرحسناداهى

لمكلتالداات5غشافألىءماليىلنالىءشاتفىهـلض

رتمدجمأمحبادبمالمأبتين

ابلنهاالورقعباأحطلماالحررقونظمحاللواالافىهـاأمىنحماهذكانبنينةاريكيةاأكي
أنالىهصآاليىاالسياالثاتموهايكيهالمهدوارأيرسجانةحكادتئؤزق

شأخهاوهيثمغآرارووههاالبنمقطررلذأخهاطاهاعلىاضضشبيلمةاطأحدوكأيماااكنبش

فعلتوالكابذالأذنخجخاطبةوارالعشالأالآطاالسالحونهايخخوأظصتعلهافاهـخولا

صورأئدصلوداصاعصاثغألنحدهـفوحلمىاللهستفىلنتكوشقرأبأنأفا
لطشاوأالدقفكبحشالبيهاتأفنهابماشلأذكاالشنكبتهسالرواناللمحكوخعصاهاا

صورلداخمنجطهاكل

االحمادمنللتلموك11ومىلمتانتىبهوعواصكساس
نجاحدنلمدكتدنكاواسبيتأفهـواحعال

لالفساديؤلارماتذاودعصرهقملدعظيم

دظمىاالصطموأنادنيكلماخافرلهأأالدلما
بمراشاتحواحناثراسناذملكهاحادءقاكاقام

دادبمالزهءسايأتلمؤبصاألمجرفهالربةجتهـص

دحوالانالاصانخاننىفحناصاافباعنهما



االنجلدكأمئاظلوئقصنطاهرنجلحلنوأدادنى

ىرشادبخظرشطرنتوال3ضاايكيسوسأليكاحنىو

وداديرتجىكذممنأنءبهتعرفىأبتىإفعاك

عالواالايمنتدعوالبابعملهاكالمليكيةروعى

أشفووأمهاححياحاوألياكروجواكصتمرائحاكفعواتشعرهاالييهاوهوبأخهاوصفا
ثاتعنلحنرريناأصحاكافاوجبركسرهأمساليهالااأذعهاأنجاأحسنمىلضضح

لهاوكياورلمذاشاسااهاسنبحدائمسهرأشحدمحلقلبمتمجاباسغدسزلكرا
ممأشا

رباسعافالفغدالنهـةونحبههـنحتى

الموضوحعىروجاظخونبىساوقدأدابمشربدوأخبااللميدبن

لمحغاقدوروروقيلب

بفرعوناحلأصمرةيعنلثاوتشدمهاولماحلوكانخاءدركهزمانكانتساحرةقىأقحسراص

المقحمينارحللمصرمنبعداولبااشأشبهاعهماالحمركأدالمجلغرقتانسيينوالمصر
وفزمحظاسنادسسكناداحاااقولطورادرفلمودبخصااظصعلىيتدناللواالب

وقلىفكياحثاتاجوقدعفيغرعونحولنالناشيأنعلجمسفايهلىالملوكفينايلهحأنآحنال
لساأجمارلصهأجعلظهامدنجقضهووسطجمارةنلىتجلتبدوريأقلنابقىوطرالأذهبإ

وقالتازجمالووالسغئسوأيبغالالرصوالفيهلغرسوصؤزتالانسربحرمحياواتيتا

صناعنخنيكمذابراوبهاخهتؤؤنتجهـأىنالدكمأمنحهئألبهصألءتدكاتحاكمما

بالوفاصفنأواآوبالجللماابرءأفالانفاخهمجهمىصلماآزطضآلدممحشطعوث
كائقنموعانحوأرليأجمورتدبهرصراكللشولملتامهمأفىملبملحسوطادركخأورحمالة

تسبتهاحمهترضانولماولولحأوهوورااالصلوالىءيثضدرلمءتبىلبرلماصامندمخا
فيىذكرنلذالمقراعالحهالقدرأحدعلىرلبربا

ارفاجماحمالدجمةسراخحجد41حقاسألبدث

وصدثتوشكسوعيرأمحمالممالشهاالأبهاوصمعشكلأخزوحنيهةوبينتكرفاشواذكنت
وصمعاليهاللهصالبىدحوحنمقواهالشبهاشعربو

الصديةفيالغارقا2هحشمعفاجماقاواأرمحوكىاهدأرصول
حسةامقمعنحشطهتحطممهتاوألناافىتخسعلذ

ةيبرهدكاأسارياوخاممهاأرحسوداتعمبالك

وؤفيشرشىيعزبكلتريتضرامحمرينوواالحيامنومملتالهرةثالوأؤاشوشااكااو
لةحمجر98صكهاصاللا



ديخةبشاالك

كانتقودغالذللألوااالموصوفاتبهضةالمتتدماتصنوبالبسرةربيتتمالمديةمولداسهى

احايماولفشطروكاصوتتصأ31فىءلصاالكثاكأابولهاصوتاثلوئيزأتغش

لىوقرأقتموطبتالموصلىأهموايمعنجبثارحمانلتوفاقفائحوودأعمحيدشثتلمحمانؤوأخا
جخريسألهلىافبعنجارضدينفهمفمداالامحااعداماجفربنواشاتالبرمكلظفاب

الفالريةاهذهبمىأشرياصلفظبحعمثلىاشجأكلعف4تادكدرهـافغاإهافأايعهأنير
حدلوأميأسسكرهحدحتىعليهلحماتصديقمنزدهىقالبهافىهـقافريةطحالييدمحضياس

دسءالهعفكلضكالهافاخبرنرسألعكطبعالققوانصرفبهافالالالضصحمالمحاط

فأوقتهمحماااشحاائرقرواحددفادجكماالجحرفراااطشيأشلفأبهاموبذلااخدفيا

دجعنلرووشولدثحرثملأشؤءايىأرمدواصدرهمأألفالماللممنثبلغتة
أحدكاجواهرشيأادمىموعجاكاوقلينصحمداالبنالترحهابصرفياماتتساوشوالميل

ظلفااايهاهـنايملماهاخدمهـكفنلثامظيمالفشيحبااثثاعرلتىاءنشكرجفشلى
بامحواالشؤاجوهالهاوقدرغبتتزوخأدتشبلولمعلةبتي4نأخماتشومحدهافىا

الداكأأجماهيموممناضاقاسشنللنوممجزلحمدةويهخهسسثاولوممتخشءوالها
لمةطرودومخختخاندايهـالرلتاعهالصفءصتاأرذالتمبتيمتماهاتواومهي

لحودشاوثماحدوأمنهاحؤاليمهـبمايعرفمااصوتقمائةرواواصبعحدكثاواحدوا

اكاتطاأنوقيلأليهارجموعالحهافىنزواهاطلبهطالعتىإعدنارودلحلفمرانسرفت
اأصثاتاثالثلتختمخسماءمحتفاوناالغنتمجرقاصوتفبةلذكفىظاهـالموصلىاهيما

افذافافيأخذخهامىصهالهىرالمهمنيىأإشوااتتافيعرتولمنعصانتحوصألخاسط
دموحمهـرؤحىقمحداسطفانمتتذلصةيحرشكناأجمفكيفءنااليعر

بصرىافيأءكيويةبرقاجلى

حهافكحهطءاواطلىحاحسوشمناتبمدأرنمعريةابعراالدبنءثرحاماسإصىلرقال
واافىاالفياخرايهشذتميعطبانمحاتفاشارتشيأسقمحالولم4أانذوامسرو

اباألنصروحمالسادأفالساقخرهمألفحابمائةشزاشاصرةاايوسثروممخثابنلالاذت

ذصأغحراصقلموصخهلنيتدحواالمالللتهط

ىأوآشبفدباشاآفىرطبغتمرهنخااأقول
برمماأطحبرفاصاشيهأسوىصبهالويلةنحدىمسالاياذا

دوأنتعحوالهاطفاشحد

كاصبرىالميسهفيخرقناشالايمنعكربلالتعهحالل
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التغكريلطوقلبابهأاليمجرحاخأدفمابهمأصوح

صثركتايئالأنالاوالوصلالجتالزدإرةحلومسعيك

صملظرالىاكنسببالنرقتحبينللمالفوشدينفانحصرفارالمالششخذهاولذاصثرقدفيافقال
أحسنماربفااطحداهتهوقدأعاداماننعوءفىماتشوهمأنادوالهمحختءتراالهـهذا

هاحترااصعالمهالمماكا

ذيسةبربادقاثال

ثاالرالثييلشاالالاغالليةاتواروحةوالةااةولارعتبرتيغةأتذالمضتص
صصرمناليوبوليمىواخهولشقى31هبتنياسةمنهتهـومحاسيإليالدوفىا6سةسوأوا

بسممغشفمااأبارعاحللالهوخذأنوفامنرخبافىأباهادانهـينكنؤوأمنا

أحدتاليذهـالهافأرسلالمسجيةيانثةالدأناخلىاحقمنهطاالحافثتتوسىحارآوومحثاتسا
اهرباالالفهأمحذاالمبرثعذداالفىالحساأالهذحالنهاوقيلهاالجيموساإلنألللى1هـفحأ
حاودوبندأصاتاذيو31ءأبالسيفماصكيأدأنلىاالدهـاابهاوطدءلاحلىادألىاا

جوتصورككالباوحبهانبماييوالطصفؤفالليعبنمةصتتخذانمومنلهتابعاسكققمات

ئفقطاحلويالصنهاعمدواليلأنلثرادعادفآحماومنوللشاكا4فىبههاعيرمجتفل
تدغيروازححرصبغوارجماوأوالدصنتأصوتحاصمالقافىءيطوفاالوأنماشوخصوحماووء

نشراجمامحتمنأبحهامعلسىتدكالتردةولاهذهلأقعاباالبمادوأبامحوه
اصوادبافىوااصبمأصيواسوراسؤيموشخالمنترطممشاورعابهاط

فىممأليفونهلثاوسالسكةحتتابري

باورديقالولابطاليهوسوحرولمئجوفحتزالقبرأمماصاشاعزماخهاساحجتهلوأعىلألشمنكاا
اكأؤجواتظهارخاوحهطلوحنعنيمالأخثؤكلشاهمامتهاسورإوجهخشموخمال

يندونمافيالنافهوزحخلينمقهلاليهوسأبهاخحلألنوأقنعفاللفألصووصمارتزحهابحاللو
بعدوهاخاووشيوكرأؤسجلوكأخوسممنوفشالهاهامهرخوقدرثووأومىكبرشىأاضد

اهياشاحهالباكرافنى

نالىالطيوسشةاخةبرك

عاهدةعتدوخىنستوسفانهاالملتبلالسورلثانحلذاهضناوجفوزوسالملقبفيالفان

صدموتءاعئيغةوؤجويتزابوديهعحتصيطاالزوأناوقجداليالق493سة

اكأكنلوديمةفيرسحتضمورهبروطالقلودبمةنطيوخساأرحعنلسعبعدنلدرلفوسالف
بهااحفقتاهامناكاددشوجملبوديمةيقضئبربتوهرصثاماشالهفدسةانطيوخىالى

لمجبوديتىحزعنحاعهاقوواا



ال

القروأشحيالماانقت

لذبعدتطهذأوسبطالأبوهـحهاوعذفرحيتىارألماخبصحسملذاالالطدوسمةزوهى

رضغاسابوحسشطخوطهااللتصريناهذاخاذااعنغبجدرانتافأاوأبقيل
فغاظأصهالقلبثلىوخذهالراوانلميرافىاسفيشوصولعندويكنحولصشىوسيثض

ءادحينئذذهتوالملكةذراىوهوصسمتخهمحليهاالمهاوسثيهترلنضسيلحقاي

لىاشعرهاشثنزلدقتىفايغاحلنذزكاياسولىلمؤاصئافورصعوحعنومىجيبافرؤصتوش

حسهنوذلخخالتاضابمىلتقمقمابفيلىبكهلىبالمارابعوسالهابطلولماعمهرةا
عدسربرالمالت

دكطاصااومىولسةابرنهتةع

لعطنربطالحوساأىلناادسثدصتازووهىباشييويضاأمومصرملتالسيرولملفبا

ححلامحندرالنففتبلالميالدقبل18اقأببهاسنةالملذبعدوهاالعنحركورمختأهلأجلسها

قلقتلخامامىىلتسحقكلثجهاؤجشأنبعدلهثالملذاالىكاوزوحذهابأنيانصلألمابم
محليموقتلحهـوأهـداالسكندريلفررااظنكاظذايقالو

سكلثدمماطابحالليهوست4البر

ال83سنةأليهاكندخلعدممسباممهاملكهورةأباكأهطواأكبرأختوهماالماشجبافديتس
اشثاساكتمىطبسيوؤسبموفىسونيدنأرصشاصرطدمنهـبئؤخضنشغبأنوصديوا

مبعدذلذتشاعمأمىالنكديشمادولماالمدكيهحيتاساللهآدنكأيلحأنم

شأفلوساادرباأوتسايدانجثتألهيدكهكفكااووسمنكوؤجباريخيوشنمقيلهبأيام
اعاركنالتزوجطوظصرحالهىكاارالشاءادسفااعشححاوالردالنكاسيوسصكا

أصلملذأنهتخخابحدحيحسمصلاحتاأعالوأؤلارخيالوسوقلالمحوقبلمهايضصنضمتوا

لمذكورةمنتماابقتل

ركماكطوخوباركؤسنهاهيث

اأصانابدلسلمرسطوافعيرهاهـصطوولىاعخاجتابئتليهوديفتىايهيريئاجمعرودسختاه

وربرشطالؤجتشتملماقيال6شقتلأندعدوحهازمحلعدوانانالمهافزادةأفثكته
أشأددكقافىاضاكخبتيقورد11أمهخهبتوشضوفافنورودسوبعدلهيربنكبراكأوهاألخيياا

الولايباأغراموالمنيض

لدنئالايبالجمأغرانسغهي

أغريباأخيهاتبقسالمياد72نةممندوليئيدقفرزقتصةللتكتيرودسىؤجخش

ارسولبولسابمماحيأشعهاحقتكانشمغيهةشكتهنمكليكيةوشعلثؤضبواشيخمدة
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ؤجيتزأنفرفرومةلىامعهخذهانأفسيمانهايطرآهارشيمرأإلوفطحصاقسرأماممفىأ ا

عمينمحشراوفدوارادتهلقضتاالدتهديهودأألىعثاارطلىالعامرومةألكساصطرمااكنبهاود

رىجمديقمنهمصقهماشافر

2ديسةاابرل

جرانجقبرلهسايظن3731وزسنة3دوكةدوؤفيشفليولا43فيوجشياسو

نأللهامنهثىزؤحشباواشض61عرهاواالصأكططاضملصاللةنأسوجاوهوبرنس

نظرتماالسوجيةكرياغديتأازوسانحباعماخحبسناحجعلششدرجقحنهمعبالدطأوسيهتما
بيظوبخالالرقستحامخورىكوبنلنحهماوسافراسماشغيكانائلةحلكاثسليافتواشافالحاأ

يوكالايشذتحتزوجتهو443كسهـعضكأووصتهيراتدخوللىصأومءحعنالأرا

قاؤشمارلىءثود4راينرس1الص403ؤلمتابرأنماورسلخثيراأوألدهـالوبين
نزالءاكيتفيلهبقادرصراأسالقتابلفردةسزاكمخرفحىيوحمأ

عتالسروميمخرحالتلعىاكىالمايلىقاأورشيمدقاودييناالسوناطاوافرينليا
وكادتالولكناتض8نماداتمجماعخيصتاروماوا31اشضأخاسعالمتشبابوسنبابها

علمالمجوحالمعامغبالماهـساطهاوكلالعالسطظكثرالالىروصيقفحبهيتامورةبى
فىسونطعىممنسالخهلوعنوتدكضبالمماالتبعضأناتحرمحىعةخعضكاقثئالوالىوا

لهريمطعوشحوكاسحماباقدقجقءلعدأنلجتهاباطئهعأنالاسجةقاخبإللعجاراتاتال

11ومحقاالمسيمامتكلقمالعدالوبمحيمدحفطابالحهح
ءعاال6

زرويرصري

جمشأحدبهتيالبةشوالكالوقلمالكبعضتولألوكلهماشهارلىكديقلنشأجابهرا
تزىألةنصةعاادتوسأنحقفاعشحهاعانباعوعاتمشواالنلرسأالسشصوالةوفل

3ساوبئوداأولمكأناىمحأوالفىاوحلمألتعكيحثثاانتهـالارالاحماللواشترهـية
هولمديكقيهئحنطرقابمةقموعنجهارخمرافلختالتهاهارسوصظولىومؤخاحمهاور

ونهامحباالوقدهـأرواشنقاأشفعاللقالأنأصلتافالهـاانثتاراللهسولاحهاألحخعواس
فالسنتنهان1مصشبىااللماععنررىإطالمةاعدةصاوفارقهالريرقحتعدةساجعل

فاناالمىتدهذاأنقالانوالأرمحريئأضاالالامحديالىنمحىلنتحعالدنجتيرقبايأحما

بعدانماباغكنييدلاراتلةيموسلمحأآلصلىألتهرصلتكأصايدذاوأ
بخرصعفلميتمحنيدمضمىمحءايمابملسخلىاا

الستاالللطاماواخوفبركدآل

برعنائدوصنسيرلىلي7الكأسضضوأخهاضرعشلمصكدكاابنهافىأخيمطألأسقمولركلت
محلدذلحلغثالرحماللعمئصلحالكستهـتدتححعهاومعاماهحهـلالاكمائجاامحذتهاوعلىا
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يبواحمهوسااللىاقاءكربعمانالااجضقومحندقدوراواواظحنعلفحماشقلؤرحنح

خدثرويمالنراقليروكانتشيرخكغيحدلناوصىاكامهاوحاريتتمابلتى

هلدظمححظاكشال4كوثصدا3االنلذافىيلهااالفعالمىامممنامسنبجحغاالناس

ببتهلجةونربابجلسلحاللشلىاأحهورقبهدرلمضالمالمدرساكأاومنلحالحكااومحهرا

وسهحائةدمحوسبيمأثاسدأقأبرةتوممشموضعهاأتاطتالاهـهخلحاببحرتلقلها
فيهاالجيلرصالمدامنولحبيلءباحاحصكنوعلىتوثوصايحنمبهاثوصالالفيو

هضايلخحىفيهايثوصنرسوالمةالافيهاوبثتيمعشحجتمحبعدقلىاالشرفالمالثغى
االنهـلعايةنعاااأحدوالقصصروهومغاأجماصامعاجمعرةءصارت

الديباأنشداتأنحينهنواالمذكورةحدرسحهافنتودحجرية4ايهاسنالماراوؤفيالت
ينتاهنيئعرجالابيبحملبنأيهتعباك

السرفأأمعيهتؤتكنتدةالذىنكلعترالهامن

وسالعاطورصشافىويهونبهآجرهماإمظمحمهايفاته

577رمحرمفاسفاليهءااطكافالوغرنذيم

تهيهـةطاالمطالبانجقحبدبرةل

هازخأباهابالمضناسمهالموزؤلةفاطواالالمعانحارائقهذوممساتالداصاحاشااعهـتعن

قمهـلشطبمحكلبخهأخرابعلهيلفى
صروالمعتيمصاخحكالطيبثورلدمعصوراآعي

لطراألمحياعغملتلمدأءسازوارعدماجدا
والعزوالمففرالمجدوثثيمايمرسالذهـاطثيضعلى

حعراصمكاررخالمرماتسءخااقلفوالمانحا
صرالتهريلوحكضثثسهعدقوسدفضلله

اقدروريباليالىابحمرفشههشملالىاأتخحه

كىنفيبنايراربمصيصبوء

هلناايرلننسموهبلذوايئرؤحهاسحنكأصيوخنااوصناقهاضبمونتهـأكا
تسالانحهالهـذهمدبقاصوحهحسؤ

وللمحاتمألصتبفاندامأصمساأنبصيص

احالديكودممنشىفيهسامماهثذااالهمحانك

كاللااصذجماوعاونهدودأعباذادا

اللاهاذقشاحذقاوناختىاتيزتمخنششا

تحالثوهماكأآخذأناماكصأنجمصالحهمبممنوظفصادهمجاالايدألعىبكلواذاكرو

جليلتأدرخغعالالىاكالرفعماضاوأولمعسلتوشؤبوكوبئذحيشفعلجامهالهيا
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يةربصيصزأطأمافاأباالياممصحبالمديخقصالبئممعبنهابنشياظيبهاأقللم
سنفخايإكعللنيهامنذيرأنأسأأكنفيهاواشاالنمسطاعلىايئررااقطاأهـمسأفقالنفيهبنا

الهمرهعصتيهاحىمنحتانأقأتحطاعيامهناقالفنهطلعصزاصليتناااليومهفقا

فأحمبزروأءسسمذفارفوجدققيهبلىامصرفدخالصترالحبىنسرنحفاقا
أنهىدنفسلتنكااسسقأبااشملجاالدفتصكلىافأقيلسبصجصؤحاوماؤحاكرااروس
عةالشاأت

جمسلوافاشاهـاحيطاليمدخعاا

أياصئيااتسكتمشساعقوقاثمثعنتهقالغوظاللههاماتعلينتكىاشلماقأتحطااصافقا

غنيكواقرصاتهـصى3جمانبىالىفشلمىمومأنشهىتةنضككن
اصترفاسترابتحدفعقدنحتخحبصدلننتهاووأقالت

رىصأصصاهثاكغطىلياالتودنتبمرمنألمت

ثمفغضهكوتألرمقأوباغدنضماتكشااالرحامسانلعياشاتكويئقطاأقىاالصشتا

جاغيئمز1تقبلىأنىتنكأنألعلملكألفىعاظتحبراقا
لىاحصنغالصاباليطأبمرتأنا

اكللىاحثقياسحأصاباالاكغصن
جؤشحرومحوبئدهؤومنأسممتطأرأيتعاقءاأباخإلقاتموكنسجاهالقفمببأنقمال

يزاأى5راحرواوصاححانافؤثعبصأترهمادحملىحأباأرهمالةلثعروشربايوالا

الهأدومحاواقوماطومخثلضكااستاالدممنالرستهواانقحطعفرةاطاسكألتأخ
ضالوبخءلمالاكشدواصتدلممحالخرثأتءؤممجلمممومةوأعاداأدأولمخرجنم4تنغذ

زطهاأحلاححءالاونرشدسذوحىياحهادةأتجاكأعزىيصيح

ءثماسجامالحكدبالقيسر

فولربقثاكبافىتواسهلمنزدلكباذكرهالمحاورداودساليهارنجلنبىاعضهاثهورةا
لثادساليلىرتههارسحمورودهاسبناصيلاطااوقدحرحصاللااشوسالثثدواافلبهطا

سبنرتنجالحيثرحسنصقيةبطاحبقهـيسنصفىرخونقادالمؤايأتافىجعهامىمتباينه

ربنلمساذمحاتبعبنثنكللىافختسيىرحيهابرألقوطحانيعرسبنبنيبهبكتسباصيفىاي
حيلشروقلاسثيصاناوقيليهسبارثطاطأصكلهوقيلهاثرأوعدادويتبارائشتيع
بلقموقيلكناكتنأورححطاحةصهار1ابئابكفثكاكانخنتااثقاتواامنالكنيرو
الينلوكلكلمناخرأبىاالنعظيمأتضمألهابانجىتصالوسباعيرالجنىحرويط

نيخااأحالمنكمايلهمقولتنحؤهوكعؤدنصقالرالحكنحوأيرأيمقاالاثتلوملذص
عيانظيريقاظباورقابلجاتطاالويلصداالىشيهرنعتنأنمننمىالاىخأنايتزقيوأبه

صيتننحدقغوميخرجبللوفلجأولأباهافرحغوضضءفاصنيعثعلى5وضكرأبئملث



ءعليياصبيتاااوحملءاالوبتشلفأمييضاااممءمتتالشوقدظفرشاسودأتسيراميضا
يةأنالطصفورتقعرحممفبجيالفذخانبمسذاصنفردانجلسدارلىثافأطلقهاوأفاقتصتى

كإلمظفالباوأماحاجندبهؤيوالمالأصااللطبألمءأوألبالمللفوانحمغتهاالتى
مارقخةغرعاحهافاطتطهعاحمهاشيابعرألأطفأجمابحثبنليناأخطهاأدفةممشالخاتأضتواعى
ماكيونقفولدقلهباحؤكأملنلذفاذعىتعالىيبريابىااشيعلحساحلاأيضاوشرط

وأعنالهامحالحهكيطبدااشتهافأيىلهوالشبتمعخلترطولكسهلنارنجزكنااضتموأ

رأتجعؤاحاصاروالمنمفلىةمعهفارليقاظدوهىعسكرهمعحابأعضعليعثحىثمصيرنه
جهزوءباالجنفعلأنهوعلماكيوكبالقرلمجفمايتمناءألحاالجمنيخءوالمابالترأبحكلطارادصنعهمما
حماقاصبرشللهحكدأرشالإلوقاالرحناداأوأوطأصاوحلهارفانحالجوذحملعنهفرفظ

نصبرظيملأتفقاالهالكآشرفناعالوالماكحخادعتنلباقدألاثميكلبكنتىابواطعاما
ءلماا5سأمىبصىأهـةذفتحوءاالاادالشالميخحلوزيركخدعفاشكدوكخبهاال

اساحهـلتشأبكماأصمآقااتارحرةوعأساعصفىفتدفاصشحىالباوزيرفأصحنلنأ
فارسباذولاككصخرحجشصنقدىيةبهويذاباقيقمافصطخثااوأبيموقدمكلمنقتر

ختدفاليقلالبالماتلوتبعدهلملنثلكت1ألييهااوفؤضلهناسفؤهكلىوياالزوجته

وكنياريرااصاأسهاأخبنايعتصالرققباهـققيايعتاةرقشفرقواواسؤلهدبعالنلى
تأللملىآلرواليتأرادقهصمحدا5هتكهااواؤأخعيلذعنافاسقماإليبفاحشاخبي

افيرمحذتوادمححمحرأتتالةكألههـمقاوراابمنهارقوقداحأذحهأاحهذبشيس

يأمنممشفيكماأوقالتورالمحموومحتهمفأححضتوقتالهحنقالقحصرهاأذاثخليتتوف

ابللوبوكنىالتثارأكونهغالاخساروارفيوقالتقجلواياهـشأغعثرععضموكاتملكر

رجمادالحاحعفؤكركنكفاككأرخالافقانكأساالاماسنعفلحالضمهاعليهعرضهى

األسهزتحرطهـرحلهاصقتههاتلمازةتأاخؤداكتاسأيطنعاحهاحطبنىاقوى
اأثيلةااوالنلمذالفياألكالالىهـاسسمصدبابلتعاثشأتأمصكارانحرفشادمنزا

بالتيساصهـهبكرهصماتثيدللهؤباحاللمالوممدكزيرموولابميكىمدأصااخااقوموقالطيم

ورأربثاتحسيدهانهمإقالحتىالكهالطافحالوادهـخهاوكزاصآاحاالكوهاعيهم

لم131اهاوممناحوزيرلديودص003اوممشالماء00004كورلىءكأمكصصال
اقرآشاحتيهمافىكرهـارداكاوأصاعزفافلدنهمكوبالعفاتلاأ31دفائديضوكليوا

سبوشكل4سفلسحوناو4اضفباكابابعمصموذخمسىسركايفت

ونواالحمرداداباالوكرتالصنرممهـجكااللوحراوفىحخرااللدايتلىلموقءأ

غقحنروقاأحمقوتمىنمهمانمثواحآرولىلىلألهرواثالىاعباكلدوفنهممنضفروموضها
بامخيسقثتأبئلوقبذهـريراوصضاحنررثرأأخنروقاخمندزبرسنمهأصفرؤكاإلقوت

اؤاحاواهـؤاالضكاتأقاحإلرثأرةافائهلهـماهـلىانهااكأتدخلااحممحدا
رالمنتولرا31
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موراثدثجيوخهامنرسهاوعااالن4حالااقيصدلجهالععببتوالالتالالكذبوامح

ياجاقرشألمحيىصارأشساليشويدامحواسيودسيانااالجموأسابتدبقهااليمالكنلتىا
فقالبلغيهوعرش9التعاتذكلففسأمحنيأللىبهولدهثاكأصتىألتبمنولمش
منومتأنقبلدبهآتأنالجىاتضصعغرفالنالفايأأنزحهاقحلمخايأثأيممءاللوااأ

اخدانوتلكطرليكبرتاأنكبلورشسلثاأالبرصيمايآصفلالنننمدسسدأسرعراقالمقاصلثا
ادصلفصرريهوناباصرعكنراللاطبتلاحمأدالتمأقرسانتثابقاليءاسرااث

تخساصاعمناالمىضاجامغزيهبعضشحايماشنىالوذالءلوشاعرشاتحشوطأاالرنحرأناا

لطيمشاالمنمذتأينهنفنغرلريانسممرالأصابتإلقيليرهأههدؤلماألاالرض
بشطاشبثطأواحأسالذأفىالدرمحؤاباترزءاللتةرغاحاهدهداوضعفرأكأتلهتكاا

الالداهدفأىكنغاحلىدتحوشاالالعماإهااالبرأىمربالعقصرعلىمسرددتأاو
بالدذهنتأالوأينافالهكرصاللنذوسالظهناحوطالسىآنرأي

حمهءاحاحهالة9ذاكهتوالفة4أاحنار4اهـأقحموال1شةاتالقرأطوصعةفىااا
لمسديئصاحالحفربرهوأتانسداهدهدألىااوأفاعرلمفووصظمأرفااابةاص

أتدلمفتحجرفىب1حصاافرقحصرهافىهاوفاهكاحمهمااأ15ذبحذهـبأدثاباوكال

السليرطراعآوآؤدأالارحمأرصراشللسميهنابواداهالشالثرإتءأوأرحمملصا
فانبهديةايههاسلعسانىتقاينتأعسلهـاذافانحدرلمثااالصشديحودأسوأثزفئنرةأأخىذوحهـا

هتأصصهانهواللمواضانجمآألمويشبالياموانوأقوىالهزأحافسحرالدلميئنالنمافنجوء
كهمنالقازكهـلىءريذئذبصوحهنوالحرراريمعلبملمومءائةتةودتأدااإ

نبرأواوالمكقوتالجاحطمثيووصسحوفذمنافابتوأولموساححيلباالأرروجمحالسا
حرذكارأىحرووادربنالممااحافوحماااأرسالتهاصفشبجزاوكلورتحرصالطةمدتاتو

اتقاالغحاتشاظرزفضإوسالتوبباارةلدتلبارارىحوااالندايزسأةأناممنااتاورعتملأ
ثرزاناظللهالمءماتهوحفااحرأثوانأمسالثءافالالالهـومحضاادالشنحلىراحش ا

داناالاولحاوحعاالأضةعسوطسيداشيىحدفلرحمضوةإصفداالذحبإشاإلدحضالجنص
انيىاشعىوهاجمرأنايراابروأافلدثلارالحنوأفتحرفتسءودذىةقشضؤضئااصا

وبارهنهلىكرصيموالكراسحاعنءضدتمالصواسالءفاكهثاباوالثانجنوأصالنءويدرها

لتوماالثنافكذالساأكيوروالخوا1لباثاوارخخكااهصفوألؤس1وأبرالتهـاوأسط
قالنمطلقحهـأيهمخلرحمابزوريهنسهاؤاالارحادالذهبءثابضااافهـأنظرنههم

الوأصاباتميهاخثرس4اذاوكدأاالالذممهاطأروينقااقنماركرفطألعدأفىتآلكاتذأا
وأضرباالحرىفىحليدحافءالمادالجارلذنأمانتةحرهموومأأبديغسلثاأدرىحلواإطنوالةا

نىأنهغتواخاهدوهاجمالتوموأخحيماديةقرححعاردانم4جهورراكنربهـخدأالرلغالمرابموجهها
أنحالقلبعفئىيأتهسصحشقاللةىىتفاالقرلفرألءؤفافايهصلثخوقاوأراد



اشوانآئهاناعلمإطذذلينهـحمسةءكأش1ساشدشوفيمحنلهينيأؤنحمس
لموالالحاالتاورأتولىأناآخهاحممحندوتاشاخمالحنالأخفتمكادقازربتسامح

افرعاعبالحهان6هـثاوالغنلالعاخماالؤماالحوطوقالقولأفجهاوأوولدماسالميهطتجعتىمنسخصثون
اصظرممرحتىاابلمورتجعلأتاءهـيخرةذالصأتداالتفأالتسالمبنمحارااورسالا

رألدذااجرحمىثواسانهحلىلماكلححخدارألمرجمماخسحردكأأوأعستعزلهى

لهعلأخنروتربتواريمناحسرحاءللوحلاالصفكأساقحهافيحبتهمامال

يرفىصرلىسالبهاشوجالهـانلصكالحساجؤواصوردبفطواااساححوسجضأريرزجاجتوامنبقحلوا

جودصشومحدقىتركتهولتمرناتقالمأمحراأهألذاقليسبدلتوصفالنصدالديم

ايهدبانمانحمتغلافمالواشبهشكللهمكاتعركتموايهنخهاهناوقيحافكيتحفظه
كشهلجةفاالرأتحسسبتهلرحاادخلىلهاتيلتمضالهالجاقكمسكيشنعلمالةخوفامنوال
حاالحدامندءنأحمحقتلاوعىيرقىيرلدأنتشسلطاحهافىتشونهاوقرقاصاقحهاش

ادأحماساليات4دنمفأناضارباتعاكىرعاردسحصرحالوعهنخلرهـحرفالصالآله

اسشهالصدواليخرلهكرشكماعنحمألقالالحعاتكالوكرفيزوأنشفأرأرذأطالماالس
اورلداروالوأحهاوحالررةدوالطيأزلثلعشلؤحامباطالصواوأورةتافيخباا

ااتاودوطتماالفلهخوذةمأئثيوحدحغيم5ةشحهرحسصرهايزروممفبالسادملكط
احوشاالتللذالشنفاهتةهاوبرجلقفزااتحمادهـلأصلوطنسالحياةفى

اوساطلردااردهاتمحهاروصأممذالمحذاروجنىيربؤلماتاتتحالفالثايرمىا

11لوفيئحفهاىشورحصيةنافىحنامحلضصحاعتياالائنأاخلسنلىاوأمىلملذاممال
اىدتسهفااشحذناتبطعالفساتفاالأصحركالأنقمرشونوةدوحمفيونوقاحوصسين
فيوأخفىعسثادلواقسانحمماقلمماتتشمامخيساوتحلاعانجموشيباقعالكلمكحو
11دامرطاعى

صيو11 رهـمثل

لحاخرخمعالةداصيحروالننراخحاحقوواالقدامخباعهباالوصؤماتاأخمى
رألةبدودضاهالكاستدمصكلعهايسمتمااللثاسحيقجالتصاهناكواينصجصعاألمجطالبهت

بسرهارضعفقؤثارأسنوغىوكانمملمراوعويحئذصحاويذووقددخلخكللىقببالعوا
ساةلاضحصقادإخماآتكفوقاللالمايةءهـدعلهاسعاةشوحلستاللفاينظبينشتعش

اصلىأطاعرربنشادفتمدارصنبرعاثىنمودوغرسخاكدأدهرقاكركقاالمؤنش

بنوةجماأهـبااتماللمااو

ةا9تشابامافىاحسرالدانماحتنكلرءونكبىإر

كرالصمطساالالمهـهرأماححيفما3لمحومكرأذخرهكنتؤد

11نلمؤالأالقاشاوالنوأشوهـصوقال



أرادبعجدوانيهاشراكالاللشالنهانجيندأشى
رهعررلتاوأغراكضاللةءعوأتنضكحنحك

ئلهشااواشومىلرلعااربنسعصوفال

جاظأستااللبرمىحوتحاةأرىأسوتوالأنصعآلالزرص
باءارماتمتأحصالثاتفتلمآخرءفالمحه

باءدعاأحمالاحثجعسخطيهملزمانوىخإل
كنراثكااليدنىومماماقااللهفالتهائاثاتىوقحرحمأنححابسرككولةالويانتهـاالسكتوأنم

كةعاوايهااوجهتأكغاشفالواالااشأقاكذكركلاكفيمصاذايخهأيمىوفالنحك

سيضشةا

برفرناعلكةبللهـقيأل

ليززأشهرننلهقحككاخاسحالفؤساانجةوهـت3531منةو781قصةولد
وشروحهاسنةاعالمخااالعااالملسآلولمالأالسزتتدرقىهـخصولنانهقثسعاقاالا

ا

تأعىعىامخاالوالسهسيالضأعنيصاجابلطاحمرتأاحماحضلىلطرس6131

اأوعهـلوسصاوعندوفاققةوأءاالعاخالملذخنوعاخعكلىدحناوجدسكالماثوت
بهـانافغتهوقدالأرادحكلثهاوتتهـهاحساايمىلىصباسماادءجياسوجا

نعضوصاالصسعوسهاسلمحالصمحدققصراتءخاناءمحاوعندوكابلىةخكله9أالتىيةالحد ا

شاطت6331وسض31عرحماسستوكانالبروةارظحس11سوروصشابهو4331

ابنهاوكلشاهكبرقأرشبهأحفوقدحجةراحدسهاراألفالمملنتلمذكوروابنهاحهاشاعى

دةوصةالمعتدضاكلشايفلليإسحربمااافىادحهـلححانثااتحنهاتسديههاوالد

اللجمتذاحدثحتفىلتىالدةدعوالشااللمعتادينارهااقدثئهاواباوقامالصعحالداتسبنغابه

ولالاتووعسرهـاواتوءااركلىآالصالىرهءأحهاارراشادءاالدواافىشسامحررالدوكا
ثاضصرنحسائبدالخضأعنفنتالهـملبليعةدلعبدتومأتتاسسراوأسر

اتحاحضنهوقدعيمطلؤاابئلعحأشخحمةلمومتنتكاحاكىاؤثه1كاصرااؤثاوحدضيوا
حهرحنأىصبتومحدحودادأبالتأماكاللىاييواشادالالؤاللخكااحقو

هـشاحكغ

عمثرلخاممىايحاررخليلىوجمباحل

سيسقحنةأمحاشزارقدوبتهاخةأومى471ماشةأفرصمافىوزكيتسنيتي1371ولدلتمض

رخفعلخاقلبمبهاخكالتسصسدقىوهلالملثرآهادلميلشبأمحخاروندذمغله1471وززحتهاصنة

اإلرينةؤطراصرجفىيسرفقتوقدرا71نةوشازراقماالعدوالاردكاحشولكن

هـضطتبردوفولتروحساعدةوالححخاخدالعلرمتعدوروآتباحمشبهركرةعزحاجرعوعتدر5471
ا
اتمراحتلةيانرورلمهأفطوحهالحماظلهدهاطقالمداثحبلعاللنفحتأخهاماهرقحخانراياأا



يههاعوتغرسااشزالوودوكزللمايشااشدنتومالحاأخابحصىأضفتترعدقليل

تمامتهاابوتدحزالاجيعكاعفدمىبهونرملوطأللمجلالكفاروابتساكوواستبنحاا
ببنافةشحاتهافحمدفامحوأفالنىافردريكهاومخشحلبكقياهاهايثرينابارسا

الملذلمياشغداحلول7571سضةالثلكةسنزكاصبعسامحهاصفساصذبروسياثأفزخاوا
الذفيءارزداعاقبةالخقفسعحتوايهادعيتصتىاالقليلضوانبالطداءتخحأنالصافانحطرها

هـباطلعاكراأسباسظعظمأمىسىكراانماألحورأئعينشممطوخهاوكابطردهاسثااأ

لسداخعهبىااسوبهصمحلاهوالالتاأصضاومحدشعباصعصلةوفتوفيشمع

تءورتسالمهاوأحاصناعواافئوتسامحدابسءاخهـرااتعطىنتءراخوكاقشا
حماصياوقدكتبكئبروشسيرةاخشقالتصموكروكشماهرقفىاعشاااالأمحساظشصءةيم

ليسلهائلرساوبمليهاشوينسبا

اليوالفىطصونوباتوثأل

دوفغلبناقفىدلغابءحهادءأباهاوونكىكنردناطبموودسرإب4اتيباكأمهـث

ءكاتساطفاباالؤونجاكاساالىهازففوالفاصهـسشقأوهآأنعلهاأعولماىعوا
اقعحهاطأطركأوأدشمححطعهاسهولمالموهابمدلسبرهاوفاسهاسعزرتفاطه

انقبلأثااأتنصكاتكاشثليبأناابترخوسكلقمطالجهمبذألحوامحجاباحطكثبرون
خرقحثاحمطثاعنكإحعثاقهـاعرففالطهااللحسممتعمااييولسحلىخهااالارأليههاتت

طالقماعشالتهاةاحىاولدتالهاصندالمتإلحنوفدأشالحعاتتالهمسمة03بعدأشنثاب
اةمحدقوماسحهوقدادبخهاوسبرطهافىاذاكسخكلدؤدواشسنوحهامحدرجومحهـ

كلونابنالاكه

البكرىعبحاطاجةحهيةثأل

واءاالاعوباكلمءيوصاارطثيايعوسمءاللصكاصالساوفدشمغإحمهابخرنجوائلمن
الوالدعلىآكزتوجتوكرعولمدىورلىوثكاللمأسىنحوصحدطسزبأءحمنداتلقايحاخى

أةميشارءووشرحجيوأبىحاكصتيودثاوالوكيالأاةكركعرحنأخاوسلمنرعاتلووا

والقحتينولأةباصيصمبقوااحمثواامولتسكداصلىلنبىاثبيزيلهاحلىاعنرونمثتطستشالمهم
زقراالقاشاشبم5غرهذ

ألاليينهاملكةيياود

تموشةوورفوالوهرثغردوفيسدوشهجبالدكبرالناايلنهاممفلصيحداسقبيلةائم

لثروتهشوزبئطوزكرالمبراالمحنتيممحاعليسينمالأمالثكوسسؤزوجهاياثتولماللمصعدابه36
الميملةنداشأخذقالماطولكنةلغاتعديااثاخهوكلكتصيهثنظأنعالليأالندعنالعظية

اميىالثهوةخهاشاوشكتأووهمهسعتمورلذنححهاالسةيطالراألماعددمملكموجملدتاالرو



فااهقمناقالثنافىرولحاكااايخوإلانرحقكليابخسوشيؤحموبؤتسحغىا
وقخبالمينسىوصأصةلىشاداستحرةمحهممغدالرتبرقوالالهـاضيعسلةممردأشوةاكل

رعامىاياشوعرهماليطارواااخسوانوطاتدسؤالاعوراآسببن11الرةلياماكىالوالمتيهئاولما
افجندئآ031حهاالبحايمةشضكشقااللءطاخاتاتاللىفىاوسورصفبالضلمإ

لىشاأتأنقاحاأيهىحوسهـحوشحوحاللفأ033بدكاخاأورأتشصيريراعمددءوص
لماتصتمحظوتاتودسيهرتوألكتظخاتيرغانلسبتدكالالابخهـؤالالقداد

فانهمكأعىبخمولوشأاطاوأماتلطشدضهواأخذكتكالبهرحاصلمتظهاهلورأهـكال

ماكراونحوأماممالفسبركافىنايومفدفاحذاالنهاآلرباواحاحمألبااسواودواالاالوالق
بقدرهمبرحص004االقخدمهافشبهةاا

الفىهرعيبنينبرأشهأصالتحو

ماطرلهاتوأصلىبرويأربنرحاءحدبرطمىكشاوصافرسدااشكاوءادؤأىشص

حتدلارصطمقايسلتاسريرقااصالتوالارومادملاسالمباخبالوروروا

شغروربناويتالأشهرسبعرلدوأفامتقداللهنماذلدبعود1شراظاساللدهميمودصلوأتا

ثانحايلدمحبمابشدمأنسقووأمحدمحيألجضأتلمحلكللبهءألإتتاارراانضبهماطسم
فرعىارقفىيلضطوالنللىكاتخاليهارستمصافشخللللأتتثداكاااعيل

صثلىالحسزفىسهأالددك

ءإصاالمام1الوعهـهنوأوةباأوأهخانقادوأكرمهنوأنوأجااغادزأتكا

والاألاوااللوفىآرأبهنكتتلس1رشداءكلختصموظشىأاالأاتحاشبترلإثاا

شاحيةالهبهأسهلوندزضلىأبعدأخيهشوزيهـوصايهاأهاوخثدهاسقفسافتلموخلىا
أإافىا طحر01صاسهتهررهـسبادةام

فنخرتهالححنواطخلاوأممرسنحضيدورخاحمدودههنىخكاعليهالخالض

كنحكدهوقاورانأعطاطفأيضعهـاحسمايموسنأعسسنقأمىلؤلؤألففتلىاأأمعاليه

يمحيرااعىارححااخنسأاآلأالكآمىفتلدسيدكسلىحهجذاولفقلتكتفآمسبيكاوسد

تءاليلهااثتفىتدواتوأبههافىفوااأذنءحآادقفىشزالذماالقدفعلشوسأتلالدانجا
صايعذتردتلحسىمحندافامأنهالذلمالاالحزتوناألصكدأداطقوأتأربجناونخهاجمروا

وأصفلوهمأالفأحينامنتااشمبلغفاحممااححتاجودكشمعمألججعأكلفىل
وفرتحالمالكلىاطلمسءالمذكورةاصعامفموأقحارهماشأآالفبعنصرةعندسحمزلمأكرال
صرمىءخلملعهدمالمالفراواثمارىحاوحكلحهأبوهابالىحتاحلوةوعرهموخهكقا

ورواسوغيررثاعضيلهوحمجشهارقاعمسكشاوبروادقوالكاشييناألزحلاالعسرفاذ

دلمرداركاالىصافحهالذمامحفاذاقعةاافخحهالخيتهـرأحلىحدوقحتشااثالاصداأتحالث

النبرعلىوضالسكاجووالدالنروالدواسهـافساكرعنمايهالمبسمرااعهادصؤ



01

صخنوالمكريفوالمالطاابلىموأخاععوممؤاخاماالسوخبردلأحورزوقوآدالمأ
الءوالخحاباءاثشاوتدقاساأولدنثهـشيأيشترىمحرمرلصالميرسثر4نيهن

لباهـدازدمحدبئتمذأتوممابستطرتنةعءآشماارفا
شانلىفاانوليرسىالاللهبارك

حعسلجضمخولكنطفراهدىاكااإل

سه08اوعع17سىؤفيو81نتوأنلىاالمانوننىشيشبحرابو

بكوأرللطالناجهاوشزو

باحررالكاوتيضواصلحاداأالميحاللضحنطعةةاءياولثهابيارحلنمطوطةبناالقا

وتجهحيورهـاالجااطخلأالدعلىالجناساشمنابعدصامحاليربشودخالأوطاناببالد

هشىلىفيحاال4ممرممالوأوعائالتوابعهارأوينأيكدالمالترأزنىتالصارإلرائدبمكالثةحس
ايالتخوشحماشونروسجارالبيهماخصهمائهثىوسغمفشالاآلكصعريرمسءكاقاحكدالوحالخا
مالماوااحماهـحثأارومرطلمىلدحهبلجابرأسحاواالفياتمحاالعداقائملقوكاهى
أخرأحامامشباتحماألصوشضخها4رزلدهكشتشدثةوجىحتصتحوحولالوبعاألوطاوعن

ستوأطهكثموطالبرالصوايخماءواوشدقثدهـاسشاتقاالصهاالاالأردايدبنالوأ

جادعنوثلوتلسؤحيدةؤهموثثاوغنمكنيروصسوخبزحلعمالترافىبعنىتحوالخحالرصا
ثءناحجاشفشوهىلدطوتلحمدةالياشاوزامحدانطاخلىهكأصثوقالسحصاطومحشغيلحا

مناتأهاولإلرةزلالحهدشعوصتحوويضاسسحاأبهاتحالذهكاتهاقصدصبها

تماأرلىاحهاروحشولم

ءأخالحرف

بماراهدةفضفؤ

ادومحيهحادرفشسيىوحعنعتاخحىدحالكقؤاخبهربحدادعخبارصربددط

وكالصنحلىنهاكاسنلؤثارغافمررهـاتأالعنربؤهاعاتوعزبهاتعليمالوفى

شلوواسىحجمروثفىوأدجامايهأمسخغاوبهاأد

وراندواابصدوتوالكثحاءأرهرالنقضتكق

اآهدأألوأساآلوحفيموجدااشكاصاالصحىشءمال

حثجداالناسفىكىقىاكقىكأهسومولىلىلألسفيامى

افىأالؤاالذسنافاستقصىنساافاحهمهاسيدهابهحبهبنووقامضوبهتكسرخالحؤتم
اوطولشارناشدداولليلاقااكالمتححاجوالاعابهداكالسلوىوهأصفىدطخا

سولأندتاأطفألهـاعرشاالفوتضذكرا

اتدلىءشوعظىؤجمنجافمنقأطنىطظ

صطيداىواتهاونمىبعىدبءترنجا



ثطاذىمبمياطيثادعيتلماأجبت

انباالبافأوقعقحمامماجنيتوخفت
أودعوهاانارسلبولمادخلشااحهاأكاشفىأناجياالماهـستانالألىذهبجهاعمالحيلأولما
ولقدتارأنمحصفاالألشنذتجهـقدقارليديالةغاقكا

سبهـتتبغيرجرجمةلدىتغلأدأعيذك
سرقتوماتاظوعمقىالىوركالصل

قداحترقتبهاأححبداالمخسينو
صدقتةهـجميناقلىيامخماوحقك

عنلممارجتوصتكقطحاقعقالوو

وجهانحاللناسلأحهافوحداررستانفىتحفهاوماعلىخلتلقاأنهحتطىااالرىعنيروىو

التيمتحافاالمارسهتانرحظاهشذاوحتالرمحخفتمنهاارأارمحي

رغرواكوصسهميالحوالهالعاهاتنهاحعتدلحاكحاضللوكمملةرطفشالمحها
ألدتغعيناهابالموح

صاحىقليكانذداأنشولكنمامعثعالنل

تخاداصمبهجهدغيرنباآالضوالدصخكالأ
داحسبربابهأبنىلحسىبحببنجسمشخوأال

وتحيركتماذوخمادىىالهمرالتالحى

حناحصنلنسهزفاهـاالممالىمولىأحبمناعلى
سؤكقالشياسركاهذابموشفالالفوأحروكأوأبتجاد3وئأكماصفملسرلىاقا

تشولالشجلتأفافااخأعىصرفتقرعرفتهالحفمفكي

اوموثقحاورولىفأتممهطاسمازلمجوصلألبغنى

قاهالحيهاأتكسذدفاجممحىسفزقضءأهواايبتكلى
بالملركرقدسخيصفكيفغمتهءالمايثربداوغصمن

ءاااأمحظمصدىسضاويىزسنماتاديهأحزإلث
ءيراسوفىصوناىصوالحب3رىكوفىثنههضاطرلوشا

أحشمافمهنطتهأتوأابالمجمعحذالادتقشكايكأ

يلبهرحادعلمناوئهيخابنبانعزاتحلنقاتحبفاىهبايئكرتزلمثةسعجلىلةالسراالفقال

غفوردكريمجوحيهمعمعلسكليعالمحبوبلطامجيبأشلوبفهوقريباداعطاف

أنخأتتميمرح
بالهـوممسباحاصباحدمنحماتاحاعساالصجابالىاهأدقلبى
لخيرمفلتاطأتدصعفربءرخوفءدجودكإعن
اصا1اروحتناللوبااتمباكيةارآهاسينورب



سفاصاالدحعلزرىوجمفبكلهفاصذنباجىعبدته
اصالنورحمتابهفىنكانطنمغيقنئفظحضوحش

اهـرىاأوشدهالداهىفالنهأيخالتثيمضاللأقبحدولبذااحذالفبينهالغلسرىافال

النىتحمحليمإأولىلحرأالهـظمحموعغاصلمولودسدحستعنمتهرنحداطىأست

فىألادلماوألمجدكجثاآصلاالايلالفقالاضرتلسصارألرقارأابتالأحاصنألافقراالكاحبسكرا
ألدغفجمالحبرفدفأالنىأحمدبهابابخماطرارحلىالىحاأتريناساهبباشبخآتحتى

لدهالاللامعهوشألطحلىابثهىقدختكفتماللملرستاناالىأفيلغدكنافالطومتييمعه

تتولاألتاتعاءكابهصفياسكلعشنالتعاداللهحرقوجههىلللتاالناوأمحطينى

عانهبكجتايهأسههرت

سدسهيشتالزكلمثىلىهووخص

يدطلجوتعاكآحظىأنالحتى

ولتتوحعلتاعحبةادخلتوهناكمتىشالىو

هـاهـفدوامشمهوارنطاسحيمالشنحاللهامحب

اهتذلميزااافأرسحهحتهمستهاه
5بوباسويدحيرفااللسساياطححموسمف

ياسححبمحتىثيمأاذحاشوظاىكذاك
تءجتوبعحماصصالمكرمضجمالمهأشؤعاهاالىءاوارجماواطبينوهىحدةطصاذالكمكحت

ادرومءاامحخقصخهقبولهمكاومحسببكلتقهـسوالملخحلىااهـرىافىسرراالرسا
دانمخادرمحالالأنهخالالولةسحهرأوا5ازداللهـعنورواالعريالحمعهـدمنواناغنأوماست

وعدمططذاتصقححلىلغاالرىاتزهالصهـابحذلذامهدماصلبرأنهلرالجامحوال

آكرمهمخطرواأهلوسسأرريمسلضالدواخصنصءشأتهدفهـذلوصجمارشسحدارءةا
عوكعالشوأمااتفمصكرمأاعآلنرررغالبلىصلىأنبدونأخطاءءاقادوتصطنى

بنأحممىصسخاالورابوشدوسمارصقئأيادوبنحاآلصيزحءلسراعافدعارا
إطزذكرهااكتأ

ضاونكرياىتدل

اضهاتىتطاطاءللسااصىوألقربئهـقرالتآكيقصالحقكبضكانتهيبرسأكاللانجما
لبداضارباعاحداشهاقوالرينىالم4ادرروصىايىباطوسرباطاأكلتصاثغن

طارذاوالاددبىاوأقءرلصلهسالساوسلمخجركاشاحثرسخانتماهاهالصغمرحسوسالدا

اأدأبهبتسءاصا41للتض86دسنةئيراظاحمرحقالمألئحااازنلذكرباىليلىاتا
أثالسرأمحوقاادوحتاكلاشوبىاسديرالصهـاأعهاويدائرالبدحمحدأصجنشاةالفاتابركاا

المننوررا41



أثوكنافيمالمةنروآىوتفقكرهىوتذءالنساضعظكةيناولكلبالخيرالنافىععرف
لجتوقنحشصا13دادلقؤفيضسخةابفانمحبماسنخاطمةنبلنهازنسامزامالحتيدا

لتذير1لنفعاعلىبصةحرعظةوالدقانعقباليسيرعاذاهدةلعلمافرةوافضهةوكاينانيأنافضكلى
ووشعورلدافاتاوكنومصرثمنشءنساكنيهمنبهاأنتغعوفهـشوأمبالىوخبذاساصلوص

محلىأقامشبصدقشينلثاصغدأدالهايتمالالمااتارباطهبمفختهزاقامسلدوصارنفومىشا

باطاناهذاوأدلى697قشرالاجىمنتمينلنهالناالااأشماتشوأدتطرنأ

لماكننينصيانذالماصعهنأزادصعنأويرجنويتزأوطجرنحتىغنلاللوتحاشالأصؤثهيهـ
مباداتاوظانفزوالماظقكلىيمعااونمايةضبطشدقامن

مجاوسموعنعارباطورهداأشتيو608جمدسنةوشالمحندمحهدنااشسدشاالحال
بابالمتحفكلىنيتالحاالنسشكدوالكليةلقدألارباطوهذاالمنعبداقميهءلعسااقامقامن

اشصياسافالنلىحاشنغاخنقاأيسليومحشخاؤشاش

ياتاقيوتالعالساكانمنهكأاوثعبنالطانىودالدماءثصاشالحااروبتا

التدامضوااأتدبيرومحلؤابالحكموايوالصما1حراالااالشاشسدباتالاشاخكوا
ايتنلنتوملدوبمحالمعداءامحندأمسطمهاوترهاسأوافىمحوكانشمط

سحهاسيسنمىوكانتالالالهاكةالاالمالكدوهماااليرتاطوممفؤعاتاقالوا

فةيوللىيمحرهاعلىشتكنرةىوذللعباسالتهأبأصىلمغتدلخلينمقانصاهراالنزصلتدبرهاو

ادوأدارصحهاكلوأرىلدوصموهيمكاخلىنبالجالمحشسوهىؤنلنتهااو
ولةادلتمولماسارالباميهلسلطلنملكالىجهيهالصربنأباولةاوزيرظافأرسلنجفتراالا
الهساايهىوسفالحنكلطيزفالثالنفعالفقهلخاهـاحكلبأماحالناداوصلأصبهانفىا

خاؤنممشادكأصهدجمخأنااللثانخالموأمصلهااكباثافمجخاونعوالدخهاشادنالف

يهرطابواءسيقوماوطشلىاكلالحصعنهردثتواتقالهاحاطباهااألضياالىذاعهانحويحكلم

لمغدمنهمفهوأصالمالمهـداللالفانأرحقملميئافأاربيائةبحوأومطبومالالوالر
لشرفااصامنححصلشمااتقولذنلخماممداوأرسلتلدذترتصنتأظليفةالماألىسالشوالنى

اليطبمنممالاظليفةومئلحهوخدعيدوكهـمغرهاىحلباظليفةالأفرالالقوا

جقكيرهاوؤرالهـرلالالبتىينروأصاأخشالبهلالأنحوشاوسرطتدفلدفأجابتا
تلنوسحرمبغدادالىولةرالرفعاديدهاطانافأعواذيثاالعخحهـالفاجيبشالىيئوالحهوت

اآلهبكتراالحمااللمنأوممناروعاالديلموجاللقبمثينلموءائقومحاالخرالمفةالمحزهاجها

همنثدحيالوقلووأجماسلماباخكاالدبآفاعمجلألبغلوينولعصكدأروعارياتصلوثافضةوا

يدىبينءفىحالجواهرواقاليتمتومافيهافحخةعثرصندوقامنثاادسستقمنهاءوننوابالن

محظيمشالجواهرءاعاألصعكأميهبكباذايهامسمحئعهارااسلنؤشرالشؤلموونيبغالي



الميمءغرمعدلونزأرهماوصربهصصقالالثيناسودكوهرااعدنرالجيدىفيبوسافيكسيرالد
محنادكأحتجيأباوفىاالجأشلىأرسلتمصيدابغدأىءخرجاساتنوفيوانانراا

ةخاشعلفيهاثوقداغرفةيمساطفىايبقتاهامشاعلوصوالنلتمائقموكيهيهلدنبوخاؤنا

عنشزيرلماوصلاوالوقالهشصظفرححادسعحنقلمحالخلينحةوأرسسلالثذكفركنوأالئتاتوا
قلشفىأهالهاوقدأذالىاالتالاتؤدواأنيأصملتهاشايثتوللمؤحمنينثاأالوالسيدناواخاوت

عاانعههممحلىلمطكاادولةنهدوت6االلثاوخرنظمءاطااحاببانأجوديتاددارها
وضجملياشفردقمجاعقاخهنقداحدمددخنباروا1ءاالعيناعاكأكتيروءوالمصاعل

اشبعداسلاشةاتاظاؤنجمانملفرسمانجيعماذليصمللاواكالوكيماتاوعاينأيدحهنبين

كباباادقىالانلكلءمائةياصمحأوقدأكضالذهبوالجواهرأنلمهاءحبهاللةةت2فىالجيع
الخليفقأهيكنراأدلاالاثمنلهادخيلمنهودليلهمنتوكافةخالالأدفىااجميبقوسارا

تيهاخلالادجميعوشوظكىكندالعشالحلعروأازصفىلنصمحمحيهمكموخلحعنسالا
لمقامايطجلهالموياصلليفقوولدمضنهأرادقكتصداوبعداصدبعدفذاوعاثالسلطانر

أكزلمعةألماظسببؤالتبدمنهاللنتهاطالباأتطلبداظيشاأرساتوالخهابحالواخبرنأصع
رمحابنهامنوسء38االوالشيمبىئفدترأأهافىفأذنعهاواالحاضلهاالطاحا

محفتهاسعدالومعومنىولةاالابهـأرليماساالقمومصباالمقدىفيجحهـراففلاألمحفةاظ
أصبمانلىاوشاخلىرتاصدشوعاحمهروأاداوشححمرزيابروحرجالافعضيواادوءتناكو
بجغداديهاامسءاخحثاكزأوأسحتأالمعزااطنجارزهـوحلسحتوومدةةاىلىكاالشمفأقا

سحهرسينتروابعانحالىوثخلهادبغددألمالثاامندتتلللطالشوسارمايهناهكاوبع
اللتلصيدوعاداداخرللطكااتنقجربنولةجمدالاليفتازيراقيه584ضالضنةر

خراجفتدوايمرواصيدمطكلأنلنحهـصوممنصبنهـطارءالموتاالوأنضعصشوال

نقللقلولما584لسنةشاالسانصشاحلىاايلهفتوفىرتضصوكانتعتميفثضلللما

هـكتزصوأعاممشضاؤشمؤطشصهبلوسؤولمطلموحلىالدايمصلىاصأصعاودألصباجا

محواللطاشمعها11التمومرتادبغدأدأصالمقندىأحسلطاشادأاشاالخليفتمنبنحعغر

الدهـلةموأرسلشقولهاذلثحودلمالتاجممتحمودالبنهاانهمسمواحراءاعصلمماالاوبشات

بشهأمصسلطانارأساوراخوتسالهايأانظسخحفاستنزلانلسلاصكامأصبههادكربوقا
حاساأصسئوكلشس674ةسلدهوممشهـوبحهعاليالطمأحالولممحاليليىولملاطالبسصع

ىاداحاالفىآخؤلمونشاحلودابلوأقحىاصاليمىادآخحراشاادودىحلبموعىصورتر

طردوماوعدللاوعونخىعامىأهعضضأيااليفتعمطالبوأولملجزتارومأيملركاحملو

تودءإاادانشلحتىاوسورغاالبرأجهاااضاخطنهولنوعدمظعشعحادساالبانال
باخادمحشأميقشالخايمماافىكرأرسدتهـكوتوفعااحهاهاتواالدابيوااسلطاصهما

زعاريوبهونالةخلطماوالىيهل31ايهوراأدفأجاجهاثرطهاعودصحطبولربان
عخرسالةظاطاونشكشفيدىبينانخيدبراالعىحماوتاعالمالأىديصدرعنفىالجحوساالمير



ثاوممواللضعااشوررصنروالفثلقمونصعرزنماادخلؤنلميفةء

علىاقبحقاأصبهانلىاخاؤنكأممنأرصطتولروالخاراوأتبليموأاحثخفوأحاتدأذفلغراا
ونبتاظهـرموشعاكاعليهفتبحنراالطةافىوزعساأنخيضةلساطاناكبراوالأربريم
رتجايوأخربىامىرواوسصبهاشنأخذوهـأالالثاخناطايوحمحدنهالتايئ115

عذقىهامىوئمقحخماضاهمطمقوقللتيدةزوارتههالدوكانتبأالثودوسولاطسن

لبأصبهاشفطااداديغدشمىفضاتروسارتيةلمظاليئابالمماجيااهفأمحودآمون

استقرفحهافاالكااالحالأينزلليمصحدابرصدقعااالفالساوومحدالالصعابالالتاسثزالجاا

الولمالونيأهاكدوافسهءخاصانهبوامحنهـفارحداشلوفاسثولمندتركاشطلىءس
حشجلتليهااخهرسوافلهـماحقحبهاطسبأنراهاحثخىاتالملالاأصهاسرتددأرنكلنش

ةخظايان3حهاهووسثفرجةأصودسنهاوادنكاربخزممتالكانهابرجارتوارهحذ

ورف4ؤلماراااةذدواايدارواوصكرهاءفىأأحمظأرغثىأمتاحظركاف1حووس

حردوهـقمرلحىشياكرالافالقىبركارللىلحاكراضاؤساصرقعزكلتعنئوهاوأخعذ

مازواروغيرابغتكيتوهـاالسريافهمارشادبرءوايذيمكلكرخاءااالمينفاجتازبهاعق

اربهافوأادضرضاوشوعادوافاخهرمشدالتتالالجةاحرذواكمبالحربىوجيفمتوممجهم
صرحماباصبههانطمكأأفىريبم
بربهرقوهرادعثرذوحلنأايوبروأفهرسافىحهدارقعةونبيهرءفىخكالمالحاومم

مذصسقفئيضيئرالموحاصلماثاالعصعةءوزرتإأنفأرادتهءكاممرووحالنلرأبما

الغاالنوضعهءالخبرسااثانظامالئبعهالنابيواحهمقلىمافىالةوضأحراسوىياهآئتىط
وهجالمالالقهعادحآفانفحلواونلحساتلىقاإكتتلىاالكااليىوأنلالصخعاالىغحالساا
صعالأصادىثاداادوحملء68صمحرمقىوكقحلدأحزاوالحليلمرهفلميه4ءااا

تاأيدسشبئههالحالمالتنخالملفعلىتكاسندممماالححهعاغطرواالماآلبجمئلافكترا
سعاقتكرةوكلتاشلبكماباأقأاثارثلبهاابمفىأاكأالرسملمداوتلزىألضاسحأسا
سنةنأروأ

برمحمبرحمارهواالاودشلوإلقوسلاصأدأالززانرنقىأرسالت682شسنشعباو

لركاتاراصىكالظحلحموالىثاجمارهنابملذسمحارلىاؤإلعؤبثهزجشأالتطمعيدكخاه
كلسكءاأالصبرقاوغرممىممشظودبمشاحهأأرساتخالحرهنئماوتكنأبحوكاوغرهم
لصررالحيمنافاخساجكااعتمواأضهاطيلىاارجخالىرالرصاعاكرةبرفعجلىدداشآ
هعلبشباخاالشوشكهكرطأصهانالىجهوزرككروعيلكاارمحاغكلورقبرالى

ءااالصضهيافايتمدصافىاالكاضاكاكتودبادارالنرلعدابخءاحثهبترو
ثحرألضااوخماألووطعهلىعاخرواونريشاوآاحطثهرءالعسصازوهومديهاالالسكلطانالش

فامدأم3ااألوصلذالالهآدنتةمبماؤادرؤفىوالدةدةزتأأإؤرسلمففآلةمنص
سرموأنهطهالهمأالزلمنافاوأإشو1إلزورؤاروألحرااثصخكهـهلألخؤأإلمايبرةرمحس
حكتؤجر4أتوأمماكايثئألءاءاوةهربريلتحورشإطضايراي
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رفارسبيصاعجمككاورتبنءانخالؤدتاكأكجماأالعضاوشجظالنزأرساتء68وشسض
نهاتحوحثبيوثفارسمىرازلدساالتإححىاالمحاكاطوالمودبدوأخذأكزرءاحهفاسا

وبقتححاباأسمبترمنيهرقياالعدرالشادتوطاواوهزشاهرانتهعواحدوااالجن
أخذااذالبهرولطالماطالطنأوالموكامىءأذلموعاليماأتعممزورفعموقىونشنحظ

شبهانجااالمىختفاسثزاادالوحنمحرعهارةسكوذالهايدرمحاللنقهالفلما
يأصهان784سةشانرأشؤكتالى11شخوتس

رالاشالىوأوقتوعادخوماكركتبهلاصثنىحولةاالجفىأعبماشلتسيرمروكانشقد

أمهطنقصبةهاصولىدالقىبنهامحودوأيكنسكداقيالماحأصبمانتتهرشمضااللىوااش
بسارسخالهكرسدأووأنردساسانلالرءوآامحاوعاكأهفارسآوصعاعشرة

لله1راشديدشاأعيهاخاساأسوكدماءأخكاخبمالفذخيو

ةرقاخأأحماحهاتثتيؤ

دةفسمولهانيدأهـطوفاؤترربةسهـالى1خماشذاوأردءكأوأقتالعفىالقاطاأطذكرها
كناماراأنههاةالذكوركنلأهـطءا4تالداافوالطالدبوأحرالاطودفأاباعانالتس

ول4بنأتذمبههاقلصهتحءاخارسرقعااداسحويهعتفنىقباطنمحرحتجنزلمضا

الحدهـاناللحعوضاعىطاجدخنجدلثأخادرو

الهاطفلرتارهاألحملصرصلوأيوالأهدأدتء

وطفحالةرةتصىبينطاشصلوحكالمااحأالمخلغربنلمالثدحشاأخهايالدبكاشاكاومى
اوباطكاوصكأتإليةأحرعرمختسدةثاللصسحوالاذهااأحرأ
ن8ارشارررسثاثاكمتنحهداىرقالتشاخهبعرصنصصآابهـش

ءداخلىأاط
غءسحممركر

وقيلحنيأقهـيأئمصباحافيقجنعظخذيقبنالحالنرلدكأحارثاطوبنعربنةا
ءظناامماواحروأموجىمحشرييوتصكقيسبنمصبنتءبنءكأصاليمبن4ب

لفحهماحهاوقافعالقيونأاوهىراهاوأحايدوممشثرأطيخولمهاءابالقب

حجامصءكأ8فادوقسيواربثاحفىحيرا
حدباالحلىووأصاطاحنغاضحاحهـامحةخخاصهـىا

دثزذعنابوأفىاليحلعناصححرأنكاأباقرةكبماةصأبرفقالحمهليادذالناهابدخ

مارسحاكأانصدلؤمامحيالدتم11كركأذيرهاايرحمانففىاهـأةنوااحىحواط

رذالأترائألفققاالكالريدسكلعوتافىوهوبناححكلاالدبنردمجبنىزشوسيدمما
قشودفأتوااكدأوليومأاضحاأححضونااحارعزالىثلهكا

ديرراتسيداوتطردثوكلدخحهبالأخخطحه



سربنبحشغنسأوهالثخبركينكحىتهاعال
رنسأمسيشوناشدبههدعجنحمألسلت

ابىاررستدرفتاللفثابعأشتجببولعالهاشهقداآلجغزفقطأبىحاهخعرمجا
نمااطأوقالباناغوأنصرف

خرسفبسلنقةلعاببنسكغاسأحىهبذاشالللمن

شسأوهؤرتهاالتيوةسثجنيىممةكاأشهها
اواالردقثرجؤموأأشأرداليهـخأالاتفقابههأالعاللصلفصبناحكهاأنريلةطوو

لدينلىفولامصسفياالسمىالبماخاتممحداللهفرلحتأللمىاايشعبدابنخطبهرواحة
مأحمروورفتبكسابمرةكانشأمهالجلةزمافركشاحلماألكهمبهعرخكلكلخاالنتاويذومعا

أنتابعضرتحرفاالتافاغكأحزشتالعرقأالالهـزنمالدااشتهماممالموحروحمرت
ءنغالكانشخاتارالوواشااةغاأأةوكدمهامحأتطةالكدشكرةتماف4ؤ

أجمبفخاهأذكصانوفالشررسابترأطعرسامنثكرأداكترهاوأنثلئتظءعما

هانهجفعنالقوفحنكيحوالخداعةالاصاهرةلهمأرساوالحمااأذتالالفنيان
ضآأومااثافىنياطقضالانتبادشدمحوكىاهنالعزساامرحاشثامررالخالنخاو

يهااحهاوأحهياالهااخأوصيهااوأهاالأظالعاحمعالوونحرويداأضكاءزلهاشحرها

شيرةاوطانمعهاصسواشدمباهـوفاوداالثهورالمباطسناندضكلسمرالنهاألثرذسحقوا
حهاامصوفمجلوكأيوييوتبكيهدقرةصانااشاخرجالالطأحربالليوأ

ألهمحءصاثاعولتونحروتأجعأخرطلقشحتىيوثأوالضبهتيالحتاآمسأولشوص
ءهـصاخلىايعنىحمناطأنارالهذهاستياللثاألجريريلوهاأشعزوالبعدطاامأفااتعن

لارؤوالتكالءالحاذاثأوللتسهمناشعاحبههاالراؤطأصأحارأتقولءكال

تلقحمضينأشعرهمافائشتينلىواءالىاالمبردكانتفالعيهاذالاالخللىتميسالاوممن

رهأشع5يظءاعدؤأشمامحالرثالخعراسلمصرحسئحالذنحوحالشاكدمحرلاكضال

اذهىهاؤلمحالحخرفألمججمشعرهاأيخهافىى41ءثاالرادقىكاححالعحقفىءاظنسااشدطما

اعهـؤأعلىلمتكاءاالءلماأنتداالذارالنددنشذاتأفأنت رسمصصىىبىوسدهـا

أناوقألاالبفغضببنسانذاللمؤمضعزشعرممنوكتوالجىناآسعرلذفا3لمؤا
اتقمفاشخماخخاساللرقاءناصالىااتسيراالمسكاممالهاونكأشعر

هاشدقالفاآاكأعرضقادهذتكتفىأجردشماااؤطدسا11

مارقخسنطرسصةفناتياأسءأخالمعنلغزالجصاتانا

اشماثونالجضاشواااشتالفاذاخفىيضواصعغانوأطؤلهركححاتضعنتزتحا
تاعاأكرااعنيضاتالوالجبههةحالعرة1اكزوتالكآاحانازرثئؤتصا

أخسىتاشبالعالنصاوكمنأدحمافألالساأكزكلنايثحؤنكأورقالتءندأتتىدلعواامنتوقات

أكزاتيهعححصفاورتاششااالهدونتوقالتأصحاهواالصقاالثزأشأاجورقالسبا



باوممطيرقبواواحانلهفسكتاكئرسألماوقاشثماواكزنأليقطرشووتاشيسلنقلت

واستهندهافألدليهـوسماصتهارسوعءفغدمتماظناسالمراظهأئناكلكئ
نمرفاثمهيمياخنايقولوهوكببعسطفأشدتمفأ

مأءااليافاحنراتعنالساافتجقاكنءعملىأقرااالاطاسأابهتعرانوقيل
اخهاوقيلارأاسمأبرومااالوأالنلىسحرطكنمائهملمءالعوبأطولاكشاقاالرصا

كاذامحيهخلبدنغداامنأالعرفليهاافشاةططلىساصةاربانزاصاحةفتهأقبلشالخلأل

فىهوابهيئنلنايذوااالسثمصغساألهننيماانلطوقالظهاءفعذاهاوووصمنلههما

طتلدورمكىالتكلفأقولاكأسحلشافماوضوحهنمالمهيبأعنماعاهايقوهملجاا
ألتاالوأبداحزسةاالشالدعوهافاهاقىمالبمهأخحوجهاتضععافألثدتحن

سماستظعاااتخماععىلكبرعلىابمنطسأساثةمحاىلصدارواليهاوعليهاننطرخاننةعا

بكلغثلالاشماقابخهيهـآمحااتفغايومافىمحنخهحاروقاصالمبسينأاتقاأماهيايئاالصة
انهنماهادكالهشساالصسخاخذاادادعاكاشكالئقاصشرأخمرتاتحقاأرىما
عأصعتىافيهافاتلاحانحهبايقاصوالفالالحتالرجالوصعألتوذالفسمبباشعاردا

اتدلناوقلدسهـافخمحىصتحهفأقلهأفأاحأشآئناوأأقممالشلهيسافرأندراكأنأمخير
شحوالاللتااافىصصدخاكأفاخاسقافممرخايهمصفظروبحىفانالقأيديافثطرشمللى

فثعذاعصبخخلتهأراالتأودلاممافالفأتلشمرويذالثحنلفصارلىلةطايا

الففاكالهولذخاصاحاصءكافاصوالبدستممنكأمانبهسماالوهذاقاصزوجماناتقاغ

أتهالحستولفأثاتانائيواوالخيرفيه
عارهاكدكنتنىحانطوحمارهاافأالوألته

رهاادشححمنضذتوأتشخارهاصورهحت

أحذستولهوظهأخاالواللهأمحداراذالذاخشذشفاللياشطرأفضلفأعطاشدلرماالنم

رحطلحموههمارتفاربفعلمسالملىءتءاسافالسانربنشأربحءوممشللحساتةا
اورقوأهاوراسنىالجلسوأوصغديةي836عنورية61حةرخاداحنرشوفحةو

ءدحىوا1آمسبواأمحمحد1لروتاكماالهثافىااللتمالون1محتاريننيخوهلرمطا3أسمما
وصابرواورأبعلواأصبرثمااغانبةارالماقجرسخراللما1أالعالواطبهموالعيرتماصشحسبكم

فتموااأرواقعلىناروجلتسمافهاعىعرتقدرباطفانارأيغونلكماللمعاا

خاباضرواااماأظنضداالظلمداللمطكىصهحوااخنمتظغركاباسيهاوجادواوطى
لواتنحتىاكلمرأمجواأوصيهذكروشغحزلنئدولمأراواحدبعدحداوثتلمةكزهمامصلىا

خركاشبهأنربىوأرجوتمضلهمفالشغارودلتهاتفقااظبراليهافبلغآحرهمعى
روأحببضخارمائقهمماجمكلوكاتالحعاللىاحهانافأريعطيهاباخريهركتصا
عرر31روأوثالمحاولةعوأاثواضعرطومنتزصأنأشهرتكحرقوهـءدساا ىا

ورحااخرحاذاالملكاتيرةهـعمعراخسأيرأب



اوفوثمالحرتينهـمنلهعاويذالنكطأنىالصنهى

ماقمصدةقرمالعالابسلهبامخدذارامتلاذوهـناخو

حهاأخوفىوقولها
صماهـالأومنحغمنحويهنكاالباحسس

الحاشواليراماالتجفالبرص

واالهماجرالكةاوااالخوبنمحلطلىو

ئاهماءاطيااد3فىنيخثرمحين

ماهـواسصررشفىبموتكالأذخافطما

نداطمافيض1عفيمفةبغرصمارا

وتصعااهاأوقوأماشنى

صادورادمحااتاذاصغالمعاوشلاساأرلهـااللال

سيهعلواخىحراصنوتخرجكاحثعصالكلدبشيداهية
4يوءقحاذاصاممالضفارطرداافارسأرىألأال

ذاكعهساقاوهممحنمحرتاذأشبوكاحصدبهـاطوكلشزار

بالاإمالاثمحداشىنخارووصاتابلت

حهءاإهاادعامجزدايكءتوءوكاءدكدكاليستصممأة

هعسكألدضستهحموكاأيضاوقواها

اهاباسرالدكلحنلاذحدأتبرااأمضكاماأال
أخاتحاأقربحاحالتدالشرتدآلكلعروأبعدابن

ءءترأسالاحالحدءاكاتحمىصأة

41اوامال1اكاصاالىعحنسسلصاا

اهاأبفثهءدكرمسحرزواوهوتاوحمخاصيخاغ

اأالمضامحثفاشأءضماافغحوربرا

يرعثاكاباء11كأىحاهـجمصاااشادأحيفاحعكرو

إكماكاسحالثأرقةتخمااححدالحسه9وكا

كاأحمئااالسسحلنوأكاعروفمهاأبنلتقت

اهاتاتنكزكلسدفحلدأودتصةتسكأن

اااجيوائحساالسودهـوةنكبكعا11رول
اماترءوأكالة4وأتاقادأضهرقاجدارهوحالأخحهاسحهافىءاوأمحاص

رباولموبوحاتمكأثؤاكنلرالتثسحمعرنكالتباذ

خغاربالالتحاج1مستالبكؤقااللقدكت

رفاللالومشءآكااكاواؤتحدمصاالنيلثفسرف



ول

طرليأياماخهايمرواوايممجالرررحتىلمكاشددا
دارةوقشوالىسوصمحسيتهحآالفضاطفخااواحول

وتواال

غروجكسليهكزوأانحرحسااحطلذكرف

كطنحستشلتمصؤطعلىحولىالباكيهاكئرةكرال
عنبالتأسالنضأصىولكئتآلفبهونوما

وقواها

دالحخاكحانأالوالتجمداجوداأمحيحا

السيدأافتىاأالتبيمانأحيلىءالجرفأالتبيمان

داأمىعنيرلددصادكأااخخجاثؤاويلط
لداليهشاداالىباورحهمذوااقوماافا

سعداشحاتمدابإلىثملدأفوقافكطخالة

اومأصشرهـواتعنفياكلسمداعاقثىمايهمحله

حداأتحدداشلىأيرىخهطالىدىصدابلمحاهـ

ارتدممانمبابدررتاءأفتأابكرذان

وقواها

ارارهاأهااذخمانرتأقنهامفيععارااصباآمحيلثقذسا

أسحارباشجدبداوصزرسذرفتةبسىاتحرهىتي

وارحوروأطحغالدهروتفىيرءرقخمافىولىالبد

عارنوردهماالثرارداأمحلتنانرهآلدءحماواردإلمخر

وأظفاربأأونصمصالطلهنحاورمهاألىبنفااىس

رال2غارواانانححماهطبهليفبولسدوءحا

وإدبارإقحالتفاعاكلكرتافاذخايت1اشج

حباروتىخحاتصفاغرتحضوانأرضالدهرفىظىاو

ارإمىوءلودحروألحشرفارقخمابرممشصدمابأو
اراواألاذساحتوانناءوسأاهـاشفآن
الردأسهفىلمءنهكاسبهداةأخىاالخأتمنحراواق

دارماطحدجهرابساحشثطجمارةشلم

حهملراسنباإرفهحسأصدشاحيتامافىالشاهفى

حوارأاليردطةحتصشإلتيخمدادكآاردل

اروأيمطزاتغمصهفلرصنهـقدشصرمىجوففى

المننيرالما1ه



اا

أمارحيراتباظسجئاللىحنهضخفرذوالخراضللديناطلق
رلهاتاطفاشظهاإلكاعهالكةحمءرنش

اخدذكدالرعبلرريضطرتاذالذكراهنكشو

رالردراشاالحماذداحهااطوصحشرلىءاسختجا

لتمكيهامياشرخهـاأكتيلفتعاورلاليذوؤفياظلساعيا

بمرز4تماكرروء

محبةمحاسالاللمحزهـيمالعاضاؤطرشممأورقالجهدبراأريناكبراالكامحستصسنممنت

نجارهيراالثقدحماومغءباالدأولوللدوماواكراصلوواسامازادخبمنرفاووفاتحوو
اهاوسدرحا7غةخلدحذثلحعهـاماطفلكذالعاليلوأسخمماااشاازميرزوحهاو

كراولطىنفطعميبتأاتدااخلثاأهـنانءكا
االصنإشأخلاأذامايمالحالالحأولوزينفىحث

فتاهابرعبثهفقدمدبرعالهسءصوتحزةذ

أصداطوحماحصءعشمحطلهتانللضيفكن

امنهدمارطءالعبرالىعىألشكتمتداأسيدكم

العهاقتحنىالكأناعابدص3أاشلكا
اقنسااخجرتاذااخهجاممطردشبرطحناصاداإءف

ماندا4ياطؤلكوالادكادىسسالسي

وفاحاسوجبروصطداوكريمكماابشأكا

محابأطاتمألوتجأدخلرلأدهبفدحما

مممطالحجاححااكلدلنحشاعاليةرلرإسةكلبم

المنيزأحنسروتسساماال1دممالظوأبلاعواوالوالسوامخهنكا
يحكصااكخلتصاوكاححارحصقاآوذههذاوذالنصمحدمحدحاخوساالعيخوا

رصافبدالتمجلىصهننأدلوهثاالثالتوهحردمهالنحوشطاهربنحداطهمح

ضادلنافلللاخاسدفضالاأخسطافىخوممتبنحمدبئنصيشماطعخدهوكأنسهمجاس
هريكوأنءكىىوسمموتختهانسنصهـمؤجمذالىوناسلدعابحاأتحيسحاسن

الحتاخلرصبهاحاراالمرقثاأوفالنلرأهـعننفأمحدفعىداطلوأالخنسغرالمماا
تأاؤقفماذأضجفالمؤأنضتغلنللوهـ4ااباابرامادصيرقدمضأتمحيخاومجا

باعاألرحابأالىرمتىللهاآحعكمالوصوساصكلظذاكوسفالتأصاذاهارحر
وأحذالحطمليرفادأبأرفالرطيهرحالحصماحجااتصأنسرنأكاششكماهبطا
الايأدتألممااليواامحيلأيراللياكلللثالاالتلأدحلنمنجابانظاعاالصاوأسعرهس



أءواواكافيديرضىفااؤتدادمانوكإتوتوءالروصايئاوقاشضدصءأورنا
حيوت9أنءيىالصحانوخنالإقدأذالإرةارالناعايخاأحممالذناليصمحيدؤظاباحشاعت
ركىهمجوأخزديهنحلنمفاصمأالكاللىتمطحماأذفتمخهارألضشعنأئفا

ختءماأؤلحأخرشويمءدالمهخةنهاشاوستنطعاصاالىشؤفحهدقد

دافىدةمنبابلمداالءدموسىماالصفحدواءاريناستوا

صدءاحمااالحنجماكرحخدىبرموالاحملباوتدزأقعود
أالردخفيهتهأصكلوامانفتمالي

اكخدهدطحاعلىوتوفلبمكرحاخثاكراناتأكتأال
بعدداحجرااقدجامحدخشءيأالصهشايعسدنىولم

أنطاشتبناوخهزفاسخياقالإمانأنتأعاضقوقالتهمحبداحدبنفر4تتفاندصت

ابوحلفظهرمممنامميروحوفااشأعاوحلربهلعللفقاليخهءىطفيكئالجموعله
4شاانححأبىنلححوخاوصمؤالىءمحداقرحلصبئخيبمنا

االسالبالغيهاقشيارجكاالداارإحعنيخوها

اامححيدأادمنوإلحالحنوهانبءااباررح

هزادفعركأاحذاقائلماشماعلىفقامربهفشدعارطلتمعدفطربفغشه

لململماطيغهارزرتنىلقالتمفتمغدت

اشاآتاصثتوتحوهايرالارسلومهالباخ

فالتأصىمعءالمازنتالظهادالكبفءطونعااحافوأءاإلححاأبعنالصبابذببنتي5ن
إالوأينابيتينااقهاحذيهتاحخوسأصتمانتياشواحيررأقادمحدادخايةنتهائه1المهن

اكأاهـأبشهنبهيخيهاساذينغنشتمفحلت
يمطزأهطعسانكطلىإوعىرزالكأيمالمآصاالخا

االمكرصداالحمسعكتالالحبزرناصدأرامس
لبنحدحمعءاليرثانمملحيئالبيتنمذيئالىكاالسضخعلارألرحمبةاحهورفتمافصسحهفاس
لفظكمامحتؤرحلبقهصدونءلهطتأقماببضدارلاحاطصذاسحساال

عسىدرلدعةرفرإءأكشارتدناكاخراللبيغ
اوخافاكاافرنالاحثالتاشهـحاتاوانا

حرشهنشوأسأتيركال

وسهلشاتلالبتالىاالالذاتاحماتلم

وسهبرىااتبتكا7جمرةأطالقتالمرتنخه
داتلفةا

شمالتمطالووسهاطالهـاأضكادعىمىبرافاوكو

محروسهوساكنرافلجخضنىباهـاكطحبماتهـتو



لصمفلهاحباعدلىمحدفأكخنقالسم

وسهنراخاأفىحوهرةمقرناحهاانصاللوغيم

محوسهانتيادلقهافافثرةارصنسحا

ؤمازلحسروركأثوكاثليكوعطورثصكفاعدكاشنكركشوسشوحبكليظتفقا

عانافأشأيشولءعصابجفائهنااطسرورسانارويمفىتعلته1محذورككوفارا
إطيلاالنفسفارتتمميمفيقطعكأافالىلي

ولدموبايلهالنحمهقوعولأال

جمذولشاظلقنهفيمنبمنهنيولأنا

باجحمأهولربعهرقمنوبنغبوطأال

يعولوهثىتهضاشيامكلمارتبنمااتاأأو
لاثاالافضانانةرلالنانءيالث

ذولررللناس4عرؤهسمفىاهرممآط

معليحطرخلمجاهىصعرمهبصايقىم3
إلهذاليىطارسنعاللمحداشأقبلتماييذنمخاقلكيهركببهافىكومحداللف

قدوسعدابئوشصعاعالمركفيهبكجبهنمبجوهرصؤوالمسظرناعواؤسالمزخاسة
ثىلجث

لجمدروعرضهاأحذالءيمابهورتمنمكاال

لمغمصسوعرضهـاتدنسبرصفثأتثرالنهـتىافلى

بركأاوهثىقالثمرل

لولالبتاحليلىووصولقتاخحصامرمد

أحفرحأليأحداالشتابنقالصتبعلهداللهعمحدنيهفأهسصرفانمللهاودعكمأاألال

لواينقالالبيهغقطعنىاليسةفمابتوفتامكااللطتكدصءاارلةأاذلموللامنهذها
أتالىالمهدكابخة41ممالجصزلعرمةوستحعزرقتوبماتأنالىياىزكاسهمماليرعدا

ااااصوكأسشعيركرلزلماالتبمامدا

ءااحرف

كاالضحهييقاأشنىالحغماكتأتحاكتامتا

الفتراالدبالثكااواطلاطىحليمجانبلىوكللتوسسلم4كاللتالىالتصهدصسولويلشعح

الهاتهايلاترلهنجشعطروكنتراءنساالحادبينيىأخضربهاوشمىأتوعزفا

التيررمحدبنفرأكايقطرافىمماراأببنسهلةؤالشمىالبصارتملوبيالهااوحمهوىالرنحاالا

للهكصصصهلىاتنمظعاحموصلمللهافىللاجصسولاوأنخطهذبمعألفتهـاشظرهـية



ومىكلرالهاأقفالبأسأنقاصختجصحلفىتحزوجلاقىأاذايفولوسلمأدتسكالحهعلى

اصابلهنظارشباشاأثحكلحشاقيتوصجهازوالصكمسخلرنحوأنفلدةأراداخلىنأشفلديتحغ
لةسويتوأحنةهامحةبسومحواحهاالحديدهاددرايانوأمايةشغاحبوهىشمة

هـىمنبرشاللالنجاسصأببكك

منمكرجاأليىايماكرصرجهالمنيوممتابهنبيفركأللواهىرربشاسئاصاعفتحن
ادلمهأععتمالويترنهاتأالصفالاءاعطاهصاطأاأأتاانهقلنىمانه بهلدوبريرىوسهوعيا
الفتعندممحبلجالنقمالمابهنقادهائالناأعطاهحبالنموقادهاخرارابعأعطائمبحره
قولداتاجلدحباللبهافاتحمرهاوفاأفرحالاوعيكالجالمحذ

حجال4اطاءبوطاجمكل3ويسرىءالعطاالتعذاصنى

طاخهابعالأوصقرمنشبحتاذااطفاأعلةالفيفا

هاصالاشوفاطأيموالمل3لمثقضصاالاالبللراال
ستمغورافاجا

وأصربلصلاقىفباالرنكشلبالىحقلنابهتياتاحالغت

ل4دخكلءنمماثىاكأكااءشأاحداباراتتاد

اللااتوقدالحطمفعندساالاساولءجماحنولشوالطىفا

ارلهةنحالاعووبنصبنفجمننجمالثزيرعبهيدبنريديعاربهتبنةاثيتة

ربن4بهس4ألمجعفأةاصوهـاتحوأمالافاضيوتتولاالواراتالهااكانمن
ايمامهامأسمالى4تشتأبمولموالقساو

اصبممناحباثقمثهورةالىءاتكابهااتأالماررأتاياتاالاللساثبيتصىوكانت
شلمجبىاهـمحتيقمصجونولهو

حاالصخريغأبنالحرثالتابنءتااشا

نشنصيفاحهاوسهاعغرأبعربهتوممنحاالوكاالهنءوأبرقريشساراتحهتءمم
ححملرنالذيننارجملءونسامحدفرصهاحالئفباكانتافامخداةكلثاليمادنزوأبا

ااصحلرفاافمقاللجأعنأحدهمصألالخهموصافالئرهاأعىئفحاااس4كهأدا
ىحاعلىعوقدستثطصكالانخبهمماهاشيتاصأقشمىاعلىؤالوصاطالرجاحنكأحمحأالا

ءللختئكاااداوجماعرصهـجمفومحيلهأخهاعرقالفالبلغكلنوقدنمقاليااشعرفالل
لهفيتصوموهىالوتالؤقعالنرلىااحهىاصتىحهاوأترايطرقاخسنوهىبقكالهطروجموحالفر

مأصأالاخواللهاوحخربرفإالالحسفاخبرهسوأمأختاحارضياماوايهددهاسوستووت
اصعراحيذاشالشنقالكبرمادنحتءال



دححكلماأنحطيمريسىديئو2رفكلالحلراأيمتات
أساوقصصأنلمآءاالفهقزةلعينافأأرلفحتات

جرمااليههاشوأنبهوأوصلحربادوشنيلأوناللف
سااشيأتقرناأؤلااشءصصرقترظارفرىاررتء

11عتاصنىوفوهاتهاحعةأجلربنكلرحفكايااألصشاكاأالصبنرأبهاهيمالسإتصوسأل
قيسشهـناحبدفالنهوا

لارالطوماقىأسيفابانواثاجاسذا
هيولاافللورقبلععشتالقيملىياالادتيوقىيملصال

لىالألبشطيشخهطاأتجرجصرباحكشائدمضورة

كرداؤشاللى4ءظااخاتبىإلمااعدتءنلههرجحوا

امحيناأامااداوتضراللتحاححلباخآأ
اححساأطسغالشااأدحتنبهاتؤهآصضأنصىظ
اخ

صاعمقبلدقاطحينحموألأحمافالمحماسامنن
حبهزشأششؤالأالحاءصاأةفنأتسهأذادقاكذد

احترصاقاالاىبإلتفرفخاكاأىرتر

احإلهـصشطورشاهترزتشورتادالم

شأوهنشالرسالشونهبااححصزمامشافتلنىفأنمالاافالعتاالأضاوبالفضاالسات
ثلضنكالرتحادتمرذهـتوبوخهرحءالنانهءنءشالءوإل

1ظتحخنررعاحهجرطاوألمرامافىأشاالىرسعور

ترراءألااسماذهـكاذرءصاإذات11
صاطإ

حمبماباتاءاايماشمأفىتحرخااحالكلخرنذخىصا11

حالمحاكاجأراحسصالبىلمادىاداكلاشهـأ11
أكابطاالحلرثاطأندلمحاحهصالمتاهإراثننم

احتىممأأذرتلتدلىثاححرمبردؤحشأرادوإكاأكالاإكالنرالىارسوألحاىتوفمحفياالحصح11
اشديدافدلتسلشميرارلبمعهـوسكقبأيأشمولىلمجصكالليهمطاوخىاصثافاأحح

حااللىلموووملششاأدأردالرأباحكوالمحوتكإهـسيدماشانفيكعدنقأا
ء11

شوبريترلهعاوسلميىاخماباسفرعرالكاضيزفصءعدييوضدماضكالهـا1عربنلعااالم11

قدءشالالاءقدعال7بهؤلهـاآدسحالكوفىاإل01الؤأاوبجتشلاارالبلفتالالتدالا
عرقدإهذاللزحيخحقألفيااللىفتيمهاححازلمصلألفىجملىحلىاالجضألدشحتيملامأرشبمحاسا
مىممححدهحكالدأساءخمحتذرألمبلشبفسحضظنجخذاحكاسةالمدنحرالمىحنىحتا

ادولجعوالدأبموأتحأصسنحمسينطرشالررللماوترشاءراأصدادفانثوراأ1لتصداد11
شاللىلدصاأدعرفونالخارتألهبنأالزاطؤخا



11

حابكتاقدماكأحمكلونعهاانؤفلأمأر

احلطاحاأاقادعافصنسأتضاةأجيبأهمااتقاحن

ابانوالصصيىرجيلىكالادكالكضدبحافاسبها
أحمابترماأهاوودعفمحأبعتهاالبىوولخأمو

أالصر1الرخاإحازاكالبذكزحملوصوبهـسءمحدصديفساوإلوشمماوآقى
وكانختاوااتمحمأخاأحلنوالممكاأيألداالكاسؤشافربهـصالعرأتااظروج

نبيتمأحاالباائحاألراحبالضبحهـاتاجطررةاابعنأذتهنورذناكاءاا

اواعلتممزيخاعدداأءلعذارحهتتاسررشاشهـمافتافعماسىهدوكإلخأدتعييينأ
حاتابونسودحلىءوأكامطرفهخقدأط15أخطتادهؤوولخالااؤزتفىتاورهياعرأتضا

إاعرالكامخااولالوجمحلكالهسامحانرراورآياالبابلؤلمنىهالوحلىنثوءلمونام
11صهالسافاكاعمحبهرهرثحلىاكرماحعسدورنحئاتحسصسحدباءفاللهاكااكأأفشبالفاسق

ثهـارزاتومحبهاكعاثاالنمامحكترألحاوقدأطالىالالتهاأؤثال

أصأيمالفىالىآعروأدلسيرأتأحارضاتهرتلصصامماصيررأاحبهىبنلؤجمهاسوكت
ألمحدتكاكااالىشلخالامحاالايومادتفتاءبداالربوعاوالضحاورعرك

11أالصخاحوطذالإإوحوسصفىافدحمعءأركطررزفيجزرهـىاراسأخبمأعهاوسال
الز41تحرة4الخماصكاءكاو4الرصءادوثحرسهمحالمأدركىفالصالءيهرأأ

أخهـءدإاالحاصفىءهـوللسذاولمءاتأليحماصطلتوظتومةواشعخحىكه
أ6ءودتمممجرححللى11داليرأدوشمححاتاااوقتاسأءوقايااضاكتبماوزروءفا

ورنشألمىوااغاححتىبحرهكأملمويرءوا13خثلراووقفرسهحهجةؤوقاملمووبيماطوت

إعيوصلدباالمثامماسلطعىبمطالدولمخبرانىفطحبئال

يوماحينااآصشوأالناحاليطيمبهوقغتأنلمإالمسفقطلى
عويثلهـثدصخطرباخىافأأثدلمطوحااكحالوخمادعى

أحيو3واشرشوناواتتحدثرخاعوماخمقنلمحا

حيوىراكومحهبالتمربءكماللكاصيءاوقادحساداأل

ادلىألصلتسواللهلتولسهاناجواصتاحذطاحو

11دنقاشألدافيضايردصارشاماقالأتهـىتى
لوصأرحلشتأتءدحقءتاليخااالاكالدكاوعزفي

لذالإاكرءرتدوحأتوأتيخحهواللهحددبهعونكان

رناحذدسآجابداالنشكلضسلتأوبءاالهـرعت

الجصىاللحددشاليخاسواأكللثاحأبعصدالههصااالهه
الدادمتااأوقدأربمسا311رزء6رنجيزأرادشهذا

11لمزحهأتاضؤادفزاداغزأذاتشالوحهصات
ءالااتالا
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نالفىءجمااذبهعضبتكاأتيبهاتديالكاقااطاما

افاصيواشاعالآللبمحالتفدبرزشدحألاباأانما
نرلالشزبقدأنهوقديرىتهبهاجلمالاق

أيحخافيهارقالمةقطوقيدوهم
نالربمساصالمبعلمانىقدعناالنىاطرقاثاآ

تأحخماالىيخطى3بغيردلالنازحارحن

تميانيلكيفالتهـعركصحهيالالزلانحعأجها
جمطناستقلاذاوسجللتمتاااذاشاميةهى

ثوفااوتدغابهلهاووكتبا

دصدكاممبكلهيبالدىمنكباك

دورءحاتباطاليننواكابك

ىكواححرإابشفاصواهيبورقهـت

لجدعنهسعويجدفلبهسك
التنمالدحمدجبكتسماالدلماقرأاايهبعثوحسخهوشنهشثووكتبم

ضاخاطهحخثظااهوومئخثهاليتقلسىنحنسى

تدوليهعتبا

وعبرسكودىرسذجمأتمضلهطىاأيراكلبدانىأ

وهروصاتأباؤوتاندمنءورباطيةقوساوقر

اوتدكربهمحمهاىإلل3ححيكاحادرو

رصالحزدنبنمأدالادهـةمهامىفوحمظ

أممحىفبيهامممحالياشصضاءفىفبدصءوحرخايماالاحكبدلبنراالمىخاحريكهاسممحواالليات

ءقكابأولوكامايااشامخاؤالصنالرايدفظامحهاساذدخحلاوعسبنينلعرامحجصلىانجنا

ممنتهأيجزمخافالشأمةأصربنعرخعرن3بئأتروثعتارأيداعالهافأثبلاحكصاوعيهادفي
قوآلروأشاتعض

باأورأيومااحعربينشاليشأباسمالىا
مايااالىأسسىئثفمماأفاأحرةاىحغاد
ارباباأنسحاالممالتخمارسحرااالمجمطاثوىضئهادىاذ

شابافى4نهـاليشاياهرصدحبىبهوبمطقدأرك
حاباءااللهوددااشةطخماتاناصوارياو

باايخلرهمأباشصعنوالسدديتاحراليمزلنفى

ثتأرامارينتألاشثعاتهأهاقالاسنادباموأفاطشلودتأالاحملمرفواممحاىخخاحوا

وايداحقوأحاأالشأخاحازضدبههاعزضااكالاللتشعرعرقاحماصنىنحأاتادهابا



بحنىأخرأصاصافاالماتتمااصىاذيمةبنسزيرتاابنبمبنبااتووةيمانسا

ألجتيناالالهذيناراالىءحهااتحعوأحأألىتلاللىفقاحمهحىبنكثجاكثرادالمضى
ألحاتؤبكيترمدنأنماتدالثاينأالل

ايواأبمنلالوكفتممهـاخكيز4أنتأم

الحزةمأحاهانلفسلحاوقالييدبنىالعلىالمرااخرمحاكأوطالمةلغريحنربشاووكانتهد

رزبمصستيناتاللذاىسودويرودر

حااصظدوواتكاكىأخضأوهاباتخمعاحاؤإحمهالمافاالدالبعاالتكلرأكصاخةحه كارسهـسى

ءيلدوثوراوكائاالشاواستلسبحرعبازعرياونفالكاصضاوبههفهـتريرفماطصالةفط

اللوحذتزاالواتعهاالنصتصلممنممهاحاإلحخراحائالحاكماحبهدسبجرؤلمحناعمقبرة

كاأقلذقحىمسأخهاستسوسساحاتحغلموبالإلبامخانهاكاةلتءحقوهاادفىثههحملتأوبذات
أالحلضل1وثأضارمحواأطواكرباشلدلتاعالهاتجلوانحذتوةءمرلحلضطمطافىأدشاف

هراحاأجمالخاهوشحاهـويهذحاسخيخالنثفخلدهافكنالماعدوتاقعيهـىلذشغاللاخهارياو
اضريفافىكرثافاتاهداأحارووالححاونأهحضاصمرءبماافافرنناطاومحجموأصا

حآسسيوالالدلصأكياداأفخاأسدارأصلىءسوعهـوأعربمسرأرأوحملالكددليرنأد
ااصثرعارستياتررواالر1الصرراابووفترااالطمحالىرنقداربارالغاوأولتااسشا

اذدةاوالءمماالةاأء11دالمأأك101 حادحودمهءاوصهصدلىءصاحعوهـحصاعرصعلىهجاسولدمسراس

ادالمتالبغنيناضأأفرشعحهاالااءءخهاسوااللتاهذهـوأؤبمالإلدبابارصحاسوسكا111
حرتاللئحليخة3رةأثالخابجماواالوداأتهطكالصتذىواعغديدوواكعحتحارابهامإ

صمسمتنلناسواتحاسوروابوساطأشاعتثلىال11اششعمرردلمووعاميتاكشلا

اءأأدقعيشأخبههوالالاحآفىررتأتحبمفذيمىابماات1وماوممشروءحساما
رةمبردألعظأحمادتأالكاحهرشذأةاصوتحراودوءالالدطتإفواترمصكرصإيرةعر

االعحاأوالناإاحباكىكتاواالحهابادةءأشدالما4اصاانىرزءوسارةفيء

تكصبرراتسبحلد84خادصيصةاالسماقضءثاتءسحأضافخإحبءذنجاححهاال

سحة3كهـامحارصدألخوالفضكلهـاصح

صالتأيامفىتلحبططسأتحداصالتاحضاورة3ااخورةاوووكاشصثااححإلةا311أكاطتءو

المالكاسنغصاةلولروترايحورربنلحرتءممأرطماخأواءراالمالصلوارفسححححنلوقدأبوس
ءأصالاسوصتالنىالوارقثافايوماواحرااىالالاتاتمربأكأأحشاالوقائيورو

وأدواتتأراعاربحداااكأالبأدلنهأادكاالالوأصاهمدالدفتهدممحالكخاالا

رباالىءالمالتدشايههااصواداصدوابحراسقاءرخالثاوصموهماحقبلىىظةبلىالمدكحةيهأر

الماالضتقاباىرمغثاىاصحاءوحجوابلهـاهرإامحباءدوءحذءخاورداسنحدهلدسصءوسامج

ثهطااااللمسءأظاأه1ثىتإوحاأصاكأ19ألهـقتثتءبلجحهبدلحنىئمخغسسوايئا
الدرللننور6



التفحروعادالىاالضجاعتزوبهافرفضعتهامهاوالمرأفبكوأيشهـذهرحسرح
فخكمةونشرالاذلضؤهمءواليمظفجنفاذعنامحكطغاالقواماقاعقدبرفتيرهملالوساثلوا

كااالنوهلهأفأهذهرةبببيانبرلثرتفأدرارهمقن4اصدح

يماحرف
جلشحارك

دبماسثاماهنمضالجثغننقيغالةرلجشهـافخاقفرشاوأوسجرفوصلمألبووتسحى

والدممقوتجدووالطءياط1صخأبامحسامالىءحلمواششيملىءحنرسلىءمعركاصءذاتحضينا
يفمابقتحكافرسمتطااولطالمالحنضثابوتباااوبعدالعزيمهاأمرأشحخاياهاتان

محورسهـةاالارسدوأفعسبالتممألماورءوممقوفروسمحةكاكومضحكوالوغرحسرا

جاشوكشيداعديألدمنلي1141هضئرسعحاسنومسفولدتثوحقوالاالمشاا

افىشىاخذتصثاتصساحلمعتوااليمياسوااارةفثاتاريناهـتوهـلنكلتثررباهـ
االثتأالثالؤاشهآأنسيانىهرؤالمحيهاجمخدعءواالوالطءبمةاليوأداالمحيولةحهارء5

تبذلدمقارفىصكاااثسادارباضانصةأرادءاصثارواالنثاأداولراماثاصةاأ

3أوارعادتثميهرضبدلمحاالالتافىفظاوااحملانأمواالقداحمثالاللىالالخاندهصتء

جالمزالاشحنرأثموشءجوخهوررراالنكلراصكرقنأسلىرنتمهـزمالالذ

لذاعالوشكوطاخاكتحاأثاآراسخمافواأصسءأاألعسبقافرخبئعسدقشارباا
قهمهاؤلانإصادهافزافحدعربراأوأواهاأطنرأدءيماحدراباسادعروشهايثلبهعلى

ورقباإلفامأخهاسازكشوأررؤوايومالاافعاومارهمادنىالاؤارهالدحهاوارهمجما

يةروعالدشددواءوإدستوأباطةقيرركلاؤوصلكلخالوالمزةواكهاكامىهمالدوهمتبانى

از051فهصالعأرتذعاىالدلدوس9341سشرشباوأليئفرأالماسارشادشالرل11

11المالتيذيمخاممنزصةسصدتبلعفحمىثالءوالرظأاعؤشباوفالبدابدكأولحارستأف ألضأشرفتاذاصتىهاااللتضصوتضاالواصاسماارآرابعدحوادوطلبرعصامارسر
طواانأوعنخااطؤرشلهاقيذوشههعاتلمماحلولورومحاتثعرالملذبحت

ظراسمنحلاحميمحعوشباسضاذرياحأانجاالتطاعالحهدمإطزرامفىحولجلدص6س

راشالضاذايرىهالوكالدودإتؤايلمءتوثحرسخاربقتأ4حيوءاأغفىقااح
دءيباهالالتالمسحهأتادأرأرصضاحنىهؤفىاوإلفياللىاالحرنناالالث1كاا

وفنضهطشيتحىلىواالحئحموتصحرثأكالمحاتأدننماالمسخااالملبدذحمهوألدعهأتا
المالثألتفانحأاافلتاايماحلىالالاثايخأصوترباالشضإءلطقالدلبحتفاتنهيارا
بماذالأاأالورءايلذوانحذاألااوءأاالالالاأخماؤشاورؤأأتادصأاكمحو

هاااامنحاالمبهايوءوخبأالأممرالاومماكلىسركابالوارأبأزركدصكمااإلخآارومن
وائالتاطدلعداوكهثيءرمحوأثوكتصرابمافحهـاللهآطدأطامافلتالهءزالشانا



يم1ه

آاالطرةررسبراهاأنمحاطضريهاخأداأسالكنواةالءاأصوشمنأعشأدأشالا
ايباوعايى31ءأأذااشومخواصنىطالصاثلروهايفأاحمرالااأصاطفاا

ارمحادعتحلةخآلموااحظالجيتىامأزتفبرالعهـس9دخاصببمالتعزردااللافعوا

اذهـهبنلراأارتتصيةوسفااعأفىتفةوادححهعلعدلقواخدتكلالخربا

أثرفىابدشارخمهـهاالرسالنهبالبرستصنمسبازؤأهالإخسأساحماكيحج
اذدسفىهاهاوابدراااطةاطصحةبالمدطشأمدؤطقىاكااخطدنبآألتوماذابأرواحاأصالجمالن

كصمحدااللوخاربءحاحاحماثرمىهراسطلدأةتبافأسافاحقى

االنحؤحارأعاطحساالشتلرتمحارمحبفاساجملداثمحلنضتءباربشممالالالمحخساابا

ءاةوألسزؤهالهـاب103ثاداكلمثوشتةبشعزتمىوكايمأوساحرامكرءاالمالى
اءايرررةؤمندزتفررصمغءاأماكلزاالسضممدااماىوهـنكلداجمهابعرفانا
هانمماداحدمءعهاكاعالضلخحرااكدنزوالحرالؤأدكاوتجالبالقونضااطتصح

الناليهحمكونربأكماذاتوايمضالافخصلضوزااأشنصاصتىالصجاونرالغححراعا

المووررخرمواالتوا941إلحةا81أفىصسحمعنكافانأومحثاءلوأحادافأقمالنهاأ
ااالصشاعالنافسرلهاوممصاانايصلىجأبمالالثاثتهاالأداركحإندشالصىكد

الىالمالثودعاهاحهاوفافوطاباكأثرأ5زاهماأذرامحاواكاكطاخممالدكاواهـحمابشوشآلء

11ددالالوصسا1أفسأثاشارحولذاتفالوققعت5حهؤاشافىفللهءقاواخقفابت
اظمامالىنجبكلثاعاصنكزسخمآواخآلأوانهسالخماححارعدقالمجقثىسثماق
اكاجبتاإاذاصشلىأنءلدبذءأمارتوتدالتمصارصيرذالإحهـكوكأو

دزاطسمماجسدام5أعيتطحاسورالىعجاسالساورقتتسوفااكحصنها

كراأسأرمبكماكاكرالحنيرحميهلألشقانداصاتوعدقاللفاقتاشولكهافحز
سارفيلدموحملماوساانحؤفلصافدبتؤمابرحة1اتعاكدورشؤامنؤسفالءأكأ

الاهـحالدعخوذالىءسثىاتأحمرظصؤحنىتااللىءاابراثاأسودوارتصءبلألامدفاألزإفأنحاقخا

صاوادباريسالوكركاتلمدكاأخهـأجمكلءباالةفاقأالصتدفىااالخريرالىولماأسرت

تارلحتتوموهاشمواشحدبةشبهالحيمشفخمرذسرطاعزتوردآضدظلسضداين

فيتوبعاالنقضاعاطأقاساوعيهاسيمهثةؤإنشمانماركاث1نةتموز71كا

سرافاطلشعاالعمعدماىوآخبهرتالعحركميهمكلتأومأالقانمكيهنشخهماياوطعضدقدميه

يمحأتهـذضوشستلىءبرياوفأأغرلاللمكأالاأرعائمأيرحيرقارةأبمحودالىفأ

حؤفماوممالحهاادتبمابأصصآعحاي3واالمضقاخبه3أغادرمنكونملموقاالالافامتنع
واتاالاادتأخماوااللىءوانمحتثوأومحاازدادوأحهاكافاةساانلنالاسعالشكا

بةلساصاعةاناسثلشوعرالمناعفاعطاااجمشالفراخمشأروارايتهاوأيرونهوروليصحا

ااروحمانيةحهاأصالقطعكلنهاوافىلبساواجمأحديالثعخهاهجتماوارشدوالنلثالملحرشومارهـا
ففسقاطاأبشثوكاتر1رهماممتكأاعاواثوألافصلمجرقثاارهيةاعااأصصح



3

غرأنااالبطالنرىفىالووبرتألإلمألسإمدسمىدتاأساءااخالاالهـاأوإحاجمعايرأدا
محالحهاوأيعوبئفالرانواحدااهـواوأشاابضحبهسقدأازبهفااحءاوأمسداظماكبما

االاكمونهاحهخلثوثخندغتهاجاالثااليالتبوحهاانذكرسطإرايعراتهاوءطصاليؤنوا

الصكاتناورالحصوالشاالكوكىاراالااسخجاولىراحاأدحمكاهاحموماأماموخهاتوو
سغكتوخهيبتاصكأربرأشذفوالومدفيماحكيومأالصففرمحشأةميا

كاحهامنحالإسإرلىنحوصاتيالمالاعدلورأضلىمدأحىعادمرا
ركوروطثاشفصلىإلنحاا

ءكلدااالقمثتكاوشتحاورسةقوساهجوماميافىالاشقصلىذابامفابهاحتىفلركابدر11
اتوسا1رءلمعؤشحضؤءرهاقاوتلمءواطاساتددلحرءوسرظتحماراؤخراالثوحفءفأح

عةصسمهخلوثفالالمحلةبمتغحهـماروباضرانحالريهاعذحاكلدووحثصىهنسراالاالميثا

حمأخهالمطخدأمزعتسباشفالزكودثسكاوالمواهـالمالياحد11ث03ونحش

43شوذو6هـالاداحمااةوأبكاألحربسهمتفراأاخذيخهسراالظعالترادخاا

الالوحذاالالدشكلوتهانمروتاأأولوآتماعأالاثنأحرهافىءزاعاث03رصأا

ونيدريسبارأحديخهاوكاالسأوخالنآصلىوخةحهائرماألإلراقيملمثماححاارلشاا
االتيماطأخاعكخىوابهانحالعترونسهـافالئتاتالللىءرالروراالولخكالعايها

اساحكتخصىأبرفهـأكوشرتإسرت1341هشاباط31وكارا
مامحمحماودفاعاةيرااهيوقألدتصمحضةحطحهتأالىيتىوممهـالااللعاا

دءهاأركاكثمءرالمابنداءسوالقؤاالأالبدمملصساياحمرأدويارأممتسربضاأأضراوا
أرأتفالحلرالبلموءأثااادأأناحصربهآنللمإبلوسكأسإدبدنصلوأنالفا

خهاالءغعكآاراألمأطاالىتسربرسكرةأستأوحطايخاباالحبدسوحمانمماكأك

سهاولرغلبمااكماطعرءاكدعاحأصثالموقراوتنججاأتمماقطشاالىشىء4نخط

لثججفباتااحورارطحمزاررددأةاألءاإلسترصاصلخاادتواتلىأخرجشا
وعاأللماواعتهابههـوحنألفيورألبرسالانعرداوحالثءاعأانبالونبوءتدعال

وضعءأمحمىةكاس41رسض131يمداالاأاوقدتمااكانجاندرء
هذاالملرادوسسثلراشباراكنعاماينصرالعدعشنميها1ووحمءوابارصادهـىاحرونوأ

لمحونقهـاحراالصلىرآصىسوهـلخموحئكالطخالأفم81مونحسنالثااهلجتارأالح
العونوعملمدلادءأورألأإباس1581والياضلوأوااةرلىآنم

دوتصاركبهادمحاذمأأفاالالتيدواحثأمطأأرأشاوؤرعاباءىادد8فرولوتذص

الحنرسوتنمحأدأوقغعيطكننحرسذالتاالكاررأأالأسذفأوأأخالاأباخيدحمهابأؤ

لمعروفاانحرعانءذمحرتواردداقسثصرنحظهـأال4ممهنرواتأكارقدحاأوءشالحإالخوص

سأيماندالاأسااللدالفاتأهـالمراال1اتليوبواالماششيبمماتداساحعاأثشارتاسإباإ

دااىسالشكريآخاكوسلمورلشتنخاصحاعااس

اأبداشرثاليحاأسوا31ؤرازرداشداسءااان



حاقثاثاةصتطلةجا

جاسلواصاهـليببوجحالشوكأشجإللةلمهـلىاأحهرتبنلىكجبقاستحبأخ

اصهـافجهفثانثأنمعىلميلدهـصكحسهأالختلمحطىألتمىاطناااكيازواأخو

خفرجتاتقاشتدالوأخالالشحاساهـاأحماسهـا5دياأهتجمرامحنديخمحقوعثىساش

البدوفدحاهـللالوحرأاضأتقاليلةكااماوداالتةعأوهافمهاقاحاتجرأو

ءمخلوصاصسحاالثكرضيكأوأهامادفثتاللالالغتتوالضالغرساالتشوبشقالجعنأكأوقمل
يلهارحوالاكالكاستإثاحمددتدعبااعبأاوربوعخسااخحيلهافاريتا

جايلدفدغكزةدابزاسنةمسلاالادءويلتخاافسوةدعالماحمبرحمعلةكاتأختاتقالا

داحرامئناتقايوأختىأيخرلياللأسدوكرقجوشسترجهخكرداأنطالشؤف
تعولرتأنضنمءدابءاالوخعر

السأدححثطباالوملىتبحيوواشاتواماالةضاإل

زلىوامحلموكطاألوميوحبالذىتبينتتأفاذا
الفاتمحيدهاشحفالمحدتالامىتأكناله

أويحدالأتطحيحرتصيمحاكاةلىودفءل

لىأدنهـرمملوحكاءلدرىمحدوإسىضل
مسلأأقتأدنأخهاسوىيمنتفزتربجا

حدمانفتاأذاالمثملىكذكاجناأفىشاالملىخ

لءحعاصلمحيتىستمفيربهارهـشحقلموسإ

االقىللجتىدمكاخاواطحدفأفكااأحتاحدم

أصلالمبهأسىايةرئحبيحنؤخورصات
ضلزءالدهرصنىتدؤ3واأيهىدصافالن

لقيأسسظىووأرباظىكيبقلحنىخص
لىحثاحومدأئماصبكلشحمناجمصسنحن11

النااشنئاحارادعا3اخارودباالدركأف

حالباطعا4راتحوحاخجثارىانلته

لىح1يرأناللهولهـلةقيساخانلا

عالخزرصهجملهإل

فحهايلىاكأاايمصفموالةهى
ؤرجأشسوتوالغحتصوحدالدالان

حغرجلفثاناأذء3اشازنجاحهلهتالث



ام

أثويخةصوقورقاحهلىداممافابامطجقاشالححاعواصالألمثىأحلكالخطمعوربين
اعححوهامجبرخأالعسارةوصةمارمحدلةساهاطفوناعوربمحموا يولدااخر111

وخليدةنتوزوسلوشحةوانجعحيابلشلدحدكأبوواكأمحرزخسربنأكريضرواامنلا

وكنحلن1االنوغرباسفبثىقابفاممروثنفامذاادكرخهامحتحيأألالوص

سيندوحنشاداشواللداكمحاتيااواعنشمخرالالفيلميلهررنديتوالولم
حاتجمتلقعالفواالونابخمبمانجاطمأالنطباكقاعداآقحخامنمبفتضتينروب

الحرمءأرطلىحمتوانردحاكنرايهاوقيناتههاومثاهرتماأوسارمئءاكبهاتماالىممنقرج

تثدءوأاالمسمححهااقترحعاطقحىالواالقالءأمنهصتىكااأدءفالاتتوااالتدأ
األتهصلىلنبىيمسمماثخادينرتمزلاإافيلغاطأمخلاذوىمالشماكناالكافرمجد

مكةكةمنحاتوتدوضانءاالدانثالاالماشتهـتشحمازاالثافاصشبالوسهـمحالا
بححاليطوحأحواااضافوناسالمواالصنحآااهـأاارفاطحاتوأعاغاا

اعنانطليتخصلمقاخلىعيوسدصشسوشدتنآكاحالدءةمساثحخنكابعتينتايىفطأاس11
ألجهذجماعدالمعنهـحتأقتماهصنلعظوالسابهـتررصااءفاسخاتوأتمحط11

اسأأأبهحاكاحريتااطراالصابذساضهـووشطهكيوألتاجماالفيمعاووشاا

خاصلمفىادحعصإنؤسىفرأءمرزسزشاالىاأحصةفاداكاصحرمبهةرأ3خوحالفا
قأنواولىالدلةاش

آلنصارلااالفعيىفيهداتتطيلةكير

مسمباممرشبنحمكالثالمعاأمخاحالحطاخلىاعرشأةالشاصالكأشكالحمأا
أا

س7حهـاحمرسختؤشخيالعايموسااصاللهولممطحارساتأثالطدكماعا01كاا دودص3

الس3وعادفهاتينبنأرمححىشهـفوحمارثةسدقهايزعرنسطاتلهاتمىالعافهللتايكصةا
احمرساحتتدفأرركملهورسلهءحكأأعالبكالصطخساركبادتبيدالعرأنوقل

4إجموسطىاماولوهـلأوبكرلفظوبئدبمراأالىنهىاحغءإهسابفشءسنأدعامس

ثازلةبدبنإ4فيكرءشاذاذلهتواصاحنهـاليهالكهت

ألشفىااباكبدةءخاتسل

زلهىأدءاوممتغرةأمصاببقهناطتواسأكمناصامحخاعصنكانخبهزات

ههاوقالهاالمدكورفاصوخيووالحدالبالبعرقدأورآهااالشحروكأوالتحارترفالظرينه

فظتهاعزمحأقاتانمحدهـزاأحالىافقمالءالىءتثشظالتاصلتةةنمعاالأ
اعادسلموقاتخواالخررءلتأوالثاوماكؤسبشهاظألمء

عسيرومطبهاصالمهاحمرلىأفنيتأكاإشأ
صورءاالأعيتئكأيفزحهاأسياأبافاالاا



ا

ادسوإإلطفجمعنىنانجمجخوقلشقدجض

لمتالاجمحذهنجماأوؤأسليهاارسلوقدأ

ملتمنصاصت3أعحداأهناا

للةداطانلبيكالااقدصك

أساللمساواللسلالتيكشلرالمالث

محالمسلذمجعلىأفلذاطوالسامجات

يضالثلدأنتسأضالثكبداني

ثلىنجآوكأإهاياربرالك

اكيأوبمالتأهذسنوص
باورأجلذولمجلأعفالثاخطئايا

لنالالثاخااصكالتحهرءواخغ

لديكنرأواك4اخواءا

االداخأاآلدإلطاحاهـءوىفانحصفاسحارأبىفلعرطحنحهلتشخبنكالوؤت
ادظارسمابلحافاسعجمانسرااحلرةضحاطت

رهاالشاروساالهالوونؤرأرهماصسساصبوهأ
بولرسبرااعااليتيرسولاتفماثايمالمايعتذريملبةكلعاتمصسسحاايموغثب

ادفتيخبرهفمجرانؤصأذحارصلالحفربمأحكتأمالثتبال
حلشصحهعلىبهنذتبركومستجكفبمكفد

الءمنأحواصلىاالىسفالطالىغعإلكيلرصلطقولى

قبولمىفىاصءماوحيلىرا9انىلهولارءحماحفت

لءارفارحهـأكتجشءصجردصانرردت

تولالفىبعضهجمإلابهالمسكلتهـحعت1اليااتهابمكماعاهاأؤألبنحواتكىلق
اءحاأسصاصلملآتجاصسحاثلتاإرحعنالن

قصحرقرممسافىأفممححئاألفىادبتتموالطلحاد

ااوويهاايأإماضينأننالىءوأفمىال
عسىؤخررلرفوصحصالى4عتنلرت

اقىوأطدهاعنفأأخعنوساخلىلدأكنأةاصحارتاأحإاسخدأبءاحيالرحهختوقال

افحدححكعوأشااتعغزانأعاسامحجموتقدسالتالوقاحضرفأصبرنهتمسسفااألدا
لذحرهقليفشدأكلوحمخلردالبلىقطامحذوخوضجقصدجوأصخوارطنتهامحذاحهاا

فاحالحالزاسأوذرحمالكلتأمحسثشخباأتمههـفالحتىعلهثثرقكراليمنوال
كولأتأنضصالمرأهءقا

برحياطيجاعالقلياللهيخبرالظلنبعنافى11لجز



كألىأأكبفىعيهطممنأرخليشبهاتحماكاصعنئراا

لنظراحتضمىأورلجنىصنىرشبةحصكلوعانلطراويهل

الحمرمنطىلوااالموصنعبممكأجمالهوقنتوان
يطرىوثنمعولقدصرسصتىبذاويدنهلمجيفعلازال

ايتبفمحللةلشابعضدالينقأعنىزلكرفافعلعكأشتئاقدوافيكولوراألرسلشجنان
اليها

صنتىنشنوثاازإىالتطرناااال

ؤاتدمصعليهصىبليوتضواالصورأفع
أذنحبإنوسا3حعايثذثفليى

فىرهمدافىركهمنرييافائقيويم

اضثطلمجواالفرزدفانتداطايتابأر

ربعدامنحهاكتبالتوفى

حمكانفىبباأزولبهاكأحسلهأرمحوالأنداشكث

نانأشخهثماالجنناجمماكامعاصرللأدرالوأقم
نىادتفدتصىأاثنرالصشاااافدتحصنهاسال

لمناإكلمهالأنخكاصدتالمحايؤدسااحمرالفثاحر
افزاعبرحم9ذدآمنكمحوصدهضأاأراف

فالثكرفمحالذأناءسوذتهـجنسوشتااععأمخؤصخجانمساأهـباوقل
كىسلبهحدحوطودرشذاذاسبأثرا

قنىبحتألتاللىسمجهفىحهوجهعىياره

كروحشطءفافأأتحهـأعتم1اضادىوأالحضرلىانم
خخصثمصعنسلهأوراالحوأص
ءىسصهـرحا

ساممتهحداالانوفاعنرالنلإ

ليهاامؤحالخسخهاقدساحداهخلماأحلةثافرآهـهبوأطادتححرتونجالحهـالؤالث

فااسعادااليفاالومالفىااأذا

حذخحجطالالاللمونض11كاشاماإلقزة
الالتثالكاحسىإمتأككمااحبمافياعنشداذأنترت

ونجضاالغنىط3وأهـبركرى11ئطاصحااشخش

أححاالدقتصورجمطارةحلالماالكحألت

هـرآعاكماحلخأفرثموأطتطاياتارسدقوهحرهاخنبكرهالابالضيهنماشرللراطودل
تاللمحتطالبلنومنحا

ظاالصداتألىصنومافى4فهاكيهاتالسدطسشل اط

ف
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الالواللشيهوالرلطفهافرطضدطييخدفلم

باناغخباتأحلهمىأكونالحرشالطدطألضحبت

الألىاكهالحننمسرعحاملابيئبحناشثنسأ
فيهاتولهومن

تاالماعالصفاوالحثا3حخفهعنئادتابحنىأ

بذلمنااأماحدهؤاكمةاخاوقالتارحلرقاتىأ

انافىعنهاأذأحدفا3ءسسهامأناسكاحعال

انىألردءالباواكاسذا1وذاقمماصددزكء

تبتامغبأسهءلمجاتاشسنأنتءتاذاحد
حاعاصتأنريتاذكعالناىاضمباسعنهافحلىحمؤهحا

آلورلحاماحيلعاظرنو

وروبالساالءااذا34ءجمابناواواأكزمما

حارراطاصالمجاأهذاجالمتااكخابشءبالمحارىواعى
الفة4ولحدى54طرورتعامسفا

لممابركأأهديشلىحميىبهىحلكمتجلهتالث

حجالالحصتاخبهمكمشوباسلهايىمىتمومالمأعاورا

أفابشلمحاربأنمأبررهمماياؤ

بحخابائىردماطوشكأجىايلزسحكافمذجمبمث

صاببالمولتدتجماواحفرةحاليخاالشكا

ابودأإلتمبرغءصارحالىحأحازءأس
راله4رؤلوالشبهاأبدواإلنال

كىأسشالكعاؤسطكاكايانمضبهواحدةهـةيصوهوصوتويهأحمابثبمحقاسززأحثلىوثخلا
ا

وادهمحالتىهـتولاالتةفثتالالنحخاوءوقدلدقالنالمعانهأوححادصاعشالنمن3ءح
فرحترزأراولىفهرتروولتأبمضتاللدلشاأسذست5يرظءلججاااأعرف

تادوكتبواةبدعاتمقبالاخألهاعاللهايهرنأنمعا

يشألواكقعكلؤادىصعثافكطبسآشرولمممتاف

اكاسبجاالبصرءنءاللرقنىاىاطفتملماممؤث

كالماكهاحعافاداللهلحمفحهاغرمكتلوخص

اكومحضتصوزهذاوداكاازونفنثنسكتتالااذااصتى

ثرسهمصزرقسيدهـمنزلفىهـتقبالهاوبفىؤولدذيلاويروقأنالأصولماحوأباانوقيل
ورلنهاءااراافتإلزوهاكااضدباإاوبمذيايةبعاألسنهاستماأنالى

المننورالرا71



ا

صاأعالغزخحاوقدشهانجافبحت

نةرزافاأأتهرهنوحمطالورقتكصرطهـاشابلحأفمنويذدلوب86يئثلدزحولت

محأشعنىوفي007السنةيفافتروأحأينباالكؤاليدإسفنرأجهااومعترةيصدعهشال
بهـجنأنعرسشاكاهااماصعيصممنصةداءارولازرلشاجبىاعامماا

ةوداصلحماترزحلىايوالضاللموؤأكلغوريليرلفاحالىماوغادرجننياالسعا
يخقجابنعدبوالكرتن11تخرقهـالردهاسوالسعطسفىفادرارحتهاطاوسدتث
لحملشلعلىأخهاعاصاكاصنهابااداكادلوماوخبوأمحينمالجدولمااشجاالم

الحيةصدتتالخلق4تأوشاطاليهـكنهحررخاساقالبزيهحكااسممفبعلسولمايانذجهـازو

قتلهافتركضليهمعهدانحأشورحدارمحمحالللمطونهـاالوإحدعلالفهص1باأميقعلمدانمهالوا
عادالاقىعرعورمشأبحلىوآخذامخزضعموهاوشهكمااللهحمةكالبرطملهاش

ذاتخفرجاريوقلىءأنرزدثاسلحالتمحالففدماطواأرحس4برأخهابيءغروالزوحهاس
هشروألعرمحاخحضعميهافالققالبعىجافراوابهكرأاوشصالقاحااوالصحوم

اسريمسايعلمشلمارقتهاوأنرانجماويدهتالححتىحأحمهادلإتزكيرعاحهاتذألهنالشد
لحموعاقمفأسبالأحدابأهـأنحرحكراوقنربحماكذذلمالدبالشلعاهاهحورلمهـا4اسمى

ادوذهببهيعاضاحايادووللخبردارزفمااا3أصخفركنحتىرصادبحهاواشمحبهونعا

العالحناحيشناحكدمماراهموقالحبيلسىءحماوصا9أجميسالغاحاطتحمز
تىوهواليرالراطهاوشسلىءللهااجملعداحماااافتتحشفحافتفبعاومأا

بددفىوحنرحكاتماصتحميومحاسثهطالتخآراأدتيدكرىوذتلكعبرةوما

اباحهأفىمبتكاشإفوأاساحيدةاوتتحمالتسم7ارخأاءداوقدتحلمومانراذتمئا
وطوراناتمنحآدبمالشيهاخهانوءمحاوبخوالصرشالوجاحدأهاصنزئطروأإلت
فاتعلهانصكلقارحهادد

تنيأنجغيا

اص315سنةهيبارفيحتقىودال334سثمرنحرشةلحخدلربسحاريايلس

لماشجهاقىدأكيرهوههحماالركناعدينفحرياووسشروس1أوأدكلاالولأ
أقاماصس51عرهـاكلنولمايشهـدححكلنوحآولرالوكافاكياحلدكطهـدلإتفاحملحكل

ولمالموآطأخونتششقيادةعغاحقا94سخةفدنبأتاإلوستراوحماحرةسشلتانصهلراييدص

أشااديموكزلثاتحكتهاخااعغااالئحيممسإلرهاحمش1541صنهرراقماااددص
لالدظيقضحلرتخذتواهـملواالهالىتشزىتيسكلفئكتقيادةسرأاكذلغراحد

كرفيسوكنحةقاسأالعطاالاجنضياهمنورشفاخالحتهاإسبارأخذتولمالمديخآلمؤنذالىا

لكنيسالماثباهاوتدسيناكأاكاابهبطرسنأةاتدحرثهـإتلربدفبااوةبري

هـنرتاجتالناالرنمفىمكحعلالحاصالتمملينمارانسىثالايابلاوءهاباجمالمحاواع
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أتأصفيء31اخمةاكنرباأددالىلهشصدأدصسرإسىبىأألمبولمواوبضمافاوكانوأثمنأكبر
أتقىخألكاتلا

ثمااأداطباكلروذكاأختحاجض3

قالقااثهاأضااحالففائتمضوأتمضاطلداأذاتاسافابكأفيمأدعرح

لموهرىة51مهاماروالبنوككللماقخله

اومىكوبصعهمدىاشوموانالءمعنىسلخماعهلمغأ
وأحوبوشالوسجهارضحوسسحبةأئلمحوخهممنشوموا

بتسثفقودانهاحديثاوبعحقبردمائوأباخيوهذثأبلغ
بصعردالؤإملإلتصطىحالصاحرهماصعاممباانبئ

ءألاطزارنحونتمدحهؤما

11الالعثاندداااراإلسرورنبههاكاقسم
وماالاإفلىيدامغبناكل3عرينأجمتشكنهاانا

ابمرالادبىيخاعحرفبميحبههولةبهؤرتوضق
لموالأ41فالإللحصدتوى4حالخهايىلهتح

صكالالوهبتغبرأحقااناكأيونانحجوالمرالمهـاخد
لاللىعضلمزناواشلمرضححاتاآوالدهاكأتخلت

كاالاتكونهناكوأنكيعمىويخترجعنكبخ
صاوألاحلىلمإءشددتوطلىبمالحدثتوقغعرثعتبهـو

أيافيخقريتبوسيهتلتتياد

لأتحطوانآلروءفيادنلماإأاناأفيحهاادبوفىولتالثصإديناممنرراةوا
ىوسبعااكنمهفتروحىحاضوارثاخالعامااعاتحخيهايرقوكاهـصوزااكنالهـقاءانساا

امحسرياكدءوحنأخأاالصوااليوكاصوتشالىأحيهااانحاالتلمالذاإضا
العالجعررتجطصبحصهاهانارفرشدفاالحهيعاومىوربننحمرخدسأءإلحاالمركع

خاقدسشخسفارباشاأصافتدمةسهـهـةاخهاسهـهناواجاحرأسداوولدحياعيخفم
اخهثلروببناالقارربمااسااسرأنضحاك3اوالوقبلفرسعىلأوشلهاسال

اونهيوهمأصراادباب4ءتارزكرورخرجذااأرينحمرءأاللمطامحاناأندسضلمااظ

محياناقأقبمراسوكلوايراءخأسأباالوصاؤيخاناددوصالاكىالورابانجا
11ضاحداوحمحاعخدبااتأتدارزيرادحادطبرهـاأنجهالدينلدث5اؤتاعكماتاصلوقدرحال

فمومراارريالىرهمتقدمبمممهااارراسوحتمالباجهاهداالةشوكخصهدمفي



ايم

ثهثستيفهنانابالجلأمىنموقوفتصرومخئلادا1عارزيرنماادكأصحوانمشصراافىممادواثم

قدورمثلوهىهـوآخاءبواينابنهالبصمايوبهاأنيولبتهـاوأامأقابالطكلنم

بأفداحأؤاالموسعدةءااوااسينإبفمبكاوكابححهسباألسفغاصوله
صااالشقىوحهوناتصسثاطصوعلىبنسمأسلاحالوكليحاذحصتوأباربف

وقالبشضظبالثرقأنمصتهمدلىاوخددتلباواحظأمفماالطدرالردينرأاوماتتن

خالغطنحريروبخمنالباغركأطةقحزالىثامنعاأصتمعىاشزيرووتمناووقفللهاطاسباصما

يفيرالجالفيهفوؤخلهوالبةااكهأافيهفورذهببتأؤأنممهمانصعبهنماحدعطعوافأ

صدهيخدمثملهكاحبهعلدمحشريلمونفايأخزلهعاألصاصكرأدعارحاملطوىلاأشنهـال
حزاهووأضطوبرةنهسالاالكجنمأنيعكأالدمورسداريراذالماألقرءااررىا

وبعدوصوتزدسشرلقمنرهسقصابمدوش1ماالعاالراانضأحألنمكحالخرانللهأ

قامتافىاثمعدوذيىعيخارمدايعثلوالأناهمسوأكوطعحزاعوالةاحضياااصابعش

افىأرمثاوإدهابيوحننصرأأنهادحيافمقلمثننانوجقزشادارومفشالاتودحمابلو
المحالالعديملكرملجامثاوالعزالماحتلدمنضناعالما

المموثانضوررجيأل

وؤفاديةسيو481سإسبافىلدتدلمورج31نتصحوناؤتووواياتاصتت
شوبعدأندوالكؤلتسادصبحهافرضثارخأرسوثكااسااجماوايندسريسأركألا
الذدحهابدوعندوفاة0381سأتوددرحعخانحباربسلوسفلصنحوسننتكغ

3381سنهبلتفتزوفاناردبئتعزتتيونلمهامكاثآأتحصعصحاحلههـعبا
خالتحالآلووالباعأاقثحتصالجنهمامهـلهماماطمصقاالقايلصوأهاالكستون

طخاناصنمحالكانخعىرلما1381سنذزمحوقرإأاالرشاكالمطرأداوط

عبفنرتونلرهرأسخةفىأشهرمىئتاللمترفإنوحهاكأئسصقحالألفأا
البهلاطراصاسؤقىسلاللمزدالالجرافابضدادءارررحشخهأرأ4شيتماروألاذفحرنال

تبادالمصولارفىتهبةوراالتحساحثالحتمنوفرلشراتا0051عانقدجهازوطو

سنديشهـاجوذصبماعدجمهلتخاأالتالتوحلىرالجسالجتوشمحخاءتأمموصلمجاءوالميو

رأرروايدانلنفصخامحومماضؤالفشادحرلعخدماتشبلوزهاريذمحنعاروا
باالانخهانحيةكاشووادأكاأخهااالزيدتي1حوررالداوأخدءدابلمجافمولمتاس

أخهامىاشاحمامنأرحاتبوالهـطءااوالذءؤحمخدفصمااخلص3صحعا81ص3هرسصخشاد
هـلرتحسثمواللمدؤمخؤوصالولىانتأوهمهسافاهـابءابرولإسدتماؤأزتمةاس911

وماعأفىأفىتااءاهااةءيةروالنصر3381ةةوسوءردودىورقاروتإسالجزروأكاخذالث

ولصنفيأخذرقتاالذنو4اجإلاتاافىرواحدالتءادلمحأءىلمحاماباةسااألب
ءعااديلتااايااذالتررهـةنلتاصبعناالاشاظرثاتضاشالعخبروشكانرالنزا



المم

خاكوكتلىمخوبقهفرفالىحفريئدواتارقافىااهعرولىبهاشاالوءكأاعابمق
جدوأيصاأخأأفاالالضرحشتباا53811سنهلأواادفزصافىاباشومحنلوبومحهـمحدة

أكأبهىرروومحطيةأموررلجهالجنموجدالوقعالذإالمنىومحعلسياسيةالهوراالمحاقاقها
بينكافورطااراازدقدمؤاكاخهاوممخبجرمىكنااللئهـهمريأنوطهكيمااالشدئعاكااللما

تطلذحضوأوالدولتوشإفىأورولادارقأاللوضكرتزبؤأهسدءفزوجث
ميورزتيرءاعفدسثسرفتثا81ح8نضوهاأوالدبرتعتتاصدقاحهاوالحعناالجطيموهان

ساخاتعودأت8481فىرقةثاانحشلتيم481الشةالىهافحبتيتاليالمهشويهأحححواثغها
فينئذرروأنلحصانحدحماحماااالعالمىيهاحقحاباحهادتاخماقالوتسيااانييءالى

عدلةثاحعخوحجاشجمهحرسووةححرفىنضرت581عتيرمالسالىرجعتثمالمؤقضتلحكوصهعضعا

ضياكخجوسهانحديذار06نضرتححووثشرهاوحمافسالحألمحصحخالخهاوهىاكأأثااطبححنى

جيفرالألغاتأبعىعضياحمحيرقحرىأاحفتوليائدجمافما

ألاصواضتاسحرإلتوىلتؤتااتيخهوز

خابعكليكثاروسدالديرةحزاترستبىأيناصللايثصوفشوأطبلواخربسىباعمغثامن

اصقتخسابراودآوخأيم0671ستيرةحملىاتاللشلىساالهاحرافىتأكفئاهازحاعزك

ئمسوالدكاتدافلواوكورقآنفاالمذكىزفشاوامججهاورزففزوذوتتيرةالجزهرنحوالىواالمركض

ىنتوير6حرحاالفاحومااكهامحشخيها5حايوينرااسيتملةورضكاوشتخووما

اصهماأضحتىدمحالحلفمواانمحنلمانحارخافىائالأكاوةلنرلكثرقوااكحصأالأبأحىحخاوز
11حوأحححماصلراالاذأهـأشاايرطرونءكيءشححتىدةو4لءحمكلأتكاوايرقرسحالأها

كاحباعغلحاحا

لنتحالكلف1ضؤاطفاقبماروحمرسأيمسنذاالاخئاالاسهوبياحورفينمحتحاخافؤا

تالشافىاوأبهئممحغةدمذرخماوممؤاكنيماطبوهاشإيمافلناكنبنالقدااالجئدفأل

هاكابأميغرأماادقامحهـاأفاصءؤالفيهـااأوالدوءصاالالانصهبتلسالجزية
دابرفزباالاالذبناسمحبخوهميرءلجزاتلدفماينطالشسوتاثنؤافأوفو

يرةالجريأنننيزيناالوروحناحيااىوالحنضثاصعالموواهموالببالهـينالقسالقنونهـا
مرراأنهمظوخأصراامحعدلىالتتومحهتتسعأطوزفينحباوكااطالأقحااجووشفو

حالسنىأخماشهالساأكأهضسااحوحواباخانربعدااصاحلىوفالثمالاصختثبللىكحرة

يرلححوالويأامحاصحاتدرسثيأمهادرساتحاؤاأخهامحخزتارستورسدااحنا

صةوالدالىأضيلهاهاوشدفلحدىوحهادطماواكتسابامجتاكسبحهفالتىاوأممارارقص

مححمهأشترأتاذوااشلوبااحبأخذتجروتبوتعفيهعراقتحذلعناراالضربوكانت
توارقحرلنياحممروسلىثؤارحدححبههاضدحاكومصاخهاورقةصىىحهموسجنلساكا

حماهىعنصاباوالاظساهاثالبحاابامىتهخاتثىغرأخهاءنااخوتهـوسابرعخشاظصاطهلم
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ابنالتاىحدخانصررحمثشادقهاالروكانتصننااقحنكنيرااهاشأنءمهاوجمالقومجسن
تبتهكبرمنهأهىالئمرممالهانتهتبلااللدجوزفنتئؤتالاخخهاالوإشالونشيشالىا

جهاااالوبسكبتهامالرقهالفرطوإ

نأخهاعمشنفالمحنالطءواالأقمساولأصداىدداءدتابممخيراشالزمقشفيمادانو

لاالبمسءحمررأاوسألرأادارنتاصاتاعمجوزفينفوقفتبمايدوشللذينماخالكرأهاال
ةلمأالتبدحمىكأمحلطالتاظكأوففنافثتاوهزشهاهادعللمحأةافقبنشاأ

سحشتنماسسةجاالمرأقافأجابهااتعاممةأثاةسعااأغتصلمكلمشهـجوزشتقانماه
ءساسأالىنظرهاالمأةفزس4التلفانظرىغاكأوروشاشفتادةساشلوثمأتوقا

أنباطحاحوزفيخااكاأوالثذنسكاشأؤسلأأنلىبسوغاشالوقآهـاعدويهدرتلوخماشاومحيو
يمماالتمقربنشوبمهـتلكاأتطعباحتفاىتمدالفماخماأةلمرأابهاتنبهابمستقباماقتي

وسحايصسقسؤكحتثمعدقشينفرناكذسضصجريماثثاعشزوحكوتظحىحططااالأ

ماليةأباتاصطا

اءذأفرالمحنووشركحيلدتمئهـةباتتلقوسيمزاةلهءعايرةالجزالماؤلماثاصرصاكتالحالالوفى
اذكلطاالمحونألوولمهماصاخوصتىاالحمنهمافاحىعرجوضفيخااربوهيوليمشاساسر4لةالعا
لسبابقصتنلذالعائلسهحلالدهداعالنمىاأرالاارشداحمنعدبلوخهـاخهماسيتزوجينوظن
دأةالموينبالخلىواالمجهالطهـدحعهـاعلىفموشعرأشمطجوزفينفراتعليهفثق
اللشاص

فىؤوادالتاسلةدخالمةشأسالواحدأحهاعظمناوسنمحئرةأبىلعيئسوممرجرزفينوممن
ارجلىلثوهشايالششافحفجؤرعماممشدرنراسألخدفيرراعؤتباقبيفزسوالوبمأدلحفالصا

يينكمانضتارلىئحاشباعضهلىءاضرثااوألتيابفىساماترقدالالرثوصنىحؤيرةورون

الصاناخكأكراتإصاورةساوهـةواداباالتهوراونوةاالصااليألطواالستثاتا
تلوكأمحلهفحححاتاليرةذادأحاحزحروقوأطيصاححنريدالمعنرأالجاتالبت

اعالقوهناكدلىأكظخحبمالألسوزةتحعطفىأحامدةىأكااطرالىواصجورفينكمنحعمرزةماألسصهخ
ااصكاجملوروكهاولمارأتقهـافرايعبيعدلمصتىومماماغثابل4خازفيوسححرتوقلبس
ادسائلكلاالعتسوصاراذلىصااوحشنزلنهظممايعاصاسفحهاوهـورنجتهلهطمااال

انراليمملقسنفمىكاالمتوألمرسادولاالخطيبهاعيهدشاراردة

جموفااىأطهزاثووبهعروأششاخطرالئلوصولحالصقمللمفينجموأما

االعتأكريماليهكضيفشنتولربةضدلدامنحرف

الااهاسذالحوسرشاالقبلنهاتعمالتكاوالساهرفسبواارواأحساعهـائااالكحنىوف

حهاباشولمجمافاصلىشبانؤلمشوايمدحلدوكحفاتقااالمالاتمثحمكالدقيالمىأفىكارااا
محمالاخوأصأفاضثلرقالىساقابعحنتزذثمصهـأننلاهرقوصنب
تدخمزسااافمحظأعزمسورالس4صحهرقلمأءببسدرااواهرجعآإلبعدو
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سدالرااماوصمقبلهاتحآتادقهاشيأونحخأناتمحلوتؤكربوايمتفةلمحاتالف
اوعالمبرئتغالرفهافدهبوصزتثائهبعفرمعظارطافىهرنىثجدقودباربساوآحمق

11لهوأتحوليملتالىانيوماوثاياردصولهابشيلرلمعىاأنمكاناالفوأباهايمححأت9لم
اةالداءلىسكراهايثهدوالىهفك3محدحامحلىيلرلهراالأرصصهـبصغورفتثللىر
كضيراالذألءسالةارسأمىفالنالعنكهاالفاأبيطالالإصىهاعنجاامحدحويمهاحاأدمخاا

اكلالغجخاخااسثاهرنحوقدأضذاؤاشكاهاحطرأصاعواككاحصاالفيأنهكدؤأ

اتطبماوهـاطنرمىادقمننيهـضىبئيفىابباكاواحمعساأنبهألىاخفعداخذ
قالق1كربالحزنبضعشأ4ضؤتكرقىدلىا

ااالنترالبانارجاعنهارقطعئسزهأصسلفمةهاورصراافرصستجاالمدةفىاةفىنوليمو
صحعجاةطلواغنيقنىةشتاكووذ

ابهمانقالااللهالالصبأنهولمرأتفزغرنهارسبممطأنلهعظلليرادااهـصألهرفاواأ
ارسكناقيسحونالريروأقرنشياادحوعطبتخيرهوجشوأخوأيمجهاوربرمحجحغص

أمحمنفافةجالحهابعدؤوااكماتخمغاةءتأوممنىسمحضشستأممنكورالذابواهوفا
روجهاأصاتلوأخةهاوجودأحهايتةابناكرامحاجميعتوكانىحماءواالءااالصسطبغت
اوقفتيهرصاخغفىعناكلتكتوااالمرروبالملكلتارىألطكرلمحهماباليكاوقدحامجماصؤيم

ااسوقدأياضعىلىاياثحئلةلوسىمخاورقاابرءأكرامارإلش4االوداينور9بمأخوكااثا
لىكواسينشجوثلوأنئااغزسواوطابازيةحارشممهحاأحثوتمخوىااحالموسااحاو

اصارىأداللطرحسآوكاشالغلننوبارؤاتالوثدرحامأاعننيالحزيرةقلىورهاريعمض

صمرةامحإاحبهلىالعرشىكرمموزؤيرأصوبحبالنتىوالداثوممتلءأسالطتشنتخاا

ممهألفى

دوزادطذكرالقالمجيةإنةبالخنمواسوادفرأحالالالطاوالكضاوعمحىرةاكدأتالاتماكوق

أنالرأخجوؤشءححسختللثرايوالثااشاعدلضأماأتلانحراخوالزاليحمولميواا

انالموهملىهافيءأؤالمءالقلألرباوقدتلدابمارواليرااصالتابوأزو
شهاهخعنخوفاجارةاافكدرهابالطأدهـشوآطحرأاعاكبرفتحدهضؤ

محأهرالكشاشوجهـاواداينالثخهاجورةشبطشمحوتياوصغحاولتاال08وور

رهالكاليصؤالنزفينلمومممتطماءااالهدةدااالنصافىرإالاتوامنءماتته

تعلىلمنمومنوالمحروطباايعاملهاصاداماألنهذأفىمهكلألماواالجهاحأيسألداطنصفه

المغرةغااسهداسلحبهداولممحدمااتعاستهاسيداوزاثتماشهزفن

تشماعالأىاصاادجخاشكاهاتعزت1اناخاوفأوحيمءجخاوات8711عصحهاف
اوهمزفشصقارمىتجاكافاخهالىكرااخمماالمرأقاأينحوفامخيراسوممثاتالضااص

اتهادالتلياتتتاهاوماالحمبقولماكرخهحثبهااصفالدالالموأرشءأخهاالرعا
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ابحباوابدرأناالىلركفرنساالولاخهالوثاذكرشفاوعقااآلىرطاضطرخهالكنابة

ذامثىمنفالفدغيرااالنممتعييهناايهولبههحالمازؤجماهوايمتلوبانيهامحقخى

يتهماثلوجوزفنيموبينأنوأهرنحمبرهخأرتدت1اوآلكتابدتداستافاخماحكلا
لمنافررواءوظتابهاخهمممبركأنضحأناوالتومحثايماكرصمذالحالأصنجوزفنهافعرهو

ىشىلمحثيرماكاطحهالوذهجتقالخدأتهاهطيولمجلسالمجحنمنهارطامااأخدوطردممابلىعاايسع
سسامحيهـأذأقاقواشلرارقاصوهـلةاالبادفننأحمااوحخاحتحالصاددمن

أرهربرعلىماشوحكماسنقحىاتطاكةبهبعدخاحهاماكلتهـبرأحماسبىاأرلىءهير
الاننكضمالتضفصشتاواناونفتلفابنضقغيشو

فأخدتاجمهماالناساثافحهايأالشينإليهوصوكقالسعهـاسالةخصرقشهـأخهاتالؤأششدثوا
حزيختضيخبثرفماصشسنينيوتشبمواالعراروءالجومتاارهاكووجهـتهاإغ11

ولجرىكارورتألة21كاباوكأاتفىءرقخااغاايموآلتأاطكالءاسلهىلممالسا
أثياظهاوسعؤحماالعمىنادأصبماجوةالمتنعكىاصلالىابءدكالفزواها

حزعارأذالتحلبهـواأتهأعسيانسكاوالنكاتماكفىكخهىوايرورانمدافانياهرخااأ
اخمصوتصالكاتوززؤضزأكاولدءدوأيررديمالافطآلكخصرءصتىدسأإساصااشاخس

عدأسنهاهامنلحهتباحاالايهأحعقىأنحباوأوسؤمعاكحهقسوتهسمضاصاحهساأأكا
اكدىفىءاصالىالوتلباافيعقىوياتالاباحبقواعالسالتأنارواالتانهـمافر

المختحةلةااالماثعلىءأتجمحكااايمماحشأنججاالإنثضضراثافاماحمااأخا

خهاسثنرشاإرنىعغدءااخهاراوهاتواداؤهاوتجاحتبزكدرسالتةأطالعخجوااا
نذكرتأكماقاسحهرالمالصأشادااالقدنهفيءإواكهديهرتررواشاهـتبغثاأحماا

عالجهاحاحعرطاطوليرةزلىاكبتحورهامماااللىالصرقهـالضأماأطفرتحدقاحهاهاالأعص
وحالنرلجااوجهاباقاباهازحثالماوصالخاكصأرلحإرنماتع3ءودللىحنقىلمةأظبادقاؤماأ

ثاكارراوانجالزوروبنحماوطرخشجةاهرةأخااصشاثاتإالسثاسخمااخهطاحشد

كنواادامامحوااشباالالتاماعواتالاصثااإمالااسمماوالعداينرفلأاساححا

فاتصاوبشنارةضوالالراعدضالنحثمارأداتاىدثاخالافاالكنهـامعماتابالأافىالد

أشنانحورقداماسافىدحواسألجىإكاالداتاالمواالالوادددظرتا3حأمادلوأحم11

لاممشنمأاالةءوكلافىحثبلحزاالاةءأقاااتحراظوووببذواهـاطحزربكأأا
وانفحلحيتىهدماياادععومالتالصتفاتحاابهتتظصرلمالصتاداخذرحيةفىحشدأ

تينياصزطا

امعامحزلمجاوفوىحمافاالخرمناثاماايبيزحزلمجمغاحزأرقشدالىهـافدذلثشفروانرز

االخمافحزبحههـورغفيرسعدثافتلبتصبكودىقاسيايدمرجلوقاشدويهنتهافألاعدحرب

بعنشهمحلهيتبشثااخهمجمازورفوءلهحافىنوثةاحدالمرهمأنبااعروأود

محريناولهاالبرؤأ1االضعىاللعيداتشماخهألهراءوودأحماداقرحاوسإ
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عاحااعكبروخهابماجمرقاالصدابعضمندرساتغاأحوزنغيهجنلنياوماصباوكنافى

لمحهاغأصجملتخخأميفىارسماعلىاطلعجوزفينلمما5اةفوطلبااهرباومجضوكاعلى

ففهمتهوفساقأممافواحىالخارحاباحسشهقسرجحتىباباالإترلهاأيحخاوهاأوالدويخاة

فىتتساقطيلموحاالنماشمنهماوهيافيهاورنكنالاراسانلتىالغزتاخاسببفلدوأش

وثنلصناليتيحوأوبشادوأمحلحدهـفةالشصشسهـواعردااةتهاهـليهماوصكسأنمجنتيها

وهاسيتهاوساافىسلبهتماصآرماالهاكاللمسدشنأغلفهـأحساافيهاعيمحنفرأتستقبالاغركه
نذأشحهرقاصلهصحتالاشتتمافحسلاادادض

احدألهاالومالفأجماأىالسأطدماحيعاأأنشسماضفرديفىاروححداأصتيضحافرلحانااأ

الهماوأأسعايقوحبئاالىاسذهباأنباخباوطفبكاوااصبمأراعيهاوأخذتقدقبحق
ليهااماأأخذزنبئحوبسبمعيصالهماوكاا

ذينلالهماباصوقدتاالاصجىنسشمجنهماصتكنرهبوهرجماا
اهماأعيليهاوماسيحلاكارككببصادحاروأاالفتشكتءكاناالشثتاحماكتفىو

سبهاللكاحثمافىماثا1ماوعنكةسطعافئهالنادثورابخلىالمحيهمامىأالاو

يمكهبمرئحاجماارمحوأالاالضاحالتهاهـؤتصحهماسيوأعسعىزفشورألنجاصالدااأل
امجايالطجمرضطفيزفىوكاالفيلىالىاظساصاهاالللهاثأااصشيماوصحأن

عرحاليامبهونهاؤلمدشحهرفىوقداينلايرذحكخثيرافيهـؤتينحجورؤتالدمماصدحنأأماا
إلسىآعشرةلالحدلارهدوحىآصحانحصخالمةولىغرقوكشحتحاوفياحروأناعما

اإلخاالماشلرافىالذشتمبءابدالحكيمااءأارزان3قطدوعخواوشمووح

دهحم3شسنرواالرلواالناباولةاااشاحاشوساثوناعااءاأوالخارحو

دفاححودومقدوحاكوالديمضابىسومءهثاالدلسهـاحآداامساقوالذيننهـ111

تسغنءبىأيهمؤوأبمىقتلخمعةسارونسدألبريااصئمحوللوعانأالففرلساحيعخدنحؤ

حداكلكيضنىلحورفحىاسأدبجهفرنساوصافاسايكافابلماسوحثاظا

وهمارفاتءكأألهـبيننالهـيمدالشالتغلهـراوكانءااسوال0111أصنتوشتررااليرصح
ديهتجاهماوممؤتدشاجايرياويخربخاهكأأخهماهاسؤورإجة1خادأندالموقة

4قهـاورأخيوصنءالجهااحىامنحتحدبسحوخصمةءوتخذدعزاجحهـءزوجهـالوأوالدما

لمهـارحهالىصهيودرسحقااترأااروهاححرةاقىثلرصنزممالممخدكقلونجطادهـاخاءعاا
خسؤخىفافذاخحنلرنبهميروخاواوكاوباحاحيمضذظأثصولويماتاأعقوكرغتهثااا

ااالنسحمصرغأوالدهناصعضواطاكنرييعحقأفامالذتلىالمواجؤبالمس

حمناخهاضسزالضحىأالإلمسمصجاحفعوراماقدكمااالركصلطءؤحشعوناحهـم

قربنمخآكدتحقمحماماطامضورأأثاخادضالحهاوسدههـاوأوخممرووجااسجن
لألكطألرزحاأحدولرراعألطتروا4عألااتدثءأاذإاالدوفىألأرإلرامحاتالغاأجاهـ

األىءارحمادهـيوصاخاكااطااتتالمذمجقفااللحدهاوألهممإلكااسدااررالظوةاط11
المتعرال81
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كنهاواعغاجادءلمأةخاقحدهـالبءهاودآوكاودزوراوباالمبمرليأسواضأ

ادخهاستحلنتمهـك21دؤاانكوطتححاامتعآتالىبسحهاوأسادتر

كةنمحاهمبنولتحلروااحرأباونوآحرغرفاالحدىاوأدخلتاتشلى01درطةاللشااارالوقي
طاذفحبغلرحنحالحرفةإصقؤحذحماشجوزمنكاولمالبمأالموخاماوالحاةاهاالصماالطالتى

اعحمماأؤاااالصثإسدحثسدصسمفىركااحاىءفرقاوداللهماالأاحطباجمص
فكاكرأتلرخإوراضوفواححالىررداوحالممحدالحلمالردتءاصاوكاب6حصمن

صسهتىلامماحلعرفاصبااااحهـسوأليهلخالضاعادأوجهايكرظوكدرحالح

كارأسءلمألوحورفنيوقءأيهرمأحاتمهـءذالدءمهـرفااكررشرصصدركختو

وححرواخولىاأئالةحلىاتالمحدءقادحيطاؤأددبروتاواادأمحابئيروكسسعورالاا
جتوحىاأرجمؤادامورأالورخزكاآلثلالىالجمراالمرددىويمحبمابئوأهردادا

يخبترنمالهووزفهنادخحمالمرتثسضادءوكالوأالثااالسكاتانهاالحأهـاء

مصاالتالتانسؤويمشوأااركاوصماحبدحماؤالاسلأمرمىألتكاأكاسومماإظأءاشرلمء

ماىةانعلهاحوااحمجىالىأردتدنأهمارعاتحتهاذالمحالكرانافىحهاصظ
كيهحاححثمن1خاهـاذأيلركاحارشهارأكماصتحهكااصواوحثارالعدروالكلصدرعي

الدينءماالدةرعاامجفىأاالىنااومماللمجىريمهأرؤبهمعاليهمايتسغيرأنإوخمن
حتومحريمحأربفالاليلدآلوأياموزرحاورنبعدتادثدواأساتخأالىثالذعهم

أاطنحاحاعحداهالذاآلوشاسعىااذينأسمطبيهأللمااهرعرأممكلأخىاال49حكأسمويى
برسالأخشوآمالجزحستلمدداحرأحكهحاةاطحهطحرخوعرتدهـأواالورفيهاإللشوتدكر

اراصشكرءماطحرصءاوآرإالحالدمامحتدالااكداوأدحمهـالعاالطورترفرجالةطرت

حخهاوطاحمتهاوطابحصخراذكعدمادرالماصعناقحهاإلدااالءالأ
كأكالشوالماالعدثمالموفىبماوحكرهالمانجخاءاوأأمحهوتاهمولدثشأنأيشا

سلهالتطهاسهـصاالقحدىالبععارحماىخديرألاشاوقنرلجيواأارصابيث

ىءايهمأتسكارصالوأةااودوساحما01ثعأخيهايهراحررةيىالىايريرسصشض

كارنربابافىءاتحتسالذخاالسخلسيماةاأوفىدساحنأرسشحاتبضحمس
ولةصساالدباىأممارقلموتابءكاولمطوننلمحالمىرلخعددامتءاوااتحكط

نالمالىصداواالأاالاذهـدأرتراوم13انالخحاتاونمحتمعيمكوماثءرإ

تحاااكاوهورأبالىالىصدارعواالااأفتاذاصتىختشذلموطةلمومموحتالهمالعنا

اولمحالبععسوقجىحورفرنمأمحتنظاحالدنرحفأرلمجاحسأحللهابت
تلذلىالاااتدابعضصقراأحمحجىارايورالضبايدسأتواالنذبنو1عار

ؤحيوالزينأحثساعايهأنطرهامحأحولخاتهاوأوذاحتىهلجىلجرالطشخفكلمهدموطأماانماحهـأش
واطاستثولمعواسفااقدقاطدهشلقوحةألتقاإلركالىساطتصمححجهـازواسحدتىفالطو

اوححالىاكردقاوأهـاماجأافىااحمدلمااللدىسأىتأىااإااصصءفىلر
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ولمذافىخهـننءالواللموءرالخ1وأكأصاولدأكراااادءساالطأللى01ا رحموهـوح

زاتتلتهماعاباالخماحجىااالمانلخىاكاداداسااتاضهـاخاهـامنعصبهافحرأتاولمطزغليلها

أقىدااأيظستاقوامرءأخمداالماثثماناالتثاثاووبارلىرالزفالبححىا
لمسالناالحضاهاكاالعيهحاوملمزلدباالفهكاتنمامالمءالضااسخعدافىهـحاخيالمودودنوفءا

أشاالعتتحالفهكىءأماسنسوصويبكونكاكالوعضنواقاؤرأسخالاداعزاذألىأ
مأرزواالحرنمنالمماههاكاأصدولمذتبءرشوالحوشوااطسدوخكأمىثيهطسا

االالؤرناحاسأصجرسالكاالونكاتأقتلىشثوشأالمونحوبهمااخاؤمايهمااخمتا

احمونشباءأصأشةتاليووءعوجاادذالضاردحممااءأعإلحصندالحرافحلىخوبمدذ
يخوزلثاتفشتحركماكاصااصشأالاااللضاذاتتوفاداأحاحدحهاالاتوننهل

شرااأكوارحادأنالخاحلرمحيوااللمالاخاامؤطوسنادتئاطحمسىآاكماغتاتماشلدووكاوماؤنلتإإاتالماول1أأ اصءاأممعؤسكاقشصسعتاصعورادممفااالركقحرولنلىححوونبس01
تكأكالمجااكابأعثاوشوآحرموكامخلىوكاكتالبكشقدأسألشماصثايهاأددولصوذالث

أصثباجلسوأطالقثاصرىألباصمر

اكلنوةاحححاموااذورينحدالمصمناحالنالىجنالرحجالوأنفهوقخلهبالدرباصاكاسأ
احضاالىماالللمدهبوشجورةنشحسفترنالححطالوداسحالبالىتوفضاكفابجورأم

وقحرزاالحفاعظرتاذالضالتءاالهابىقدقرثاحاوأنةلأبالثملداتضصءاهالا

11ورخورققصالفوفةديمدتجالحدالمتنأاالفذةطاسجورؤمىلشقشولماحهـنرنلىاأددالم

اطيعهانكلفالذللمولكاشخحهكخفكدفاذاءاوالموخصكومحاتصافورأاشكلخطنممه
والاالرحقاللفوفضىائررقأحاتهااواءخدفههـممحتىأانرأنااععتمذفرنااوانىالفندال

حااخحسبماقى4ءصالسروأنحشووجأوحعلىئهدقاأصألىجحاالوذالبشهسبهحشوءهـهدأزالءكأهما9

برفداروحلدباروسخععظقىرةاوالروآمنمكبيرصدالشزبلءالؤسآلكاادونحثال

ابأففضاالتممواحءوحمظالتءدرد1وروقيرحم3عليماضءماآالوعالسهشالدا

النأوأىحمذآىونسحاأئةصثطوفميهاوعورحاأةكالىمماالذألمابوأصن2اسيماا

كضأدءدباالاافىرغصاالرتالاةااخإغواالاالفرىغرفاوينالءصيعأنكليع
وأكارينكخالمحلىخمتسسثاالىكدسلحموتحاصتجوزةىحهأحباذانضوكوااأمطاا

هصداتدالودقلىكلشوجياالضفيحاما2آفوأمايوسدطأنمكالاللاسبمااصيومدحاخآرخضلم
نأاهـحاتسفتمرتحالهأرىمخوصالمكاال3دكاصهاؤهـأالنراحماركهأاالااكهـاوأملو

هاظعاشحامايمهابدالاالعيوكصاخىأتعوأقسخطفصحوالوواالدألكابنأهاال

الرحينكىكاكغابىهامنراوبشاهـدؤلمحهخراأت1بالالضحدراباأقفالطالججطكافولدعاو
شصالدادحاألرثااإمأجلسيىاإلبكلسوأتاذاةأصزسألبارزفىكلحهات

حمورماوالنحاسأناسأنادأكدرحر6أااجورفما
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جالالاينلدااأالدمالاسىسالوناحملبااألىواكأوشوةآكامنهحقاصلسرضواخاظ

ذكورالتلهسازوزاالراويمداصلواشمنحررماشأنعلعواألصدماوريمهالشالالنك

يشخيخهخاشوطياناوكالصذنيالقىونحىورسأدلمىالىأهجوالوركفامخماىالوسحاالالبهوا
الريننياءأألىأرلساخهءصعةااومحاواتبهاالىءحزعاءئهفرلمتلنعنألحاوزفنرأتفا

بشذكرفرحأثهرةعدهةمحدهبلوظل
جاإلنالجوزفيناةدتلموأكرضاكبصقاحدصاولذاأهذهمحدقاوجورفناأ

كلمأحدفاالاحهحكااقىماىونعحلىلمرهـدحآصحورالهابلىاتفاالتلبثرحتاعاطششكأن
خظمارأخصخليدةوهىيلمحوشأةأصحبحهاوططحنرفاسثالممشيصعرأد

حلخلهاالووللىاوزلمنعبرنافهذصرجولهامناالأوخالصخاللهالفقوقدأ

لىيخهاالهابطآحبياومحنشتخلىت15ادةأاوهىشاىثااوكذالايمخاماتخ
أعزسدضاأدالحالنوحىشقرؤادأامىهالبعدوكانااللموتارقكلايالال

رغرهـاكحرحموحكاخذيلهاماححاتوكاةجوزهننتديظ

طاعرذلوزةسوأكهاألأعسااواالكهاقاش4جاسعصحابأطاتجوزؤيرقكا
عايهارأقالستو11يمأمالمىجتاتقواسالسإلذوأتعاجقطوحدسحاحمابعحةالالنرر

وائوبهنوكانشمالطباصدقاحهاسولجهاهرزأيهاأتتاحوخىاتجاسالهقافىذالفرجعحل
صورةدغصفهالوأعطتهاهااعتأخهالاشؤششوحدليادرويدااوسالمحهاااللأهاوصفتنلمحاا

شصاحهافاتملالاحياتكوذجاللمحونأعآيد1واجاككلصاإولدىخدهنموقالدعتورايهأ
وهويشباالرخوأررقمىااصأبهلهـاخذوانىأكااليوربوسابينخأوالثبوب

محرقومحثاأصدقائهحتمنوالىلددوااالانمعارتممحينيستخعمروا

لؤسعفىاأماهانظركاالقىالأفخلرأرجادرفحرااصرقيامحداوصمىراسخمامأمحخاقه
هاعرررالنمل11ؤهـاكأامكزلولىورقثادسشارااهـاوأفناسناقدصشوهفاااتاحليلنىلظام

فساحهامحةصكومحشأنحيرشكحادالهلبرالمجةدظاملظامهناممشااقالضهمبكل
طنايفخزألشمضذاحدرانالواممدخلسجوزفلبانحمفسالحغرمعالالمحلسضلىفا

كانتوبيوبعشقدسهكاكطالخبماؤامىذلتشقاقدأخؤوارومحزأوايرامميلحهإبا

بتدرنتفااهرفمورةاإلعكروذنئيطاخهاحأولمضيحدكلوءالنيرقأشااخؤا
رالداحنأاررددقنسحلاكاأ5بئلموورةاباطالفويلديخباالزهاراماوقدرسهـ

عنداكلرهامىيوسترزوارهـبكالمدعحرالهمآنثربواتمصبطاشناخودامهاوأ
ولماشمحواهـمويونءماةلضالوابعخهمةعصاوثممحبموامحلىهـدواتاتمأرقينتاساا

لدرراسساشااتجباكزوسحىخصافىأودموعحبملازقينتيمقدتأةثنهمدصس
حلاهـدسصآساتفرصبروأهمأخذممتيدكلنم

وناهـحينحأهماشاواشظاوافألامححمنكايصمالىالأصبهاقىماىعيخافنتو
ستطشلباشااكلفلبشعنتماعيتداالباشباريالؤاالءاالصدقايخمنكنإلسماصن
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دهـؤلغتشاايتينمحنكةادتماحمالتهـاكمااالوعرنهافالفدااخعالذفاكاشدأوقدا

راتانستاا1دياالقساشواوعاكلمثاوأملىمحاالاتليعولهإرلاحاريبنالحاالاعاال

بشوقئذرتارهـجؤاناالالءوكانوراأحأوزوسحاكأوشكفالألارفاوا
لمامملىءذالثهمطقتاصافياواهـهممكارلةلىءباأروولدحفترارححاالوألورباشفرفساو
اأصشاكاخارزضالافتظحعتايصمشثسلالسدالولاالرهأاقااياالهألحر
حصثهالفاطرداجمودبرالرباخانايكلكورصجاتااالكىزادالىدرءرزاامنأعرفأاللظ

اصاسالماسترءإررصاحعتممدواونواثاالءرحةالمصعحىرخواصتراالليماليرمن

إعةمةاظاالىاالإشارراعرهأحمىاءركهواطكوماالقاتحأكلحلداشثوكامقاةدئاخورقفىا
4نثنلىحذأشأنبلدالحاارسءاأدفصثرلوصادمحؤباأجبهتاألصفبئاحعيمحتهـد

تحأحباءفذاماحقتدلمندياجطبآاخياهذمححلملمييخااثهتهسألهتمابيودوشلاعنالصماةا
اردلموااجاتنرزاداحلىقولىدفأسلوأرساأشيتكأاشحرهوبالتبعهشدالفالححك

كاهلأطراناتنىالداال3ارزاعكأظااارموآرجعهاحمساقعدابرمماطويسبلىحلأ

أصخأباءلحلرقاخاالناوسءرأيدشاحلوحازكاقسروباعازرفلهاخدوت

تشنورلحااليامالييمالحرلمجالخلصايتالعغرالدوهـاالاقااءصوننيسكوتماار

دوأيمهلعرأتطىاحوالنايرذدحلايمفاالأرهـاضقاناةوننحيرىكاللالوكادأحدأ
حةلأوتاقتدبموأحلحوحسراخلولمطسزاطالموقحكلدرالءنذصاعخهقدسالن

روصأكاادبماالراصأسدقححدلالوحررفنلنسرإالحوأخذعدمنمالجبيمع
صعتونالرأمسحىتصرةدءاذلهءيمض1خهموأؤدمواجممايىيىبلىأسواتفى

كلحوللودناالعداسنحيحيذلشصاالعمفلحراىسقحهـلىنبالمحوأطاينالسااى
طستولىلدماحرأنممسرناواحوشلثاسفجماعاصصفبوغءمحسرتاذأءإاكراحنأ

سهـألثفمشكىدماونجفليهألوخورهبلماكركالاأيهاجوروأرألحاطفىءعو
النمهـتواالاالهورفنعنفولمنيهاالمدتيانرامحتمومنازرمىصورفأكأها

ممذلت1اتهححمااكأتحايححالمرأقاهـتحوحلىمابحهاأأارالشباالذالمى

برشوادكااطءحلرأقماسعكضحها

زصاكااشفىااكاقاأصأحعىةخمىاصضفاوخمدابهخمااأصبصيىوفىدتؤيمونىفاأ

تصحجهادلكلتمرأرماخبميهىهكوارهامحموسبربتستمختهخماواانانامحوبا

لةأابوشاأضحعلهاناعىاأفأالتاصديلتاصدحدإلةمسوفدقاأحهاالرالنروكأهـكأد

رطهـررلشبادصرختشثنىحدزتوأهـءأحداحوالوكصديحتىوكمااكأالااخلن

اذاأحلىسوناتدأخلىايأوالييمداثساشاغفىءيوخىالرمخياعشاللابعد

رتاشاصىحاأسلوالصضالىحماالاككبىاأحعسوبخطاأصنعاااخاداوبمخاىسككانات
4وايولنيهبرإاتحرذاا4اطآرأكاابااقجوثثهحلعيهاصاحشكلانيخاتحئوأنت4حءإخ
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بأدولكقشاوتيولاهـصـاشحدونزكااخآأفااحذاكأأيافاذاتتثولناابم
اقاادداوقفبممحرمةءزعاغرأاللسإمميركمبراطؤنارعهـاللوشاحرقاأرخاممهـا

نءأثإسأفىوألذفعبورفصاكلفخحصصيمنهلمررحعااسمة4أإلسأصصاتدتلىا
ءحأزلذكلىددمعبرلموأحكنثءكلىلىءاكاعاجمتدالحاحصفىهـررنجةصسثاحبالنااهـأحأع

4اللمحه41اإطماالوارهنخااضاالإلطاروحدعرهاورزدكااعاتحاااسحصحماصحالى1
ا

ومم4ليعالةىهصرناوقضتدزفءاتسصتكليوصاومماأدهـدااتةرنجحهـااؤممليتهـوا
يركاللىأدهحادانحديزوؤرحيصاتحمىالاأاااديتهرلوطرألأحطاخاحالحخرمالوأيمرن

ماكراوشاطابراحهكأفشفىغهشوصأظحمكجقمجوحاصكايارنلمسنصدقاعاإأىبعشارأ
ؤتؤيهينوروأماأقولحطممنعواالرلطردتحاالرحبههكنوالدهـوطكواارشجمرسؤجمعسماالر6اأكأ
رأاداسعمىأانهماصتىالشلحسوااكالخمانالثاوصازاةهغااخحاوشالة4محصلعمكلدقا

ينرةوالبرأهـرممنبمفافرنديويص7171ساركى
صءباترماو4سءلمءشكاااحدافرناواكرااءادقوناتودالراالشاإلثوقى

رليالثفهماالعلهرجططوضكىواالفرعوالشعهمحمبنمااوشالجطلىأعساواء
مايةصدمحومحاوغنمحسصقاامحالتالداأحرداخاوءشمحبانجيثىيهالمدضالسءضأثا

أالسالسأفأثرخقصأسرومؤشاارشاأحهاتأشطوحشسعنهكنأماطدةادنحسوحة

وتالاالتأالفيمادبلودمحاوأايطادصساونماطرصلىفالشآرشحوحلوت
سحىرءإالساواطعءأكضخثمددرركرةءأحت6ضوواطحدقافىرسونكصذأالقالافى
ويخهوبمذال5الاليزصيرفطحزخسذقاححأفراف2ررألمجاييهات11رزوكتحبا

أحيمارمالؤترقالتالعدحااوااعداتاكاصدح9ءءخماشهسمالدةاخحهواسكدحخاك
اء31رشوصحلعشاامحليهاكر2هـأسأإارباوبدأحاثاهـلدءتلكافرقدازرظقاا
ألالىاصةمصطاضنوابرأيرلمنجالشإلقدوحجكيخاقالعاصنرفىءطلمىعوالحسواخراباالا

ايحاللحاكلاصورالأخحولممالرب1محثرلسالطشدشتأماحوالمملألثستقلطانى
كأااداارلىاذلواوأالمخواداهورلقونيالتاكلالشاخائبخححنحراثحهمانرب

نلحوالفعغدااأنمااولةطالتنمررخهاكضأوويماءضصاالاألشارنحاكأتأراصنيهافى
حلىأيونخاصاالدوأوينوركوبارالىجحاادلهبتماحمجمةئحاانابالفحالثهاءمعهـاصالعاد

مابماأندالحوأواداأعاوكمإنةءؤالاحاالشنهاوبضاباادحمأكدنألقي
4حماكراابآباتثد1خهاأحهملحررءآتماوتمللىشيوشءءحهـافع

4حلةادكاأكافىنداولاصياةكهاوقدقالاكذالتحماوايهااالوالهـاللنحجاالوا
لىاأهذهـ4دءحلليهاحمحصلستيا

لىنللضطاااؤتأدوفيرو12حاءمملىرحمتىصاريمااحونهاللمقاااافىينورشوكأ
شغاكاوخنحأمسإلدضكخهالصازستءموالتدبمةصتكاآوكلزالحموشوقؤرالإلعض

رحمهحاتاحعرلمبلاحهحسشااسثلرأخهالالتااعحسوالهيىثارألمفطشاتسافوأراإلصا
خه
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الحداققاسآمامصديضافاسادشهاوكاالصرالححيضأعثكاصلنمتاماحماخهاوالخصنهم
ماونأاضاكاكأحاهاورالفعاشالاوصوأاخةولخوثمتاحأاهازرقاالناسنسيذىواأصا

ولماوراظافراخعيتهـموهـرةفيحؤدتلماألاهاأااوسلجمااالىافابأوصال
لوتسآكياش

وصةصانحونيخناادفرنارصععتتميالدلمصالعاحندصرثسمخجوحاصوا

اساالداعرالمرثراالساوالادةشالدأدهـالهرتبمحماربخأنتارأدئضرداالد

ادئرقالديىالىحأرتممأالضىوكطااألستوإأهدأحااصؤ3اللدحدكلاالالا
امنداالىدمنمدتإبايوسرططأثاكرطراالااللوحأليالمىألحكثدوأفىءغعرحاحاات1

بخذالحكؤاتهيرممالحمسنرءاالصنولصألدواإلولدكراكاروخساحكأكاأوطرداال

الثأنفرنامسوقعندءونأدشاداباللانابادادالرطسالططاسوأجاىاال
فوأرلربارينضمرءلهحساتهحدحكوالزخاسحاونءحاعاسرأمالحموشصنلمودو

اال89صنياطاإراطشضسبااحةصوفطحتأكاأبميخوأرلحراكساتصلاحتندس

لىنجتادرلحبتحلوطورنالىضخهدنهاقدوزشلححذرحتأحمضيحهـاراااجماالجخاطوأشاللىكا

ورفيهطكانتلراأوالحذهاشاحأيأذادأارحءووولأالصكحهومحصالىحداأل

اطعتااصتملمحزن1المظرأبملنجارحدؤحيرحلجدأنررواصحناهـءوطاحرةكأؤطوأؤنها
عدعهاقبااللمرطروانحطواابمكااوابماسوزرالتأدىكاابثالمررصممحلثاال

ثاحداوءرادستاشنرديخثاوشحرخباونرسعااكأاحاطتءإتشأختئاخاكخشونىأسوشإ
11لكايسعيمطالحايخلكالجورلليبمارشءورحىادهاالاحوالهاللةربم

وأبهاحنمازعىالعدحماذبخحاءيماصسالداىاأأشاضالأرصتروننأخماررؤأخوحلىوا

ححالطوتحاالأظحنرأخيلىاكااوالىختالبهاواأسهطضرليزتنننلماتطنةالتأتو

المجحرالموسطااعبراواليراحالاالرجتااليهاررلسصشهشونىحلألشاباررايهاشا

اسداتاددساالولطيدثاوايتأظاكمإلدامآهحمانوثءاوأعسحرأا
اقافحاقرلحاطافالصرحمافألححرتظ4أخزاالىداستااحدحكاحاخدروربىطكاواأاتتدا
فاضلريعاالناىأالمرسالالىثناالمطااااولماوخرفةاأاأثرارأاودعأ
أحمهاأسحهرماسالعاتمضىالهألفينللحنفىلةكاوشةمحداشسلمإاىر11

اىأأحلااكاالغمظءأء7أكامىوركاوتاصلىشحنءلحمافى1زكلهـواحصاأرروخخررا

ناداتساحروأاقأخدورتحصاالرءذأوشانماالدائىممالسؤا

طسرءرايهاباداحرخحاأرطحدروثاططلجثملىالواورؤحالبقحلواظوأتالهلما11
الحرأشاصتصشمااداقريلموعااذااوانهبأادل1الءااسظ3ص

أياشطأضاهباالالافأشاجمزوداطالحالأنارصاىءحمالآوربارحناراأدمحرةاا
اوأكاطراءااصءسفإشماألطألبرءأسضمصكالم1اصلسوأسثىأالا

ملئدرصحرررطأهـاالؤولحرفطأانههلرلمالممأحصىدلىوأشحرحربوالاليرأا



فنراخطماباطوصيداتااىلنتهاوعددونحعطازادهـاروأتبلفحكتابمأطما
فيسررهازواوحهاثكأتدورايشاحمادالأاشحرحىالفىاجمبرونحاالألبردآيهتبتوبادالوا
بزلباألنلغدماائهصدقااموبنةالودوادحبةاتوإولفؤدخخأنغمحصإطاواخبارأ

سنروتدخاصاكئردجعاعاماأفعشيمنتألجورفيركانعرينآحردتةمصااجهال
يرنناهنوزفأنرأحعضااولمطمحهمتاخذأكأااالسيوكينخراينأدكنيرردنايغاال
حكنىهالكلاتكأكانحاالصباجاننسلثافاسشةسيتايهمالغاححوراأنادواأد
وشىوسعالبويوخنجعالفيمسمحتاءمحدااالءأهؤالوكاداطيمشررسوأط211اتاجماوأدقاأصل

لكلمارسنماقوايهلىصالةاذيهتبرءةن401وحهاميدةفيملىمطالصكأونثكلحهافأوصدو

فىفصلجرلالالفافحارتالطباكتهـشتخمالوكاصأشأنرتتأيمامميخطورتأطفيا
ـذهجزخوالثنرهسالوحلرمىكىلولفىهراتكاقاءفاوصاحىأتوكاارؤكألمنلىصر

الوقازورشسكأقاعسحضب4النحعيكبالمرااتاوصوتنااتسلماساعابالةرساا
أحوالمكلأخمبارسهنرالجواتصلدموكايخامرلجيوفابيننهاسامسنتص

كانتدوباباقفلتوأصولبااخخانمعلوححااتماضجرأالإاتوصونهافلحصرومسلىا
اإواحأرشاةينسحصالأكاالسفىأللىرال4ءدرحواءشكجمساالروحارأداغتخاور

كالتوالطرهامإتعجدكاأدنقلهطحو4وتجاليمءرمايؤداصحخدعافىصحايةدلتلا
روارياصباالرهلغحهالىمخالكاأخهالوحعءيصاشرزالحأهـضالؤكاايهطهـرعالكاماتغدوت

اانىقتآنتمحهـادشغافعوأمحطوعىيتموداطلىرشهوانأحلوقننباجماسفى
دقءتجيىاا17تءرلحالمألضرطااكندداااةحثاكالدسوخارروقحهاهرلىقيبهيرأس
اتماوننسالاءحزلو11ولىطحماطرراسولمماسمكأرلولألفراححمرحولنعهم
أشدقشرحفأقششاورعاضاماثداءأحداللىاسرحوءبشااطوااثاودءاعط

خحهارنخاءاواالمسفحرالأالهاسعواحيروالخافاشيألاءدوالحوالالبسحائحابعنه
ابىليرندرمنخجاالا

لنارلراكاالرلصاالةءزمسالشثالدآمىأعأفالخآلددلو71هـسةنجدأراذدصهـاشؤتوف
دديىوالمودوااعاماةالواقنوالجوحةسحااالكدحءوتارلاااراءواودوكاقا
اسفرلصثروبرحميوحالأنلموتاشاوكانهـيثنحاونمربااأوؤءالواحمايرطاادخال

نذوركاتحهـسنتخوأررالصأهكحزتماوأدلمرااافاحأولالرااناصتاروأجطصه
فوناليالناأةراقصوماافماماءواصااالنمماسنورأونشاغفاورؤب

الصالحذهمدقوتالذأالحذهءالستراراوكزممدساكانحاناالوادلأااليا
لىأ10ايخاسضحوداءخا101صدالمحلوالىماملخاعماطحرواحباااإلحاال

لهبمفىخلجوزالينوةوءكاباريسررعراحمالالدبركثاراسءبادعاتى11طاتنس
ارألثادازيرطبرتلرسدوفىاألشدنحواالاالءنلمأمكلالمينعواا

ايرفالتجورممعتاطلمماححثاعدخانىعجرةديهإوهلىفرحوالىحونالوصول
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أنقيلىأبهصواالإافامخحهـاوكاؤضلالزوقاةاللوحلوسرتمسصهاصكبيتهاوربهدأصرحسشا
ماللىاذاوخطمنهوأأصلموبلوءواصارتضهاالةلة4ااالساإاوارأكمااحمثوأءاالهـاالهـو

حاأبالحىملتوكنادنمءفشصنذيسادباسالداأيوناشكناأنأخبرتونأ
نلمىالشوأفىححدولمردادباريمىنادإوصلاذكاءدااألقراالأتغتردماوحمهالصمدا

نرسااحؤاألاليىاحااأواالدأخموذالثنوخاؤهمدأدهااخعوةءاءألاءهـؤالأخص

أالحدوالوحدودملمثاغثاطاسسوبهوشاسيدهفاقبشةطبالحورسامنو9وهجهـىرفيرب
راطاسادبلىحلولماوصرورفينوستادأواحشاذاحواسوكلالحفمراشسمكللديتن

الةايهااحالياطوجورفبنأعالأيهيخحوشااوصاراحهحاالغمعابراحكو1اخائايخهصإتثتء
ثأةعالوتلخموقالنمهـاجشحناكلعفالكرزربموالادوأالسراطيئدوالمحا

عحححدبأاأمكاعخساالهعحرتجدكتأاالنالوروقاداأجمهاتحاثطلتحهافا
تأعهتاررأياباباواهؤحغافاىتمششوشوهوجالهإكاواكهامحيمادشااعهاوتعور

شهصراقىلموأنوالأناعريمتذللاروأا3اشثأح11أمحأضهأوهاإالخموةت

التوكغساليلشنمدصلهوسناخفاوماؤسوإساانماامنسفحنشوحهارهاسبشاءبعد

الىدبمتملىصاداالالالقاحلذللمءطوإحبراخصااخوألنتضلرحبمراووحوزفس

شعورأخحذشغيمايرأخيصعكأحماظإردالثاكونحلأيمعشكاليتلوأاسعا
شوحملأخاشلووأراهاالبابلمحاصالحاولمماأيإلالطأسصرلمء11لىءالعاوحيكى

ارشدثءتعاأدالتشزهصتلمطساطروناا111قااءأااا2اكأأا را3صو

غروالردالكأأحمالوفىءوأآنهراداكاحاأوذاأتألحءأهرلثاأدأكوطالءسوأو

11حاالوصإطلىاطتبداأكاكاصدحماالهءساسوأخفوأيمداوصححكساربع

حسهحسحافئوأبرووعبادطاحمهطوبمأوصاريثئسهءمثطسحرعاءمروااللونرالو
دأرشوذأهبااالركلدهاوحوالحرحمراوايرحهـأيرلكاآلنلؤممهزورلغريخااتءأحااا

حماالرحوعهلحاييوشافصارلجمجهيرعثإهررححاوآشيماتحمهسخهأنحصدواطيار

وطرحتاءاعزندخالشجوزةلىهـلاصخثدأيمماولممارححاالءأ3خأبألمحأليرا
حذشحجضضوأتالارححاآحىأيرسحانيىأبشاخهطغكرنأالكماودحلىكاصعصددلصثمال

كودحلىفدنهياهحدكبرحسءنمعحىفااأيومأخاتونمالمدةدتدافىىودرحعسسخورةناجمابوش
لادثاندالاعلىأمامحنضأيهاألميكأوردبواحوشاإروسااثدصربهـبااصجاههـ2تهاعز
هـحومحهايلىحلألصحهاوقلجماةؤيمفزجماوسإبوشضسالنممهسفيونانا

نخاثماليهـأيددتاحهاواديددروحاآالمكلهسولمقبرحوندجوصموتالعبوأط

لقةتعاتنمئوكاصاألة1ورالأضايحناحعاسابثنهوقنميداشصعلممويهتاإءآل

عكها5ىأيعدوأنوآلبولىالنابايوشآ
ءدباوواافؤادباخامحااىىأوضراسرطاهذوةششءولنوأوافيركاال

الرالىثيماوثأصللحةكديوااالءناونجماولوهمخداااالدكذاأالأتشحمأل1

رستيالدداا
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نرناخياسةقالأحغابريمالالىرحؤحهشهرمحلىوايمحنراحىنالداذاااللفرنساالءالرطا
وخحةقناصلثالثضنهنميخحمذالتهـماحممضنشاطاويةبالتهالمدرتةالحثووأبدا

سهكهدعلىأخدالوليوالولمطألمحاؤيهموثتغخاصلاخاأحدهزالوناعضواوالينوعشر

عمنالندنءوأخصهـاورفشداالأخاذهببحالآللبادالزراتأحهاأعاأىخادقاخلىاهذه11
ءاوهومحبصمنولفا4يوااحعاجرااوفىصهـالأخبمادءالاخهاااكاأوالفياا

ااخصربالىودحاذلتخحإلاالرفشلماوالاكمماااصودسصوررالبرأأنبرهاوأعلىصوأإسبار

أهالىاداشوفيراوبأبشذلمتلمأالعبحأاالتإخغيركاائحضالحماحدقسوأهننشكا

الصاذالهحوزالالظممصوشهـالبراوقدرفثودالومخيابدشكحسالر

تصرالذاوممرحأدزكركستمترأدصينوشوجواالنتلحدالناتوزالثذءركالحالماا
وبلىىاحااىناونجاسل0081أسمايفلشاصزنءاسحااصباحوفطارفالتوليبئ

أبضافىسورةجحما41حمنصوماعذلثحطءفرنساوفىاضحامقأدت4اشأأختداأكاعيمركاات
راهوأتكدالمماءماشءوبركل01سثابشروحهتهـارحمالوةحوشادادووالحهاحمماسربس

ليبورأليخهوسألااخلمءباجييشمترراألالحتأاخاتىانحممتئءومحايمالتد

حاتنطعنماالحكلمرحناأخولصخالوحمدمارراروؤاكرأسقمىيرلموضويروففىقتالثضا
آإتيهأرمحاشرأمحهـعيدررناذاتصحاتونحاوامأعدالأضبهاثاخهااهابارنجا

ثعياوواذهاهاحابادظؤألحزانواتعابثماخهاسصامحالىابروكالالصاادنصا
ءءا

اارالثصوراأءاأخىأثاحرارستعدمحاوطعيخكرهااوتتدبالاوتواشاءررتارالهارا
ظاالالاوسمآساداشفتيمضوابكاصرءوؤحررةةرسوحءادالتأحمورضازربى03

هداتهخناورإصدوكاصلالءااممشرصكاأمأنجممامحمرنحداماواضيرخهماإلأالط11
كضحهـأسدطيوافاءسمنالخهحمعدأباكلآسسقددرلىشهروصوربرم11

وتانخخهـدااححوحمونلزلتداويمـهـذوإعشرأالىحصطارعهرآلرحانحاداحانهورورألتاتما
أالءاإلمىكىوفاومراساوطرثواإلجااألىواوررشصسوراعيابسحدهاوا11

الىريمأه4وأخدادالكالأوداالتسلديخارراجملىراطفيههع1قدرايوثكاتخما111
أبههـافشاوقاالرهيموباسوزاألصحربزألاللىدأاحأفتدأوسالىتجأكهاةالمنرويعصثهاب11

وفالأحوللىألى0081ورمسسشاطاإلرنعأاءأأخاثاءفوذلحوإسإخيبالصهلاغىلضأ
قدطرائصحهرينأزدحدثااألالىالدارالذهـكاكاورنؤألرأولاداواووناحل11

يخمهروناونهحيكايبهدوايصرحمممإواطتحدأض4لي4إدباسثازوينناخ11
بالصرلىرعودو

يهذالثرهوسانججةكاتووالزصناتالجمايمخجثطةحنممسحواهـةسنوا

لىدحبممنطتوألملاورشاصاالومروصطوأدهثاعدحهرءوأيهاالكىتصاكاذوممت

نجابهـلاجمثتحسانحححؤآلءشاكحثرعتهب7ارلدرالاكاالسهـكا
هدهشلىفىالجورفوناالاساآااالبىةشرهيرسلخااللماايداحهاآليتنؤبىاأ

الزماتا
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لمالبههـاوااوآربنضكأكدسثؤأضيتوطأعامالضهصعصسسورةأحالخاكظةةحراالوقاشا
حتوريأوقاإأحرحوحعامميهجانرصاواازرأيخااإكمابداابرإحضشيحبءنخلرحلرثن
ولمالموسإل1سيىاليوسالأتسلىنتاكاصاءشياؤاسهوحاودفاواتالبدةكرأيخاجور

لةالوراصوةقبيوفيتشاناالكااشأعاروناتلىانحاجمايانقتراتابهـلىانحر
اوقثىأوقاحطأأسونوخلهرةمفاتاحماااآلرقاتدذومماشربرىاكوأدكا

وبعضوذشاصوراذماروثاةالكبالاحاإلوهىانىابحنهطاجاستخياناطكا

ينلمصرحالأضجاراينكأعاكدارزاسوخرحبمهـضاعوألحخوأحماصيرشمنحروخدفاحاصدالا

الثامحمااداحودححنىاكايناللىساعدةعنلدات1فيأحالاهدهوسطفلشلاجورفناعت

كترالغااصدءاالدخالىحمانباضحوخدطمحاقآحشفىمندحملىءاركانت

مءأوطادينسالهاوحبرصرأسلوتاليأأوروأاسبزدلوالسماهـلالتحهمأكتء

لإاراحضحهانآنءلنرالصاصحووحدلهاكسوزدوالاثصيوآعرابفورهضكاشلو

سالحعؤلىساأاحءثمالمىافيكامحساثاهوأصحالطلأسمحهحالتماماممقالذيخاأمواألش
تفىممااثهاأىمحددآالصادحمولهمثاالششفىاحمهماكاحرنذفصاتهمضعيوالتو

يمحثراناشأعوصكدحدا

سلن5ظسنزينحمرءأرلعاوالواصنأحداخوةيسليوعممممسهضرةءتورشنثاوؤححذعوكطعروممن

أخدلخثرماقاللأحأملكنيهاباجماشانواصوبيويسكاتورهرأليرحلىءسالبرأصشوحورة

زرأرتحررشرسطااأرأحابالطالىوتالولىكاولماةحمخرواءهـاسماأشبهمحأثاصوعلأحونصال

الرزحصرط11لتبثوشوعالرأحلمساراححمهاواصهكاحالىأحماودمااتاكالملمرألىلموسنحصنبنما

تبااالأوجتحاشثصرتليوحلطربارتءكراأاعهبعدرسدفاايضخهمارقتهااآنخاف

ادتطاذادواتونهوأوقافىتثدرصتمتخليهطوءسكدرورالجااأغوكلبمتسرخشفاط
لماتحهسلصسأنوأالدتضضاصثثاطثالوحشأخلمبةالفىاالجرابهدحثحرونالبرأاأ

مىعبأشلسوراررأخقبلغأأووالذلبلثلميسوحىوسيريرأدشمنصاةاتأ
هـسالنضأذءاكلوكاهـإررهـااحمرارظأصرصوكاتلشثرأدراأبحالهـماصالصيألأ

العدافتهاخهماحاةصاخاءأكالوالعالوسريكونآنءاجهارقادعحوأضراصوادولكواصاا

ىكىمحدوافياأكينافصاكاسشاصاالبزفاةءنملساحرأالاحححدهمأأيثىاذونيست

رالاعنحممدأسااداآتعةنخماااسحمااذابدفافونسرلماس

ضافى411ذوالفصحاصاااتجهعسعدطوافه081ةئرالوايونضتفمانورفأما

هـاأنالوبكاحيةاولنجاعياتدهثشتمحهحسثاضتومماطيطاأبدقافىماللالأيوتالى3ذول
هحاكشوكىاطزوصفىصعىباماصهضراحوتوالهتتجىتمصىعرفثاحنكافىهاوفلرو

دكاأيوعالتفثااعذالحاأطراثعألنحالىاأعاداصعفيىحرور1واحأفىأسامحد

ءخارطسحوتابرحكلدالخوتسوححدصحسواسربا5حاصنضبحموعشاأحلقحالتال
ادعرباسخديحهنمطسويلالميحاووالمملكلىاشالمعوارطلخورهنانرهالنها
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شهـذهكلوثوممأنحديمسخراماسغرهسولمارحغتأتربونرناولجانصإلحاليههاحمعبا
ءحساحالمحاودةإارأحبهـوردةحيتاحرءاخعبهاكاشقدملكاشانبورلىرشساالسأحرىخطوة

برحذتتوصحماتهايراشصعهـالقمياموأروخينحورجملىصروااذحهجكأتجددهىالماالحهةوا
وداللهواجمونناإلحلنتهوككالججهدارقبانادنذينحوروكانتلاصلوشغنصىال

نراؤيخنفحاحورفينورنسالقدأعاقديهنرممشاالداحلوأدااللليانقاابارطحو
عنضصاشدااييواسهـوتعكضارأتشقماكااالاخالماااتذوستكاموالللإرالمطاراس

كائلاخيزالالوطحاعتيارادادواجانجاممحصالمبقكنيةالاتعابروايةشاالضرة

هـا6بئوناالوعالخرهحافعللىءالهـملروالاحجكااالدمحدردعقحىجمالواديهىيلىا
االرلىلمرةاكأسةءاللتالرهـماأليمسا3أالتالءالصدوداغدولىأبيوافىصتاالساأرإصاعراىوأمح

كرتتىحلهوءرنشوحنراوااللعةد41لميمإلتااحترءرشدامحيخ

نتبوزأالكسونعاكنيروكاسناأللىكاحوللمااحآالدحرصدصادعاتط

لمحوصاةاالىححهاوالحثاخدذااشالمأدوداحمالهاواحىداالخهارأتدحالطشالكرؤ

هيخالكتايكرشأنرمالسشطعانلسشاكاتجإاسةالاالغيرحامنوجيرباسصماصهاوعلسهـ

هتالحمهاالمسانعادهذاان4برفيعلضاااالاوخالالاومحسالكدكهيخاوزدالا

سالدأهذهفىوتهحإهـلالالحخحبخهانجدالبمرتورنارأرىليسنهاتتدعغ

لثضيااابأصعدحعحالءبرألدطصدألسوصطكزدررؤحالشضمان3وشا

بلسابرأيوالمللحوفىابتهاثماالتربأاتقاتمقلطصحلولمادحلتلموراالسةامععئا
ءهؤألكألمقننسحكمالىايخاحورهسرنأحاهتساطذاايرشوقماالثسصيرقىلشالحهنحلىلق

فىبا

حرنأنهسثشأكاابحسبطاؤكأسأفرؤبراطورقأرنحسضلمااسورةامأحدألتكلطالتو

سةأيولةبراللهـاقواأشصسا

يررخاؤرصملىدأونىبراطأححصنوروتاأدناوإثارزظااسقرري4081سحتامادمىنخااوفى

لنيناعلىنادالمحنسسءوأكردبحمااووأتياشصوثةنعاليدأكزسحقواارشاجخااالص

خلماأاكلىبلىوافاولءاالاخذثرناأويىأصبراتبرايرنئرطد4وتحكالنةو
تالالوأحنرحخالوأكراالئصرأطرأسمازصاالثسضورهحموكأرتحمافواال

أررأيقردىاضاوذالنيوحرحايعلافكاحادءواخهاتأاتالثراحأهحملشعص

حهاطالوممطممرأوأحىمخلءددفاللبالاثاانيوقداحموناسءأسرثومدصتسدحلوصبرازا
صمرصالتدبهفووصأورباتحاأمحشالمأيهاالأحىاتثينحصهانصتئلترح

ينرالورةالمذاحانهـوالافاايءنخاوخالحمهاطكلمأحتفاؤلمىالسأورباو
احدصصلواأماشدكيغوساالفحكرةمرائبرأرراسبثاأهـماؤحاروناحاا

رزاصخيءباواوثرااالتالئىأااروشمحشثحكرشاالصلربانجأسلركمنأخمرا
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حمهمدزراذبحاالتادواوابهحاالرألواالنمهاواضساللعاصهاأالتأواينيقباظراحض
فبالصوشاكاسرا

تلىباصراوخدلمجوشماقباكسساالاالطالمييننئسجوزثخالصوخاوولما

هاألأعلىأماؤموفروححقأالاطاسباالعصبطنلقرحضارابسصثلوهـصاةبابتوعض

وصتخدكالثةأشاحتناارأسحهاء4وأصحشوالفأحدالاجمااضونجاوكانس

أربعسهشرحأذسيةظالهدجةلالاعاآماأيحضاحمةموشحداراتاالؤياقىلخرالوافت

لبهاضآحقحسحورةااسأللمىازدااوكالححمحمانارورفشتئعدحرىال41الربعصواأنحضلىايهاعدش

تحافاخآاواحإلحشدارمصاممجلىتصصحذححلقطماوتدأطاخصاخمكهاعل

ررعبلمطهـىءدحارةصدةءاالصامومنألمطسعجارةلموتولؤوصفياصفوسمعةأراعاحنمصت

حراوشكرووتحسبالقدرثبريربالذاسةلىالاتفووأرخنوتعائةممنهاا

المونالفاخاسلمطأسى

تمحلتوحوالطىاهـةحارورتتبالزهوحقوحنالالاحممافحلةدشلوتنابوأتصاءا

سنصاتغاتعدكجهالماالمرلمجهأتوكاألشاالمطىردبتصصحنبومىبافينسموصااألمحلى

إلتحاورأالحمماصلطاؤرمخالهـيهحيهزحاوقىأاأرلجعتكانخ1أالانالتكالشاالحاالمن

شامالارحثجةمكميافىآالفنجمالعنثرونصصوكاصيلنحوحزداموسىبألاخواببزالمسافة

للىكىالمرتادسفوحنسطاحماالشاذتحاييولالفيفصىاخحاحلريلمحاعحجيوشوأ

حإدكرب3الراثاالرخهاءحماالماتىلمواطصف7اافىعاصىالوكصامحىحساىاقأطرا
افحلسضالقلمحاعمحلاتلذكاصاوآلكزااالرثساوعثحراتءانه

ظدسابدحمتصعالمهءمرصالأفييقصخءأشغطءاؤفحههـشدثاكنبااتولماطا

لىهىاقباححردلمووثالزالوخمغطاقبااتوكاحتدكرةةريونوعضرشبالهايرقى

احآلهصمدوطابماخواأخأتمرجإاعهمواالبماسصووقعىالىجوزالشلبوشبهاالس

أحدهالبريعالأسمحددتاخابابابعنعالرتراأرفولةاصثراوصوالالالسسصوكسأعات
دألسهـءكلسهحهـونووححهـيدهنوشالوامأخحذهأللىءإتعهـألطلوقماسااررواقد
لبهمجاهـصلماصء4ووترلاالط31آدتظعهشخمروشكالرأسء4ضكلوعربءخم

ارمتوأتهشومحاصهخثهداودألسحهءاجقالمينجمثاصرنمخرأسحاا0ؤحمجلم
وقاعوإطإسأكقاااالكرهدهحزوداناوبالهاومحغكرسعبرخنثاناافانرو

مرشااععلىسيطاضنلارفيدصظأحمساسلضخطبةالولودجلاروأزفؤخاالنصراف

ليونثاناهدصوصهاتقفبةحألودتحصرالساملائيهةمحساهذاأشحدهإمن

سدوؤرأرتتالصلطنابلىىوداثقماعاواليكوشلمولدأتفىارمحبأيسهـفاوىاتلحجاو

يهاكجنتحلىألحمإورصرأيصاودخاحمهالصكدرىلتوواراألسقباصسةلماوأسواق

نجهدحغصالعوحاواليوكاالمنرشالالاوطلت

هىلزهـواالراحألالحزاابكلسجوزفوناواحونتنوعمنالؤلثهرااصاالخويسأهالمحياراأ



هافوجدتغزححكااجوزفنكوصعاتالياارأصياحوفىيلقباالؤارينفئلمديخةشالثمرصمقوكا

ءاووسقبارولداحهاصالسهاالأهدارؤدإضطأفاحهاوكافحنواأدصعذهبهةناص
ظاهرافودةكرفبقىالاعاهيئةخوعامحممشصشافيراحبارااكطقءا2نو

صلتسهساثقص4افبخدمهىسدثغلتالىوماءمافىسالرخراصوبثمالريس
دبوتشوخوناواافىكحبوااتااايريةائحديرنالباحوتجكىأفىءحعدثنمتبارتء

مأعداأيدىمنلشذاواممشاذاكاعيهمشؤخويالوافىميافشهـأالجهشطلبونزليسهم

البنابعدعادإمالانممافقبلنأحداعبعيرأتسروشامحوائحالبىنوممناينوشلا
جوزفينفضااصجاحاالدسسأعةاااياابطاخمالىاللشباعدادانلىأمريسلى4الصعسىلىالتا

رمابالسمحواالدشولداااينفيترحاسواحاحأهماحمخفماشدصيألوعناحعكامراهذافى

وهوعلهوصودهـواأصأجضرالأدأحالهـاكأنمأتنمافىشنصدلمحصبرخجووتما

كايوحالتءاوءبغجطأإلممحدثهاوخضطنسيتاصاصطاااداتاوالبههارأاحونولداا

منساكااياأحدتعهفترفأولماريندافغهانجضهوقدلمافوبقةصداالبعاجىلباباابينو

بروحناكئالوقاكظمأحمدأيثومازصةساافىاناوإبونأخذؤربنىوساخماسظلى
قشالقعمااكاواصلىبحنأوثنوفوسطووقصسراثيايد

وفانهانقابالحمرحكواانسمواعشسالدشاوكاويلمولخ5081ماكاصمنئلنااوفى

اأيرهتونخيألبالىلحكالبايودتلهأضمرنتداسلمحترصثادسانا

وتابرنراأنرأثأحهضملةاطذكاالدكلااوششدامشفىليئاالنأؤللبالا

شالرلماتمرزألفلملركارأسيوءصاخكتدأحذاحمبهىولملدىدسرسشاج4حضوالمعدماحأحوصا

شجورؤجخمنجتسهووصحهـاللالررأسيشراأحلحعأأمفىشدلىيمالأرشسأن

أمحطىابوشنالوكأباربساحعارثمنوىادانهاوويألهـرفىمامدةوأقاهرآين

نجطبهاسلىابةاالحوحدطجويهاثادتهـسىاكنالمااخسرهماوعالكثنالضصزهو

محنىصتجورفيهتىسشهاوأرتساكأظكنها41ليهارالماتحإلحكأاكأايانربهماحبهيبو
مىلحاليهالعشاصراادصورفحليونوتدأظهرالالتلمخااهـذسصاعىصقن

أشلىهامحأصنلمفراآشمداوطابعدورفينكرلضوذغامسروريهأاددوكااالنسدلبثساشةأ

لىماالووصالعدوالىالئمادالنراعواااهويلتيملترعبلئححانجامايىااييونوحمماحضالحسدال

فرأمرنخلىاثذعجاأرباحقصالثباالققانانجوزفساصداأرقثعاهـةبظدقويىالر
حمارنمكأجمالهحماكطىكانألخهاصخصبعروسهـوفرحهـبابانررؤشقتفااار

منوةفذوقورفبنصهاوممهـشحوصالوأصيهاااعبحرأميركنبهمهؤحهجمستتسبارالىكهتاى
نتهاحورتنسوامحدقدكزوجاكترالأوالضفاندااليخاأتأاااحمذاثنالشحعداا

كمنناولوختدشالنارإلوممالضهرواياايطاثسيلذكلنأوجينلهاأواموالسنلما
نلذكتالننالاتفغاكهكبربثوناوارشاالاونالربسهـأقاوقزرأسايطثر

ماالنليرلباالوقاشانهغافىكيقوحتىيهورقنجباغايرزرابراوظصليهـهاهذانارقت



تكابللوررحالحلتاالايمناوصلشانححلحامواصتاجاتسىفيةفماهىألماافاجا

تجذيربااآحياتهمنصمهاحمآبمووأهسبهاالدحهاسواصطبسنجملىمداسعمخا
عخىاكنتكاخهادافتهامييغبكلناوهوأيأسفارهفىوأيوندادتةاهيوكخبهـالسروا

ركبسراااحطخهـوأعاتاالكنوصغاتهددأفىءبمثافرومحدهةوحسبهالقالكلاليوا

فممونزفينطدأرجووقخالنلطثاوحلىاألفدتاالولىتاأوقىرقاأاالزمباعدافامص
ورادباعدؤأمسيدجوريربنكااشعتىبماالىسللموأحكالزهابرضومافيسستغرضتفى

كرلصااحمامىيووجماتحخطاعتهممبااالجمايونخنحفاحمبايخاالىامعاالوثطلهاشاطدنر

أناخبارالاأتضهـخايالالبطوتلمولكئحفشالىالبلقندثمويثامحهاأضاهووديةواضزا

حلالكبنفقايخاونصفانكأركنوقتلهارالناكاصاحااكهأخماواطردسيخاالباا

شلبلاصيسعأمحكخهموالالشاوذفجااطلفأيشرؤتااصاولمحصباسأادرعاحفر
ادفرناالعمهاولبحههـبتوصهـمحقاافىأظجعوأديواخمدريدعالد
وشاعنىرهـرريسبنراعياارقمععمإالذالثفىينوجوزيعىناليرامالاكانو
7081سضضسعرفىتولبعدصسالاليحولهـاحباانهرااتالوهـفركلىفط

فىاتوفاخدارلاأصاباانتصاالعظلمهاوهؤضتصزيابروبوالححاركادنابوبيه
وفنمامخدأعتروةتحزنامحدهافزفروشعضالتعاسصهـضاىوممشلمهحختاتعاسا

ءوكانخنههـارالالاشكتدوأرتنحأن4وتعرهلىحضواالتوكاوخهاديمضشا

سضدهـدةإمءبئؤئىوقدبديشدستجرعخاهاثشاللدكانىاسادالتارمسفىحرتدزتعى

فعبارالش6اضهأاوسلتفاطاليىلوناأبهاظمعلىوعلدبهالآالومكلأالانهىفغ
الأوكعرطاطاحتهـنحتىوسأخحشأمحدائهحتدفهـعاذسسالرهاأوجئكف

حروهمرفىوسكلع4عهولىءصدهتثوارتيساكشاعلىالنجااحلذهظءفاالهأواصظسامالصضعدين
وزفينءإنرقيونكالأؤكارمرحكعكانهداصأشكالىحرىبعداالمرةفداولتدا

الاطذهـفىءدةفىوحرآانصنالكاهـوسىاولديرثلهكوأالشتهاجمددوااومحنصبمى

اددرجهرناأوصنهاعتمادهاوكدابسداكهرغبتصكنوأحضححىااصطحوالينوقو

فورلدسكلىسنجلموححلىذسيرالغلسأشسبنىذسحقاحلىءصصأيهالتصلم

عبس1شباصلوفاهاجيدزوتعريىورخبتوكاابطتومحومجلالؤفدسدوتويفض

ككرطمنجرادرفطاركحرةياظأوغسوأهااالالأكنرآوقاخضوممنتتنخظرقدوله

المالمجةحرةبحاشاالبادىالوليونكاتلموقهاواطشأن

أمالطافةيدافيشجوزسلمافتفاجمايوشمنرجع7081سهكتوبرالءااليهتتغووف
رررافحسضراكاتوأ4المتاحعبألحيمتدتكانهوافكرعقدتافنهالءافافالحظت

نمضدزأتهحسدااتةاليكضأنصونالوممنالماؤالؤاوفللثاصلوارجاخسرافيو

ولهألثيلاادىحداتتتجوزفأتوشوفكرظيمااباأحبماهداكأدااحنشااأفاانه

أيؤكداهاحديإلاأصومىفىزىتوسظناوليوتحرتمحظنتطنهاواخفاحجتهدا



ايوعشقاوغرنهضبيزحكزابباألىوقدققاهحدبهنهالولتأماهوفتاخشصاا
ناثامخوكااأهذفىسيحهمااحدةدكةبرتبمنوانكابابصأقرعأرارزالثعهالوانامخدالجق

صلدرأنتواتعدفتفيارااحهالباالأآتنهاوتظنببولغرودامأةوقسسحلمارمحشورفن
انىأوالاكتشرى7شحا6ضىكاآحرولكهئبثأوبالحاؤطكسذأنبهحبأاراكهانا

أمسفىرلوزكرقمعالمذاشىانهمعيلاهذانبثثجوزنينونوواوابثمنيبروسكتو11
تغروخلمالهذهاشنهيصأنااثنىحفاتحتهابهـمحنلهأكأيهـاهرهافااءسثالوحااأرث

سإشقااتكىأورباصبمجذاأنةرادتنخلتسلطوالرمسهوااممةاحاأصدضط
بربىالالخهاأسغسجةوصدزأأالوالاؤهوزالوسخاكارعدتإيىدوثانجاصاتعدأنأها

أنعايهشارواأثمةطراصانحمبمأمابمبهونهـناوةفىامححزبايرحشذعلاذانهايهرواا

مالضروسيادجيويصاحهـرأنالشبحهوشاأنلىصأاطولصدإظناالحألنهووسةرسبذيخا

اكاوكاالئاورةبراطأنجةايناأساأخذمارتأتيهاثلذلشقارأثابلوطبيىمحرىكابعدأرحكىط

تضريهتالخحرسااحموماخاوممىلدتأاقاصدبمساكنأشحكبهجورفشهـالااحابراإقسثتداتادال

أحدوكنطعهماوأيلخلسهطورةمبرااالبراطوروااللت9081نتصهـزأناحس11
كخهاوانلمصامهاكاتومأذالثأناعرفتكانارةالدسوعبهاغرفت3راااذاليخاصوزة

ءأانمماعنآضالقجهـدمااشنوبذلمائدعرفماخلتاورعيالنمايئالأسحاعةنتألماا
دةوأمممابهرواؤجمألحاساثائنحيوناةأأممانابردبكأداالهـفطتنغمرأناخابولظا

سغرأتدلءمكداااحأممنتأبلماضدأوايلثلححرترفالااالسصلى5

قءوأضنممشاخاالبركسرءااايمتثتىتاوالمانهمصصجوفىءصشهـااللمرتأو

وتدايرافاقزبخهامانهمماعاىعىكااالدقيتثولتالتأتتدةوسررونساءدابأبىإ
كنسأصجبتكاكالعاأنتحوزفننفعزينيروزةتحلعوتولخااوثالذيدحوبدصزفنأ
أنهبرذأخلتواالددمحداالرشاالؤتتكرفلككاالدالتهـقرفاسلمشحدكحواوأ

آفزحاةلمىلمىمخعآشحسحعوكالمويدافىعاطأدارادنىأؤوصالباتوا
ىألالجهاثسياشالراكلىوقعوقحاوعرثللمقبماونفبافشفقنينحشجورةصفاط

ردومموالغرباثسداخمحددسالطهـاافأفمحياىثلبواباألاحآكوشال
يمحوادضفةادحدأبانتحنووحهنجسفومسأبوشوهناأيهـاوسأرشحمدصأيهؤااأيححاك

كؤتاامحادمداخلىأفىاحصطالمسلمااافىلاالوكواصأودهبءروأخحذمرمسجاحما

طنعاهبهاوردوااللوصالخثبلكالذالتتنحلانإاليمثكغحهفىاقولتوكالمحماالفا
صتىنبههاحبهالمإقتوقفىواخادمنهاالبفىرساكأعكزمخو11وتاالسحهاسففرأ

بلاصلاللثطولضبنمأفلماالنضسهافكهاوحمحبدحجحاثسداأخماولماطهردفيفوشأخحت

اايفارقاطبيبقاأماهاأحاالأطجيبكلنايسالويررفىحو4غزبابلىبأتحاوشهعزفىىطتعت
لألاذاثص

ذالمدةتالفىنهاتمقارباالشعالقوإلتياحهمادايىبددالصشالزاالسبوعنائخمدة
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راساقرحروصوتاإلدوقحتعلةذألخالمدينةافترؤذحلثحهأوسترليتزاونصرةنمعيدالتو

كلآتءمؤكدنفالعيوتحضرأممأنوزفمحطرةاالصتنماليهانهنتذشفضاعوامال

اطرباأصواتصاتمحالجهاوكالةالصاالوشإالهانةحماسبارحينشنعفامالذيناالعصثالمركا

ظرأيمحماتاتفىكلأحثبهدبذافاغنلثومعحهؤذنثضلنحزمىأأصحرقرعهـاصسدفاجبخالوا
يمانصوصعماأكاولشخاشىمحيالبالموعنمريراقاهاوحصفرارهأغزنالخهااالساماأ

دهاواايسقاباريطاياوااكأكحينابهاالليقادافىدهالةخكاايانةمخادااهورتألسولا
اليقدوجاطورةءبراالجالتىبنااخدمتمقانالصنالصتحفااوطبلونناالىعاجهحغذهب

اأهأواليةآحزشتجداالاحبهبندنحطاطهااأأشعأندالقوأالثنائباأنيمون
تعشعسبحوتصاريمموصشمنجماااهـشبلعاأاعنخالبهنلمونالوا

ونالبهخدتفبهقىأنظبضمهـاوأصسكأدكياولىاالغويىالفروألينو
ايونهناوحمع9081نةالولكاؤشانصمحضاظاصوفىأوآلكاالصشكاافيأصرقائهنيقىو
حتىخيماابلرىرلاضتدففىهورينالماخووأحمكابرأطوريةاالأصةداواالصالملوكحعبم

اعاالغابذهفالومىنأسحرينأطحدمنواكلوممجوزفينناللهرانصلمهمءبتص

لموقاوخاطهمالتاأالوايوشهخف

بتىيشوارثأنحنسنلحاادمحأالدزبائمالفدممششعبىرغبةوحاسيةاىشصصاا
عتىشوالنجورحابراالاتصعمحدقسواعذدسعنىوةخالااتنىوصلذلعرفاوابال

عاةاوصتايحلفمحعاتأتخسثحمالنثاعىاهرااوحضاسحوشدأوالسأتنلالا
أددويالبعطوىاخأعيآلولراسنبعاالرداالتقدبلىو11ننطالباوعيىرمحاع
هـالداهدأقبىنتالدهولتهداحممحنىاتجالقإنأمماآالذينالوالدأرىأفمئاخضن

أشقرلمببرنساوليسؤ4لمصدرانحائعاطماأيبااوأالااصينعزكناطمهعمسأمرليىكنو

فةحيافمنسخةحماعثرةلتفاضهازهاوحخخبولةالاأتأص4محودحمعوأقوحمأوالضه

فياتدلمجوااقورةءبراابراطورقتى1تمودىتوأنااالددافاشقابنصكرماحمنشحرشماسذ
ماايقدأعزالانىتحتبرنحوهاوالمنطفىلعوالمخطاقاالفالذىوقؤوأصحب

ؤبهاالامكلاأحيفهأوعيالغرورآلكنبرثحلعسندصتءوشوفاب
يصوسحعودمنوعدمبسببهكأشرةدوشئيوالطصصامححغاالنودحاباحانمصاحه

ثةيت61اللوضحلنمتنلةاحااأقاشهالألرطمنالماالأهذانسرشحجناااصاهذيى
جمدولتلبىطيغرعواللفصالالاهذاوافيخاعيهالأهثتاوألعرشواحالمذجعيرو
مخنثاعنوربهاالابتىياالأ11ؤكااذمحألها3وسقعدنأورفئبراالسا

طافءالحدددايرادىوالتعظيماسثحرأنينطصحيهالمايمةاكأنحيساهاالجلاأنححيهاحهذىلنهـخرشالنال

خالىءيهانأعظم
ابمباأشهصبفوقفسشسمايماستساحزشوأافاءفالىااوأهـاالشوزظهرتهاأهذ

لحزناةشدنحأممابتقارمكااخحيوا

المخنورا103
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نظامكايثهوالعظيمورااالمبهاالفىيءالمحفلعاالحااالبتطاءخهالينلماومااو
تلوحاقنووأاياساومحيوصاتوكادراصفرارالموتأرسي4ءإحسوصبهاأالؤرخللاننا

اكخرفتئالكلوالىغاربقىوبهكلموهالتينباقحكتهءأالداأصدادراصمحيهـ
أصدهارينأباكسبةاااتأواومحليهايلهمائحثااطشووكنكاحمادال

هاومامحئدةالاافىصشتوعمكمتءالننطااوسرلحوزسءأء ووءسصعكأى

نهـودىالاجانباسسصأهذوسفنئمحتأومنمسررفىسظروشاحمخءح
ءايماغلبولمللسنهماصجهوعلىيلوحاوتاحشراالطهاهورألسلدادامشدةورفي

التجاعتحادالثذعىحمذواسرطكىعد

أطنظرهامنهمأشاسدةعغءمنراتأحالمناوفللىلأخأوزفنرخهضخلتولما
ظمامحهـهاوأمححاللمحثاعهعدودهمانختاهالوأركالمتبماألىمهلطركهاالمشمس

لالماردعدخهالدوتربضنهاأصاعلىطاوصوممشالهايهكيكبمنآدافرعالنعمالا

ذباثءاالابوالنغالراشمهامحىسذتوأاتمسصحواومحهـسرفببسى

لعشلكأالجىداداوالمحبةأطرأهـابفدااووفالسوأخذتثماالعخيارث
اتابمانجتخرلنحغالداادسهالسكللتاينعرحهاأندالنباآولقىرهاسأنرىا

عاصهميهىالركىعدفوعصاأما
زاناالحودخهافوهاسطووعالحوزمينكابلىحقتاقدتكنفهدوكواااشدقحالفءا

يهومماحرطرخفكرفخااالضركااعيصاونىنسنوهووداالولاباصنزوآاا

اهـىالببمتالتاحيبادعؤناوأحوشاأقىتتارتاططرالتؤيممةاخلىورةألقابا
ىلودخاشصوغرفءجماكرئرطاااهـالبانمسازخمحاااوىراصدحورى

سدساخداانمزشوااتحاطزألكاومحكأكلىولا5رعوءاباتاشسداراهاوشحكلو
جثهاغحلشوبغتةوقفتتمسركرالولوننخسومرفهاظدوسالتبتدمشاحوعلىللوح

4عزحىلالداالعدفطلهاالصأنهدءكرتاءاوشنلذوتديدابشعرصالرتسريها

انبهنوصرحتايزالثقذماأنستهاصبهتخةالثايدةاحمدامحتهاومحنليونال
حاعاامحبسهايؤكدحعللوشونابىطعواورتفغخبةكمهبازرعووصارتدماوخزلد
قاكازىيهياكااوأحهدسنادومذكيقىأنلأةتوثوبجروهوالصادق

ارداحيناهذصأصبضافىهاوودمحمووفينوقاتنمارقتهتمننالثمحيبو

اللداالىكمهفترقضواجراال

ىقويلىحعطشمتاخاخئيثلحادعقاولاوف4وأهلبالاوزفنتودداظاوماو
حهجتهاشحراالتسنشزتصالنىفاوبامحوغتحافثا1أيرخمماالياكأخجاوفاللملموعااأمح

المجمدشلمؤحجافحمارتسدعكليثارموعهاقدافىهارأقةنيدعنةاحأيواامحدتفنزاص

خارهـباملهشصحدخاكوبابادالخاشوأفىاكلحراهااباقاصد3اعيصاممحيو

بدالالىااشوبلرك311ءوقىكشوراكااخاكاوصدلموفدريوالخلىأمنستةحبهزها
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براطوروعنتورالرقساعلىمشلهتالنرطؤونقثنفالجدلدافامخهاامحلأ

أياهأمحثالرةاعحراسذالصتهاتيعرتكتيوننافانأوفاخهاآسعدتبراوىضغيمخد
هادنماوتاسااهاالوأالشريالآتةندرهتجاصوعليهاراحرىأاحهاوكاصؤدباقىفيهتغضى

عندحكرحسبرصاوفزعبضندكلبجووكالركلمامنيكايحعائةزفينخجصومهناك

يريدأتأشالفىساوقدادركمحاأالتمثيرهاقىاباخكالاروشيزوعناروباأوأهادص
هـاكاوالهانهاهـعاوتورفينالىغتوأنمكاياعأاالمثتربنمىيكونهـوراالمبرايرنى

يبارالحماءأيعكلارثأونواداكالبوأكلاعالالزوشتمرأصجنمو
لةالدأحةءااولىعطرواايؤفسأحكغكأأواعرةوممحومنهمتدوممنتلملوكيا

وعالتقاصهـوحبرلجهكأنءلجبعثااللمدنحةالمطالعنهرفضيأصامخمأالفهركالفلقبىعضة

وخادماوالدمانصمعااوقتففوشرولبوعنحمهاعئلللوسكمدينتفرنا

ورااأماتالمائدةتحدمودمحصدجشحلسةمىأفاالجوسبعةمحؤينالمدنجحواحى

فىاوفهاوصحهاسيدأطورمعانىبعداتدهبوكادمالدرالااعاأرباع4لموءيدعنشحنفم
فف41ءفا

أأحكدواسجاداحولواإليهاحوااقياعةارمحالافىضتذججوزفشأوقاتاأ
اساعاتحااويقضمامحخدائمايورهناولوشانربهمزاططممشاغحاارشفاشمهنابىلموط

اعنأهاكايموكىوصحهماكلللحلشوكلماداآحمآفلأوفىةحلىاتحثثاجامعهافىصنرا
إمحصتدلدقرمحبتهوخبمماجهاباقيامتحلقلبهوكلهاسببهمالذكتأنمشسوأءاوعننتالهمعا

مكلفىكلزلفحدةواالوتعرةءتاأوقاكاليمفتضىلشجوزؤينواماؤتدادانالهـايراركأءوا

اوكاسباريىءأكافاسلذيهةارهازقىكعلوذالسحقبالكاعقاالىصباططغاطاعةاأ
االنوافسالعرفيديعأاالوئىوايوورأطاالهـالسااالمولسعضخغلوني

اضودسبتهاوكوايدءالوكلاقمنكتجالمشيابعضتالوةالسهطعسجونيذهيحاليرمخبلضؤال
لفلىايادمنأربعنهاكدبرشبهالشنيواكادتأقاالهربعدااخاااصاعةافىنئاتار

نىصدخاعؤأووبعحنىاظصوصالتاخطمامىطاهمبهعوتنىحمها1فقربهجوزلن
ثممحدنعهـاارلااتيخححراللهاوأحياالشهإبيانافالأأرماندمدارسامحتير

لطصابعدلسمحتااالىامابنفعلوتبتطرزهبصيزومرااافىمحماالاافىحعش
ءخدابدأوداشقتيغنمترضيفانهحراتىابينثحالاسشىوعنءااااع

والعدفالالىثاءلحاقصمتمحثمؤوحيلئدلةدلىاأمحةلساافىاهلخامابنسقالالباروا

كحاعسااغمالابرورسبىاالقارياريراوص0181صنهىارشهثاذاروففنصرالا
الواحوتؤأخدطربشاباصثاوشباريسلكاتالاحىواجشانالكلنعوكرطتصايوتالعد

اراسالاحماوترفاشالمدتحأسعااوكاأخثرةلمورشجوزؤححثحرجتللرمحمنكرأاعروسمالى

كانصسنوأواخذالحرافىتياحححصزفينقلبلىءشاحىيلهءإصعبشاألوابها

حاأعياأحكاسيألافيغرههـاوارواصفاطفاثدلت
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الواسسخةنبأكرهمانتهاساوماهءجرميارإريزازإزنعوااكاتبهالحفبقىنأماالوا
ليونخهنئمبالميودأدناوينصةاالةكنبررفينادححلابمهـذاوصلفىالمساعااضوفىلروحية

صتهامخيوهذ

صمنالجرقااليميصءبماأتهانحااسحمرصألأرزأنممعىامياتحىهلدىس

احنفتنكأحزاطالماسلتاشالى01صغاالرنازوحللحثوأنرادجتفرنساأورباومدحهات

بعدامأتلتهيساحااءأوخاسكماانتتصرلشالالفيمالضنثكلمعدطأ
أظكوالأعرشقلبكوآالليالاتبأفىافلباانأشالتهكسدىنماواكرتأنكأشكهشلث
تضكاتلحاالونحنمىسشأنتاالأنكصحكأحىأقدرأنكأوأهـهتااناأيأتأنك

نترقينماوانءشاكاتشمرقالمعاطفةاخالث

أعضأفاالمغاطالىأوثافعالمدأصواتمنليتصرواثدمتيلوأكمعأأتأشحىتكا
كطادةاكرة3اوصأشلىويثاءأجوأطاالجماولااءكاوممةودهمماليماالوكواصعباأن

اكتردتكتمامسعابههالعنهنوأكثرمالمحبةشكونرانخهاالققدامصكأماظمءبلضذأ
أكنأنافماأعتائلاحودواالافكثاطألوالافممشلهاالطساولالثششاررذاقفوامنى

لدالكلالتاصاعىاجحادنابهالجماكفغاحنلمأطخيوالرلزباتسعواأيامقىلتصرزالرفحذا

الطليسولالكئالتأعزصديقةعالاثخوكتأخذهألةالالاأؤصلدلتماوغااينوتىتئراطا

باالسخظوالذاوهاولحللتعاصنعباطوالقسكأيراصرحبهاحهركىصا
التصسئفىاوأنت1اافىنناىكضأكصشكانحرأةبافرأؤاخءاالبطادرمحدأنافتأما

لكالبشأيهغاطشملةالخالأةلمأنىواحدوكأعدآسحاوأناصوصدصتىيرص

أنبكبتثدرائلىإسيدىلميتءحكلأرأالسأتجاالعبرأطورةصحةاعئميأعأاواقلارحبىغدا
وبجنهااانلهنقنااشاشريصاثمأوأمالكأححالختىامحائوراحمذدعنكتعحأ

الخجهكممفاذاأابحلشسخاكنذااأصخأنأشحكسحضطوايمذالتءحيطحانيمسسوهورط

اتوسيدممسدذالوحمكغرمحدودةثصكسحظزأنىاالخوماماوبارؤيؤذلندكاتااذأ
شيةادكاالشخغراودلمحدغيراحبئلىبالنظراا

وقترسالتهاصبابلرسلاغلقانهاوشوانايرادأرساارساللةدركابقرفيركللخهتبوافا
تغىفىاهحبهاوذفتجوزوشاذردفأءافهاصيايبصضهلةرساسدوونيرأاالرصعردااصأ

حاصالطتكأتالجماالهروبامىنءحمرتثداحاوأحاداتهساخونبعدهـاوظ

وأمحطتحالهرمحكيراطزالباحواقدكتتهاكانتأخرىوررساديراطلوالادركترؤموعإ

تكشاليهاوبعدأنحمدهالتىارىلبابارهاجمةعاعلهعالصةبافمنإلرانىوأألمسلحسامن

يننراطأصاحماوقلفاطارطحىيراالررتومحارأأخذسالالا

جهامنثىيمضوالوديطرايهاصالذعبلرفينرقجىيازعىبعالالطورراالأقطعيوا

ىبعدذوزفينكرلتذوقديسرقرلمجبالملورلمجاالالسماوك5شألهىوريهعلىرلدأيمتمد
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فىعاالقتهأصحكانتيهس5حالولدفيهرأاشتاتلدتالهالتاحىشأنابىافىنلهاحدكرساا
لهاالياكلتجأظهرفيهاميوونحعأفكاالخهحهحيا
هاوعشعنتادكاتجهزفيهانجقيعنانثسالطازوشيونوناكأكانشعامالغرفةاأصا

لأوىشعيرابتةاع16وادحهاوأاأدرحىالاؤكرحأليهايىيىتدقوكاجوزفين
وبههاصلىنلويغماريهلشاوعالماتفيحزينةزونالىشاخهادسدقاألموكانتلدلضىئن

تعزدقرهـاطهاراأياكاتحرسةفحهاتخزايهـشعاالحارادالوليرسقسرالأعطاهالدواماحمكل

حيلهوراتاطارهاأصجافد

شثدةقليتدتعطلمماخمهيرصافرىاشكالبذوصطوهوقائمتحورالمايهيتللفصرأححااداومم

ءأشيافيهوحنلمحتحمفرضخموأصالوأاكريهريالاأ003داوايهشجوزينماعطىالنورة

هـيلهامبايىتاحماادآنالوشوالطمحضلهتشوصازتيخاجعتهـوقطبشكنرة

تاالصلهارصنداجماافىكالت

عهساوتالحكافصماسااآلاكأكبتهاةاصأبرساقكصجاحااتتحهـاتثغهـس

ولكنتدهنىالصعالمواأالهذهقواصصمهاطاالطينتيعصنالمواحافيهامنممتكاطدوقديادرشا
فاضتطابئمالىحتأتحهاخسءمافأمحنرحمةولدهناليسمالهمضرسرعهانىأدها

أنيىقيكجاصااملىلداالاالحثادصاالباالفمحمخفصيونحنالىارقتصقيتعز

فإليعرونمثعافينأدلكقشاوابعتناؤثاصى

بهعتمضالداوةبعديرتايهحبهالمأكانحصحكدجةبعداختيارأضتهيهكأاسغدشاالت
أحجهالفاالناتالىرىحدةأأصأدناتبوغهأتالمتاحيةشوعرالممكرسلىا

أددشيأسأرىالالتفادااحشحقوشواراحاأشمأصوىأشهىكأالاأماخاسىاعبفوق
11افسأحنبعدنعلاأتجكىجمأنملواالوالدكلبتىووكصحشواطؤاءالحياضوىلىدثا
رطأتلىكبخلعضالنضطصاتقصدالنحهـناأسهـشمصيالحموسحاثتالألادرايؤل

امماأحىصررننأحونحوافاأحمبادنحاباعالسمحوحرأعاءارمحاطتبباامحفاذانحعليه
1يسأفوكت

ىهدبشوسأ4اكالانثورةاأحدثمغالىالئياخاعالماتفىرسوااثلحيرلبمرصصومحد

ئبومساعدةهنماظاواصالحلنوهاأنخاالمتءسعادتكأكاءشاهذالرهاسنالاليئ

يمفواكالتسنعونمحنلمومايصليالبالطسكلقكرمنألىيركزحولىالمسا
وطيايرداىلمطراناسياثةلكعاككناسابهكبمآاى8حيتوآاعهـذاأعضاكلماعنبساألخبرتكا

نىمحفىيظموالمداةبالخطيرامحليشرنلنىاالنالالاابهعليدقدأسوالنهـأتعممص
أغاصتورعدثتضتحبئالففرامحزعهاممعوشوقزاصدقاقريعفلوعليهحوسأؤ
ءساالباحإلخاعد

ذيئالجتىأعماابجثنصتعتىلتىاالحرلةلذكجلواحىكراياشأقودماحداالافكسيد

ىهنالاللباسلموهوريهيةواصدىوفيايبتةرنىمامجوييىبتاينىلدوبخيعافسبههجقين
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كنضشتلىتكفىالصابلاضزبراطورةأجتوألفليريفةبنسراخبشأاالفىتقولواأنأدلبريةا

ممزافاكرممااألخرةأالمدةهذدأرزوارمحئىيداساخمحصااوحبمدوناذلدتحنمىوا
الغابهذاوسطخاوأنافىهـأححرندسفاتبللوباحودإرحمءاذواايبصرنحنهموي

ككلنكلدااهاروحهابموكرللتشنمحتاحزأمنصافلكأدااأكراكاذ1حمبتكصاالطى

كداروتجلالاؤصاباالصافمكلنأسالممتىالمكاسمستتسلعيهرأنصسنثتجلهاكدأوتكدصمعا

اسالجنينتارنمحهالساعتقفوقنبادححوننلمهالكهتووسياساداسنابطيرالذح

أقنعتهاحإخجبائتتهولكئححطيراالطداباشرفثنحذرشتجرفيروكاأمامهممنابماطا
ارخنمنللطوايمضكنواحلىألىاالقمتفثالذحابهضورهالانأوفىمعهتلمجعلهو

فدهموسطححوعلحهنلمعتررواقحدوياأورأنصفوحدفحولجوسسوساسحعرحا
إرقاالخرةاهزهودخهايةواخرهـألماالححتاهـددتوهـقاوطلبركارفيناطرادجونهادهح

كلسعراهكنشاقجورفينأخالنمحهـهورشدعلىشاكتاوعيوساهةاليهاسحصطاما

دفاصايسىرآرتتتجحاصصاأرادءاالمحتادتوأبماالرصقدومحدءفىماخا1اا
الءاالتحاالهـعاطاالضطراباتاهذهأمحخلموفىاجهاوأصزخافتأكلىساأالداأسعفاالماااهذا

لمكناوكلرفيتيقمباهـننجىزانماعدرالويسوشصءأتكابترنحافىنهاقيثلرأعخللمالىا
تلذصادىاليهامناكتهااالساوأصعوالهءنءكأوحصحارابإكادتويعابايراتقرمككليها11

كانشقدطتهادالمصاثسوااحماتدهافىماكتسسألمشوأرثكاوالاتهتساطلثوواط سر

اخذافهـشءهمارقوممفهاحلىالجيرشىربيسصاصلمتءحبحلااالبمتلبفىأطمرلمزأدإا
الجوشأمايهرمحدشضاالكاطروحمشعشوزفشمندترسامسسرؤتلالا

ابوليرتبعجماأحلةتترةمؤحرزفزتمماوحربارسزابالافىخآلخذيمةادتالمم

اواالذينرسحىحماشااوطادعدافىفاكنكزأآوديتهحشللىفىأدسوى3انحؤ
الصورامهناكسوفيلقاراروصوصالىمضاللأولححصشااترالوأضراتت11
ا

شككااذقراتمسلموثكزىأااالتأنعرخافاروذدارتوسلمقتةحليرقاظ

ارثماذزرزءلمتهابيهحرتاشهاحلريالمىتينححوثاللهمحنهاوبعدأشتععلغالواهيئ
رتوصاتهشآتحقؤهدنوامحدالكرامحافهاساأتششولةاسمحبطأماآلت

جدنوونطهـغاهـكنأدفةصخماأنوبصعئذحثطللمطراوكاتطقولاخهاسحداعاشكحق
سهلموباينجوزوصالتعتىاوهثدصةالركبتلهأاأسدتأنوبعدنصوالفزاطعأءأنثعزالا

سبنصنتتغؤديقاطرامعحلمؤكتاروكانافاالمى

طيرالمبرااليهااألحلولونالارعنثخضنطراتهـدلباابةمضطرنافلىقلقثمأةعدتفاألمأإحا
النحخيفحكراهااحناالرشاتيالاالعاصحرسوخهاسءخكلراطورازوساحبراأسكنإ
جا

نثااتالنعوقلرءراقلتاوقدالحاالثكلألسرة

وامماعهمكلابااحهاأؤماسصتوكاتيرنشاوااصأثيخرحمةىحودحألوزتمانوا

آحروامحيمنىالىوبفارممنالحرلويصهاباكاصلحمااليبمالالكنبفالدآنشثسون
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عغبمتكاةت1لذابةهـصبانيىالمةة2صاكالهاايهاالنيااهتمارصائلمنجماكب
أصساحرانالولدءتاتشاوبالهـلجرافحهاحصبرالننعنشةااللأحهاشاالوصدرسحروا

اكالء1تىاكأألجمالاتداسيوموأفابلجمابتمكرأشاحكدماانىتحودآخرتكنابفىوأرسلداةا
اطرقلموشاتاأؤمخاكاكبهـةارأرحسسبقصدوؤالمجاةكرطأنواماأتجغاكااطوفنيثاباالتعاب

ارحماأرالصهالءدأرويكنىبركضرحونالاصأأرشوأالاأظفحبهبأنوالءساع

حالطشاالذالحاالاانتالألولتواالنجاحىلاالبعاتتدفيئحجوادلةاراهـذهوصلتفال

أرااجماحلخشصوكاشعهذبكوزأفياللدأشيفواخبهاحوالمصرايحتىكيفماؤجه
خةالالةسااايهااصصلت

قائمالهحالاأحألاكاجلنمربمولكىاصحهراذاناثاهـنافاكاأكبتتيوزفينعزين
ااررأكتوولكلناوضالوالمحاسيوخاالالتيداخاواممابطالمموربيمشواسمحل

اوأكأطتوتحئزبثاوآلكرشالحساباذرأأدحتاخأدوالااتثلكرةدااأشصوالشلث

كىنوأيررولكظمهـسشثلتىمحطيمتلمن1قدتخلوقاياشرأسلمهـاصمىأنهأفاداالن
رالااماسبضررخكونوشىتنفىاحيفسااتاوسأبللعضاالكاقانيله

الماصأاتحاطاراورأراالصثيهاسىمحنانماىنممميهسأرناولثىكاايرفا
ايححتكالكايخايىااالؤنجهظاضهمفىءؤإلماشافعلولكىكجاالاسينسيوصواظيهات
لدساالاألتلسومأيالأالكأأكاقلجوزفيهاايساتملالماشودعكواأليسخا

وزفينظالدهاالثأصتودمحكدىلناكولن

اروءنبمأداخمايرةشغوءأدسوصكبت51ظءالهـءمالموتةشوزةالى4ارسااذهاتحهفاحاوص

كضااريراشماربباوانتأشطنمرطوبراالركالورءصاشافالهعشوأبقىأنخباالقايوقات
أوقاتفاعىمخخاكاايهممحصححآنخالوالحدهـاالسأطوروولكىباتوامماهعرمئ

اتمصقاليالتكتورويأم2ىااهذالحفرعشصنوانتظارىبهوتائاالشفاليدأتوأمالدصحال

اعيريحألنوربتاذهلمادأالمبراطورعىاأمحؤحرشألاوقامحالوكلادضشاا
حةءدىكاأاة9لمرحضسونحاصيفيظهماتاشالملنأصجرحماهىحتيمأالحرحهاص

وايونتاا

مالدةكاتاةاايصننابزطالعنتثحرفثاكلاماشووبهغضكرواحوزفيئلةااخاايليضاتنم

جعشأشخاوطالبومتااسهـوشتحاليظوولهأالماتلمطااحهاأيهتبوهاشاوااحرأدرو
نالتو3ررسأوانرسووكالالعددطازونهالى لموكحعابااأمىاشضدأمارؤثماااطا

وربهاالممخانالثفعلىالوأفءلكلاالءفظلىءاالحزاماولتمدصوااأدظاليهاواالشراف

فافىاوشالعرفاحاالباةكضميددآفإساهاحهةمواوعنداقالفانهحدالجماطرالروسا

دبيسشاكاأمىيهياليوااليمصبرأحممحوقدحيهالبالذكراكساممعأصلمزصاثشاليومن

لمهااكأولحلالاتحاخافلشاحدفىمأتيرأنوصوراتاأعظما
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ةكتتوأماجىزفينرخحطاافىآصفايرلوأدوفدأبتالنجفسهاافكرةنكىللممارياويراولا
فهانقوللةساليص11
ألدسظشاالنبعمواحراافغكاناشحالاكاميأرقدشالأتصؤالزانأقدءا

01ارهذاصتدبةمماعندحلىدالححزشويشطرقاجموسنكلخصيتمةفأفىءينقو

والخيضاامحشوالاالذيبدالينرااأنلوأوكدلكماأأناالسدرحذادايدى

عطواتكصعأفرنساأشكأدطنشدأوشثتالمصائبقؤكاتدنااحتاةشىلوآنيتطع
يهنتكءبانجاجبحهاواصتتمافاايحيدأناأدأعلمركتاسريألماياحيادلشلتوأخصص
هبأذمأالعرةتلكمهـتكوتعاسيألشوحدتكسهسادشوأ9دوحيداشاالمذالثدأنحهـبا

نإمدالومحعاطنهاقليالجذافيذألمحازتثفىالتصإصيلكفاحستودحاالنوأصاط

كرورقالنهبحالأفأرجمأنوامملبابلىلشاللالكألمرهنالتا

مامعطعارتوالقدبالالجاأبحقمحلووطورأبهرأالاقيلدنخاولمبأدسااهحبعيىو
ححئحهاصثحومعيحورفينكأضرحآلمظالىورالتغحاحلخماصءاالأؤاالورفيروفى

الكماحتهاوهننصعهـصحطافوماويىأيردعلحوشدحمشعرتفهدأرشواالاحزاالالبإ

أطيبالكابههااوأصبموالخهاللموءأشازهاخهالالتيمىءررءوبرصهاالاوعشولحانقأجاليبدطا
امحلرنمتارإةهـرضنىانروأمسخورقاخوسأوضوربشرحالنرإاآلماثتقال

فأومأتحسوحاحمطحمهاوقدأسعدسصيهاوهرزسشايريهارلرمكندرفرأحكلىالحابراالا
زصامصعاأضخهحآنشراارإلولمولأتقارب11اسألررربتالوألبرااداالرفن

الحمرود11أاقماالضطشقلهادقأفىوالعأاداشأوحذاإالجلاالىصحملىدنعاتوة

حدةواجمقمنهـرعضصالكلبلمجصطالتاأتالولارصشالوأهصساانااال

لمخهاأنمكلةاوتيوحآتثدازامحيوصاحااخنختأإصأضروولوؤاالساصورفنم

لهقاوعلفوقا15يلجهوونحعتمحلوحدبخهاوقز

ااحهـفاتمماولرتألبلدأاظأسواارحذههـحرفىوربشارةوركلارااللمىأالكلما

لحقالىشدأمياحهلهلهعلئوعالشاقالبهرفقداللىاأيههادكوألشوةتظالمنهايابعؤل
رغبىأذهـتنسىرووؤورةااحمدوأجعلخدااتعنرالىوأصخزةكنءناأحصك

آأواللمحكاحلىأدوجلهلىالثخادخؤاقايوو

روبقدشاربشالكلسأحمحماكاو44181سفأماإرمما3سىينضرواعأاوممذأ
محسياالشجارشفالااليمالماوواصرفسانرافذغرفسالمذهـباأصعأششبعحنركا

بىاحونالصررةإكليأيمءينجوربشتلياشأاالدالنجاروتغرافبجنوادةلطيورتراو
تا3حندءصاقعصحىاقادوعءادرأخهالفدفارحكحورابهااحرأثلمإهـحمماإتوأ

عرفواصتىالشلنيناهؤالبعدوليترحاأالكظراحبدبالنرنلخاسالمرأبعدتال

1رمعرفهـاقاهاوالصدوالديدالاخامفالتحاوشاتتفاخهااوغلنال

حأضحذوهقاحلالصاحاضىسوكمانحزنحمنأفىشذلتوثزحجافلامالعتأابفشدموبو
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أوريامهـلوكعلمنزطاتنالاسهدكلخيمانحخاروهابالرابرويوواميازوشامن
جنوامحنمهناكىوزواوصهااوربقىخبلباورجرححباتوااصممخبعدوفاوأشر

وااهواالهسنضافأفيأكنرمرضءطوقوعصالتبالحايزجمكبقيابرهةوقرهاا

دفهالاصتعاأيامبعأرضتوخيمدهةكاكاو

ؤجغاوقدحثتلتىلفاالبتاطوهىهابهثرسضالاادخامالئنمبامىبعشاهاوقدأقاهـولد

كهأوزفينللوهحررتساوجينالتاضكاذهعاينوتحترهاتجقاماحبهروال
ءالمحاحرف

اللىاشةحةاط
رفيألء

ةرضأثاواهاتاوااللحاستيوطارزالناوكنضهغأنىئحوالعدأمرعابدطنؤبدبنهى
خماقانهابديعاثوصنه

وراكأةدالويذتىحمنزوجرقاالرسد

ورقهـبرالقىإتافنمصهاكاسيننقريافىفت

لمعرورصااللىغضتمنوانرةمشساوالدالمغجرةأبا

حيرالصىعنسدكوكان4شفرلندكءدكنز

ورحممطلومالوأحسحيدهمسأضاسمذكشتايحرفلم

واخلىيرماالصلمدكحافااقسلمومواالسلىرخلدا

ححورهوهوأنحىكلجتاالممنسعضنالمطلىىوتعىكغشتخقد

يراالعاصفيهاننختاكاملموفخهتىكبوالناس

وىالاصالنكتكالمعجدكألدشيزلحبابدصبهار

ضالسوتغردوراروحخةسصةادةةءأاخادرةااالىجةصاتكاتدؤءامودة

شيدالأصعرمابايديرمحررومالوعبنواسحرسأيعىصهاأصواأخذتوبابةلرناا

وانمطععذارهفىوفقخاررسرأنجطقعتهاوالعلمومحلىبالقيثهيامداهفهاكغبزا
تبولوصسالغارمىوءنخامىتحزلفلتنيهاهويخهقىأنىاأيركلناصحماراليهاليله

بثةتداوأعاةأعضهوؤأدرشالسمدوكماذكرهوساهسستههـاحاةالسيواالعىالبينو
لىشااإصالصازلتااالمقردضروسشرأسماهانرلأتهلاخلىا

أصداحناللموصموصككلىقاتمآنيونجماصرتلمآرخكاوتاذأاكلحيواليصموالحديى
بءوهزاوووطربطامعهاومابرحخالمجبالةنمجمايانساالصشرقتدعوالصابطاوقوفمن

الرفباغاصآسبثرأدحبخصتياقرأونارنمثلهانكارلبقعاكنىبى11لقحداستتامخا
كأهاشعاعابابسهوطارتكلماصيرلدساحمحلمالمعافىاوهجخبربابقبهبضنضفترقه

ارحكهاسطعحنىخاداطموكضللىوهوءبلهاويخوحيتماوركةعااخياحزعاثالهأالبعضوطفقا

براتادهبىديذناوماباطئكهطناألويدى4أفىاضارهامحودفاالفسالركالا
الدهـالمتيرام



ءاال

كواصاحذاعفدفىكرمجهاومعانقبعمأسبويمنيتهشاشبهصتىواطهاتلينالويرقثا
ضولةه

اظلدااشروالمجتمععناظابيبهاشاطكلىأموت
فهاشعزومنحتال01ءسنةذالثوكن

كاصطرسوممددالفؤاما3لمطراهارأسقىحبابةأيلغ
اسهروالنفىافهوأوعزسواكرهمتذأمالاصبىهسارا

لهشعرهاتوص

ضرصعلداااإبسمنجرنكنالهرىوأتدرماغتعاتأاذا

وؤخدااحنانذوافيهنهـالمراىثةالماتلدوؤاهيشاآلط

ليةعالهطاينلىوممألشصاربضطحبابقسيشفاشزأخيهأياميدقدحعيرعبابانءفسجنحرو
فةيوخلىاأفضدلماأهالصصزمىحدرهافاصزايينهايدفردينجمرءأأنههقدادسنيهنوقا
صيغغاوأيبخنماجابقحارسلفاضزقالمماهسياسئدامنبقىثحهعملأاشالمسيريلخاالى

اقدأمحقالتمهبشئيخاالدمنبتهلؤصنيرحأاشهـالزوقااوراتهامنفاجايدألتتجهاين
ضحكبدلذههاوسعدوأكردليضسعدخزشوفكحهآعىلقوقاكحباذلالضوفافرشت

ابقبىصوغنتلطشهمحعربنشتهأ

فضبردايوغوماظيحشملالقثارةاااللترائاوبش

ستثالمالثاللفالامنسحفغاالحهرنالواللهجفتمالنافيكانالؤميزآعيراشيااليطيرقط
فألأسكاضنتحينكيقولوححوضحصاخفرجيدحتجلثمللهأواقالكايد

لصسكلاضاباعلىسفنمحبيت

ااناررقزوهرسكسديةهرريق3631ششولصردااتشعاالسخانقوشاصأديجاشطت

قءفاالنرصئهـترالأاواالمحطماابالجردواالحااناحازشهـ

مجروفهـشتقاداشكاالإلهىمملشننداشداالبقاعميرافىحملدجمداوهـاشروريعومن
كانكيميمعىبىتجردفاحإسازقتراالنكيملياصواركىززدكزهبغجكرده

نكتبغدكسثرولههـبارولنهء3عيارىاكوردكشابانناطكاممسحكه
نكواالودوداطيالدكاللينذديملمصاىأوشينلمهمحدويهبمنادانلجهأوغافل

نكطارررقمازلدن4ثصلردذينسكاالمحاكنرندرسنالنمحقافحمتدصكلا

انكدرالنلرغرىسردردأيقفااصيداررررصكلءأوايودرررشضوامحب

ضحهانجااحدبئربترالنجتااحالجى

إبئجمحهدوتعالنىحمأااللينحطعدبنفيدخبنحيىبنيالؤدبنممليهانإخبدربن
نقنليدقارأىاشوكانهـنمطجريصاك811نهشسثوأخروقانومالممساليماابش

لادلاوكانمتقرالدينبنمميرعباسوجشباشضليدواككاكراكتيذاالجنالنماشةال
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وتجاهدفىأصدبق1لريبالصعاملهلهاوتعاايشثولعنتهوكانتبههاخطابفماهموتقع

اوماتطشحاصعبورهحقمعيجدالغرنحهالغلىءيهنلمامنوأيمنلموانماالحتوفقامةا
ارتأجرا41ضاطصكضيربيرطاالصعالهـا8031ستوفىمسادمحفغوفسطوخهاالاذالت

أحمدلمجفىطنلثرطقاثالمنميراوأخؤربالصراكاولملجىلجطالعشاطحمملشطنت
اناساالهادتجنذتوأاتءشباعسححزلجقوقاالاليربنبهأالاأتأرسابخارربمباشا

المرتسمنبريارةاذنعهدالهسينأخهايرساليداالواسحالاالجلسلتعباشعبداودواليىا

ادواأشأتخايهشوكاتودجمااثااثبرواالميراتيةةىارتبلحمحداااللا
يهادباالصررجعتمليهملىتظهـواوسادمحددروفوااذنعاحرباربتاطيرومماوالدا

لتمباشااعبدعنتالبعدا31ع7تجمنةباحسربينهاوبينالفاالخوخنمنححبهالىنحادشاتهوال

ثراالميرةصقاوبنيرخااكسعدةنتوفراهـدوظامصرويربنيهأممفىءاألوؤسط
اأقىالوالثأفىتو0431رسنةبتافاطاببهوأتدرحولراالصيرفصاثو
تطلبنشطحمليياكااكالوشددواآكأهـهلحااعاليربترحماطاباصالىاقاصمبنيراالمير

اتامونسنمودفتء8عرهاالبثهسالامنبدسيةحلأنعهاحتفلقيءالشاائحاتافى
اعتعتنشاوأمشحيم1رجمرحيراليرأحمدوأنورواالاليرأوحمربعهاأوالدهاوخلفت

ينيم1سااعسألابنبغحتىماءعتحاأبعدموتؤوحهايقمبتر

ثابردنمايجيغثهم

رالاكاهافىالورولمقابارأقبصارؤسااحكأئبوفكرصلثماعماتكلنضض

بدوهامالنيأوممفائقةاتتوأشعاصداشتمةلهاخضمحسنقالييثةدااوممنحخهيه

شنبهتقاحقبكأرداأحديدبضورقللمنحابعبارهانءلوا1سراصنحصقتل

تذرسبرىانقومعنيرة3االثندرأىناننه

ايسالرهانايتورةققطيشربالمصاقاي

اتنحانلففاىهـرةدفاأصأحربه

انسفارسكعالنبهفاأوأرسرحمامضباركخينححتا

ءلعوالالعزىابدنخ4يل

الصكاأحهوخهاءاواصدالعواتاواماشوشاحماكأااكفىلهنراالتإلنااكربىمنصني

نتواالللشحرومنخشلخولاذ

ثسودغاحبهاافكاناناقتىتيالغشلى11
هدجؤمغلدمكةنوبمنىالىاراقموربا

وأندأبينولكنىاأبدأليةعامااهلذعلىأولى
دثيأثيفءايكانضضأىوعاكأجهاجلوكى

أوجدجدألرةالتحرقنهواحترسأبالدالجمنكفاحفظ
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قالونبنلنصرلملذاالطنةحد

اقهرمانفوتعتهسأألفىجضالكلزرومحنردبيماواالبؤءلغخااالاضمرؤاارالمالبششرش
مقامهاوصارتفوقاؤاشوظينهاكةولماؤفيشملرأخدامنلناراللملرحسيذايكمبهيحع
االوالدصيةوزوالمهماتسرلمتحلققباوااللبهايرصمعرشاوصارواعاالدااانذاتهر

كنرةلكلمصهماومنسكتايمهاللطاشوحرظوقكدسنشمرلهوكأمكةوكرلؤ

سأوعندهاأوحرعنداللطاننءسهاحبههمكايضاونالخاشاطرمحليهااواحاخها
كنمهاشوالواااالمصسكنرةلاهاهدتقدلموءحماأصحاحاحاوالشرذطاىو

كخهاحعالجدومحجؤالخيروىاخهاكرشرأرةلةسنجاياتحىلهشىلددرصياوتهغث

ءنتهاحصروممشاشمدخلصجهىىلداالنطرةاثترسمىربياايلىلكبههـاامبهالطييرالمر
نافىفحموقبرهالصعرشؤحدتقدثولما737صسهرىالاحادىمقالحسحااصبكا

دكالأللحااماموهوغيرلىهغيراحقواتخشفالدالجاحرأصا

لىالااكاالحيمأبتأةرتهذا

أبىطفيامكأبيهاخعرتءباالأدبوالفوأبهلضالصاوأفحعهىارماغنااشأحنكا
اليالتبمجهذماحراتروانؤأكوسألأميهاارركمالىكبت

اريماكفماأمقخهشاطأالوحعهاسكلاأبااليكائ

ياحكماكنادواجومفاعاكفةهنمانطألغقدكت
االمحالهىتظالكتموالولااللقاداانمىامالأدشا

احدماهـوفاوأللمحهاآوىكونالىاكششااأخشالصئى

مرالوااايكاتذلحتىتداشالمىشآداتالز

بأحىنجهزهـايبيرةاعلىىاملىلىوكبابمسءالهاباحرأمىشهاضحعاعلىثمافاللوقف

قداسلكموفلبيرةانجلبيدوالىيطلهعاشكيندالرحنجمححاشسثداأءممجهازو
ختؤلمطضأفامشبذنائهرحمناعبدثصمالىأفدخاتملمامكهايرأطروراححطاوقع
كأثدتأباهاهاوعرفعغ4أبتطربوسرورفالاحموهوفىأأوصلهاحتىئهفمض

نجالرايواجرلىخعاتصءركائبىسلرتوابدلىاذىالى
جبرالمظالمزىنبمخعنىويطاطخيمصدشاجير

ركبكالىآكذكيريشكصهـضبتوأصالثمافاف

رفالعنالىالحاأبىجموبسرعةلهتاللأنلىديلم

قاروبعلقمحذزصباطنىكطعحدارحمالسحيالماااطمغاه

اااصدىالالمالكتحدابهألبراهيمهـتخالأيمح

عينهحكلىوفحهو4افدسهأدخرحافرتحاللوأأعىخوحكصوالدطىاضاهرولملغر
بعلصؤلهونحفظحدهسينسلذأنحابرأصاحدكمنقضكأرامطوشدابهناىوبىوقال



ؤقفانصرفباموأعس5اتيدكاطحهأبعلغبمنلاهاوقعوتدعزلتمالفنصرفىاحده
بقميدقحنهايىبعثشا

رؤادوماخعضصماشةخيرالناسامينتااابن
فرعادحرفنأالبببههاؤىردقهصهأخطوكهامان
وأجدادءآإينقابيولبااررىهـأياضمامالقل

غادكاداخءخافضسلصالذ3النهلالمقفحولمطبىجؤت
رادىرؤدتخادمتكللمترانةعاكضنالذؤفىتأفات

منيالدباامحرمرقبالجودواثهووثاراهورةاوياحاسذالفىلسوب

دون4اخلل

محاكانعوكمارقخاوشاعرةأتاهاوأداطرنتهاداوبمأرفضاالروضفاضلىتفي
جمتبهكلفتأتفىاالصةمانيهاحولوزراهرةانهاافافبآالتدلوبتمزوالداعهانىإلعا

غاهبهمالمنسكلوتوتجلىأظقبأظرهابأكااللدفانفوشثرفتندتضيبةغربكلطعاالصح
شعرهـاىواالبعالمائةأهلسوهىقباالشداسالاوادتءهىئباطاكرهاو

لثتصيبمعاثارليتىتجالهرواأنعيرىجميلبنرأمحا
هخاقصأصعهـوممنخاوحسىامزاصهمابصدممفرغالقله

هدتهراطباوبغثجهاعيوناررعولجثرهـاسىكثلوجه
اأوهـاس

اشكتمزادتحهاواذاممالببعالسننىحجبلى

شبيهالىشأيضالوهلقلصينبيهلمنرأللىقال
هاكلمجدتزاوا

ححمبسمايهلغضاجاكدكلمجدىمنإلرجاق

المجتبكبرهنأوزطنعبملهأبهولاا
يضاأدتولها

يهقطووخهياوحتتىوصئيال

هيطهىإللألوقضهلىيا

ؤصضارالجحانجفمةمم

رديباتفائتررقجمدفاتشحرطانظوأدقهماأوإثاثءاشعأبلغزماخهاكأضائية
ححودتهخعرهمعبهنوشةامئاةااظارحاخلواستوطنحصذالمحافاجحالطوداالهـثالشهـحسخة

نءالدةاكزيرةوكانتايجكالغةفألساوتدضلشفنكانتدبلواأسدوبتصصورامحلم
حهوداكلعربياادمنيدوهىاوربمتبانتتوحوخرهملىأظلربامماشهعقكمطاالد

رضعشطهرلهاجلدبارحكبرتوالساكنيروحفظتكتيراهاأصقرأشدحبداعةراهباقغؤقوا



اوأدباصرهاعأجيونزهوجمهاجمرواثاشصالغنيتقنسيبةصصيوكتبهقولهرااتا
ارتجاالبيناشوماؤماقزائملىوكالشسحيدبنهـجعنهأبسوىتشقعالححعنهموأنزماخها

لمؤسسدالمؤمضينأيهاىير
رفدهاسايؤتلبىياسطإيا

للدهرعدهيمونابطرسعلىرءا

وحدهالحدلت3فيهاكيمتخط

فلرأسكليظنجطيدهلسلطاناحننكانتلسلطانيفحندالمرصديخفامفالعالافىنالشاوأصارت

أبضاعالعزلقالهانوءحدءلدلقالمتوال

خبرعىشوأنمدعمءاولأ3اشاياالكطدتالءخافء
حلرامىأرقرصمتجريقماسالتهأكذلمجاالاالئص

تغرهحأتكدخهصفرألىاسؤيخربصضالطهـداثمحبحالمؤمىأبىسداسبهاول
ليهاكجماهرشهرسندتططعألانهـرنهاأبواوطالأشتنلىعليه

صهعيووحجماماسكرتنبحماأإلمى
مهنصرااأحمرأحضصاحضىدتلىءاشأرساحا

احهالقفىوسالبميأنالأرجعكما

هوأركأنلواليليمححالبصرتدر

صالحطختستراذووجداشؤماألؤح

الحيبشرامهعدحاههـأطادصب

هيرقهوعيهيتبهلمن

رماصهكأطايأسفاأرحيهىلىشنىلماذ
تتولتهفاط

هاماالموالغرىاطكلوىفىيامذعا

هنظاشهألهـضنأشتريضك

ارحيباسيخبتئصلادأ

عاصهاقالكولمهثرلصتح

اسلومهقباششاذنصبصذمارات

4اأبافتضحاححتوأنجاعضتحتى

هاحاجمانساادىيوتنحسلبالنه

هـكاشيشبحىكلوارهركت

المعمهغربتكعرىتعرفوكنت

والمرصويغافىحلاتمالمراسشلهوقاانتوسبتهبعساموصيأصافخلماالحؤههـهوو

وهوققاالنتظاررجعفأبعلىأطالولمااخلذالنيخنبغاوانثرفجةكاطالبرؤكايرتبم
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تالاالقرأتمحاتالاتأألىكةعلةفالىاوجهسخدقنوالمايمونالإلعصامكاوالالقالي
رااأتسالمعروفتباليمنجشفىالنىخمهاوعدتنهاالقباوأحالالعقلذفأسوالمالرسقال

خبهانأنندتءدوأوقدحهممخاالقيولخاكاكلصةاداا
والتعدىنعدالنعالىامقميناااذافؤبكلذاد

ونهااعرالسجفرلالكداانايقعلةصنأمحاالو

الماصدءباخفاعايمكوماجداالالكاابنحصإلأبا

والتدصخعسالتممتعحلوالمحببكبهـافاتيي

المنحالعولمبزراعلىغلعامااعلىرشالتمعدحمعنابابالالفتعالصممتفقرأه

النهإنلىحلىأسيماتقابشالكتبهـاسكليهداهاباللههمافقاعللدصحول31محبيرفرطعبايعم
رقهـظهغكتبلهاليخامحشوقعتاريخكبينىححول

عبمءنصجعلتهأتافاذامالين

وينيباحببنهااصلحشنىراك

حينىسومحقربيبلىكيناذاكنات

بديالمطالبعدقدصصاشدواالق

ينالبكحاثافدفعاأتيتفان
بنىطتركأنكوصانجامىايأ

وشينخأبصهـاحلىفىلمثخنتوفط

بالمحسمرينحالؤاظاالألحقفاليس

ولهبالذلوذيمألاخمامىممالشماوكنبالغش
لاصممسواخداتانكضءتطأهعاهمنذل

لىلمواباركخخحبسحآصشأشالماكححى

عارجصولللرقااتااالفالمرأمحةوسرسالفيرقاشوروقعهخارسمايهـاخظار
االصرحسأايهاوكتباأضامحالجهماسىالتأندحذلدلذاوأصولارصجعطسوأع

لفظرجعءأشدالبتاواواحد

صرااطلىارنوعنالصلحادىالتم

وراالىاخرااي3الخرءكاشاارجع

كأىصوتناوصاااايىتدوات
امىلموبصصاأنذواحمااقطاسىإل

الكرافىئهأتيتتيوالدهرهذامدلمحه
امضبرااؤلنضحمخراافىتصقإلحيه

تقبراحتىعابلثةاجااتازب
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اللذاتلنقبانقياومهماوصيشانىأصرفمنفامقمبولللجهماأنمايسعمالرفعةنهفالوصل

شومنهاورفافانفاألنصرأوانأحدهماصآنمنغبةرينبدالمممرأتويقعاطبان
رهاشرمنانعطاتحبط

ونالغورقظوحكامانحزهرةيغتيسحم
الجفونصنهممحىنلحتااورةنازحلىء

اليهوناتهوافذلطلعبديناكماحبوافال
أياتوفواالمن

صرهالعدمظاوقدغبتحنهالظرىالنصبهمالمواحن

ورهوطيبصوهبنطتاتجمنطنهـانالثعيالم
وتياها

وهخاكرنىبىبأحباظلأكىساليللشالشواالرتحااسلر

خاأرضهطهلوائطرنحيمىمقةلبىارأهسدلعؤلرى
اندواكلمجتاااليهاونسب

لمت1انكزوسكوومىعينىثنكارحيكأ

ائماكيامةاامءألىحيونىحبأيوال

جعفراوكضبشالى

ارأسرنلمياالكاموجهاوأسداقبلهمأألاطسترأ
الدنىعىحروالماأاداجوحالهزسارأهـلسكألنلوكل

أدولهامحاسيىوساشواخلماارقيضهـيشعرازالطالرصةأشحرمنحفانجروقال
اليهلذلتوكنبتعيدييومقهسهصكتالسصيدمل

الرضىاوأالممورحالحاتبئوالموىاال

القضابماخوىمهبمهرىحدفءذجمهف

ضادابهاألقيدفىثاالهدبصكوأ

يايقحىلصرمماتدلذألدايميدمن

اليهافتبتلهاشياأأدتسكبأمحيانحكرهـاحلةسأةاعساوسأ

قلىخطهعطجمدوكغىالكرمابهلبلىالحسىيربض

كلالمالحطتحمدبردالمنثةارذبيماتصعحيه

شضطيبالطاسموااروضبهصيتاتمحلمبسضاشبكرزمؤعشمعاىأاتلاتشوا

جهـاالهاكسبقنوصفرأفالاالنفصالفاصاطارةخال

لؤضحكوزاناوايضعثذممجميرحايييوللهارمما

اشزضلاهـهبتاالخت4كومجداربتفتمنوف

فوقجدولمىانأتبقضكلألواشالحوحعدوغردخرى
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مقبلىزسافواحموتمحاالبدحثاقدوراصءنالروير

مؤويىافكحبتفالعادخهابملسحيهـاايهابعداالفنهاقجهكف
دالاللناأبعنهوبوحاخاصقلماصارحرك

اللمطواقرئاكزوالناأضرزساطألناقوالص

ءبارطىالموكلوفىأشأهلهافكااالظىفالخسمى

حدلناركايكونسوباعسهتجموأبحكالفقاناضذطخا

لهاأبعضكتبشحفحالى
يميلاأبنثغاأفىقبىرناتشأمأزورك

ظاحلظلىثيعؤواوةحذلبزاللءفشغرممامورد

لدالمفالكفواناالاوتخمصنظهأوقدأظت

لياحىطتعرباؤك01ألحاحهجلاببابفجل

قدتمدثءللأصعلابعحشىصةححجمنكسوالسلعصارءأتسمهحعغرنجسحأؤمال
صطاالحاالداعراماأخرصأتأننزفىافىوكتأففعويعزى

اةاصرجمدترجفأظاظزتتحارشغصيضربلباباالكاشأنم3الالايخيوتسممتها

نيهابىدضقذااحذهلدكدفراافاماشيدينلهااللتال
اللللىحهـختصطلعلولاددأفهـزا

الحوالىنتفثصتثورضبممصحغتسحربابلسطاط

االفىعخغرفاتاوصدازخاحومحمهارردتيع
االاندفالعالرضأوقاهاالذتحهبخرلهانملصصاش

صبموتفضلىيغراوابهؤآداصهلهفعألمحنالايدجوقابلوقمباررالبافعاألخهاحفصضقال
لكرىوالقيصرألورمانابمثلهاكممغيشلمأالموفكثننحارنجةاوهـابوشكأإلرقمن

أيركنرةثوقدرفدبروشاأشنكبادبحأبأدودعلىقكالظةوبقيخسانسأ
حزيةىوويلةةررحىتهوصرهانناتتهفىأجطممشرءمحوختتلىوتاها

دهعناتبشوالمخؤتدعاهماداعهحتىاالصتاعاتوالتألفاتاراتالعالجه

دةضراطرحلة

تاتاجمبنبررألهاوروكئقصاولهاسحراطيمةولالموصوفاقبالمسنحنانتحن
جهـاوعشززدا

ادفاودرعشاشاالذرلةأرصلآنلعيىزيت

واحدالسرىشملطشنىبهشربتافكاءالماأردوأنا

اوداالبملحطاخممتنطيردشابهآحثافاصقوأ
لضاأاقياومن

االبمتااواعليالىاعيكنيتىركليضخثىشدكنمتأا
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اهابالصبفالماانردىمقاموقدأناظ

وبممثانجصترحاوحقبنتدحملث

محبنقالأإاالمتوزرنفىلتمالحاملجالىاجمتعيانقوأدبجالوشتالحى

صالحماكالالوأماالمعناطالحاجقافاآلاىأشأداأخذكلالمتولمطرجناعلىلعيىطع
تدأأنالجعسواذااالللوداحجدصاىاولناوقتالماحلبعضسحثكسشتدجات

ايهااصيقفلىحبامااخريااالبضاضاعقاوالنالمحأفاعمهاودجصجارفعت

دصأالوالحالينعندأانسلمتبهشموششسيسىةؤناحمدأاتتامئيصيعتلهاحماجمتل
دأهتاليمأنبالفالتأعأكنواكصافىأنحأعحيتكسارحأااينلموءتاضذسأن
حقفردواكربخهذاعتالالاناظدهذمامنيهتمأخذصدصقالترافاأمحالمهتارتطؤو

11قالصانلومماامامحدلتترأىبمرمىحفىبصلميفاخلىهـفيالطادالمامنوخفرحهمةاال ختهـدةمنحالأجما3إلذداساأافأشورالمحبكخهلأشايريلىلتأهمىأتمسباااشبا
اتظ5يابرشسثيألوحريذاعأةامعأافاحتخذدأمحالحتلدخللنقأاخ
صراالفعدوايهنىهـاأأخارسخثاوفاكىخالختدنمالحهبهضالساوووالقاى

دودفشاعكلئابميضصعتىازلدمصفىكصأورسودلنعحذماونهوذخالحك

فأشدتالولىحظرقااحهللظقديءأسنرسشبتوفدنحزتوامااوطإوينارؤخاسائقنه
انهأخبهعابهبوتثعبتنهأحاوثتوفاداطرب

لمعطلهمهعخاتألمحفهـثثىاالاوربعدمامىالهو

النهأراالنرطاهمحعلمودولدءدأالدوث

جانهسدهوىإباحارطقحلمةالحيبدوفيظرأين
أجممنابحالمط1حكلضلعاليهـءألاااالر

سصسال4الةبافلىلاتباحكالذباخدهبلىإلقاب

يانداالحمتىعىالءهـالاءفأصإللابماقمواقنع
أوانهعناورالملارءاليدومكعفاماضؤساا

تراضالصعفأمرىءوسصرادأنادبارمالطصةنحإالحانوايعوأفيلرصيا

رالمفبنيمملجتحاأأداالألماسجترراكلمحظمءأحماهوجىيهةهاأدتحفاصخابكي
ميمقشهبغظاوحىرؤارقىيليمفمكجامحيعتخرابعلذوكلفأألخبرلد

اآلصعرفهالأتركضرأشفحهعصوالفيناثزدثااالبدتىفيوآصابتأافىمحشا
دلحشزلةد

أالدبممخهاأوايةوعرامزالندلمآداعرةالعرليوشخلسامحاهـأصاألباكاشوامى

ءالبلعاعلىوبكادالعربضاثدالفصليتوألىيقاكلهاوفهاوزهرقعنونهاسنغطة

اأتتاشافىواشأعالالتشالأبمزشإبرتأفاناللحهصدوبمدعيهاخزاأجماب



ادهرغباريماطفمختشكلققوأخحكمامالقمذهباالتذهبلىححطارحدمعاهطاد
وربشرفوايصجاصالؤثبمراهاعلىملنسيممحاوشكرهاهالننرحمالمتعطرالذكرهاالزةىص

الفهامةاالصالعالاأحانهمعهاواروواضلاالدااوشرالتارفالثص

طقوابديعااصجضعرثءومنالبرافبنالتثاسمأ
لىمنوعندكمحندماوماءافتهافنااالاالشونأولمط

وأنصعىذاكحماتحكلندوقلغارةأحثاعناصعلىوسنش

افاريلايسواأبانفىومى3ىوأدكسمالمىغزوحهم

اوخرجتحدمحمأتهواأثبشوأثهردةحلىايهنهادؤرزااكدنتاحهجةالباتاهـذأنيرعملبعضوا
ءوالمسامهطكبداشصىشاظخهاخبهومءكاءالخيوهالزحمارنحجاالافرأتاهاجيماكااقمس

ضصشىأنوأحتأحالالمنظاافالتحبمفأممعيوالذكأمقهلجىمنقحلعفكالوجخهرينحا

قاثمتوعاابااحمافعىااامنلموماظوصالنغمسمللتروخالخاحبذالا
ادىبهناراللحضفيادىلهرىصرأعحالأباخأ

وأثبكليروقررصقدوسبأرحشكلوفطخهرك
ىفحراوخمدحلبهبصبيرأسأةمهاا

زمادىخمنىءاالمسوناكسالزقدهـاهالحظ

اسهاداأفقفىابدراأيتلكاعاليهاوانخشصعداذا
دادباطتسمربلحزنىشميقايمىنهاتخاأاتاأكا

وحبالالدالمشرقيةنهيرةحاشالألوقولهاهشما

يهمااخثامشاحثصسثتاد1ءشسااراخمتوقاال

شسطيماحؤالمرضعدحمكلىمحأعكادوصهحالط

نديمآلءاإدانءألأالر5الىعىءاتوأرت

لللبمألذنوجهاورحهتعا1أفىساكيحد

ظممداانبطفلأرىدأاحللتهرحهـ

ءللنرخثطفابناانجةحميدةةل
جرأيهاشئئةحجؤرالالولااخرناتوكانتالبنحالونثاأعالصبعيشاعالألتجسكالتصن

لنسحماصةافغهاومنقريناسأاليىصارتفىخنصعزاعلىحىلمتاتوكرةهندأختيهامع
أننالومنرباااخهافتمنظعرحتىححؤباالغثرأشفوسلبرحالطزوجتكا

محتجالورالعادبناوانقلجذذاكوهواوانصنجهمحيدالملذمحصالداصاساقدلحظبنرثاط
شقباكاؤتحااسامحأكألقايكلفرالتصىوسصمهكانرأصوشمناخالطهاحمص

ليهأقبعضودلهنموآشحاميوحخرشال

4قاببصبفصبرتخزوتآلنشى



اي

اسنمالباليهغضونوثعرضهفىتهافثبارك

يةنكقنكالومنلتفيائفحااالمدبئنيه

ابمنالتاأبنهاؤدسثشولح

ابافارااهـأعياعالس3والشخهمكصنانصنا

وايعاليهايعالصكلىدأعياكالىاليبدصدبكل
صبهجهاهـثاطتما

سناضوئرقأهـقأبصرتلمتباارثضةفؤأصنا

شقرددكاتسمىيدفىاكأصألجونقاطنالشا
فصرجصناالكاءحكيالمتضضلىنحؤعئ

قالسىالكةاطالاكلنتحيزدباءبنهاروحالشالحرشظطامثالفرةخهماولمطاسخكت
يكلوخهالنامأهلوصبئاأهلاتلاكأتءالىانءايخاأحصنمافقاالشكانىاحبصا

محولكأنهافذمشاالرالعاهاقاالمالءولمابلغمانادهمبيوىءحبهللىاالصمالغاثبذ
وقدجذامبنهسظالمحغوماليهااضلبهزلجعكأوجهيوحولشبةعرقالالقبتهاحباشاأ

تجوهاتكرقاانكيعباملحيولاأالتعفعادامالاأريل5وىحهافافيوحدهجا

المطارجدامنحباءتوصأدكرجدروحناخر

كرليقوقطائفحةوأجمناالمحمكشدمحاأوقاد
روحالفت

المقالرقاحهوصاللئاموانجهوكميميحهيساممنكساياالسك

4تثواثفهاهواااطرةسيهماووقتعايوتثشلىكرأبارتذلسحمشهماسبواا
خوالمطقسمحاليألمشكاننىعلتدباثكأمحى

ملصقجداوالسأعالشمىضعفباعدعاليذبانأثنىتإ

الجهسبحنيرجكمحالمننبمماعفاسحذءاةالشال

النعبسالحمنوأنكطأسيكمثفنناؤداشرالنافقالت

ىضاالذأللمحنرحفكمر

بشلاخالائرااليألكيةهؤأالاأالوحل

افلابهبأاقثافاكاناواشيكألكاافحاكرأضتفان

روحفغال

حفاالليغلعندلمشالباللتأعرضقألخررلبال
صهلرصكدارلمكرمجشللهحمالبارحكتولىهو111

أدشالخفؤما

حلعبهروحعناللهالرؤح3علغازهـلنمأنشاالمحموو6
غرممناعرغببوبسلصاليمننابلبمىعنتهاؤحالنقال



اثا

صباعنمالكفينشتةدبمخمرمانجلحونةكاخ
لطب1يرايةغاوهىعليهارخلقدفيهاوقالو

ناخهمومةنكةصاءبردالعثىعييكتكحل

هبالغاليكرأننالفاظسوقبعدفالثوآية

بظرقاجمهملنآمستادماسبلحيكوان

ماليهذااماالاتحمانرنهمأوسلوكىف
روحالنتعي5يردلماللحماوىستعنمااليشحدامشحلروأو

يهباسيوسهاخفايسالامحمباسلمحلىايهنان
االضيهاسوففأفصتلحمحنىفنممنان

رلدومنبعلذاتمنكلماقمفاستبتمتايكاانوما

يهـالىصراءاالقىووكنألقىفيهنومالكءحهاش

اليسهـاباذاالعظرابوالبيتصااذياكفبصسدا

أنتلتجباواجذاممننأشخالنالتسودوفحلتكفماأسودوكناولحيالةاقاو
ورصةالافاااموأقوأروايرشفدأدللرابكبحتهاوأرالنمافاماحذامأكيورفشال

تيقأوأشالمردشاربئاأنأحالفوأصلعيرو011وأدشباسحداهماحلىنفسانوركشلىحدةاء
ححرهدمههعرهـمنولدائأناليأسءاررهاقالالمرأقمالحاطلىءإللغرة

تيهتانايامفالانال41يمنمعليمفظرتالمافساتهـدهابمئلمعهالوزعيتاوممشروح
لعنأنلحكماركاححصتفيضافنزوجهابعدجمرحافيأ6حيووجهاوياطمبعدكسفايتلخاببحل

لدكاوجهوفيالطمنراجاضراانصأصالنوبمافلنرالمجفأحبتهايصببمنالشاباسوممى
لمكلاأخهااءفاطزواأصباولدفئءدأبازرمحقغدأصعيبتاال4يرحمولورجرهالى
عد31ررعرتلدبدشهرتانظرالماكاأقماندأالحهاحبااليشدمزشاعزوشيتطعنجرروحمن

فاىصعمورانبهااالدوتيءارنكعناالدبافلثفثهوشممنتجهااآانوعاجالا

تزوبوأدولحاالكورالمذحمدنجاطيهمبئضهادتهأضرتأنافىااأزاعالتاط

ةدوزلقغسؤسىجالانمارألتبكيولمول4تحمفرألمشبهتاولماعتوحيوخقثهتعموبه

وقلتههجرلناكجمرهاوهـفىءوإفجهاالوياطميههيهاعلىالىكراشحتىحئربعلىضلشوادمار
هافوأشعارهافيهومنصارعبرقلنصهحتىوأظهشمساويءاللهجمارقالشفيماثشط

واالرالبابسصيوحكاالحالبدنضيضايخاوفشتس

االرىطاألصدأهااللهسقى3الخرأعرفهاوحدعهةاتفت

الوالفرأصبتالنجضافيرصاأالككنتفحشأالاتوقا
فياسلنابالقفيعنالكنهطاكاناابفياضفيضوايسوقالت

درحياصىيوجالالحروسهوفءسسيناباسليوشاايت

نجمفيراتسنخاأبانأملجحاغدممقبلهاعخدحمفلحامجبهةاهاوانجقرقيضوولدتحن

جاجلتحيدةفقا
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الحاجاليلاكارأومنامنأطحاخحنرتذاذا

ورومحاضةشالبوبمالوأشحبهاغحبدشادهـاضت

جاالوداجالنضصصتوىهـوحأالمحلنفنجهطنكن
بمألالساخخهاحككلشاطالكش

خأوذاممدارتكحألمايرحواالخارجوبعضقركنت
واثادةكادأتحممالافكهصدةشالحاخافتهـادةاظطتيدقبدفذعداقدمنم

يةروالدقباشاكباتوفاقرممفحأرصلىحتىكففماللشسأفاإلكسوءقعرموهمراففانحبالهيهـرما
اندمفىلمالثعبدا

دلرتاإلضة

اله3بسباريسوفتفجت851سضةناحيةفىلدتعطالفنماءسفارهعاحكدهمادوالبر

االولصحشمحضقعرشودنموليمممالرعرجصرونردنكالخانحماماكلرىدنقيبممخا
ذلذوممتيمتاوجوليهروقإتىمممزوجهاخس31الرسطوا04سةلءكق51

تهانوجتيقى451وسواجاذااضالناإوالبافابلحهأووارادةامخالممارادعلى
وكتأبيهاهاةعضدصىوغدارقالمالتخهلىءوجاصمهقسدوموروشو

لىلخف3701ودعدوهاقزوجهامنةوسصمذهبممخمشواماوحذقهامجمامثهورةا

ووممتهـضشمذمبأعانتما7651حكليدحمارسسهيتوصاورواسباصائلىلدشاكهاولمأسال

الروشيلفيكوليىالىالوكضكاحنرىلىمع9651لسنكمتتحاواندمماأقاألنىاالمذهب
وحداحدايتنتساالوسبرأسلأوبعراهوكاايمىةرفضريانصو

الوغودابصدءؤااطهاسمحححمدحالمزأميهاىوكرمحهـفيأررقدبالتلنبرت

الشقدسىووتارصادتجرغرهـناالأبحاهـرىايهاهالوانبناعصوال
يتنتوةيفرنسوىايوااافىحمتءمدشالاتالتوفىاارلوتوسديشدكزظسصرواخ

ادكزليهاهسحما3اموببشاطكةلنبثهرينلمهشتطحإحدترفيموذالشقبل
أبدوممهـتكذصباالاأبتنهدزواخواالهاخحقينةىةأصالبهاانهرحواومديئى

رأشضكابباالرورخزأواعرااكآلهااكنجايإبرعؤلىفوالمه

لنبرواوجمضصابااحةال

0381يئو481سالبرهيارلكأوجيرادعبىأالسهاوكى781وخسولت

ضدرطراحالصضراوممشسيلحذغشورشفلكسنااعكلالىهلخارلروحهاهـ
اأءشكهاوعاصتهااللهاطاحبأسلمالعىصااددزورلوإىحمكلاالاإصاماااساؤرارس

فصفتمثدةفرداتباشوإطالقهامسدرحسارهـتامجنالاالهالمجلرخصأدوجدةبعد
بهوللجعاتحينمواادوصارتطلغفتمسيانادتيتووشتراحرمحدواكهـاساحاوغيطاا

ااسعربسقوممعحممبولدواأاحآسشالت6دثالمىتدمىنصءهـهـشكالمجكالملةفيه
عليهاماحبتهورالصالويياصصفصدهموهمغرمدينالبدؤ1بهاعتمريقلطراؤوهمهمرعشكاما
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تابحووجناطرمحهانضوطداضشنهافاتخزواظطرجافيهافىنفسهضوطرحاحثوأطالجسا

لنداالشفدأشتهرتغادالجامحيذذهبهـوهومحدياالىهاتذهبامذفىءهى
1لسعرروايتمنضفنصرفعالالبضااحثسريقوآبسةةلابعصقفيهبيتاظريخماتمرف

جمقباثصكقاطفىخمالالكىبمترالمعنينةرحافيمكريءكروذضيةصتالمذكوربنهاعرلمبعي

ثاتنماعيلةو7581يسخضأحيرتثيوبركتلذارحلىطبحوقل5581اذنارهاشتالمقدسمة
اصهاطاالىجبىنحبرطعلىوقفوافيناأنسدهاوالكابتعميتلمالخهالهاهحاومحلال

حنقاسكوخانرنبل

لمؤبععلذأتأصكا46401بأصمظوزإده31اسشخعىاحغلتاعيقسكنتيهانيئ
باذالبايملناسساوأمنكيمشزوحهاشوتابركالرشادااتمحذسالوتعاتحادكابا

المدخثهحهاقماطعضلخساتقرراأنحكوحمةاطلىاالاحصدنالىصارتيتهيطردحاصىكاؤليىا

كأحركرالةأرخشافدحنأبالمصجماخهاحنوالأتاالالماجمابلألطخواتيزأياباركنرسكضأ
اإلولاالكاقيصضتنىحكوتجتعذاسمبرابعحمشأوذكرىاساالبهاوالدامحاءحقافىءإ
الممىحمايتبيمافالمحمكلرأتمأنأحمهأطلبوغاتفىنانةمحنماكهاحبساصأشذالولم

حدابالصادزوفرةاكمعبوأقصالحوادأختاملحماتأكاهسكلبقعتنتهااصعلالفلم11
ليهااظرينناللذ6طوءامحذاجهاهدإءرلحكلفاصرفحلماطركؤىفىفوضحت

ألغاراللحهكاللياضضالكةبل
44171سهكستقيصةا6آ4لدشسضورصرولهءعااشكلزأمنعدعرشحلخرمناهىأ

011السولحاواحمهرعالرحالاغحعاالودأتاصنوركدوففاتالجهتلهلىءىأ
اإ
وراللرنسامال3صوحصوكىاالصضراؤلءشاعادلفتراهـوأشثايكىأ لهحاأ

عشدحواشديرةمحتجهىكاحااردوعسدوقحالورأسالثاظاممكرسليالنشإ
افىماهكنرلدارا71سمجنولءوملىديمريندالكننطراغاحيااوأالواللنشففااسجااطئج

انثعالمحرفادمخجاوايمفىااللكلسىقدشااانوروألسوؤأخولضان

ومدعركضربحرأاإسرثالمحعوقنهالىتبحساسةاءعرصعفوسعا3وذلئةا
تنياىاهـحاحااكاثثاوأكاحرسادشدهالوالنداواخعزاويرايواالمحامحدقاولبهوة

ودصئهرةصذصأ0171مو7071الفىورالثياكؤانكلهراوسحماحاليع

وألمجلبأصىوارالمدكةخىءباطلىاالتلماصأعددرفاثاتسثمانهلعدأالبطاطاالفى
ذوأصابالررآقداشتنالخهثنسالذورييناحزبحفمولدأرخاصلحادوخا

شاباالظوءءالنصرفمربلسايسهوتىاللوتهمبمماوسقوطهرقبلنوتااحزبووبادكت

ارتومحححردحةرتتيويةحدرتحورافأقيريلةحلىاضاغابااالانحثمادورخحواللهانهواللركا

حاعفاعئاأحميرءثأاداخعئاهالمزابيوسرةركةك4بهيرالشنددأنجاشهاا

الىراراكوا371أنيجنحةكليهافىولتىاسسراخاعفىتراحافاعاؤكواربهـرقىا



اتجرأكبرببلسوقياعتحنقمونوتانكلقابعدتاخيمونتفررأنءقتزفقفوديدقب

فاحهمدختسيوحهااأعالوزدكةفساعتافاخافايهصالغهاالبناثزيغررواأنولجاعوالؤلا
بروتتشيالنكترااخهتريرصالإيرضثأعنخاتدتىليبلكلأنأصوخهافبلواذكنهكانش
انكلزاستصرشفهااليةحووسشازطكهانوديضواصولكهالحزضاحنضليدواتثنبال

ودبكتاباشادالعصرذللتنكليرمحوقىكنادابالألغسطىالحاءالاايمماكسألعلىوقدأطلى

ثياماشلذهورةائلحويفوسوقوروبى

فرفويقملكةفاايبهسنة

اظلعكلثراوجهاويسفئ6661شصشةو61مالحاسبايماولدشمنحالاأنخيايباس

اطاراحترعتاأنصندماثجرهازرجهاويسالمؤرخينوروممسبعحالتلدمة33تف161هشة

مهميمىشرواكنبرأكاشوالآشوردااللذاعنحماهاكرااتحشثيببهـتكات

امارممسمحمهاحمساشمعفاتمهاوومتالذادكرهاتبمالريالوكديالكشااالوإسبهو
هالباحماهعيهماكايدمضحذقوثشكأصممشضلمحليولصاالةعاشهبطواكعدصالموايى

علىالملبيوانناظاصغزمحاوثاسكشوااودوتضالوتااسالثأيمعضحاصتزكا

هرمملروتليرعيثهاباظامحدتماكانتخهاكوروالمذاالأكردنااكأحدموصارحماهوضدط
غراسالفكادالفصراعرفشخيثالمالتأممافأعسلشيادأهاوخقادالهامسفدمؤادبرنحاحمخا

قصرورجعتاأيامنحخخغرحميوطاصنجءباطمححهاكقدالالاطهاوخ4كانشؤت

بلويسرحاهاذلذبعداعسمجهاوتخارثهعضجزوعتملكاثالوقيجثالمديرلبالطادا

التالثروحهاريمىثؤثورالشوبعدمؤيلب0461وولدشسنة861سككثرااإ

ماناحصهتثرمدةبعاارإسحنةفدتدأرايىرلماأاالأقا3461خةمحنى
رأتتجابمنواياؤاراررجلهازكلألهلوينحمابايحلممناريسالممرد11

ىكؤعائلةلعضرةيواليالجعتحشربالالطإزالكهالمسامرأولكللىوندأبرنسحا

أالهيصلربافتأشكلنمةالسويصافرمحيالحىحرينواكتالألةيواالسعابعض

ةرقجيداتديملكهابادتذالخومعحالتأأعربرندلنحكرساتدلتىا

انكلزاررلمكةاإلا ويرحه

حص11 هولحهوالدأماتارخ6351سخا91ارأصاحأحاساثتهـءناصدىىءو
كانتاشومالخضايالرلاوهى051الوآحروناسخه051وللعتأغاقامنحو

كنميلنالداسبلواكتؤفرنامحالىإمناركامورتاشىارثتىتحدااالالارأهـاى

وجةورةكفرنساحنةاؤقيالىاالصوخزوحلمالثاعتولمار4151سض

عزينمضودخاض7351سهأاء3عصنةاحاسدتالمحادةاالولحميسفر

أنساقسلوأمايدعلجصاالمضاصلصواهمصوأذاااسكءحىحااسلمهوقدتالخحباال



أححبهاعتىليقااالزتكشالوأدوشثيلمنيزلنئهةمحىممشرنسوىالبالطالوكها

لتولندنرفىأبناالورديسامىآخطحفهـىأنامىدالكرالنيالفارلحمناهر
اء73خخرسأواعفىفصرالرأكؤيةاينبحاقىؤجشبحضثشتلهاوتغلشدادعبتؤى

4ولدقيقاصداورمخبرىثرافغلبشاسنممزطلقطهـزؤجيأنصدهبالولسىاعردنياا

نتأشاادخهاوففكورضدهالمزاالسالكررشسباكانحنةنعلىولسىالكردفيا
نثأصنزستمراسحدهياخ351سضلنااممور53يتهيفىومجنقرىؤغفربعزالمالت

صلحطراةالمدآالنوحهافجهكأزحلىئاقتياشسخوألموهخهعششقدكزممنعرطيوقعن

ااداتكاقىطيأللةبصصياشأنالتومحندوربمبررصكرةأبهببحنهعؤكرتجلهزمحوجعها

أؤدكنينشجااللاكتوجبنادنالتلذايارمناشهرأؤلغركراوحكمجصرطيبراالهـزيبرى

اصرثةنالثكبعطفارعخيمهاباتخراشأزبمأؤرحزوفىاشرعيةاأنههساىوألنة
611ءابمرأهزعدوساهاءمادبأخبارؤشىءأاالدخاةاجمطشاكطاباتااتاالبرنيمىولدت

الاورددامركأحقتأرشثزوأبجحمقباتىعدصثماطبصىيهاأكنحمورلمجنلىالىو

إيهالصعتتااأخهاخةأاآالفقررت6351لحسةيرخهاوذعنالفحصجلضاكشعشوالد
رتضدالسرداجهأمعحتىالالاتىححبمىوسيصاظاصاحممامئورسىهـيركوي
شفالثوقأدعىرإلصذشتأاالمسقصحأماموصوكتشنداادملماصلمالامملأر

حالموهرأمحدبنالبحتاباقلجقعشاأقاأخهاكشقثارسماأهسنوممنذنةفنبتمأن
لمكينةاببرلمجنهاساتعاسانهىتتنصديمكلزيؤجبفسادشحكملهوآبطخامناهرممماؤحهافئبفساد

حاتوناالربااوبضلتوتتلنافيىاسوأالماحالراشمحندقطعتحرنهوصاتهقوا
خدؤسحمفشططالمته

نرفيطانشلكةلبراحةيال

قبريثالنجهدالحانحيسفركانشانجةا41شبلوقلهمتوراع67صمنهتصحورت

عشرسنهخىبراربنالناسؤحششللهرالمقزطاسميوقة1ألاأعطادهلالولية

تءاحاءكسعلةالملذالثلاةحمؤدؤممأألموكءألةحيمنرةذكاةأرتا19419

وجتوتمأيوذالثفىبذذووحالاطفاعثرونرؤاطإسرةكااخلىذهحملوممنورياةاص
رطلوعلىيمحلةحمطوقعواوممشا8941عضسخضاحفىاحكالنتويصىالناسنبعدموخشالرل

جخائمحمكليابوأرةأكصالملكهششديراوكالهاأشطتهالقدافعيلوقلشفلبالا

ايطافاكبهاضدااكمالمجاالحرو

لىسانشتى

ورودواللةصوقتالخث7331لضمنانجوووشتوحفيدقدكرإلشارلدوفإكاو

تدعانتاحاخائلطهـبنداطالأفيبمولحسبهدأبوص6831ةارسا3نافباسحيى

ودالمقكرضأيأتبابلتدأنلمحرمحاالروانداعهـابنسنالشياسبعسنهزمولتزوحبهناتخنابلى

اتدرالمننورك
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احهأقارنشصشالمتضلحاوممشاطفيدأبغضاشدحخراالأصديماعضكأيجانوبهرأالنما

32311ولدسنهامحندأبرشولنلفخذشخسموأالبلاللشاواداساطاالبئمايهجاا
11دحهثسسأضااديرسضسماحااقىالىوزحطحزبأيحزبببنحرداهـرعهاببيزدشسما

رالة1ضعممسممنومئانءنحدعهخنءرحؤأينهـخااى2مالمألبدقلاح154

يئتمنبىلظاهرأخهاكرواحهاستعاقمادسصوتلقوالمفاصادلثراكباالشحأروأل

امهالمباوصحكزلدرونااولدكأتلسفابىالنلأطسحانلكااأررىتوأمامافلاغاحسدها
انهغلنوضحهفارأووهوأحللىوكادالمرالبااصلدوالجسراليلجماروةورزءدانما

وأعارجةاتخذنذيخشايرإلبلجنرححتالذهـصصبابهالهـاعيخرشاواناععنا
تماتىسوسااالىههـربتذقدألعحميرناواذاجماااىالألرافىء431النسا

حناحهافتئوالألرزثرحهاقاافرتصجالساأأحرتذتاءببثاحهـىقوادكوطاذحع

ذهياىافلؤلمررأسصاغخد4وءإاور7صيماروساىاحألراداونذحدأمااتاسكاأتا

البدعنكركسالثحالشاعرابتاوتالحدتهازوافوتحألتاكونهاساعبماالرحااونوأع
تجعتفال3631سنفازخوواشويسايانماشوسطدتاسهاجشدقرشالوتاياركالجهاا

فىهبافىحاورصترصحقاالقاحلضأالارثماوالثمخورالالايسيراح36حنضشةا
أروفاكاحدبالثةياتبرسوآوؤوهثإبعوخفيوجتؤبراس6ورساكلىريااسجا

اأشاطراناواناإخافلمااك8سحضتحواحانةراوالدىكالشرثبواارلحورتى

فاسحنرسءأولحللتثدالفخودبمالحخهتلمححرحمادالىإلحطرياااسمابعخغحاومماالغ
صخلخوبسظونأرأىىنهكأثاالبدأساففىقالالاننآعاورورالسالا

خهبالحوتحورنءاللتاثردتءنحوأزسانا1فرورالتاحهاررصمجعاتنح

دفاإأوقىدصولمدلىأضارأللوكاصدزصاءامإكااانصقىحادثارهـرددورشارلذثاخضلم
الحمررهلطهـاتتاالحأرسالمالكألسسصءوالبدررمولذلهقاليهماومهءلمجاالالضى

لىايشهلطراعلىلموقناادأصخهطصشبانرسافثدأكاااشسعسإفآريمالثحةمخحشاا
حااتهقض

ارتصشرلونجت1البلىمدممدخةبئم

ورفئقىماشيياوراسليض13صرةصوتجرح5341سصر31الولشكر

أليومخسارونفثاوليزطغاوكنروجوتد4141حهرواالوسءاأتحالفهسنيههعدد
صشهـاءلىشاواكأاغاسزواتحاولعاوزرودبعاالاالتإعدألإتزةرثايرىلحطا

وجبأالشأخال1وأقتاشأصدقامحمااالالموفدهداالاصالحإخحجعالضورالمأمحورأالدا
اذاتأصسبرصواسأبثر1أدكألمالأاأجارشصرركريىركرمحجمااخنارتايخاولء

لصاعيآلنماصهآكهدوقطعءصاأصدفانكلايوااستمانالفاكحمحزمحلعارزفاللموأخلى 11
كاطوااعصكزهاادالرجتطأخهالاومىددالالىلمقامحاالدصمرديمدوأرسلهسا

هـوخررضعوبقوالناددذأيرجالباليعددهاازوصنءفىحيلضتا
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تدوجلاالىحرحمراإحهافىالنرلماكأشصسدأدبيطحماووءيراىدلىدوثفلمالاصنشخر

11ارفدكدالااكأالثعافرأامحعالضوئدءيمولديرعبرةسمإحنعرهءماكماحالر
ءحرصكابالذىالنهاخؤحزاباامخىاطاشوديوالىارثويرطلماحساهـغهاضأشواعحمصأنض

أوالحثشإكأحاألمواكألجسءكااليدرزيناونءودواراوأنوواواخسافااايسر

ضشرنفئك011شجوآليسأرآخعصحلرممسبرتيرأكةوفاشدءحهـابهستفوفونماال
اإلهاتصلتىاارصةنءركاكالمصولجاعلى

وبئمنزهـضورندحك

الفىمماهـوعولينىمترزوعىىاخالحلاشايراواخاالسالرمغحكانشأ

دهويواالمراخيمحارأىفضكهوالتحا5أألاعأخمانهـاشويىلصواارسمخاوأشرا
عابتلتوايهـاألاامحلنعاضخمحاخاهوأبىاسكظمبمحدخهتروو

مفىءحدهوسالحهـآضفىكالمصؤطزوايكأسيوقىصاللىسللولهءأفىدهـتاوكانتحلداال

تهرءأتاالسمباضصتأايآدحمعازعطشاوخلنحماوانزنرفوأدشاخاوسثحالننحىأشعال
ددءاأرالالدولولولهوضايوءداوسالكالشلىءرمحاورحة3اصفىإواللتطاشاواللء

احملىاوتحرتلمتاخالفىموادعزسيركماعألزحنتإورآتهحلىاياتيذكلىطدتليزامنز
وقرأضاءشدررسخفهـناذافى3اإءلقمحهاوةالارطالهـاتاحأفأطصضطاعحهأىا ما

اشديدةاحةاالحرانفسهامنلدحدحارحماحاصدتيةخراراالبخاوضفحسالمماتحسنأ

11اتحعفاهامللىءالتعالالفياواةضحةصمادايذاإلؤرىسضآتتاكضراحممفالذلىا
أصداالطبأنأألتنوشفدوثخالءتثحاأفهمفكضوانالنطورأسنثاحاالحلجى

بختتااالدنتالنهثافىوتاخأصحراحآلدحتأناحهادوكارالدفىالمادرص
اررتمأشداالالنتهماوبا4إمخألنرراخصتولانهاباتاتدهالتمت1حاالشصدخاء

الةقىلمواءاصااالاءااراص يمحمسفاوصرررورحا3حا
ااالفرصاخاتحبهالخهاراحزالشدإحهزنتينرحتأهاعنال5571سنةوفىإ

الىالاحيمعاممشاالفتاسشخملشتولملصماواوءأمحأخدسكءدبثوأسءكضة
اىاصمواارسفلدرسدتخرجاذصايبركحؤتوبعالهاحجصةخرىااسثثهفىسالرسا

ااأبراوأشدأفذهـاى1يركاطلةئوتاتالالماثياالردنفصتاحلذالثألال

نكأتاالوالكهاىحارمحطمبجماداايماوسسانفىفرللءنلهتسلادرسهـ

الدناالصاتأطلمااتدداوأالصطاا حرررءدومحلهسريركأحما

الممطفا211حس4أفلكؤرفلدوأيدراشن4حبمرراطهتط5671تسص

تمطهأنشرطرلةاآكالفيماءأراخاصاطانررلىحهوالوحرااصثوءباجارحدكىو
اونتايماكر1احمساأقربهراررارالسىخءافحصألحئراحهاراساوبههكافالثل

احعاءالالحؤحهااروساوطقيتاماىايعكافوبهاالوأسحكيمصواهطوأبراكرمأ
ردعحهعوتويحالكامووانحكاغاتفىوحىأجنياهـاكماقىايرشي4ءكاالوراالنانبرمنا



وحهكثيرتريلغاهحةاراأوقاتاضفصخعتولىفياالحزعلىنبضمنأذواألرناشاهن

دبنهـوابموماغلدانثرحأخدتحيحمفواتهافابضقاا3كافاأصدمضرأوفهوك

واومحمائتهافرنكاتالدراياحكلبررثوالىاكأؤساتاصلدلفاصالمأقاذهشهـاقدبقا

أمبراطورةرسلتواابرصدتببرصديختوندوهلىاتأأكترداالاحسرطاحهاعركقاكاس
أرييهااليهاونؤضشاتدعوهاندرسضيكوأرساتماعبحاالتعاأناايهاووعداالوكلءسوسياتد

الطلبهذاففسأخرأرستختارهاوطبصهامدلنىالروطارلحزطتريدهـااىااالبرةدظ

كمالةيوعامنهمهاوأرسلللملسهاعكسدرسةغاساغضلكاأهؤالكلإتفاجا
الىسقدرةدادالدرسأدفاتروايراتعنهاولبمماليايافيايحىشرطيةءألحنرايصنوعاغا

سنه86ممرالممنوأاأل47لميعهـسةرافقماأن

ءانحاحرف

مايألببنضمزكابناعإأسدبنياربنضانجةحبههخدلء

والكرحدالذأااآلييسلمأدناازلأمبلأصسؤلأفىلمايمولتاصلنبىاحخاؤقىةاأصؤلأ
حماطئسماثلنائلةاطمةهامندوااطاهرتوكيمبالمادلميةااوصبىتوفيلأننى

ؤلنجزالرةأوهطؤفئنمواوالاانحروكماءبئعافىكامحضيقزافىدشابهتا
اوةفىناوكالخحىشلمحوةشاههـأنهاحادكاودفىأبوهالتعتيقلحهمكأر

ااضارةدتثثراوتقروسهـمالهعبشثى3بمرضافئقمصالبهارراأشتبمالرة1

أرياتاثنحالتوكرماالاومحخلديثاصدوسماللسلالصياكمحندلمابلالمااشأمالسا

المالقالهرواوفءغيرتمطىكالتاأضلىطيهوسضغيوصياعتاححرااخاماالىاأاسأيخرحصها
ثتذدرقداثصاآالرجلبأبرطاكهلىكالستبنحملوعثحرعالوسماللالصلىللهاولربغ

فىقهمكحضرجماالسالدطخخوتتحوخصلحاالىكاالرحررحقدؤوكوممذهأرمارعالينا

أمحكأناشهـوفاليهافارحمتحسذالتلمملمتأاالسرمحتمحاكننثصفركنتثاهـلوعير
احمدتستأحرىأنفياهلممافقاللبأااأياسانحمرأيهرواثزكةمىكتعطىأماض

لبعيدكلشرسألتبكراشفغاحآرلمحدلونهـفولظينالببكرسأحوخفيألانفاابلهفقد
صلىلنبىاليحبهااللههذاررتحالقابأبرطافتاليحاجقرأخاحدألويفأكلعالبعيض

إهسفقالعهمحيباصنضجرقغرظل6رلذضلمااهلثمربلىسردضممهاييلمتصثلها
رصهلاتهباعالنيالثجرقاخكلشعمذهلكصماقالبثنقرنرحلقلذهـرااسثدمنةعبيمارا

اشحدثو3ارسوالصلىتقدمرامافاتجزااالغيرهفايرطضقدرلدواشالكأ

اللهصلىاراحبفاضصكاليسنطعأخبرطيوقدأحجايسحرةقدمءرثبااحدوأ
نبايثىناموسااقبغشرعافلأمصاذقةمينشاوحافرارحكادرأتورءحاوحلعوس

تهاعدمالرأشفالشمنيصدروابافلمؤيقزأنيكىقهمهاةصالوشرياومماكزهنوأ
ارهحجاوالؤشنماتاهاوالدوثاتأباهمحاشمعامحليهننحماأرستروعرضتوسلماليهء



أهيمابرادامكيثهأولهفولرتعرفالتوقيلخسترأربحووقيلسنةءرهاسنعوع5ذذاك
حمحلتادبئويسدحاشدأاحاءرااامدقولأباالناأسدبىعروالشللزؤجهاكاطلىو

3اراللمنعلأصداللهايكصحزأبضرأللملتاتعتىوأخرخدثذلخخهفاسكقجبريلسبأ3و

داطنمحرامحوتئحانمحيننلملضيفاوتشراملحالمانقواكاديشوتؤدشاطدوت

احاوساالاألالفالالحاوةقوطاأهلمنصوسثعللىاصروقرأوكشدلؤفلفيمحاوربنا

احاعنمفالجاعكذاااتاتلوناذابثخمبرنحبطأنتجأنتطىاحماأبنإلقائلةذلتبعدصجصضعد
غسقازمقالءاحلفتالتلايسسنادءلمىفافشياشزمهـعيفائيلجر

ءستأأمابناإالصدفتالالقااقىلمخقاتمضشخارهافأنمقالقاهلأحفقاففعلىافياذظ
اارضؤقهـاءولمالموصدتامىنأول4نشخفوبشيطانومامالثوأبثصرمانه

للهاسايبىعخدمجبميتدوكمالوصلتكونحوئهالئفتوضاثاهـيهقوعيدأشالىوالصثة

أالفبااتاةبدومشينلموثفبهأاقبلعيتاوعؤجضوشضوأضهرا3ء3محلممو
11كأءكألاومماحافيزخاكصوسونشقوفبالجوتماوكرهاضيمنجموخوقيلأإلم

11ثاومىيروبعدآالتضديلهدأشدأوامنوححياكوهأبطاأقاةلمبقبولمامحالييومحطمت
ارلمعحتمتومسطموفاءخدخبىاءأطلالأقادألهوروىششددتوقحلبعائثؤجش

بهدالددجررشوحبؤىكانتأيضالمنزلشزلنااشاووورلونأقؤهـاعسواس

الئاوأسضماالمارآضا17ءةخدعدخل3واسحيهصبعالنيلمرررىاايوقال

اتصاابمؤفلحهاورقابنيبهلسخىأنماالحمذهتكولمحنبئرححوأنالفىصلماةخدمس

11راةاحمأوكحمنىالملحضاسررتنوكحتدكىكبراونههـشجاقصىبنجدالرىأصدبىبنا
اذثالاوالناطيأشهورفقالميسرقنقالىآاثويليمأصىحةكرخخدفالؤلةواال

بلدفذدعنبىصشاماقوهـحصحماحذعايمأكوشتىيادمءأشدلنوسااخاا

واتوذلىوءودىاالبدصاتجنلآحدقطبأتلمنملتمنذقاللتحاففحممأوسخربروسمآلمحلها
نهصباثدالوالعنخبرمالمطقىسياتتأشدوازالتفىاؤزدنصراأنصزماومهيدر

اخدحبهاكساخظاحشدطاللءبعدوصفخديبهمنةط

آسيعوطارصاسايكرهئقسقهلىمئخبرتاا

جححيكوشهكأويخمماسيؤيىاباناحلى
محوجماأنالريةبهيقيمالبالدضيامورويحلهـر
ولرطوآشأواهمضهدتماكلخشانثأالإلليت
اهانجووجمتكرهتريقافكافىرجماف

ادأعليدوسمهلاصلنبىاايهـااذهبأريدوالىاصهفادتادعطلحأقالياتهأسنأحهىاوال
وأتدندحيههاقاط

غيرمىاتاقضمالنزوماردثاماااصرلللرطبا

أكرمحقاخاسايأتأالااصبثخبرهتدمحونىحضدص

االناسزريمنفيهلضىصتبقدأصخهـبركأ
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ارابعوثالىلئاجبررلصبرهيأتأبانا

رىسوانتناخلىفريااللهالتمةشترحزشاألداتورزلمت

راصحاالاحمواصايرأعرهـمحنلالنسلماكطوأرسلس
اخعرالمدوابعالىاصحهشصعبرالهـحارأححىقال

اصورابتءاسصلتورةءوأجهكاصراقأتألتأف

ايثرىصاصدلمبطرديداداخلىاستروغ
11

أعابالموابندوا
ا

ألاهحدلالرانءالمهـلىحةررتنجاماعخحدحرو

االليهادحياثمالالححادوممااالجمألموحناطاأبراهـيناللىلمولانأالنت3خدثوح11
وتعالثالألححنرىايىرللهاريررانشلئاعوصفورسحمابلمرأاوردأكااا

أنضحهالبالدحاالبيغارينبهاذاوريرهاروبعدوكا4خلثالمدبهءرزءأيخمازجسعديموعوالنى11
لدمهـاسوزراالالحواباصخلدثاسورابئالسأاهشوللالريرمحدراليثهرحألرطأ2أ

كوراالمذارينكابلطاشااأكرنيذلىويداصأدالىواوراكوأمةشعد1هـلدءاءدزاىدءلسر

اوأحهقتلدصىانصرو6هـاداداقلمنذرفعردللذلياحوخراسصهـراداللحرأفحملفالدت11
447كة4داءدد4فاصكاصحأدثاندألأواو ووبرورصوالمرفىا

وناعبقكاالمامحدوالهـوخااالصفىءخكاياروهـيهأأاللبممبمحسنحصعرصضلمااوحجرة95

كىااحسهـخفعروركارلاطصشسواراونابهتمررخدمالياسحهأألواصاولكى
101االءفىااتاحداكركالءااداءكاااللألكأرخا صرلهـعوءوححهمحءردلدكرووسحبطلمسالىبمحاو

حلطانااتدثندحىحاااصاموس6ينإألمحةاالهاربميناااءلمداعحااعااأشئاا

أرلطارفيرااالىضىومماليهباحرالممداقى131طادىادصئربلمذلمعااثلرصجالت
الديندطاروريرهاومريقدحمباحدحمااورويرلثدااصاكمحدداذلممترسيستحأ

ودجحدنىاارادمةكلدأسنبادكأهملعءأمحرطاااشانساتاكآثووبافاويرى

لزكأيربلعوماراراشدسارإااشأخحهرأامانررلمكلسلرفاصىكالرربعثدحهمشوعسسرالا
نىساادوماردادإشأتينحددبمإيأعستحاسابخانثاآباظمحماضحداخاأ

خراخايىءاالأاسعوؤودوانوادثاادسخهميجاخوألحسدصندشمفانررالصرحهـموحاارأرباب
السهـاصثىيخهاالرعنلدفئاانهخوداراصنلمأفىنحوأالعاحماحكاشالملكدخاهدحل
شلثالنحثاكهااطالوقدنحافألاوبانعدلساقمنلكحغاموححاب7ادلرعحاسبموأمالعا

االهالىخبخىإدومرد1رلشوااخيركرمنلبههاواارونحائحنهاتححراالنىثاوركأو4ستا
كاواصهاشهذاوبازباطمدءالساشعهـمهـمحجتلحاحالعظالشعدكالتافىءمكبن

مملكتهاالضوشكهاوأكلللهاضامايىأناراعردنخطوساخممورءاسأحمدلحودالملى
عاليهاداسخأل
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11رلمنذابنحانفباالصقام
ياررالد4تبصأدباوكاةرممالمحأتحيودكاوأرتهادسءدأةالبااخمزءزنأا

مغصثماجيروألمبايشطرأمحفرشتهاداتكأاذاالتوكاحاهاتدأفائبدقومتالمسي

أالعزانايهوفلدثلىءلقيزاصاالىحجمعتهارشلىاححازخلىرحهـافلجثافيإتعبلىىفيرواباخلىا
اوخماسأدشهيشالطافلدالهإصـانكلىأشاةاأصكلمهاارةأحداالالأادشواالصى

حهجاالالاوومىمدلناأداخيأسرقاأنضامرسوقلانحرحرادااالوهزمطاصاالأ4تبالقالرسصا

أسعدنكرحروأسرقذرربنرلملهاحمهحسىلللروودسرحباتدوالممحالتاالمنزحهاعيىوحا
أراحاالأنأتقاتمنهاكافركآحرااملخقاحرقاأنتفالداداأمتقاءحرقاأيهنفقال

أالطيوتفاحرايالمحرهذألرذاكلحدالوتعغهمانوتالاطأعوالتحومرثالا
11شكاللنساتعاكاوشطقهرةاحثىنهاصصاخنواالصاأدذلملةرأاتقرأالصدىأهلد
شاكأنتهولأمةص2همتاالويراجمموآتحشصحرإلحمدانهاك

الحثانعرفسموتةفيهمنادافامىالميطاالسوسفبياف

صصفاوبتئاتتقابثيصهانحاللحوماريافأ

قولتحهاحستيخخدراركهريدفيط4عداللهافقالصعدقاتلى
وراالدهـخاقدأسإلتبيددهافارودهرالان

امامسروالنحرالإلواعدنعاشأقأصدلبس

اقالاأحلمطنخلراةساتأحلىإافىرواالوحمبمربدبهعرلورمماسعداذبيناتنهحعهاة

أتتالنتخثاهـكلوسخكونحابعأيمنخيهكأتألبفادهـكطىقالمأءهـقاءظانت
11وردصوتزتدتوهمدولموذوفحنموثمبحاغوالإلكباحدهـراتراتكاشالدهراكرول

أشاتقاؤراثتأالإحا15ءحماسوشص1كرثاكردآلمالاحمؤطرهءوخاالععااذسفاط
اعندمهيثتيهانخلصبمحرنمعاليدهاصيحعالرانثةاعدبعمنرلداعأالسلرعاثاتص3ليصكا

يماررمكرمحواوملمأبذأاليرفاكا1ادزافتلالمدينةءنا

قيطبنجعذرظدبننجهنماحمل

امحكانتلغروواظمءأصبلىءالواصانهاوسخليمءإنبممطاالدبسسحا
أحصءهكخرتوقوالميارذءالعماعداضتظصظأبىمحعدبنحراااوصضتائدبال

ادىأبرقلياطفءتكاطاأمثاوئالؤشفرسافتكالتالمينكساستثدساحيالحرة
التامفخوحقىا

حماالعافمناسيوفعتءصفمتكلموأاأدموعلباحودنأل
نمعايداالوناحتوطرفءدأوذخروب01مسنفكم

كاالسفيشيداحدومسعدوممرووممالذحرالعلىاا
الشعالجاحمايحبالىيوثأعزةتاوحؤءصتذصم
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ابفأهاقوومنأ
أشالموأمنعمامحطىكنشأبمبأبينرمانجماولاو
عبملمواأناسالتلىأشقنانناشونرااسصفال

انهاتحقطعاذاححالممارعتالبدلالالفوأحن

ءنبهننشيرخقارداخاق

كأخهالماحثتاصلدولهرزتقوممنتضالهاوفروسينانهاواأاطرهاحباهلهأبيهاجمهمنتا

طاجأمحمداونبمالالباويؤفىابغفىاخكلهأشيعقدالتهسكبرالاارارلخسص

برؤسقوطباصطخروفئهلحقهـامحلالرأىليلذصنعرحلوتنبهنيرساوعاكلبطهالمأل
وجتهظهارذكاىفأنضدكهاأمعناكوحماووضحتجعدنهزننطنفىاراورنجهمربلبايوهالاا
راأصللطاشدشالناالاطرواكرمىالمكالدأبرهرتعمجواوشالالا

اصضصللحهافياشبنازرتخاصباضهرأصنمتهطاعصهـمحوهراافيمنلمحفرح

وكتلحاخريدلشحوفاروصارشافىاليلتاخيضاءكالماأبايموكأسما4عامحدفو

دوالجلىاهاريمهساوخدفشكلترؤبالدمانعنءأالعداوشغلتدوشاوأرأظذآلسأوتيا
4سشلمولكهما

حمهـىلكندازودالاخوالبنتع

فخهافىشالحينادااالأتحتيرواحسنورقبافبهامحآتوركااثؤضحرارشأكأو
ذاامالتهـاساالورةثثعاوفاإدساواوسيلفيالبارجمااتغوفوحيقابثاكاأنخعيو

نهالضالىزنشحاوأكأداتبخاي11
منيعهدبطاراللبنبصظؤأجحادينرشوقعتالزوارسسرنرأرزلمطالصاماؤسوحفىدىواؤاقالا

ثالحعواءحنالوالمرعويلطوكرسلىارلحاذهـيقعلراوفىبكارصهظشأخ

بعهأئمانارسالهتهايمواانشارساحمذمنتشهكالليارصدرهنازنرزناصلماكاهـأماسهـمشؤدا
كائيفرعزعاخااللمحرفتهاحاكرارومكنهإءوتدحملىالمحركينأدركأنالىاصأالىأف

البطاالنجرجالوشلوقدبالعااطحمسالنهخرخحتىئلولظالتحاماةألحاأمكاكلطمو11
رمنههومنعاونالشعيهاساأؤكزفالقريئتعكوماوأضرقاللجرزالكللصهعرضؤهـ11

فيخطذأشرفاضفحثماللحالروبيطقايواماحمذهاراوظأطظواومىسةكتفعراا
أشدنىاللهواالحاالفشجتههنفسموبنلفلقدكأطصتقدمىاياافارساةمحنصمصال

يخالطصرومكنضاالميرانهأيهاحاداللدءضكالومئماظثزخهبنىءذأراانا

واوقؤعنةالافاطاقواللهايندعنلمحاىامحدواوساححعكمبااحماللرالمييناصعاماينةطحو

هكالحكأهاالدارواظشعلنهلقالباعمنوقريمارسهاااذظضااالضقوخاآل
لوهأنالمسيدجيشكوراالمدأفاريمراسعيروصنوظلحعنددالدلوميووا

شبهاعتهوأظملهابيمهجتهفلفارسمندرداسالوشلطواألخاحانحبباخضقدورأوها
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رمامجشافتحرومافىىطبههواايخاوعخمكادمكفارفعئواصاعناخاماكئفاالعداعلى

كاسأظصاضانحهقعركنوأفتحشاطبكأميرفايملكرحياأحمهاالاوفاالونفبوكذالحاطصمن

وقالبىمىالشالختاللبااتحدوحساوقالنجنساالليهطددشاالالجواباليهميدخنماادنعظاشر
كعرناالميرااءأأنخااالقاهحمختمنرساثؤابرظظ4محيىأعفالأنتقبفعل

تمحرفىاذلثمحغاحملتانستورونجاشاسورفاذواتنوأنااليلأسيربالنكصنكيااال
وافصكهناكسلمأصورالاثؤورأختضراتبئأالخولةقالتأنتمناخهـالداحاثماللثيدا

تيوناالخلذدومارأيتباشأسيرفركبشوالساىرقدأتانىلعرببناشاكشمع
لهـارساأهزمنلمممهومكاانوقارازوراللنشاخولةمنلبماروكماعلىوعظموحماتخولة

أشأواللىالشهأضاهاوالناجاالوهىوساسنبهصلجعلتأخهاصمولةوأقهامنجهمالنا

دأوتسيرأاورأاأظرهـاتيخبرهامىلماليناأصدوإترمنحيههافلمعنهوجعاهـتسألخبرعلىوضشه
خانباسأحىكطرءأصدااأفىقسعرىأىابهتإقرلماتشديداوجمنهبمتأيشفيا

ايشحرىأعدالاأيدكمنذذأتأاكألرأدلفدااالتثأفنثأشلابأئأمطعنوك

يتبضأسسعيرولهاواليحمداالحرةأضذالشاأبنافتدفكخإأبدابحدأراكافأش
اناصامفبمماأدومارماتافعاليكوسمحالحهللهاصأحمبىايدالتوالبنأكأقتأطصحرلمحا
منحهراثحوقعةأصثالفئمالتهابأياماطهرمنمماوقاومنهـااونياءاسعندهقوثن

سحمصاتأخنشاادالمأسوتمىىتوكاخطيفحنوقاستلالصحشامحوقداالأ

محتكفأينلشركالالهماصدبمكنوالداوبموتروأمايرمحيواالةأشخينتجهححوةو
املاأرىلئثوانىتهـكنأرلحفروانىالعرجومحانراءأحياعبهنشهاخداىأفيءويا

ةسمحياطءت5دامحاكاتأرومخحدتمىمحاحكلوماباألساءهحدشأهرنعنعليكن

مخاااادااخاأفتوصاعةاوفىكزتكاذاحمبهاافىاالزورمخشتلةمهـرقشواص
ذاهـلنعلألفطنححتغيرأشااليلامصولءخلىمحتدنارلوباداءاووألتالاماثالموأت

خذواشالتبابعةإنجنولةافتالحسونبدإصنمالاحثرغغلقوماصدومحااما5مخادشادااش

لعربامعزمنعفنتهرلمهمينهصشالعتهافلامللعاهؤاءحطكملطبونصروأؤاايامانلىأعال

أكدةمنمموداحدةاوتتناوتمكرتممسليناالماههأحباعرشالتمماروااحسءعغالتا
كأعفألشأباتأمءاخهاعوداحشحئاوسكاوعاتتهـاعدخولىقتدقوأوأحسوصصالخيام

نفئاالخولةاصهفىالمحنظوشللهانبخقا41وساعلرةوعروءبحتورحزاتوسا

ايقومرماححطمنلتختيشواابكنفيتهـعيئفزرقىاشمحوالتحلغقاكاوكنبعضعىبنكن
وقسلنصخاصشااحمتىاصديدالتقتاعهـاوقاتكراوسااوهجمخحلةوهجميوقكصرشوا

تغولحشوهىوضروماألد

يخكرايسقومنحابناروكيروعنجكصكن
احذاساالكبراقوناليومممالرتسرفاللحربصاال

بقارجميدنياخاالمرةالثىأسركنرينقواالومن
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عناالخإفوكأشغايهمذاكنيخبرنافأحبربعدالفر
وودعناناوفضاالواآسزالقاأنهألروفلوكنت

تشرنالغائبينايقدوفهلمبمىأنتلبااإغيابأث
كأكانرهووممؤبهماظهمشهرلغرماللاضدكنتا

مأكلىاكاذايربوأقصهسهأصماالنوىتهاأالقانل

ماشوشتتنااففزقنلىيبغألسويةارشليالىذ
قمبلناالطالعفسافاثمنا3ثارعزهمالىطرجوا

ظوةدترمرااتشمقيدرضرانخاياواألن

عنىباللفظلاألصومامخئالمعوةاااليامرهحا

المضىكرقلبىذااذكرهحذاالنامرغيرههيااليختارلقلبأصكا
مناوانصنعواعنابعدوان01ساعةكلاالحبالمجقعلىسالم

ولمازحغشحاكاالسالمعالىالئماخارماثخننااليمواجعفواللهواناتهنابمشوقالتاثم
رورلىادنصمهلةن3ونحمقذأصلهناناماسنارسارحمعضرخالصكيمثجلأنطالىا

تلمبيمشالماامناتنتدقواوهى

لجفونمقروعاينامفكيفعينىنلذالنهضعدأشأب

المجينسكأسنأعزعلىقفعلىحييتماسأب

اذهوغسهونشكلامالبمقتيالتةطفطأفى

المتيئبالحبلأعاقامنهيقااللوأرمملطروكنشالى
جموشميشالمستكينفليمنطاتمعشرمنالال

ضونجمسجملباكيةضرارضىيقالانواق
وتعكأقطوصأيهرأماهـلوفمالصجمكلكلموقارا

بهاعقماشمبهـوفعرايبلهنساوصارااأرصقمنلمسجاكشوقعقلئةلثاالمرةادأسضرولما
إنتدشاأرالهماففتامالمرقنستافنهظكسالحهاوأتمالىأسعشلبىخهلفرط

تجلوكحلطريقانتصبلغحتىصاروانمحةءلطاواعايمنتاالعنهالحذاهاصاسبهاعتهاو
يمىكتافموهههـنئدويقولمناروبضرمحدقينوأدةومابالنذواكصنوافبيلقحممرورا

اقيهباالمجدمؤأصيررصيننىاوخعلةقوىبلغأر

خدىمعيناعلىكنوياثمعينىحصةءوحزفامامتفيافلب
العهدكأعليممنمارنمالالنحدوخوىأقوأنفهـلو

لعفجتدملكايدىاصدوقائمااللمجلافورنىأو

االكدأعظموغىاومطقموأسقيقةاذاللارومالذلمخع
وحمطوكبربعيقالهكبرتتضرعأنلخالتمرقبلنسكالمكباأفناثتهـخىقمنيهمنهاق

مصروعرتالفتيهابلشبالصسناوفدأكئيرةنعهقارواالرامنفراخلصصىوحم
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سعضشوحمقوااررحمهاالمصيأسهذشلفعلىعفاتئخالفخانأواضاوممنوفامالطوإ
إ

يكابانإشقصنظوربنخيلةأ

ظرجتبئلصمامايكةشأونظيالكلىالفراكهدبحانسننظورمحشأربعاالمموا
ؤلشقبلاومكيهامنظهر3خابانزألمجمنظورولمالزعشزباصازفالمرىابصناونا

وعدولدلمفامامليكة3بينهمابهالخطالمجفغرقخالفرلىاضشتهبفأسمالصالكولماا
الجبالرخولة

ملمكةهالتهطسكأبشفرحتىجانهألبيلىاتإلاافوأءجهاتجنىقوالماانماأخووأوكأا
وأمودوداهمهـاشمافوطفىعدولهحوالتنؤجزالشزريئءءطالقهالعلةبمةواأ هـىاحو

طالسوكنألىئعلىقالحنفؤحهالحلانهالحمحمدقتلءطدقوممأخمداالغا ءوحهـحمايسم

نجاسيمتصيداطفاأعيجعلتمحدجهاوخدقذزطبهخلىاكأعليهاأخهاحيفاتجمابهواسبب
يقنالمديقوركزالاقدثمنتنايعيفنالطءألفقالذبانزطورصفبلغؤجهافتزطالباثا

بركلفصلمنظهرأيلففمختهااالدخالدينةاسىيقفمالتصكليموسمصوسهاالدص

لجمجهافأخذهاوضورءولذالفقاصناطبلغبليفمأحدمنلىوليرعلىبنسنأطجهاترؤا
ممنفانههناابثىافقابخةاسإشاسأهلىعلىبنالحىهوؤتندمجلشخلةءبقباكلنتأ
بمايليىمأخابلهفالوصعبلىجحفرواتواشسيئواصنطهـمفلىههناناسسجةفكلرجلإ
اسىيدولحراذالاوحماحميعاوورصهـاالداطأءإ رصرصمجهم

سيارنظوربنالوالجهالتءسطشقدعالثاذبنهاالنددان

مدرارىوساهنثشويعاندمبايديهىينطرالم
اهاحرابنوارماماهـوضبموهناقورجاراخهمش

أخشوأصهدرضالبئوهمأنهمالصهرابهقربثقىخى
رتالوصارعهاويزشةيهثفشقناهاماشأسنوفصتىكلىرونمخشابقيشخولةو

هتحالم

تهىصفضاشاقاششبالنفربئأوإلمحبدفقلخاهامخيتتفقاحةابهامجاطاأمعبدجئهاوماقأل
وهوايخكحهاالإلمأبخطبهافلمفارقوممتبنىبمضهعرقالىكأاطكوشفغنيغصتىشئكل

ازظودهاعهالمأالفاسدارخوتنافى

صباهاافاهبتجابطحهفيهنمالمككاجمالل

لهاسناهايضىلحانلبلبرقتخننككا

أورجماهاعليهاوقدأشىوزتموطعطرعافلم
والغناهاعندلنفىسلؤفاعليهفغادىوماعال

حملطوتمنعنافالشىءحمانامنتءجشاوش

قئللبلفاالموفدتنىلناالامنأصنسذللهأناواقطنعبدبىوفالضايابشخىلةفطر



ستشفعةلفرنىدرزوجفالنواطيهاوفددختصاوفابمدربرنجاللهؤضبعبداطزارل

الفرزدقاغيقوضوجهافشفعهاعندعبداطه

زبانامنظوربنلنتتوششفاعتهمنقبلنمنجؤاما
رياناياتيفىالمحفبعاشلرالمؤشيأفالنئنيعالي

ايادمحواضيلأطاابحةاظينا

بهايقتمهاعلىواصظىدرهمألبهاثةاتمالمهدأبىعبدانتراهاعدالجهامالشجالوذاث

وقممسوهلىهال11مؤىشلهوويهنقكللسوقدأضزقبمللطتسواالداامنانائمالجيع
اخلهمعمنىحكهنكزقندنحاكتإصاخاصىيهثكاىاموخالففوالؤلشدمسلىالرشيد

بابهانكبالضكلنالمومفلخاثجالحوامنلهامجيالمانألهلطاعةكنجاوممنلمملكهاأمود
لمعائأجماقوثفالتففى

اذباموبلعبادان01ناكإلخيزراشهناك

خجالأتنابيباصاباةاسيدكعاأعالترجهانقاجيقعنصاجليمدخلشذلتاماتحبم

ااوقدسالتهاعنكءلخيلكالغايفتصنأفمالحالسؤانعاليمعاكىقوأيرودحةوصغدقت

ئحدوبممحباسبنتهمحدابنمحنشساعشنكنبزالشالىاخرشتتاشماضبرفانعشأنفام
ءلنمااأجلأتمنمساخكسنأوؤأطةفالتمئالاآدخيامانهشاهاقاميامجاسهامانقوا

وىحدابنوانصلنتنةالصأقالتتمثلهنضاستتملباباذوقضيانبكلفاتبثىءزضوال
بهتأتذسوأذوهتصتركشتكأنالالنىلمهنالحدصبالكويصتهاالكالالخشاتافق

محدفوئبتبنبراهبماالذششدفنافىحبكصاقكلمينبسألنعانجمقءفأهلجماالذآألشعينؤقاعديا
صئعالتىهقهنعشتالحاتلذكلجنشغأضءيتلالسضمايهنحمفيعيهن

بنهتتأأنأردتحتىلعثتوفاعلىاتمياصنعحسننأجمبئصأسامألنتلشهنمماضكها
محطمتعافىارشكركشيقدذوإلنةؤايالعانعقكرااطهالكأشائمائلشفاضلتفىاتهوا

ففذاتحليسشلتعانقالفقارااظيزاولشمممرعقنهعضاعليأللسالمالتقانمبىأوثذما
معهالدجيبالمخورجنالضاذاوأصاهافالحارالخزلشافقاعليهاأنالتىااللحااعوضع
ليهاجشاخرثمتطيبتثمأراثتالئيالمجمافأخذتحمنلطيب1فياحهاوااطجشمنرفاالحام

ذهلشالزالنافاكثمممالمؤمالمهأميرافبلانكاالموضعشألجدكافىاللخيزانعانغحها
ثمكتفتالمحافاغيرمحتاصلتفبالمازرقلحمفافعليهاملىأحوشمافيكئانواقابالطعام
نبويينهبيىرمنالداهذجلماخالىلهعنيبمقاممئكولضئادظزاالشاوهاجزأيغلن

اجميعالمقاصزالوتحلضتصورفمئلنفىتختكحتىفقيهكذاالصاكلذالنماا5
تبرعاوانرشأوسعهاوآشلمقاممرارشهالموشنقمضوداالىاالضقلينمامامختاص

هذالنالخيزابتكافقافىكتهاوخروئماافرشوااليمنماخناعالمجيع1صها
يهاخائقألفااحمالفاااللمااتاللصايغسلليسلفراوفلصهانتانيهيخانتالمرأقفد

ابمنوفبهـمغضباينهاومالعيلخبرلحدنتمحاياعنالمهببفأدالقذأئافىاييالنحلشارهمد



نراطهعيهالمىتااطلمرأقعهنعاصننعرتدأعنلثلنرشكاحقدااشهنادلليزقال

ليهلورضيشوفعلتحعهاعتذرشاقداإلهيرالمؤمنينافقاكلذابداأأشالطلفتلوالمحلذ
لالماأبلغهامىليهالاثخلورقرااكةليهاشمصاحماالنادمفاالمحدصذمحمافالاكذا
مكصتناامووالكرااحنالمأميروججكوقدليمورساعرىكسراسرتئاتماالواول

المهمىثلىوشلفودانبلشكللىمأرسالةابالمالداخاعليئوقاضيالحقئغصلحضهاليك

داأناشكدحثكللمؤمنينأيرالشمامحوقارانشلبائناعااخشابافتوشكرشصنيعموإلظص

شيدللأإلمرمنلهادمموعدالمهدمحوأاشفضىاشالخيراهنزلياوأقامتحندالىثممامماحرمه
دسعااظرشيداعليهاالقضعتبزعلئمنجنابلينهاووممنالينمرقشيدفقاوماتشخو

بمثلهاجهابكهدييقوأضاشدي

البدفقاتعاحابعلةعتلفاصبيبهايخاااإمجبهصنداوسذاااهاوكرالخيزاا
بئيلداالدسوقالاضفغضباماشبئالجتلعبحاالشقدنحمنشهدشفااقافعلأالقالجابتىاهن

وقامتأباالللهوااذابداقالأطجلذأسأطمألوافاقضيتهالذفالشاالاجهانهأقدمحكلفاعلا
ابكيقمأنهباخنىلحطقرسواالمنبتىقراالقيححئاآكالصثاقاستولكجممغضبقفقال

كبلمواماهذانالفاليلزشاكناقبمنتموالالضربهنىخدالمنأظمتىكأوتوامنأحد

فاكىأنكلاغيايشبحؤالوأيذكركفويعالصأمغزلأمالذيومصبابكلىلندوالتىا
أبماضبهاالقالنهاتمبعدحاالمىمجلووتنطىماتجيبغتعقلنصرفومافاوالذىلمسمطجةفى
أمقالصنجبهألرطشايمدأنمجبيكمفاقاللعغيرأنوأبلوقاتكمأطأىوأأنغأأنا

نتطعهااالتذحوظبنهاوشبهدفتمنزلسأتأوبالكمقايخاالنحبشفعلوصنعتضاواف
فكلىستطبحهااقداالهااشؤالخهديارلهادىلحادئقفابعشاانهصافرهناقمنبعدمدعهالو

الرزهـأيسايهاكيارسلنهـوقتفسغطهطمعفأبمبنجافاتنظرحتىأمكللهانهالفقيل

أمخليفقلهأفلعصترخحندالكلصخهاأهاوأصالشطيإقالفا
انوفلهـللببيهلبرمحبلوااأصنتهمانظيزاأوتياثكمنااصبوفاةوممن

ارضيدشكالشمجعفهـرظفالخيزاليعدالرشيدخلعفىاهادكسالحفاذابنهاأعىفىلسببا
ييىرسلشاجهمغاشفأولحساوبلنمقتبضخهنوأميمرضالعيافوضمعجهار

داضلندااقتصرتحثنأكاالموشامززقمكرشندارشيدوالمأبقيتذكبعولعالبؤلهظددبنا

رحمهالخلفاهماناهامئسكيرينلمعظيمحباحتفالشيأضلمأشالوؤماقشاأدكتياحتىمحا
نعالىتها

الدالحرف

لجونيةرميقادا

جوابحسنصتهبواأحدسؤاالااإللسأالمقاذغيرهيابققالبيانبليغةاالنصةفت
يقالضفبالجؤتممنتكشكأنةامرأقمعاويمألمئالالخيهلأقالجمفطابوأفغ



فقالتابنضابهـافقالمابهاليهاصثىبسالمهالبعافأضمكسيرقاءنتحؤاارميقواد

لغيبااليعاتقاكبثشاايئصدقشأتحرقالنضأنشطلبقىفيأقمناميأنالسشبابحتحا

عغبكدفالأوتعفينىلتفاوعاديخنىتهليوواكختقواأحيشكلبالححكالمأصآليكبحنافاللهاالا

هومنفتالعلىوأبغضتكيةوشسكلخبالوارعيةعدلهأحبابشلياعلىفافكيتأافاافالتما

نعليموصمتهااتمصوالرسعقدايشكللياعاهحوالليرطوطابئبالهصمنكأوفى
وحككءالقضاوجهركصفكلسالمماءسزيتموعادالهلصهلعاكينارالموحبمالمسا

فىلمنليضرسانهلجهندواالطهـذفاوربتحبهيزنكياكئدظمءبطنكنتفغصاالفلذقالاهوبا
واذاولدهاخلقتملمرأةاعبطئانضاناانهاالالخيراانفانااربىمعاويقهـإهنهالسسفياشوهخدقالنالت
الثمنحضبهاوسكنجتالفالحاالتمبهزخهارفشبرعظمفاثمياهاكأقىصرضيحهاواعظم

اوفتنكالذلملذيخشنمالتاتيأيتهواايمصصأيتيالرأيلشنمبافارأيتسهذمهـليالها
ىكيبهرارالتلاالظحبعنبهلونحواآلمؤنملتقاهكالتسفهلقالشغلتكلتىالنثاتضغ

مائةالفةتعطبىلتفاامفالكاذاسألسفلأواتفاجةطمنفالمدقشنللطستالمدأسا
اعجبواجمابهاشيىغاروأااشهابالباأغذولتقااتصنيبهاماذقايمهاحلولموالمفيها

تاتفالبطاأببنعلىعنمدصأحلفولفالتعطيتكأاهـفادلعشاابهبهارموألما
قولثيةالونناناونهأوتها

المكيفملبحدالنكاذأكنعالجكممىباررلمأعداذالم

مبالعدأوةاحربعلىكبزمبدنعلكرأواذخذحها
أخذخهاثملمالينامالحدتمنقوااتموالوالواقالتنهاضيأأعطىاحياوممنكلىلتواأطقالثم

وانمزت

ءرىالدعدسابنرةزرانجقلقيطادختموس

ساالوممخاكؤقيأسنحهابعدماوعروشوممن4كابةاوعنتبهشورسممروبئجهاعرووش

كيرهـابنادبعامنقصالتزعاللقهاحتىحهؤوعمايهروتتؤذطبهملششرفافهموأعظى
ةوكانشاشخالكلوزاليمرريىشاعرقلهلثبركنيرمتومملتحختنوسرةزرافيبهمعيدا

لموابالمحاخهديهلتهزواءثاويأخذهاالمحراجعيطلفطمائبوممنماأقولوحكقنهر
عنداظطا

شبنصفوكربعبنبتهطرجدفىوممشووعبمىعامصوبينللنهنعبجباذلامعهاخنوكلن

تذصتخبرادعكفقالبيلهاعنمحخابافأبحبةيفافطلبحنماكنمترىلحداباباط
وثوباوشاوصرفهاصنظلهنامنهأخذخرقةظادمغابهوهرعغاالحبرهمأقلحاللفوماد

كألمحفيهـرفعصاشاتكلمتوخواحهاجنيسرىتمجمارسدأوعرةايماحمقوخرققمنرخرقتين

أعدابخآفأخبرلمالبممكمأنعهدأخذعديهقدرجلذاستهاصنحمنارلخمالعبىازهير
كلندآطذواأيامبهونوعثرةوفىناوقياتاشمنؤرازلقوعاصسوحنظرهمفدنهزو

اشلقاللعمدافأأشأنملىاناعللضاتدأنمرتيطالقالحذحهولماعادكرسبرصغيان



امهاورثكلىءفاسخمقهالوصاالمحالةمرفقدأننوهموطلعبروالنعرفنىالمحأهلىردختنو

عليهمبفرسهالجرفندككاصسنابالبلىمموأنكسروتحارباالعاهروعلسبىوصارإلى
مالوسعتطكافطعنومحدذلدتذعنزة

وسبرالمراظأتاكاذاعنئدضوسالليشحرى

روسخمااغيسالبليىأمنقصاآتحلق
لتمزخهقاطابلغهاموته

وفدقضىلقيطاعبىبنىلضربىمنويلةاويالتأجهاأال

ؤىلعنلجنادايصماوالتحنلمهابةعليهاوضررااقد
لقنانتوابابتمافرمااينااةغدنحغلؤفكمف

اكراجانبامناقناصااالأظمتظبيتمتىبهتملكئوعذرتم
اقنانتواأرادتماالصسرءأرهتوينارهألط

كالاذااليامايحرمعيىتكنفارسمنبااليامنعفان

بىاسالياساشلىءاداعخافشلولبالهزيمم
يمايضاقىاتوفا

جهاكهلهاوشباحبرخندتالغراعثر
قاحهاحهاوأفؤهااصدصرهاال

وناجهاالمطبقاتونجبهابعهاوقر

بهاخطاوزيهيىكالملوعندوزيدسها
أنابهارجضالىاذاشباوأغها

ماجهااسافعاالمنيرةعودايرعا

أحاجهاويذبسكنصصوطهاوولهاو
هاالثوعندوالطنويطأمو

دتباجهاينهادطاالسومىالمدلضل

جهاكنىالءجاالدصللنىمحلكوعب
تاجهالمنةا3االغربهعت
طأربابعىسلطارصادزسبنوأفزت

بمأذنافىرأمملةازشأصاجهسمو

منهاهؤالصكانعزلمكنيرةاثهياوا

بممراالؤليناقاصلحضسنملكةلنشزبادوكة

عاالسننوسأينئروممملكهالبحرافىوجنيدفرعيرالكبعلأضلكتاهينتهـاؤكا

بكلحريحيطبممرأشاالعنرسائباأحدالهازقاراعةاالمعروشجائطالجداالرهاأشمظبم

انلماقعلىالحاتطذابناملبجيرأيضاواجداريقالوأسوانلىايشلعراضرقاوكرباهن

وملكنلنسااجمتحمراالمجاغرشفرعهشوجنثبعدلثبواحثرافامصرلمالخمعن



منايململوكافشانسنوسنينمفةعرهاوكنيةتصنرنحهساكوثراوكانتذادوكةحيهن
الممبرأوفدهالثاليهاوثثذعينهأحدفيهابطمعبهناالبالدانوقالشلهنفالشرأءنسالجمعت
محليهبالثنافأضعجيعشبأصدأنجحمناأدرأيتجههوقدلذينكأنقوىرقاابافناوفوأشر

أرصقشبجيعالحائطانبنمنااناسانينابطعأنسننأفاناحيةالكلمنارسا
حعلشبولرحاالاقناطرشالمجاحبهرصفيمالمطعوأفاتوفجلشترىشوااوألمدمصرالمزارح

بللىنحمغاطردواولهأسكتيايجرسوسلىأورلوكلعلىرسلمساثالا

يهانتاهمآشافافاكابايبراسأشيىصهممصشوأزاالرايمالوأبرترطمجرسصجالشو
غنعتنفبنظروحدةواساعةدكلنجهوبأاظبرنيمباثراسيخأبعمقالىضرحبعضم

عننههاولدطتشوفاعلىنهاالفقيلساستفأضهرعلىشائمنئهاوفرغتيمئدأراطلذمصرممن

نؤطتدوالبواصكالممنجاورأرضهمصنواعيالحرلوالبراسجاعظافشكلليمننصكيرالت

لصعيدوهؤبنىبالداإلمحإلرقبقابموزائططمئينمحوفدبئلمقراقالوغيرهاتمقاامىئططاا
رلحبااللبزامئ

يئالملطيةدليلة

اظرىلهاااوقااأفطالمجالفلسطينييبهبهفعرفأبهائخونحوانأففلمطينيةمسا

اثقدرصصنافاوأمناصليكاندفعنوأونقهوؤقعدنمحتىنخكشبماناوظىالقؤففا
أؤلربسئأؤفاالهالتمهرفقائقؤامظيهقوبمانااآلوتلتبهاذاوشاخبرضشاافقالفضةا

محندهاابضلابهنوانهـجهااحهيفشذافالفعوهالنلرامندوأصيركوافانحأهبصدتحفالةطر

لقداخافتأشبطالشاققاذااطخيطللىكايت9االلفلسطبنيرشففطعاالقددهمكلتقانملمحعنيافى
دوامبركوأضفافناشنليدةبعدبكجاتعرنىشأوافقالؤنزبماشاخبرفامحتءخد

ضفرتذاافقاالملسااللفكررتماطعلىبالاططعذاالولىكنهعلشدالمرةالناسنفعدمئ

لسرىمهاصلناخذشمنصللمحاأصيربمفىكرتدفاجهابطورشعررأعىمنسبخصل
شعرصفطوالنجلدوااؤمموقلعمنبئطينيشناسفداقددلشلهوقاتدباتهاك

قلبهااسفأطلهالمالىنفالفتوتضاجرمستىهابكلدومصصايغهانتمخادعتها

تدنأنأشيودكأقؤفارزسفاشحلمشرأىبطنناسللهحقاوكأالأسحمادلاياللهاؤما
كجتيهامحعتمكلىهنمالمزففاصعدوأأوفالتلنسطيفيينرساشودعتمأفطالمجافأقلبهمابكلممننها

ووجدأشقؤلهـتدمدبئافلطيدوشاغددهمكقالثمرأسهخصلسبعإقءالدعش
حالالقحاةممراوخبرهاتهنونكصالحتيالهاسؤللقبحرليألبالمحتالةفقبضثاعليهفازخه

ةاتطصزنءسالوسا

ابرمكلبطلدايىيهءفهـانير

لغناماشاالثبوالعرصوضموالهاقدأقبهاكنالمديخةاتمحكنيقمضارات

لئحروأحسهناروابفالخناهوحمرهاباوأآدلكلجاواكلديملاءبالغناانامارشألوكمااسمتى
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مزيسيرالىاشارشيدهاوشترابيواشغلبرمكلظاسآهاضالدبهشيحاعثزلماظرفهنوبها

لهاصتىعدهماوبرهاوبنرطاويقيمموالىكرمسيرهفكفأاستقبببهاافهاأعهاحنىو

نالهومحومتمذتبمكأهدكنعاالزقبهايدوعزاشلينارثوننالفكهاقحيوهبهافى
النهناؤهاواأشيالسضصفاشااصكلزمائهانامرأشاوامهاأرسالمجاريةمافقال

أفالظععايهااقوأشاررزلىااددرعاعذروهخوهاءظايحيىلىاعندموفضلهمفآقاصواماشئغفقو
بذلأخذنمئاحهامحيرشكنادناعتهالوممشارحيدعثمرجعاادارأمفمبلشفالصرأمدتفى

كابهتالميصلىهيماوافيعمنلىكلنهمبذاخذتلذشكالاأيضامنضجقاوأخذلتىاولمغنيةا
لووأمتاالنتغلهمبهشحامعظرتناوعنتمنمهورنىكاااكبجردلىواحهممونظاومع

اينظرعصنهايسأنوطاللموصاميمايااوأتامجأصكببمصوالهااعلشيرباصؤالا
شلعاواستعاثممنهانالشصاياالنيهايموشفطربغنتمسشادتاياهيمقؤعهوكاهل
ياهيمغنامخهاكانتتنىاخمربهعوقاليانمنسايصالصبعلالصالحتاصوفوعلفيهد

نيمناوقاتىكافعدنيربافةناوددتىمتىاححيىبقوليهمجمااوكفرفلينهماالبهونقثيمئ
بنمودماعميلجاوشغكفرشنتموالطمحدههوالتحرجلمويلوادامكةا

ليهاأتجبمفكتبامجرزويخرهماةبهتهاعالحاوايهاموالستمهظطبهافردتثفالرشيدا
طلىوبوصدحيرتوقدتضكرعقلىالدنانير

تفىاتكنشحوينعفانتلينىوااللمأيىاشالنىشث

نهلىبعالبكعاللهامجمعاأخانلحياقهـااأبما
بتهاعلةأصالموالهالءوفااعوافامتوادسلحلتهصبهدولماتولمااتطصهقبكحفكن

كلعهالىيتصدشيىنساعقواحدقنىالصاالتحبرعنفكلتلبراسكةيخاءوهىلكلبىاالجوع
هاوأمصثةلبراجهابمدنكيفاعاارشيحأنوحكلالتصيمهلهتنارثخدافضاشبانهررمنوم

شوأقتبفعدالفصبوأمىفنابدلعدسيدساأغىالأتلمؤنينآليتأميراأضيافقاتىآن
شيدلرااالنافرفحزصليياوغنصؤاليفتتيمأحمرتبوهىخذتهفألعودارجلهاوأعطيتعلى

نحرفتفاقهاوأمرباطال

خفانبنالبتنةاهياد

بهنلدوشوكشلهانجوناالقااسأودشجببرااكةنقملنلغببالكزالتكنتدقعنبرااؤش
لمناجماكنربمقؤكمثلشجرهاظقبدبائرسلضعنهمإلمشوررزاننال

731شتسنقوعا53لكتدإستههشاليهلرفانقبأمورهموعوااأحالمعرفشنيبايههانا

اهبفنكشمذههاوفيلذلفحنهاساوشبزنىنوكشاصهابلكلرانجفافععفبةوكتتلسنة
اوراسؤلجكسيلهوقتللبراأصنقضافالطينيشياثدممضطالمجاإنتيليهوداةتفووقبائل

ءلحيافللموالسياانعشهـأدهياهذمادارجاونإوبرانضمسالعراهمصاغزاند

ةؤشواقيرستهدعلىاصواعبدالملذبهتقبللغلعنانثلشابهشايقاحاأفرفالغزا

رلمننور3ه
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امهاوفنلتأممثابقومحانصابمطحالوباحاخنصعلىنهرسكبىندجرهقوطلالىساراتم

هانيزيدأبقتمبنظامامحدجميعافأطاققمىلقيىايديرظلدبىتحمهموأسرتااغفيصنهم
أفاميهلمبالجيوفلملدأعبدالىوتجالايقيافررخاشاوشرفشظفبهاعنهاتطهاواخذوا

تسنسخبعدايضاكهاوأفرهياقطكتلمرماذوفادةالاورودلنتظرشعاتض4بربعل

فىاصاشرسوثراهـنقفارسلاجاهابزديناأنوأعىالموالالحاشالجنوردالملذابدسيرء
نةلكمبالسرعقفسارحساشوعيتاعينقويأصاالبريبظمتفرقايعرفهايخخاافكضبيدينماربن

أصحربأنالاأرىوالىالالرفاايدطراومخنفاوابلحدثاابيووشايدلربيرشاااتقا
نيطقرباالحالرشدهبعااطوهدمعاأبلألدأبواؤاحهاأنتتثمآسوامهاصتىافانر

أهلهافلقيهنيهدفاهتفسارالاليمظيهوشاثدوماأهلهاشمندلميمجمبالامىحك

هفدأمسوقسطا4علهاوعلىستودوابهامننأطاعهخمتفسارألىنيهاعاسلولفياطاعةواحوالبا

نافىضوافاالمرةهزهحثمولةااشلهموقاديزوللجهوخالدبناحفرتتدومههنتيمابلغ
زمفالداصتدقتاقتالاخضأفااصوحبقياسعموسارصانليعراوأارنافآماتحمالناذلمو
أنمحليهملحاشنانهوشرالبراشأشافقتلتنةك11قتالنويعاوألركتوقتدأبريا

يمفةصدانجامحرالهاهذاسلفيإوافأنناعثرألماخهاالمإلنعىعكرحميههزمن
كورينالمذ

لملذبقلحسنقاايدون

تاكاخاأجلهلمهـحهمأعلىبهرةلفينجعيناغىألكاعاهركيسعينهحقسيوسوروزايمةهى
تطقاواعظوجزعاعيدالحثزعشيألبكنوزهاسطمحفقتاحهاوبنوهابهايرنالرأوخعالما

هـاضوالتدأصاهازوأنمحيمانماأخمحتصواممنأجمايقاوتومصرنفرلحعدحمشابعده

نليوقثاحاصوروصيدبيناخكرناوسثالىفىخفيقانشقدنقلتوكاصورتبارحأنبارؤإل
يوكوئرصيرهالزفعاجمبيرهافييتيضماللىهناشسافىقافركبتسوحهاأضعغاوش

االمنهنفاخطصرالووالمرمجتصاشضالكلجزيرةباشاأجلنباريىالتافىءفرأت

مفعتغأذناياصشهـسمأذنديدوشملامبزيقصقليةتجازوجيتاصلسمابلغلفاحتىوأقلعما

ينيقبقنرلجللغفالمتبصرقومعناصحئقلهاكطتوخراطفرضيتتبذللهأنيطةشحرهاعلى

أتأشفيهامويختأرضايالطالماسموراشترتصئنملنوراأصجادطبرصاحقيناشماحتما

لمالمنفسهلىجهاحباظطهامنقدسثخسللىوكشالمسجحافي068صيؤنالشمسنةفرالاقرطاجن
خرطلبتباالتستبدالأنبغسمالمقتولزوحهماتبمىحياققؤهاكنتعلىيفتمرصاتعهانحا

نتوناكسقعللمذكورةالدقااهشنياهاولكنهاالزفاشيمفلباتستمحرهرأثةنيو4ء

رثفجعقوقداواياخهمكيهلرونإالفرنجالكتبةلشصرخهاموضهكالجيالفرفحضمحهان

لندنهـاالالالشبحاامحفوظنهالثهيرقيلايدبرمكوتونلديتمئاعالمنأخرون

حرت



الذالحرف

لملىشاظذا

هيمابايحقهاظطالمجوعنلمجاباوبهىلمهدىناحمةباايخمهلىلقرالصلاهى

كثيرقنهالقولىأشعا

اقرتلساعةلعالياماصبئتدتجبطلخطباأبشمابال

بصربعدمانجبتعلىعادتءاانتخابالرجاو

قدلعبتلييمماكرتبفؤادغرطابابديةاظأنتكوأبانيكا

بموممابعدتفرإلليتهافاتطرلعاشسقهاتحهاوأنت

فاشترارهادشيدساخووغنائشحهرهابمثحرفيمحتىعرويغىايشوليهازالمماو

لهااشيدخللتطكمفأخرمأعترضتمحارهافايريدوخرجايهايحاأنهامافوعدشسيدرعشاود
آحسننشمنثغيغلمألعثميأطلبنلشواوقالخالاذاتفالكتقنحدهافاموألفد

موعنعموقالجممنمنمنؤروبلغعليهشيدثقلراشاذبغوههافقطهخدظالكلوجهاواهااشعاا
خدرفعرفمادثيدالهأفقالعاالارأيتفقلالئعراابلبمنباأطصسحيهالرفضلال

عملمفمالقىمحنىشيأسدانحلاصوقا

لاليغيرمطصلىوملشابظهخذاآيكنتخلمحتكى
الخالثدظمفففسىغعرهامحلىطفتلماتهلخالاعتيكفا

ساروأصدأئلعباسبامسسبباوألبيتيناذيهتاهالسرعامسترضياوجلتمالخالنالىاشيدافحهضر
لئحراهذادفضاالموصهماا

أناغقالوعيايهالفبكرحموأهبهاااللحتىفلىابآخذذاتيكمأشتجعليوقاعليهايىممارشيلىوكضجا
ماجمافوهبهالمفقائاخينلمؤأميراإل

باوقالبشتالبلههميتربارااللاخذاتأصحسب
لباتبولىولماطظمىءأعلىحىفداهاوإتدوماعدؤانضى

قالوحكطغناتحأنريقيموصناللشالجيلفيووالثولةارشيمفقاللتشتاقابعدزا
بالجوبعضفاستعتلنواستأجهـاهاصناكضىغدعنركصنقالكمينهاصالموئينأصرإل

لهاليهولماالوتجرةصدوهوعليهاوالدااداجهاثينرفاضاثناعثرأاغهازيخقومحموثا

مفبتأصرفحدقمكنقداهذاسنىاليكوالوصلفيسنلموكسبعتلثاووذاأيهيثهمن

مححاضيىحالتسألىأنحلتاهاههحوهؤحهوواشترىوأاحضرلوهراابألىاسدالر
وشرعهدوكبلهفللثلفسينسبعبفرراجللحرسوااحموبآخوفىاالقضاهافسألته

افأصمقواالىومايمونسنأفىصوايرمهمسياتموتغاشاالقيأنعدهوفىث
يكذبالبممشاطهىاقولياثعلباظالأبدانات



اكى

بممضحبيلهمصالقنىفاصضلحقاأفرلفا
يضاأيخاالز

صبىهنقالماالليسبهالفشجبهمنخبراللهجزى

لقلباسيةفاالخالاثذكابارقيفةلعاسقينباافوقا

مأيسرالخطبفعرنقاالسأرممامعرضامحكهذااالوناوا

بخبرجحمويسقطفتننببتبسميظرةهواالف

شماحبلجاانجمامعلثطرنجلجالموملىاأشابراهمولببفنذكاولكنأيضاهاوفال
الفمكففىغأسألغاماعلفاثدقرأعظمغظليليويقاأفىأبيمامالصصقاعليهماخلفدمكةيبراا

فضرلمجبصأسالانجزيدانافأخذقلشفيرديخاالأخطأتحهمبرااألتمفشالاالاافقلش
مننمرففاشضباشديدابهنزيدااغيثممنضيرهيماانأميممرشرأقيبقإلزرووقالهيماا

ربهفاشابكيىبهتلغحلالىفيهباحنىوانمقدأخطأهيمبرااعلمظبوثماوحذجعشربخجيىساعضالى
يقيلينصرشوهوفاوهبلهجعفغمنافضلفاضوهبما

زورانمسابنكألتءاناعنانىلظالناتحبابئا

سمحداعالفالمدقاالحكلىءبهااحلشتينهذىفان

لفهعيتهـئبيضابتسةذ

11كااللهاوألطفهئجاالئأثباألبيوأكزهنناأمحرقهئحسبلىفمبىءنساأصنكانضمن
يمةاضىابحورتوههمكلشبافتقهمهاكؤاقىمهاقواالأشعاراطيفقوزالممقبل

اوصاشفاناسنناهوومورةبحوماشاومانأال
باقيكنافيالمنايطنبهرعةجياوأوفريملقدأيهتمرى
أخفرذاودسماوالينخرونصفهملنجوماالمجقتلغ
بثمياكأصافىظصشقعهقمتحماظعات

لصسىاباحأفرمربقاذوا

فتقومربامحالمالتناليقوقهياتقوالاالؤلبععنالىذاكلصكنشاالليلاتهـكهافعرافىكنش

الضاعرافتقويقومدلألإرإح3لتأشوغالاالربعفنتوبقمفلمقهإرباقولنأشيصنم
بهـارباحغرنىفليعنحرصعنشنائموأللبلعكمضىقدرباحقهياحموقغوتأنمليلأكاملىا

صلثاهالقذهذمنأهونيكيالتهـادقوالواالرعواتاخدتبنقمنثعبارعيدوضاأها
افجرااوصلتشتهائياسزثزعتظلجففانلفدوجهللتقحهانمضيالعنامتطيبولبا

التمحنهارض

االغحرف
جيتءباالهـال

رعيواخبأتجكنلصسيمابشورسليذيئيخااسعابليتهاأرمجاكبلنىهورأضنعا
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الملذالغيرمطيحةلعسفرهنلنافاعاكاههمذكورواالمجيلىوأفقذتههمابلدخهاأبئ

كنليتهاأنماالاومنيليوشالمدينةثسرطفخاعضدوممكالئلغبانقافاهىذلذفكوفثح
ثمليهاعلىفيهمفيكوشكلالطاقباالقرعخيطاهنأشزبطاسومانافامرهاالسوربنياعلى

كورقفىأخبارهامذغيردلفصعلىاللمرسيناجقالسهخعامعلموتازوجهجمابعدسارت
ورممالةسىالحبراآلىاوارمتىاضبهيلوذكرتأيضالوعسغرمناساثسالئانحوااحاال

رصللمجايعقو

بانالنجألاحيلرا

تالثةمحاحاللمحاكاوعئرتمعةالصاحورثشضاقصهاهونجيمينوأيعقوبزوجةهى

االمورالتىومنموسوبينهابيحرىومالنكوينسفرامنئينثصنهثاحالاووثالئين

بزطرإشصينكلىوالتقيااحينشحوهامنممليعقوبلديدالتلهاوالحباتلذمطالعتهافانجا

عنتصتىاياهابحبربهاملضصفالمستيلقاانجرضواخلدوأخبرهابانه4لبادعاثقأهاالعقابله

ادوالعندوخبتقواأختهاعومققأخراواكاهكصافهالصباجفيلاثخهاعندهكسنينلسبعا
ألقامليشلأىلاتيقطرشدفنكولماوفحبواايرقصتهامماينصذالتالياصالا

طكالدحمهمالزمانتلذالىأهاالنلتارغاورفبرمذمجلىضقبرهاوهماويمولمجدصباعلى

كايشفادوشاولصلءثماأيامفىماعروقبرهاوعشموغلهمالمقابرمدافنوايصكوقشأناذللالى
اشمؤكىقحدخجارالنبىاأرصياوصفهاوقدالولاصل5هـاسغرمنلعاضااحالاالثاشمنلعددان

وابالقربصئجتازابابللىايقواالذيهتلمبييئنممالشجاصاوذنيهافقدعلىفيلمدفحنةاحيلرا

كرهاراراالمتوقعوأمامييهروماالطفالقلناالنجيلىنلمتىوفدأشدافىتبرها
ليتطربقمحلىقبرراحيلموقعولكنفلطينفينعنجراححثضقشااأالمائلفهومنهناك
بخوسمناادحوميليندختالشوههكلىافيهيتنعلمليامجئتخمفىتةفرااعنتييوبعيالمط

والمجيونوالملىليهودااليزورهـلتىااكناالوهونبيغشالمناحياالأورشليم
عوصمارزضشنجمنرروكتىووصفمالد7961سنةئيدااخاانرعبموناره
لجارةباصبىبحمىمقدسضبشصدفنأوىسلوراوعهاقاليونلثحتالمخونماارصفمبما

افمقديمعالاليدلظرالبناءوخارممنالمعطيباو4لميهالمأقبرأشبمبضبولىقبتثاصل

أنعلىالموطوأخذملشنهـؤااللجارقوأماهماالخبمهناكلمبهئالسابعدتحالضن
فنحيافعبراكنيرمنهاعذتلغاتنصغطاتباساعمئاجدورنهييرويزايهروالامنينلساغا
الممصىاالعبرردفىالخماليهاداالعتراضالسبيللالهـوقبرالقاأشنااللمهما

يرؤجموسوفلثااليالد333سنةمنذمخينلسااونعنكنيرأيضاذكرهوفدويمفدممىكل

لعمروغيرمضنالئا

ؤرتجهبرفيملذجمنةكندمارا

عليمسصالملذكختلىاصخنييماأقالفاكأخياهرمنغروعلى160شمنةفرنوشملتى
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بتقدشكوئركنتححةكدمفىدلبهمافوقعالاهادلملذالولمالضغرنساوسلباماوكوكا

بوشعرعتاخهةذالسيلمنهـجاايرفىكفئشالشفأنمحثرينثذكلرهاوصثنيهداء
صتضيقفلمارهايصةافىسادثسوشيالشاهاجلسواالالاتاخوألبست835تتؤجهاكت

أرضأللعيشهالصنهاولموأفواخنالهـنححيرةاكدبعضاعالالحدالمالاتأدنتاتحتىسنعا
كؤلبنيابفضيلتهاااماشتهرتلوافا20ءانتغلسنةنمادبأشيهالدشغأتأأافافيها
اصمالمليبشيثلىوأننأشليرا55نةوحماخمةوأثهااالستتاطاليهاهاصىو

كهنتلصليبخبقائعنجملهاقطهمنيةاليهاهدقدأهرىينوسكنؤرالمبهاطواالنونك

صتأشوددهمالماثتواصةايغدااللوألفضائلتمارساوأقاتءلعذاصمالبهيس
اليهافعلنتهايدسبالتىالكنيتتاخحورصودفنت85السنةأغسطآبامفى

شالىعيدكأفامنايغرناياكؤصياالمحربأكتساححاوشدلىاشلجثتهاجماؤبكنيرة
3651لمحنةاهناكولقىايبلكشجسدهابافبا311لمشةقبرلمافخوتليلىنلمدقطوحهوا

ءبااالشمىوكتبكئصكورالمذاب31لنيقواالعيدفىااحلروبوشقشأجزفامسثىتنم
دادفبدموخهابغيبعضجيلجهـارصالةخطوصننشمندرعاكنرقدافاسعهـاصرتههاونظه

ثمنهدهالخهاوصمةسحنثاأساتعقتزكل

يةنكلزادكيدولفقاد

شتغلتصاحبحرلدقوااسفردلمومنؤحربموش381نةصوؤؤ4671دشسنةولدشفد

رمداوكاتليبهاأصانناموصعنالمجذفالشافدذوقفىشهرتيلفاجدزطرعلىحهقتصنيفى
رالالمورثسراوغوامضمولوارمحلغشانفعاألقشدلدقفىبخالتمصصصذمامعاضع

ثمويةصطهـفسمأالاالحثصاالارهمشباحالواكتمحاطاباخرحانمهـمصمأؤدحبهحبقفالكابقرا
تضيللتهاكاخهااقوشلطبأسبابسفتندقلغمةآحمافىهاأمصكحفيظهرسرهالو

عتياخمهاولماشاأواضعقلهالأللالمحاصاالصجاضاخيلهاالمطبوعةحاالاضهذههنل

لقمصرازهذفلمواقلهمخشاسكالمنطثرقصملكتبهاماربعضبرغبةالنلىوتطابهاقمحها

رأصرأكأعنواخهااقصضشااويقالثيأظهررهاواقكنبمنذاضؤاصكلتنعطهاالئتمبهارةىلمزا

الفؤفاودةالىقمهاصجتوشنزدأ53بمبلغحبالمطحةهامنهامااشغاأولمحا

يهأقحاعساراعوت

ءساااداحدةوهمااخذثاوداتوعزفوالليهامحوضوشاتهوندولينوبعةأوفىت

بوزوجةاودءاالرهناوالثالثحجالدالممحمسللقدإسياذكرهناللواإخوا
شديدفىشجوعفدأ4صمكاحهالفرالمضوساافىلطيفهيثقةكوريعلرمذعوتراورإوماححردا

تهفرايأهالىايمالشحناجماوشمآهمثصأيامالرصقاتالبنااليولنصأحنبرايههوأرصق
خمىشصلتعشرسنينمضىوبموشوصامكللونوانزوجتوصداسموأرضرأنجهاحموألى

كنتهامعهاالخهاكشهاعوتفرجعشيهوناأرصقالمجاضناقدناألتواساهاوحمو
دا



حا9

باعياقباشحيرأعوشلتاخقطدادهبتلثعيزحماداأإلمليتمدفوصلشاإلنتهاجداجب
منماكنبلعقدقوماوعاجمالايبالحيهاوقررجالغياوعكلزتعقأأنهاقعئواحمال3

معاملحهاوأعطاهابوعزهانأصنولمهاحكلىالرمقصيهاوهاانتهاوأكاغيعهمح
ودشحاافيةجدذعنشراعوتواالمجاخيمسالمىممنأوالثافرزشمنهازرتخذهاالاثمالتقطتهما

كافىفمافضيلماأرادوصىيلكوايةوأولبمايضكالىاخهاكانمأواضصيتنبئ
عهثسفرك

هيرةنلفاالممنراجل

لسراسوأعالضنفصنقر1381سنةارثشهرمئوالعنريناالبعنعالثهيرقنىلدا
بعدحلصرأنياكدعيشالنحاصثهاوكناابيوتاويطحجاعلىعةلحااأبوهيهيرالمجملوكن

نلمقاااشقاضذوامصحنصيعمداأخاشروأربعأخشاهاوأشمارشمشص
وأختهايلوكنشالمىستقلشادباراتمهوننشأوالفرنسافاستوجمامنمسااحراديراسو

فجبلمحننحداأأنرآهماوماتفقوايتحدقوإليماخاسوممشا4زالواوىيقهاتنناشفىصارة

هحتساوأيناالقانجفمسىلعلتقدستهفأجااكناهامحللثئالمطوسألهايلابرباثخصبهماو

افاعطاهابعضحفظهأمحنظشمهاماسئطبتبااأمامالتهارعوأناتدمهابتقنأنحتالا
ىرنساالخالمرقنىصأؤلحيلوظهرتمارقشاتعدتظهرثناننوارحذلونرفهاالمجوائي
يهيرانضولكاسىاعلىاشاصأوخسةأربعهاسوالمزعفىيكئولم8381خةيىيخى31فى
تقبقيليغالينالشافرونالدكتورؤدوصصلتهماوايمقدأواعثاوهؤالوترلتياأعفى

الوسواذاشفرفاءندنافدخشالمزاصاأياشأنقييوهـاوحالنارفقنزماشيىذا
قىنلتكاناشتقانصهحىلذشوادالقصلنتااهذجهرأيرولدقوقدقجدفتالاثا

حيلراوأالالسكالعاذكرهاءكأكحالأشماةاهذيبهلكانااسأصدخالاالوماقاأناجديمر5

كنحودوأطنبحدحهابىالبارصينءحالحتىتااتالومحنرأغحيقهـآولمةاشملفاالا

لامختاكاثقأشهرؤجشثلموعنيدشقدوهااكتجوباحماخهممنالقالاأربابكن
نتفعتبارالالةسهككاالفزالثبعتبرهاوامالاتالممثالتمنهاسوعنلناسوأشغلخا

دقاثهاأحدأكتبمشالىنهااصولمجضنكلايهاتآتحاالعواتوكنازهرتههاقدجعياتههمصطوا
وكانتلفرشوىلثحباالحدساثودثحيوصالتمانايةشنساشأشيأخذحريتلللىاليهنتقول

ونذاهااكراقايشكلىاوهلتيترأشافيليبىلملدويواهـحماولتياشاشقدعلىورالا

وكلتوالحنؤلمحبةاكألضنيهموعباخيراكثكانؤدأهلهابلالخاحينسهاصعالشماثتمولمإ
وقداللانعائالتعسلغاهاثالفأرساللىفاقاحدروللغهافاتكثراءالقدمادأمحاإ بماهـ

ناسماإزوافىطويلهمدةعلحهاشقدهضفايوناصيقوالمناظاروماثائدالهيهاةأحيشبن

كأشفيمرالمينععوالعلىضىسلطانذابأخهالئسهرااوىاثوصاسأسكندروصفهاوقد

وذةةاكاونظماخهاوصوتمكا اسنةجلهبخواصولاالفربينعوايمالصشحمىصتىجىءاحر
أصلنابتمأهلقأنيرهانحالاضانفالتىاالتيسحسلدةلراطبهدحامنهافاطنبساانكلترا11



كا

لقلبالمؤالمظاهرصحبعامهمتظهرأأخهاكانتحشواهخاكانيرفركرأحماعبارقلفظها
لنصرحتىوالغفبماشاعيووجههادوعلىففاضلةبزصاتظهزالرةنتفأوصاتحابضصرا

لبققواالطهمااوتظهرحنءاطبيعقالنسامحالفنفلبلطيضادوتخلنمفانلةاظرأنها11اليتك
أظهرتقماوعزمهاثباخهاكلىدومماهايافريننهههآألشالعبباطاوهكذاكتااللباب

التانىونحاليومافسلفعالشباعوان8381صنرسنة3صقنىأولنهامنلتهايدفايضاينرالغنبل
سمرشالىولملرألذالؤالدصقعصشقادعليهامنوقاماالكهالمديخهارننصرشالجرائدافلى

غلطهاونعصهااابينوابلهاباطخورفليالعكايهالمطبكرطلمالنصديتهاجا
أهلركاعديصرواهذماسأمثلادلشهأضممفقاعئيةروااهذغلحثلىأنالتقلم

جلةصيتمنالفردلنوأذهاللحاخريئصنىلمماكاصفعخيحاتوسثلتهاكاقاباربر
صادفهاذاتالهحكلسدهاؤلثيطهاثخذاعلىلناسوصحايهدحاوالجائدمافهكفالمثهريها

المحالبيماتوعدالمقالءالعاالىاالصدقابعضفدعتصعالفرنساوفىالتيمزوخدجفعنليلة

ابمنولمااليهامبههاضبهىادستهاانتياشوفأرسلتااساورهاوخعمانسيتأخهافأتوريهاالىتطرت

ووعحتساعةحبعدرككالدتالمطخبتالىوذبهاقامتهـىالخارهذءإحهشافى
اصودادكاكبيرتااصوشاامممننأاليناوطبشاوىلكللحماوبعضلمرقانامنأمأمها

نوصاالولىألهاعنخصصءخاسوكانوثاظالمتاحوااصغبرقشافئانةا
أماهىتتسوينيروشاليهابأناليهاصزراخهايظرونوأخوالخهاواوكنتالفقرلكليصأ

ليهتااماولىووصالصادكهذهأتعنثيبأغارلخابلشقراعيبهمفىالأفهصابتهمأ1
اتفهمهاوقدرأيأالسينأشعارسأدتأفذتوصدىأناوبقيهبمدالعئابومحدها
الطتيامآنهاوأصهانتهدآهافيبوهورجعاليلنكصضىصحدالفوداهـتجدا
صوصياخلىكرفكأوأضحهقديلوسأشترصناانقولوتمكيخهامللموحداففامت

تشدىاضأنهوضعدوذكرناخهااجهارهاوفنيبحشجاسألمطالعةأحدمئصضنىحتى
لتافكضاأحملاوقاللهايدهافىاطرأحدهماالعاسؤحسدأفحاداوكشمحعندهاذا

خرألفاوهكذااالودخضورخائقرنكاطأحدفدفعالمابدةفسأضحتذاعشقدأجمكاال

افىشإنلماتمفرمحبئأدفعاقجمتهاناتدفعلموأنسدوقاتنشاقىاثمالفاتةثيوبلغحتى
5581النيضشةةهىايممااألىجلاوذهبمنىركنشطلبتهدوبحظموعدىكاماوطلبتصنى
الملكةمنالصيلالىليمبااللماعىقدكبشربسالمايمةكلليهانأشتصرالملكةقفنحصت
ايللاموازلادالماحتراماقىاآرسلاقيقودفهارسالةوشوناليهادوؤلوأرسشيكنور

يمنهاولدأمبركا5581وذمبضنةيهاحفررمنأغكىاتياكأوصتىاحرشوجناصأوتي

قوأشندعليهامريفهمهـناالكهميهفرنساوكئهابارداياسااالجهكوناألميركاالنتبهعلم
تنفداثنهاايهاأتضاممئافىيهابالقدوالطباموأشارافرنادفرجعماركيورنصدا

تقهداففرنساكتبخالىاغاصىاامدقايدخنوصيدةءاأفسهابهاشعركنيرافيهاث

نيةاالوأنفاعيلهياأرصسيدسومحخرائباالثفىالمرضفعلوحلتالمناسلموشمن



03

الالجاع8581سنايرسنةمنالثالمصزفيتمفىفيهاكثلشالمالعبالتىبمفرنساونارلىرجعتا

الئباتمزلخهافىفقدأظهرتاأمكلنعنومكالفانقاثاهاطوعاضيلانهالطكؤماكاعلى
تخذخالمبراايدةاراعدميلتقاوتيصالمهارقصرعناضيذاقاليدكلسلعزوا
اوصلتمااليهفوعاللىتهبمعؤلقادستودالنبال

ثلعيقهـااالبعة

االفجصراوكراشفضاهااليقدلىواترفابداقاادفقنوارىاأأحمديزوصعةهى
نساالعليهايغلبةوصربايهايغالبغيثتىأحوابعملهاشركرىواطأأحمدبهتقال

تقولعطياطتسهاوفيغلمهـكلليهالظةوص

نصهقلبىومالسواصبيبيعدالليمىحبيب
ثسمابغيبفؤعنوكنبصرصوخمىبمكنصنا

تفعىلنسالاشحالوحمعتها

مىدحأالمنحشبهىوأدمحذئافؤانحاكولقد

مىأنيالفؤادوحبيبفلبىنىمئالبليصىفالجممم
تقولالخوفوصعتها

مساشاطولأمأراأبالنىأراادكهفليلوزا

افتىأكإفرفابنالمنىإلنكالةبالنلىأتحرقنى

كهبهناةاتصنففاانسلتفااليالكمكيركيشومارأيخامناليوفدقامتةفظشلهاميلظ
ادعينافتهنابطعامنافقالتذكرعدتقونققيامهافيلمائدالنجلسشكلىقافىديتاذاأقونماا

اكاالزصياشأحبكتوتارةالكماذمحنعامااعليهيخغمرنالوأنتألبىاتنقا

الطعامتطثنىضوكانتفتزوتنذقالوجوصعهاذهجنتزشروقااالصثانباأب

عوبقتبجاثباامانضجتافاكهاالسيدىقالتانجقدرافاوكفتالهالىاذقولقى
تهاهاشؤفاأدادخهاعبا

لىاراأبهجملشيخنجقابعقاال

اليدعاعأمفالسيدأحمدزوملةاجاالعارفةالالاتاالتضارردوصالغاثتهبقال
والتنعذهمانحالنموتائموحزشبةشطلهامعزبيتالمحنئ41كانسلعالبعةلحقماسشا

ويقولءقهااأموكأهاءااليدأحمدسشالفسماهاحميدةوآوعافذاشهـسيرقبهيأل4كشالئم
وحيائاإفىابعدكمحالىوقالتأحمدمرةيحثالسيدبينبكتواصمبةءفقرائكللىطاع

وفرلسرعيحجونلثالمملكةأهلعنهتهارحنىخالراالبتهاغوجهىالمسرةبابويغلق
وبهاوتكلمهوكنضضمرحنرخمدسلهامدقحياخهااليتافانغادأهلةءباليلاحوا

الوهىكافخمكالايةأحلبعدوظتؤوجهابايالكرمألجباللبمومالمشبيمانعفيأتيهاببدوننتطا

المننورالداثم
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لتمبنلباكهاودفند

عيكآلةمولةويعدابصريقااحماعيلابنةاالبعة

شلنتوكاعليهازصاناوكانخاذاصكلعذكماالرغثىشنراطابمهاكنهـيرتاالتهكشرضى
عضبعدأناصعقإلدنيامالىوتقهلاماالناساعاشتعايتاتفارالىمجاعااستغفزال

وكناهها10يموضعمايناكنهاوكتاذاصنتتسفطتكلابالىاداللاكضهاسنةنمنبئبلغت

حزناهوايقولورىاعنهاصغيانطهارضىرسدموعهاالدمهعنهرهاكهيثتالملراسفع
هاومثمحهورةاتحاكنيرقرضىومناقبهالعبقاماهنأكحزيخاووكنتشزناهواقفقالت

وبهرقمنهونامبايااصالحارأنجرهافىأعاشكلىهانأخهاكانتقىجتهاالبهنضلكلنثفىو

ةميفهتسجهاقلبايكبكأنتحرتحباالهىهاتقولمناكانتأخهاادسااللتبرلق31اقااأ
لمنامافرأيهايةالبضالعدوبعضهئمشاهدوفاالؤاطنبفالنظنىهذاماكانفعلهات

ثيأتثأأعطلىماظهرنتقولوكانتزرنصرتجناديالمنأطبالجناعلىإكاهدتمول

هروردىلاركناابالنيهوأوردلهاجمسياهـننكتنالتكمحاااكقداوصاومن
لبيتيهةاذينرشلمعارشاتهبكالفى

هـحاألمادمنىصصتوأمحدثىاضالداادجعلد

أنيمىانههادافىقلبىوصإلبنمليرمىفالجسم
تعافىهارحمها581نةبالوفاقودثذوالالجوزابنذكره31ءاشسنةووكنت

تهجصفوةلونجاوذكماللورااسكلىحجلرأسشرقيحشدسلةبظاهراوهرريناوقبره

خيارمىصوكنتضبهافاالشوالكأأطتةدعبىاتحلربعقالمزكورضاسناوقمزحمترااصا

نمصالعتفجرافاذاطلعكهالليلتملىنهكاسعاقغانصادموكانتلىنعااللهءاا

ضالمينفزحتإلنضعوهىهاقدحسوئبعىافاأحمعهاتقوللفجرفكنتيسضافقعتىهت
ماتتصتىأجهادهرهاالضؤشهولئؤراااللمرخقيىمالتقؤيخمنهاخاعحمةأنوشكامينألذعال
شحرعبمنوهىهدهشحبتىوكضنبئوشاصدافذفهالءيامحداوفاحىءارفاقدحضرخوا

رأيتهاتلبهممنتصوفكاركشولجةانالقالشؤيهضنتهافىاكيوذهدأشاذاااةتقومنهت

حنأرسأخحهـأسشياقملارمنءصعحرشبرثليهاحلى3سصنااومخوهابعدذلئبسنت

وأبداضبهشعمئاللهقاالنيخالمالموفوافيهاكأناكلىبافمافعلشبابمنممقاسهـإرا
فقللهاالفيامةملمحجاؤابهاليكلعاجمينالوؤشفىعمخركفافأفطويتسمكلىاش

فقلشالالوايائهوبلعزأللهمةكاإتحنرأصانفقالتوماهناصياأامألينلهذاكنت
كنترروةامالخلشوبموجاالدتمااتسبقتنااليهاشاتاكألبأبيدقطافعاتج

حلفاأوأمفقللهاشيااعناالأئعلىتجللىآيهناضاغالمفاخهاأكبرلناصعنال
أعطىخبخاتنمحورفاربنبنكافعلعقلتشوجلتحزواليزاخضيصافاأعىأبحما



كا

اأنعليكبهزتذكزيشكقالتكزوبلاتقرسبناطجممغرقلماكاضيحلفواللته
تعالىتهارحمهاضكبذتغتبطى

صفىثتهاليهافارسليةامدوارابعةعىلهفقيلجةزوادفالؤفيشزوتجهالبصرلىصاطوكن
وفالت

حضرتىداكافيبىوصبخلوتئاخئإلراصتى
محنتىاياائوهولعوظههالعئياجدلى

نبلثىهاابهنهومحرخهأشاهدخاكت
شقوقواورىاعنافدمارضااوجداوشأمتا

مهعئبتئخكجدبوصللمئعااقلبلاياطحيب

يضانصوت3وشكألتى3دافإحياتإسرورو

منيتىوصلوفهوأقمىشنءأرتجىجمااظلققدهرت

وتنندوجهكلقادحبالشوقللماينكوثطىناركفاسماعبدتفعهىقاهنغولاتوكا

اناكأهلالنكوجاالوكااجحبأحبك

كحسوعنبذكركفنغلىهوسمالهوىالنىافأ

اكأدالجبععتىلىفكفكلهأهلأنتانكطاوأما
وذاكززاالحدالوالحنلىوالذاكذاداطفلو

سلطاسلنتالبع

مساوىالجبارعلىهاظاتعالىاللهاعةإبدباعلانامولوكاتاخرهالىلليلاو3كانتضوكمن

وجهاضلقوكانتالنسايفطرويمامنلىؤيزالدوكانشتمومخلقهدونجهاعألوياغ

االذكرتأذانافطاسكلتولتوكانتحباالخوانأجكواغاصباحؤواجأجكات

كمهئبأبستزشمنىصرالعيئاطوبىممدأيتبهشونيذهبوشوالجنةهلاورأيتاقيامةاوومشال
عهاللهاكثيرقرضىومنافها

اليسلنشامااربابى

يالنابماثاسمصبهتعلكىبهتصئىالقيسبنشابابااناطصةارنهلبنوالالذحمرئ
قضاعةمنباال13شلىءوعقدبرعزرعاكلنهااظطالمجرضىكربهنالىءوطلميافاسنصرا

هاعبداللهإهافاودبابنزوحمالنتمارالحهنخطحةكأحتىءأومامالةيملىأنتروتبل

شاكخهكلنفقاالحنىالحسينبعدقلوخطبتهنطوأةءاطساخيالمااربابصاومحينة

تهاأشماتشرحمهمالىبياسقفاليظلهاوبقجتبعدمسنةاتصكلعوسماصلىلهارسولحمابعدالتخذ

آيهبترع

النسامئىثمتمغيبارمونشألفويلينسراغيرامنلنغسهشاوأخذهامريه
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اتاخهاالتودفامويىفىءمماجاواالجمكلىوايأبالباودعوثراضلالقديمامهداشاثمهوا
عادةوضعبأخذمهالترينقفاشنماوليعائالشانسبهابحداسمليلراشجاسعنطشنهريبة
ثوحغيرأبناجنسهمعنالسرارعسميضذودالبعدماذكغأثنصلءصرانجالىرصليهاط

مقرهن4صالملذاعاثيقتهامىربمعأشريفقفودنشاضااللفلطبنينوندوفامرل

خولكللىبيرإلبالدااشبوشسشاتهموهوأرةلتالكلطرشؤكرصاذايافوقعنحكلنايمالجديد
صيفةأشابيزإلفتلخرمحودنقلذماأعفبتلجخلبمثمماوأفافانكرابزيافلذسهيقأس
افعقأنالنكهـابيزياومدالامايؤخذمننجالظناوالغالبحذكانجوشسشبعديواوآب

سماذكررصنمقسغيرذالسعكىشرلتاوايذكرفىحهتانوروزكتحضصورةلمزالتهمةا
مماناالوذومحقرباصقابلشاولئلةعاتسىقتضاثعبضالاليهاودلمطرغبنعابححتاره

ليشاوأملنكأفتاناوالذينارجلفمالواالأكلدقلتمماماهمقابتالجوعخصرمنهمرر

جوعقشاوليبهللربلمنفلنعطسبعقرسلاهـاتخوصفىتملكيالنونايبيد
كنتمرابوبىفلومغيبئأؤالولولدكعالذيناآيةبنةرصفتاورابنىثالمجهـآخذاالمخت

أممالجبلىءفبوهملجبؤييهةيدااالهمووداالرىبنئيلبعدئيولدخهمالدينةاخلىشاول
رفرشتهمخاشهرفأخذشراابتداعحادأالهارمااأإلمؤتاللسبعضااربغسقطا

عليهمتنزءاحاطيوراتدعلسثولمالمامكهمنانمبادحاابتداالصزناينضهلكلى

يوقلىناشاطواوخهد

لهنداشبالددهلىرضيقملتى

منليالةتعننصشاهاهنوأصستلصالنىساءأوفرناريركانشمناللطاشركنانج

يلئىالديناشنثساأبوهاوالططتومحميووبهااالزثادتوونناولمابدغتمدالصفرها

نكرتفالديخملىمحزاأيخبايتعدشأفتغبالمالحفاوبايعولديناأيهاركنكلنااجغا
ةصلوافىالديناجمركىضخباأيابعضممفاطوأحتذلددفتلهارافأاعايمهـثقيقنرفيفؤ

وتعرضتلومينلمظاثياساولبصخعظمالاخلمجاورلطايمالقداقارضيقكلىفصحدت

بهاوفعلهأأيمعموذصحهميريدقتلىالوهيأظقلأشاههانلتوقااهـطعاأسمنكالتهمدس
بماييهاؤوعليهنقصادوههفىللدينىفئارواحلفلرالسلطانممانماواخدرا

قايتىعيةسلناستماصضيرافاصرالدينالابأخيموعنأخصافصففليقحنليتثاالملتفشا

خلهناساافاتفقالحبثةبعبديهامنانههمتاثمسنيزأربعالسقلباالحفورهاواا
رالدينلمنمأخوهاناكاحهيرلىرفاأكضوجحنمجهاظلعشدزوكأو

ضؤجملىسضزققار9

براهيمبداخبرذهاسيهطرحررسيهسراموابعالامعوشاالصئفيجتاالبانأختهى
لماعالاعينكلىقوهووارفقةمعوماجرمحألمقالبمازوجةاحأخزكتينهراارامالىسيدجمص

يرجى



كا

المجوأنااضنربنتقولجزلكارولينىأتيللىاشتكوقاالراءيستميمالمديخةاجشبناض
لبؤيللولدتصمزجشرنقناينتمكألمذصواسمقاهجااعيئلنىاهىجماثأيفااسقى

فتهاتعذدذخانحسنقالمنظرجداوعفاكتفهاربرحهماعلىهيماانحورأشاعأةانجملنى
اصرباالتفعزلكسطفىقااسقيئالقاخهاوقالجللفركضتبزخهاوطمتءوصلوادالين

اأيضلجاكقفالشاتمقيهمنولمافرليهـوسقةأشلترخهامحكلىإلسيددوأسزت
لكلتشفاتشالبثالىلمسفاقوكحشأبضاوعشوألهرغرخهاشافاالثربهمنتفحتى

لرباشكلنممافرغظبانحنرحدالماتمطريقعةاأنجعليعمهامرصفياطلصجللرداجمطل
ذهيوقالقلعثرقنمايهفوزرسثاإلهلعاوأعطاهانصفضاقلهبونهامقذاخذخزاجلياان

ماكلالوعنداكملكةأفاكنشتوثيلاشلهفقاانالنبيتمكنخدأكءوهلأجرنيأتشعن

اذكنتصيدفمكناطغموحتيئلمالنللهاتاركوقالشتحافىوصدارجلترمحياستثتى
البانلجاصرراهذهحهاعنأوأبرتاةاذافرصضتهدانحادبيشأخيضميدىريقنالنحاأ

وأنافدهبأترطظتمففاالباركياعلداالقالهناالراااندءوهوواقفارجلالمأخوها
ربيإخسلءاوااللتبناوعفلحأمحطىلاعئابيوحلاارجللفدناللجماللببوما

أنافقلمةسفتثال7طوأتكأكلآالفقالكلايأأطعامااأوضعصصعهلذاللراوأرجل
الوجاماواوذهباوسداضةوؤمخاوبقرؤلمجاوأعطافصااحدىموالكرمأاتمقدادواهماعبرا

منالبىأخنزوجةدالبقولهسيدنىواسشمالهصيأعطاهولماأتعساووللسرةوحميرا

ىخذمهزوجقالدووعثيرتطخأبداتذهببلأرضهمصاكفىالألذينالكنعانينانجات

أخالخذاتأمينبقهطردااشماتهأحمدافىافالتملحنعندارفتهمعاجرصلهعليمقصثم
فأعطونحماطالبواالفانصرفميهيناسيدىوأمانقصعمروفاتصنعونكنتمشاناالسيددالبنم

رفقةوصفرهنهابثرنكلمكالنتحلرأناالصحرجعنماوقاالحنلوئلوالبانبفأاوثهساال

وذهباحةوآضرض3احبدالفمصطاتهاأمسصيدكبنالزوجةخذهاالذهبفامخنكأماص

فالتصلارهذامعتذهىاهلوسايخيهاوأمتحناأعطىوأعطاهالرفقةوثيابا
وأختنامهماشناأفتأهازكالىودعوارفقةضنتهابعدأنوسوتسهاطفاخذهاوضىأذهب

عنادتل

ولمامضىطاثعتلطتنهاكانتبجقوصنيعةأصبرفقةقأشاسهمايستفاثحنهوجامشالتوالة

وأحبرفقةأمانلفنهافىاطبلشوعنجمدتثودطاسحقعاقرصوهىسنةعئرةعليهاتسع
جالاتمعفوفانجطرمنيضلفلسطتاالرصقاالىمجاعةهرمامنقاولمامااثانىايعقولمجولدا

توفاولقلوأدصالطيأدحوابعشلحىصوبمرماتلهيضلصقكسعشازوجترفق
كاححببكالةأانالمنعهالمعزمنجدلينهناكسوخذغالمافىاضليهقوسافما

لىجلبجماجفافرأملىوأفانسيصوأشعرافقاوفاتهقبلكركيصتىليأصايافضضها

ومالسةيلهوألبستاضةافعصوابورفالبستهليهفاافيلاحنتلئكلزشألاقالحنقدركهنضى

ابعدلفتلوسباديقئبانمكليصوأخبرترفففلىابركهيضوسافنالشسالمهجليدجعنق
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ؤمالضااللالفىوعدأخبهوأصعبرتايهايعقوساسموعتأاديكهبقهثمنهيملغيظهأوفاة

طسأخيئويرتدسفطتىةعندمأإلماقبوأقمرانالىبانكأالىاهرساصغالقهدصعاشإل
منتىيامالتسمقالأتاؤواحدولئثأعديمهنالمنخذكفاأرسلتمنعبهما

وسارحياهليظاناالرصقناشامنهؤصمثلمنصزوجتهيعتوبياكنشقضانأجل

والذكردننهايهـادأمحدعيريضوبكررفتهشوإتذاالنزانافىحهـأبرظ

شعجههابكرمانجأعلىلمؤمنشأميرابنةايةر

راظدبهناوليدبعينملذيهنأغارعاالةلراسبىاخغبهكانتعنأباااجبأمنشالولد
وئرقيةقيقبرواالايهاالموساأورقبةافآوبهانمواضطىاتمارخىهاعلىافا

اتسكلنمفدلذارضىمحوصنصفصبراثسنةهذاخساونمنينوعرعرومنهـاؤالمهمةلفمولا

لعاسئرلباجاافىفوزهماباالحسىمعوجعغروكاشقتاللهعبدوهمعهأشماتهأخواأن
يدالموجعالتموجهمضاككهمعلىاالمامبأشرقيهخبرنحانلؤاصوآاقالمللنحرانىص

يةلمالووافخلىوااالتقانلةكاتحايميةهذمارقيقحصريدةاابتيههالمحروفةبتسكتها

وضؤوحصياالمؤيختمساكىوهاكالمحهلطينيعلحفبةاحيقزصهاطفرجاخابدو

من4اخكيقمقااشوشعاشهذموركلءوأصأموضرةاويثصنينتصنرةو

عثرقرشاوغنيةوجثثمنقرشاشترشنقحرأنالمدارهالغلىارقسرةسأوفاشا
المصريةلةاالمرباللهبارهئينلمألوخوا

ضةالمدحمدضرعكنالماعبداالفيفرقيقبنتل

ارالضطعااماافمنجعنتعلشايةلطوأمحستروااصادفةكملفلةلقكالعالمةعاثلت

لثاميينامنغيزهالمزتحدلممريينااخاممنسيداوالثامصرشيوخعنباالجكةؤئو

االصقاعظالمحدثيناثامنوهىجاراأهلشغهبهااديترساوفحتيخةهـااتءوأقا
سعةوارحمةلتارمازرحمهاانامذلذجدصنلهامنوايى

البرشحتاأخجفلتوشالوتسدىأوصابىغنمبنفمبىشتياارفاشى

بصرتموقاشبرففااحةلميابنصربهطالشحوجماالوأحسنهنانامزصاأبلحنهتص

والذللئكلىأجرالهافقالواالدبالظرفعكافنعلىوكالتحنشاطبها4صدوراففقته

ليهفيفاخطباالحرةأشعنتماذاكزولضاواصقسرفاصرابثفاحقهعلىجاسصاناقافيأطمع
مانمرشاليهاماعىسأياهجوأطجمبمجذطهأعيعدمحماففحلقومافاشدكرؤفافايتكفم

قالرمىالالآقالمحدىارلالاماهدهبوأنكرمارأضاليلبدابالخلنوأأملفىبه
علىكبجذيمقوأزؤنجيهافندلالمقالومجكجلبهازؤنفالفاشعرمقالعرسوأى

اليهابذيمةكرفأرسلبذخوايفىيررأنمعدئربومفكراوضا
جهجينأمزلجتأصكرالوأتصخبريئ
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ونلدأهلوشفأنتأملعبدأهلفانتأكبعبد
نئدتوأنضمىواتستأسيسيباأعراصوجتنىأنففقالتطبل

للتزلننالنساهواتائرىأوماكنتزؤجتنىأنت
رالجنونالحبائوكاثيقححرفاتالمدابكسشفاك

مهمفرصجمتىامتحيدينفيقعمصفرفكننيمايادالىعدىجعووعذرهاعهافكف
لرر4بسمومحوشبطفاطزعرحاهـمتهادوولدقخرقاشفتكسركاشنلجبليئيخببن

فأفامصبةسنةووالمههـابأهلهدجديمقتمخوضولمحجلهوراآجهفلاوأزارت
أكوهاجيدةكااأصااذادبمةةيماححتنونمسعوعروضكولدهخروكرروضتاشزهر

ماذمممانجنالوحارهيدواالهداووكرعادونبذفىافانصركاممرونجأهاهأصاوانا
ابسأعرأؤلنكىشبمرجمنضتصنبهلهوأمسقوفىشولتزمهواايدانفجدصنيهيدمافى
وغيرهاءاربانمعنهووقصروطوقا

وسلماشكلليهلىايبنضصلرقيقا

وجوشماأكبئءحهاشوعنثالفوثالؤدضنتوسمالتحكلليهلىصتهايتررصولدضولدت
لمانأمصرأصيمناممدأسىأوالبقالاهبابإنبشدافيناتأخوهحيةءأمممئومأختها

وهاححلكضمبهتىاعغاشرنىبهتكانرقيةوجكتوبهماايهؤالرخحفقارقاهمادءطتىارقاتي

لهاوحعرصالحبثةأهلوكفتيانوكنشذالجالبارعالمدينةلىغاالمجثةالىجزتناجها
وواحماهبتاخباطموولدتفهـلكثابهيعاممحاللشررعتطءذاهاظحاونعئو

ؤحتوماتضومسههفنقرعينصليلعنؤرمسضشالغحهوبلغبديهنىصعدالله

بدرالحاهافجاعزيدعنثيلشغدتخدوعشبدروقعةوسمصاليهألتصلىأخبىوكناةقبالمدؤت

امنيهيروعثمرنقوعترقأصمهركوفاخهاقبرهالىءقائموكانبدرنيرأبفغصارثةبنا
جرةال

حقامبهشاالزبيرلنتر3له

صمارالكلبىصيدبنبهأاليفلنتاريابأمهاءأوكانتالمهاموامابنلرابهتأخشمعحخا1كا
كينةوهوزوجعانعبدالتصشدفهيلدخوبهتحزامبهتحكمبهتعبداللهبهتوجهاعانكت

بهناربراشلوعذألمجسفيانبهتيةعاويدبنينخالدبناوشثملالماعلهاعلىبهتينناط
كنتمماقالوهصنجلهعداصاحبدلجاخاليهالبيرفأرشلزرملىيدخطبينولماحمظدبن

جلكوكللئضاكفتومتيسالىخطبتالوصونبرصالزاتخطبالىاألماك
نظراظلةحدلئاوعلىعلبقوصهدوارمؤوفةاخرلموعلىآباكفارعوالذينلقوهممعاو
عاحبكباعلىطرحتلىثماربالقطعتارباقبئاالوالرصولأننصسولوالألقانمظلدطويالاليه
آباكقارعوالىوأماقعلدءلنساخطبقاأشاوركبالمحااالموربلغتآنالأرماحنتقل

هملتاطعنقرارهساطجلدمكزوأقرافافابعضابعضهايقارعافريشفاجمععليمبكلواوسهد
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كأقلإلجماعماتهفقاتالكفاباليسوماقولئاصهمووفضاهمقدرأحالههملىءموشأح
تهاصلىتهامجرسوؤوبتزؤجممفبةبتزشمبههايعبدالمطابمكنلعؤجموشاأيشبانبقر

شعرظالنيهاومنايمناعلىفرجعسفيانبىأهالاهمواللنخخويلدخدمجةوسمعليه
قرباأحبتنامنومصفىصريىفىصيدالبرفيأليى
فباأوحهالعةمنضقااهيساباعلتوقدلنضاربيرالىأصن
باضفلهاصكانتانايخاأملهببأرضاصاتألأذا

عفبابارداهصااماوجدناقاهاكولناشلتنو

قلباوالصبهولاالخلرمألالنساموثأرىخالخبلحبهول

قربازبيريةمنهمتخيرتههافيهلفاكطمالعلىاأق

طباأخيالهاأحببتجهاوطزالحبهاامؤامأفيأحب
لدبنعبداإشكلعاشندخلشربنالتمحبرزوجهاعلىلالمااعايهينلحشاسيهنةونثز

اليرمخبفينلنارغبةالنترناأيبتذأنهواللمفشأميهاتحاعوبفنقابهينبنخاالوحموعندنم

اللىلقددهفوااشوإنكنشمكينةفاخهاسكينةايارهلهقالافيكللىيثضقدطسينينشافينامكينة
ومناعليموسهاللهصلىالتبنشرسولطصهواوبمنتعىرهمناوأنكحخيرخايفكخرهم
اربربهتةعىيئإخكرلمحصإراتافيموسلمكالتصلىالنبىآنكحماوشعبدالمطابطتصعيةفكتو

يخةبينأصححتىلكتلملميدءيأمىفلممصباأشلصمالنقنلتنصعولكئفقاشماغرك
ثحانبهتطهوعبدا

يهنمارالاالابنىكدحبمبهاعسبهنبهجندبحرامررريبنالظبهتماعبنشصاالنر

بهماكألىاثمسليمأبةوالخاريةاشطزرحية

وماخناكاصامامجاوخرفغكلهاالجاهيفىماذبنوالدأنسرضرابنءاالدءكت

أةعييأناكرركوكومامثلديرذاغبةرزباتالافقاوهومثصكالنصارىاأبىطلىخدطبها
ماماشبمامخلوشلسمنهلداسلوناووحوشفاسمغرأسأالتوالرىفالحمتفاناهـ

شاصحقاللهفباركقالسوهوواتطلىأببنعداللهلهوولدتلميهـءأسفأبهموصبرحروه
تعمتاأباطمةااشفاتلماخطبرخالءاشاباطلاعاحملكمحنسؤوكفاتهوأض

انظاشافالتكاتعبدختبةبقاليفالنفيمجبرهاصثىاالرضتعبلؤينقىلذثاالكشاا

تهااالالالألسثدأنكبامصاائظرلمحاحمكفدهبقالعىجرهلمحاصدااأريدحشكالفمافأنتماطت
ؤجهاأباططتفترزوجنسأافقالشتهارسوامحدؤأن

شمنأنابنهاعنهاوروىبتضمماظوروتلمليموالتصلىاللهرسلقزومحتوكا
عهللهانىرنماااعقلو

بةصاولفزاندررال

اواالالخالفامختلالحللفقيرمئأبرين4571مطمارسانار71افاملقشيذماولد



03

كيملطباعاسئوكشأبرهاطماطتعادارىبابهبلشاقانعةشإلشالعريخولغأمهادمئقانتابم
يهتسشرحهئمككثبركنوفالةعرهدوسببدعاسنهعلةمأممافالالثرلمكلركوااالحمدعلىلنرمرا

ونعلقتبللمطالعقحينجمرهامنالرابعةهابليبقفبللداالقراعةوظتينالفزسومنكيرهم

اهاقهعناملهمااليرتلتقتباديلىافارسالهالحتباالالتيلحاعلىبرجمهاطاقيكئلم
فىجمادت4صهاصقدوقلىفيظحهالمعالراظتمعاجعلهاعمكلعقئوالبراابةافاظوشفيصئ

التوالمقاارحالتولنعرودواويخايخلنراراممعاعزقعلبمنيطالحتوالنحويالموصيقى
شتذثاءالضصاانوواربؤالناأصهالاستقصالسياسيبالغشقوالفكهيقواليةواينيهاك

كانةماوكيراسيةلدرومااأنهاأجللكممنصاخرطةماذاتجدانمأباهاقيليهماميلها
لعظيينالتعبنيذاذأحبينوتقابلمقمروصاشأوجواليهناشسلطهماسمورأماط

يتنالافتشضزمفسهاباطلافتحلىوغاحصواالمالهىفىنتتدأفرطتكالتىابالدهاوأحالل

أبنامبرطهااللعاداخالثرجهاوتنالنصااييأؤكنىاافيأفيهاشىالتىاالدفايا

طديثاعهاشساعلىأبىهايلقىممنلكزقماأظفارهاصهـةايخهامنذنهفألوالظاهرأشذلدؤخ
لغاخرةاومبانيهاشاهقة11ويركاقصورهاباريسرعنهاولوهوافثشوااروعن

ينيوالحتمعدمبانلىالمدهبةحمهمجمرفىابهؤيةاالممتزهاتالىرجينوسيداخهاظصنةشالمدوأشر

نأينااتطرصاهاللهاثماليباوتواالئسبوهمكيهاالماتدوخيويهملفاثحةبااللحديخما

مثثزيئالبرايقالضلهؤالحىقصيىيةخذونابناصراالنسااالأينواالنمافدلالص
اليلامحاطباالتعاجيصللرالهمومقبشماقسواوبعثونبالزفاجلدصالحريريتوسدون

لعةاراالمدرصةوخرحشحنةلعخجهاهؤيثاكتحلتىوشااظيرحلالكدصوالكدحبالنهار

لبيتيةاشغالالالمحاخضهكاتاماعالمنهاهااصالضعييتالأشغاعلىتمزخهاأههاعثرقنجعلت
ولمابمتهاورزانتهااللباثعوناكرمهاليتهانجفهافأوازم3كاقخباواجاشالمرأةأهممن

قتنجقداعلسروااطيعاانفائلقااللدجها3فرفحشطلنمصبصناطاطرعليهاتقارواحاصن
شانوحدىلسااالمقامالهذأهالاليكونأختارمنأننجلفاةالمرأعرلىرجلياتففحوبوس

فكفصحغفرقااوراهاماللأعةامنفدهشآحهاانناورألىبيهاانحزنخلشأحداالشر

لتىاالمواعفيهاأظهرالمحىشائقضغييابأخمفالفأجاالتأليفليهاكاباصكهافيمكلىا
وكشالذانهعاقكااااييهجرتذالومنازنيعهالمنزلةتيضالمحملالمماةتحهلدوشوصول

ءسوإنداجمعزوأشسكهاظخامنههاؤجهينأنرادفأهالةوااطيمثاأهلبهمنالثربا

شؤغمكلىعرغبفياالطعلثرقاالصحافغغشمنجلاربهداكاعزونفأبتالبيل
اذكاشدأحهماخقالمبيزادتهمآرافىئاكهموةلفاعمائدانقضبشيأمنولكحها

بىوالميوالنأنبارينةوصيدالمالهىانطرب

رجالوعليونالمعامالنيعدستأصدمغتثوكدوجتش0871سنةفبراشباط2ق

كبكواالشاللنصلبركصئمهوراالمالفضائلمعابينلبراعقالعليمواةمؤوصاوط

ليوشحيتلىارجعامهامبانمديخقاشغثالىايماريىماماصنةفاجحتحقعلىعديدخدل
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رحيكللىشوالأحسنتهاعلىفرتتلةاعمنافبالمرأفاوأظهراحياأسعدأإلمتق
باسجاتخصص4لبالثجهازمهيفالالىااذاوكاتهالنتهاولخهاسفايةش

لحاحبحاهمهاجودطبيبوامدمبخفهاوئالجهملهاالمجاوريننلمسااوالمرفىإلرةوقتهار

ضلوالفولفخاثلينهمقرتواشاوصفمحبقتفو

كراررماشأبهكفنمندئينابينأرىالابهأسحدأفالالعظماالملصوجهاضواص
ومعنيةفكرهكلشحنظعارشماخالكتمونجألدالصونصروثنبقاأنرقواثندلهن

اخهاحتىواتفادتصؤساخهاوققةبغزارنمعارنهاياحمينهموتنتهبآلهحلوكثيراماكانتباعط
نهالنضمبالترلجؤعاتاالغرنسولةنورارلمابلغهانحأاكابةوكأماءاالتاباللوغةفىطارصته

كلمنهافبذلتبأصسنيامااتدلادأمبديلبرىسالوأحسنعالمفزبددرسطرةورةاا

قلوبأهلاسقلغيرةاأنرستىرماتابلطوضنلماحهطفدثاابكخىهاق

الكالأبإاآثرآنمإنرعادوولمقتأمألمالنورناوهامأبآاأاونأاظاالطهاأولهصكتمزلا
انالمقااجمغفىليوندينةعنساناروهتنمفاررالمباخاوزادامعزمحناذالثش
1971سنيرفبراشباط03فىأنالعسواهوجفنوفورةابادئعنمرذادساويسشدعاا

عظموقعلهاكااليامنالضاأحوالصقالةوالنداوكنبشدباريصالى

مثداقصرامفروشاوأعذلتكنهورياللداخيةانخبزوجيا331شةرسأذاروفى

الطلبلهااالوايياللفتاكااروالدامندختملبههيةيماصاباوعشاخراتاالثباثها
ةاباشالكلهتهباكتبضباوحدغاحميناصحرادهـبحلىألنياالمإلعبتيرعلىأنزوجهامن

وظيفتموللدعنواليدرتخعلقاوالعنكوقؤقأدهااححروجهمنزهتىئرحمرلتأاحكظم
طعتموفىبثايقفعذعلفن4المتسبيشدالمبرلتاكلىأخإمرضكاعاجهلهآاصأصارت

حعهأنيرالالاالتزمبهعهـحعبالفبشاالملكةاآنحاكلىنشعدزحوواعا
هـاسياكنبهنشزوجتصبخدررفمنعبهالى

مدامدينتضاالمنشع11مايههأنصندشالمايهيةالعاثلةأيامكانتاتهدواياجداكواأتآفقوا

وتكلفلمالعرشافىماجاروالملذاتخليصجهايقمدكلنىلمكيدقاافىأشاكالثخثودءروك

أعالهمسااطاوهويقصدبالنروندافياردفأظهرحزملأثىلصلئيمحرجلهنالباك
احتقاراعنهاوأبعدتهخفةنمفأوجمنهمحذراحذرمفكنروالندمكيدةامملفىودبر
فرنساوغيرهافهـوفلىاجاكصاوبينلجنهاانهكحابأمامباخمهامهصبهعءهذلومععاراواس
عىالداخاهاخثلمانحةونلكؤفاتاهادواندهماذالمذافىءتمايهاسافسرمي

كتتفاالجلستطهموقدعاللةوشكليظامجتموغاصابالجاهيروألمحشلنفسهافدخات

ئهامةاواواليهةالحأهلاجهادفاعأوعنننمهافعضعاالنظارفداجمهاوأحدقتءالضوضا

ءالعماأشبنهاوأشيرالرئيبصفقفظمنفرجعالكلألمعنخصكالااوتعاغنضهافيأت
هاأعماسارملقممزمنهـيهفمنالظضاناااهوصنضماخابيافضأطضبارهمءاماتلرء
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نعباالرالمالفتلانصيألخاخلهفيوافبرهذابساروبيهاروبىووماراتكدانتون
ابيتافىأتهوالبلصهاشمتوزوهروالدونصدتصحانفرمذعوراعليهعنغالىفئوأرادوا

هـناكاليصلحكمعدوتجلفبرأةلطرواغفئاامابعيدبحديؤاخالصهمماستعانتثم
شالصقاليكاوقالهـاوالندرامدمحاشالعاادآمنارافباالسااالقابلالهجمابرر

بيريخافآنروبسخلصحباةلتىاهـاسصجنهاسقكرتذروالورامأشمدشكالالنهيرشصدرزالف
مطاوقوعمنعليمأشكلعتؤكرهاأريبلووقؤدهةلىشأوهمكرهاالهوأيكن

أودعتاال31اإلرسنة13فنىورةامىصيبمممناوامدفالتالجيروندينامجزبأماواليخق
محيثتهافيهأحوالزبتوالاالعونجتتكصبرتماقهكلىفصصبرلسجىوالنماا

قاالتؤاخرالننايةأاللكليزاللغةوفتالوسفعيمتالميارشغالخصوصياساعمنعلقلكل

عنيغضعاعنومامحدمينقلوسالمسبميعهمهاتوجعاتجحدوآخرلعويسياشة
ايدبنامكتؤةلذفيشااقشلعايهاباعمبىكتواإلنافىاكتتثحروفىالمالحاجثهن

الملةاالسمنموباكأيةالحرتممالمئبرأىارتظاصهاوعلىضلوحءاشالثجماوعال
يةالحرأيهاايهمأباحمألالناسذنبيرلحكبهمىيةلحراأيتهااتوفالتقاليهااجمماصلةا

دالجالأمامولمححاطرهالطماافيعاوقرطاقالطانههاطلبتويقالكءباعبويخالتطرىكيفا

كاوجهاالسبمانحرفىحونفعرطسدئينواكعضالتاوهىبكلنشهاوضصعاذلم

ئأتىاميبعدموتءدالبماءعبرابعدفىلمجهاوقدكتببعدموتهصيبهوجدشئرقهوعرشس
ثامبااللوثماعا

السالمعليهبأيىنجاللهرخؤوجة

الزواجهناطائعاتالحاخاااءالنساتحنالالمكايهمايعقوببهتجبهأإملنألمهى

ولدالواللمماقبحيثلسالمكلليمابايىعهاوزبالعلىعلبالىالناادونغتعنتوقدا
وتأشهتسألوكنتلديدلبالعااذاكضضركلىصعكبرلمحاخهاكيرهابأحديقرووالصدبق

البالعفاطاساماناعلىنحواهيرححوانصوانموتعلدداشالتهلبخانلمجوروبط

للهاةأللذأيناهافقاعورقرجللجينىالهافكثلاهاثكحاتألوهىمثابعحنىئنتكا

االفوسوسجزحنكوتكةأنهاطمععظاداخجدهاسؤشددايحغروحهتالشهـوذاكف
اضروااعنوااءوماهونوشبابدكرهاجماألوبوذوالمالصيمالناكنشيخصئوذسها

ذمدوجاحالذاوقالبسخا4حزعفأتهاقدامحمفالطصرختفصرختأبدعنهاليخفممذل
اولدكأألماعياأيناليلأيخاواليحمدبكيعدبنوحشافىبأيىلتيوقاتصرختألجاوسيبر

جاةيفقدبلىالنصاطجمكوأفيارمادتلوصمارقدتغيرننرباطأيهتاصديقاأين

مماعالحهأرأيسمإلمحنهفأجبديئفضغلتهعدقاأوسأتاكفقالهااصشالسطةءهزاذخ
سذقالسننشظقالتابهءدبهمقالتهألتقامحينابهأنمتمناكواولدواالمالمنةفي

فالبالعاذاالصبرشاتوبكوكئماعداتوايلتوسنايقالشحفالمنذاللهناتالا
عكتهلغيراأذختبأنكأصلالجلدنانفلهثضاصاماللرظعوااوبئكاالضيوا
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ا

ىفطردهاقالرأأالكالعنىفاعزباذفاضهذابعدبهتيىمماناأذوالبمرحمانىنافبكوصر
سىرسانىوتالااتمساجفيوالضرابخوالصديئطعام5عندولبسوفدطردهاأتهأوساص

برحالحغركضاركمرأليهاالالداوسحميناراوأنشأرحمفقالربهالىاالصكرلضوا

سقموصاواأصتمكنهوأذهامقطباشهالظاهركنئاديرصنفلممامفاغتسلصخينفف
كشمنعاالفايشيأمماتجيناباوبعلممامضىفضلالممتمااصسنجاعلبمنبابعووعاد
رحمقمالخأرأيتاثميهلنشرفعلىجلىصتىجتعادسذتهاعفضاالوقداوماليوولدأهل

الرجشلذالسبهفوأطهفتأخيفبوعطثاوجمونبعوعاععحتىأدأطهأمنافىطردكقدان
هذهتطوشسيلتيمشبلتافداذتعرشواعنتلتىااللأوالقلذستزرجعشفالليها

لتلتمفبكشونااأمهياوريهاالماشأوقالهاأوسفدطلهااأوسغأرسلونلنبهرأكعنضرشكللا
الماكلليماأوبقاميبهعإذاأأدرمحأضاعستألافيهذمالىءأكشمنبغالنأدصدشفلذاتجلى

أحدركاسوهلأتاقارأسهماذاتعرتوهلفتمالرأصهفهلاتحبعلىوقافبكتماكشمنك

أذخأنلجىلمجأصأيالافالفأصاذكنالتعبكأضبحلقانهأماوفالتليهتنظراجعلتاثم
ختىعنااماقارقتمعئافاعتنقنمفتيينعآلماشليطانمفردوعصيتمالمحهماأفاالبليى

يلدوالمالاماكشاممامنبههاصمر

نفغضيبصامبلغخجرابهاعةخنمنأشيالقماكالرحمتفأشبأيميخببرألنأوبمأربرأفل
يةاالشتتبموضغنافاحنركحوخذلىتمااللهفاهيماحاخربضيفروخفافالطافا

نملناساوئههاءابرالكلهاطفالبقوتهبهيثوناسفتبيعهمألليتكجلهكنرحمةلو
بهتفأرأسحهافباعتبرغينجزضغرنامننياصقوامياماقضيىمامنأحداايستثله

رشكرصنيعهاابرلحزشكلأظقرننفأضبرتائنالالففا

اهـقاعأوزيتابخقاروضنك

أشهرمنلئالووضعتمالكاتولماماتهـلوداصكندكأوجهاهورتجالجالكمع

درالتههاكانتصكتاجةرتتالستاجمازوسيحيتغضشهمعواايروسدوالملضمااولته
هـديرسافيليبسبياسألغلقصعاأجخباثصئصنلملذالىفحفاخوسابنهااقحيبصغرمخا
صيدناضتمبهديخةكمندداوصلولماميرخوناحمايقشنفسهاكجعلفأوريدأنهعىوا

113وابتهاصنةوييقتلشعسندهممامخيبولبىحبهأولباوقلشهذمالمدخذساولما
دالمالقبل

االئرايفالسكندرابظفرفرسثصغرملذارشاابنىاهلعرسانروشنكايخرؤالمهووا
وعفسحمضهرأسماوأسنخذهأجبامالضربقالقاضيةوقدضربالرنوصسكندرلمااشا
هايرممحووشنكنجتعراوجبتزأنفأومالدجايوسبأشوصامالاداللفماباكو

ونجروشنكؤكالسكندراففعلقتألارمكنويآخدارساصالصفىلىلفضهايعظمو
ن6عاكنأظندموتنهاقالتوالثرقىاشاااليمعهيثتزفافهاافجلقميلبالهادصد

نلرنلمحانلن
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للىالفطريقدنتأردإ

شقاغبلجيداالنعرتتولوكانتلعربشالبااصرتواظاهررألبباهراللضشفاكا

داوافنلنؤرتيهنرءالمجمالمداالالنعلرمحكلقابمجىههااحالمنذربهتالحباببئاي
صلذبطلبمنوصنمولىاضمايمناهافوقضوفامريةطؤمهننسعة4المحدودخدعد

نحالمكلشافجلىزاباجدلىالثانحزجطممشاليميعرنحلهلعىظاصلممضت

ينلفظابقوصالذبطاكرطفقلىذحمهرايهراصالريةأقبلنوققدواذابالفكفيمباالهس
ثدارتنألمحاابىهاأجهاهضىقلنهى

كيرماالطوأرصقالىسارتءبكورهاأجذرإلقدخليلى

أستجرهابهيةغيرعندفللكزقامنخايدقنهتيت
فاصاجتوااذوقاهماأصناهوسأوفلدخهاكرمالفأحصاأبيهاهوالىزجه

الىنهىشدوشكرشألعتبقفضالبتوأخبرهابذلفأطخلليهانعاذلنافغالنتهانجطبختبتالى
الرامليغلظابدوالقيانانعرداالنماراليردونشاتحااجنبمغقاوأزوآتممعهكما

نةوطيةرآالشدرهموخضيخارافأعلىيمنوقدأجضافقالخرجنمأسرشانمفقال
اتجتقالبتأحكحزالهاالثحأذاااالؤبرفصنافؤااكعنآقراوخةشواظاداالوبعن

يرقفقاتلكيخمامحاليالمدجفنحرظاقاربوممىأخذهانميرماينأرنأواالاضرالفا
رتوأدممخطفرليصنبمتأاصاوتجابمهعسعلحرياعونمحاكأفيقتلضمبشى

الحقهبكأخهانضمىلىأعاكاصبرتتأتصبرت

يقسابقهلبراثواطضنأردىالىنمالنمخمضوحىووأ
نقهملنضىخليالوالنضىمنحفوبعدكأصدبعدىخا

وسينلروهاضيرمافمرهعانبمةمحفنبتوارفيراباكاقشفماروهقةكنهقت

فبهاعتيةقولو

البعلوفىءالقلوبدكأونىشابالدبيدةمنبقديأ

ىعنطوذىعروسفعليهمداسنمانوطرقفواس
اظلوالفردوسأوجنةووكشمراراصتىقلعيألناولت

أبصافهاوقوال

كطربااكشدبدينفحيداعالربعااليرمإلرجال

متقباسجداالصابيههوصالىيظلنىفيغزاليخالانما

جرمحتسباءطالبلالأوأنالجرهأناناسايخبر
عبامحالمسكبعتيتمشامنأشظهـرفاباصايثهانو

حةرمنالتغلالعشيرىابنهقصحىدنجرقاشياد

ككلماصعجنسبئعدالتبنةعالتوحسىوصزةونرآمةنىضناكا



فامحمهانهاونادرقأواأجمولضمارتعاخبارحنىاللسيروالالفاروحئعااومعشاكرااتذ
أصدقائمأرسدبعضالىكامامجدمافيانممقدارماعندمهنهاماعنوابهنمحبئاوككنمنه

هحودفأيمةنعافاعطاهحهادأفضىاالبلمئمائةفىءفأنمأدعهجهاظطبهاادكأؤ
نياضأتقالاامتنحلتاالصافوأوةمافاللفئوحلفحلآلمااعبدلخااا

ؤدلها2اعاهمامنلمامحناصثاوعمببعيراأضاعمأبىضريامارأيترجالاشفقالعراداا
فذنجلغذجالىبهاخملهاويعاخهافزتءوأمهرهاشاطنادغاومحتطبنصليلىيقاليرجل

وفالالمتفككاوساد

ورجعاأبفالطتباربهأعمنتبالرفاشيندارتكرأمن

كلمعارياوسحبامناركصعدتؤشكرلالىصننت

أحمعابةحباااىاسحبهزعوائعااالصيأتأنصكا

تععالمحبيمصشعبىواشمفاتوداسكلعأنك
أسبلنامعالمبسداهلابعننرحرحهافالالمجىبهضكلنى

شعاتحىافوفاشنجاتوطدوننااعرعقابثرارأيتولما

حزعاوأأيىءاالصغاهنصرتنىشوبحتىاطكأكوتافت

ذعاأشتتكأالكمنحدسنىأثماإمأروأذ

تدمعاعينيلىخليهنوعليكواجعاطىياتفليش
مدمعااكيئبمفتماعكذكاكطىلذىتهاوجاللأما

اصفالتصدعااتفصنعصموانهرىذواللهبفقالت

شأفدأفااالطوأمحعوههناكبتازمالفاحمفشياعايطلنهابارإلؤننادصاأةاعسعوقد
اكوابراالحالىااحدىاطىسنام3كأدالحدكوالبصبرلعز

طاشريشبهتفوأميابىكاطىتذكرىمنافىاكت

لثرابوااطعاماسكمعمكلناوصعدطاخامامندخزوصلولمماعايهففىيرددهاصتىلوأين

نحرمفيهاقورلطيومناتتيمحمستىوجعلت

اتثاسااللااللوالبلابىؤالالشىيخهقالالمن
ولتفالبهاصادوقاتلمحلىماررىتهالأالقا

أهلهاقدتخلتبهماشالههكمنأصجتتمبايوىانانرتاغض

تثضنتصيثممناللوىصروفاتذنتسةأعروحدكا

يقدرلهاماتمنتنجدولمتوكالارليبأغنت

بهاألرتأرصقمنصابروفغقىابهابوطداضبادأكرت

بهشصحمعقهـعاصبنتكاصبئريطة

فدفومهافالتهعقبرلالباسفيمهنمطالراالالمنطقرعذبهلمنظرلطيففاآقيعرةكشئا

احرباأيامبركحنأصيبواقدفاوكا
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اطماسلبايهتارزخهنصلىبىثاإرأتىفوففت

الممادروردهئأعياالموتمنالادحؤوالهندابيوفغلى
ضشاجرقهـناادالرالمنالئلووطيمىصصامواعنرسفو

الرزعامرصليسوركننهذترزشاصللمضنالووأشصسلى

منبهبردبنبنمىبهنطعيونباربطةكل

ءخسضاافقااغزبعمقهفصؤقنلهزلىاعسعابئهالناكىأخكروهى
خلىبااليامخكالبععشسريهذوبالمحاليئاصض

الررعبوبقصاطرستوعزراوانسوص

شكذيبلظناوبعضرسوالعنىلمغهـانوأبلغهذيلوأبلغ
افيبصواليعوشريانببطئالنسباخيرهمحمالكلبباشنا

أساوبفانجيحجرمنيتبهاءأنجالاالطعنةالطلكن
نحضوبوفاحلىنجيعكنصنأناصلهصرامصاقرنااركاا

لجبالجالنعدارىدالشالهيةوالبهغنالنسور

طجباأهـداخهامنجمعينحامزعشةءالعذدلعانكاوالخرج
نهاأحسنبهزصنهاضلموالحاصقماحةواباالدبلعرلمجالموعوفانسامهنوعنتويطقهذه

اعايهلزونالسنابعدأخيهاممكغيرهنولماثءبهأللهااطضشارةوأمنطفاليرموأعذ

افاىحرى

المنصورالجاشنشعغريندةسز

البرعتحلىواسؤتونضملوخيرإلعداالميزنهمشناشمعروفوأبخرونمااطهى

شهغوارحاككنبورة3االحساشمتومافهلتمطريغهامنوقصقخهاتااطوأص
أطرافهافأوهاتضةلموتحثرهاظفاخهاصعةووقاراوااشرفشحهزانءكشلهاماعظيهقفوق

تدكزتمكهارلشللاايختخيوابنهالمرهراظاتس3وزوجهاممسخاصفةالمهدوعهابنخلينةا

لةنهثتاراوصداالماصكةلأخهاسقتالجونىصااالقااللدكبالعربواالإتا

اذلالنخلصىورإصاوتحتالجاليالبىالميامثهرقأساأساتحياوااربديععند
وممعمنرورواعلهاتفتكئيرةنغقةكيلهايكمكأشقاليهاالبستقبةوعلالحرم

فىيمعاينودثكلمثرالفرآناصدةولكلايقرآنتحفظئجمديةلهامائةوكنديخارالغاسا
ححملماضتهازحوراحهـاينفاقبهلجرلعرتاأااوقيلكنلقرآتاقياممىأخلاكدوقصرها

كادالتحناكلبدامرلمجبنوهوقمربقصرحربدزييدةمووعالئيرقاالنجاونضارخهط

لواليفالمفىاليئبهاصالطجلكنليكونشايدةزوللجعفرأدالمنصيرمعوبههيخاالمنصور

انكالةوجمرروكنيبههاكأبرالةهجر561دسنةارشهحهاوجوفئالموصللأاالقصرومذا
نففصمانطلبسنعفميأمنغولميهنرصناعلىاالحتفافادبهضيدتالبروكنشهىكراماال
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صوتبعدأمصوايبهةوالعزةاكامةويفعهاغيىأخهابعدنلذاوبغيرهاممايسرهاجهاومايعلق

الفتنوالمأموشهناثمينبينوذلالوحالجناحوخفضنلالتةالسيئاتنصالةارشيدفي
لهالبسدفمدبهاصؤشزنسابأوقدكشماالمونءدتلذاثتناوالهايثصينيبدماقتلوالص

ولحهاوهى

سحنبراعفوقساموأفضلخيرعنصرمنقامماملخيرا

جعفرأممنالماثونوبللثونهمهماالولينسمارث

وعجرفونهنعنىبنااليكثمهكلهاتهليوعيىكنبت
تفكرىكنىابنياعيىوأرقكاتةلنيرومشلىو

منكرعندمنكرفأمككلظيمبعدمصابفيتالوهشاط
المقصالمستضيرشكةاليدبعدفقدهالقيتهلذىساشمك
مثرضيرربكاثليفالنتدتهمذتالقدهاوأرجي

طهرأيخاطافاطاهراتههررالطأت

لهلسدبمفىايالنالميزرلمجاقامههالناررشبنلصطاهرت
دورىوأضساأحمادوأخهبثاحامكئوفقاومأضجنى

أعورالحقانقصصنامبىولضتهتداهرونعلىيعز

قريرححفلوثنالصصبرتتهأصباصأبدافادعت

منذصمةذلىصفديكقرابتىيرالمفمنرأهـتذص

االمينهاصلوبحفرقىأسدةاسزوقا

الملحاقتولفشفاالدكفامغالناساكقيانيىأأدمحبا
راسا1القلبسهادنهأصننالمناالقدقحدبتلمارا

قرطاكالبالليلاظالسعخلهبخوماآلمحكامتكافبت
ساجابهاسنالماألوثىصتىقارنهلهمبمواكنوالموت

بهللدهرآسالطبتوقدبهجمالالرباهيتصرزثت

الساقبلهيردعليناصائدالناصروداماتمنفلي
يالحدقزطهسالمأمونانغالتمفتلتهشلبندأشااطااالاألاؤالمأموشبفالفرأها

رفتلقدخواللضفظرنرقكاؤتاوالجيرىدموانلىوطاااهافقوأفااشلىقمنام

ادهاقبىرانطلبهاوآلبتادبافااهاولمءاشمنماالنشبابموطلبتدلناطراتايمبهابىا
إفأجاثةوافأوالحدقاشألفنامالمماجدأنفتشنهافىلالمنحهورقفتوأماجتهامالبسهامن

افكااهاليمحكظعتفااور4باوهذعيضأهلسحتىمداثمعرفاتدادجلةنلمبرشادينالرأ

دىوالىوليعوصببرالىاصانصلهـعارسلهاحرشنبعوألفمندجلهالجسدمكةأصرم
النشقداالبروتالىوتطرقالصنبمالمحبجرمحالمامنوقهافبنمالمدقاشقناطرصالمكل

يدةلرقناطرزاقنااذهيقااالقفليالوالىالمافوجدتكورةلمذاجتهاهاكشمني



حموآ

الكنيرقنولها7زبيقأيصاوفقباسمالمعرتدصحمصلكةزلولغناطراكاهوريقهـذهاشبئواالر
رزيبهاقصرومحدلأوشفاحابينمكةبقطراجامهايكةايقألبانسبتدسارتدىفلمئل

يرطراالمينربرقأيضاباسمهاوكزقمالهاوسعقمدشهوببشداتومحالهعرحهمامى
شأحدانهحهافهااخالوحنلمهاعنومماصحاهاقبهاليداوزايخيهعاروحبتكابقو

جلتهاعنابقصدقيقوممدلعراا

المئابفاشكدطوجعفرابنةدةيأفي

رشكاباعنالكفاتعطىرجليمامننععدين

أخطأولثنخيرايرداالفلمتممفغللشثحثوهشارةااخاكلوكالبموطربضرلممخلىفهها

لييناذهاأنفظنصعالكومنأحسنوففاكغركيمنأنلثمنخالطالصياسنمانصع
المأمونلينهاوبينصظهلانهارهاكنيرةوأفيأهملاكلونوأتلماأعطوالقبيلذك

نقالعيافتعطتاحاتاممبانيقواألالشوبذهـتعيلقاهيداأبخافىبىمانو
دراوبئطوباالالفيؤنويبعوريدالحبرةانال

أصدلتهرالفالشالدشامحالتلدىرهرصايأصيت

لددلتهلىدماطفقدبقيترربتفالدهرايبوقللى

ومحينمداولحفرلمصددتفارونالمأذابقها

محيهاكليهاووقتانوقايهاوجمانوأالدهمغالشنتاالشهاألمواعفال
صناذانلمؤأميهاضياافمخذالايهنابمامحشكشغاتيهىولعدااللهاماجفؤكوقايدو

عايكندتمتمغلذوأيىحشأليك

عنصترذالثخمهاروهجنريمادالمىصحارلةحمهلمغىنحارشاكننجرباحهمباابهتلحنقال
حعفرعك13أظبرأنهكيابلكظوكناربباجهماالمرمومنعتمكنبمهاذلثفأعالتههاص

اهوبينرفرصضاقحتىذللتسلمرعهاوبقىامحانحاليبنروالصلواعالوتجافاهاصبهاؤ

لغعافرأىرهااجردذادجلةجفريمرشكلىوشوأملمأرادامنعرفأاوقدزاللكبلىايذات
دغىفعأمحاسنهاوصكلحربمطولملينهزيخا

الالربعدالىفسينأتطزىدارهمتربممراشيهنعرر
عارشبوماباطأشكبشجاعزصتىاشحهيتاهوكااسيا

ىادبااقبالىشقافوالطهميواللهماضرجيرانثم
حىباوتسليهىرتشاصاواووجهدضىروشكلاليضد

أمشألوأمصاصعؤنصحدبادرراهفقدكوةفصاحمابمقتمودؤهمالتفىنحارقجأفقالت

فغىخحربكلينملوارمحفغنينهشاوأعسانبيفشرسفسلعتنكاليهافيهاوصنيةىصمفربر
بهاغىؤلأوعن

لرمنمنوالصرفالمحبنأىيغرهبوقماأغيبعنك

شنواطلايلأمشنقنوبهمعناهرالفلعلأعشفان

الرالمتععر8كا
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باطسنليسماحسناأرحتىمامنتلتمكينئاحسقد

يابهمقاعثمعنىبنسكناطنماقمدهاوايباينكاكانمنعتحنهارفغنتاكنانهنىنلسا

للبدنالنغللقلبليىلئغلدابناحمعناصاثغلاباتعتل

روهبتهامهساومماملعبخشماصشاانفسهالغغثوفابشبهافىحااجعفرأامففطنت
وهىياصبباخدالفقأننلسأااجلىاقاصهنضعنيعتاهةأواماقاالومها

صهـلرىأنشرحمةاكادهابرخيهااينىعمبناإل

ياضااالخالفةبلبابلمصنىاالميناىهداأهينيا

رماتحزرلهبالمهـوكءباطالثأمدةنضىلت

تويهقلساينحملتماشكنفساتحملتان
ئدهانتاالضأينفأجنلممأميرانشدتأانثدفىآاشهقاجعندزحاشؤهبمالمالاغممننرابمدو

فيهلفائلاناوأيؤ4المؤنشأميراأنندتاالرشيدفغضبوقالواووححشاحماحناهذ
جودحياعومنيخالكلدثممودخيرحالمإلعرداالس

نمودهاكصمنناناالفيممايدذوواف

أسلدودكضبااالمحضقرمااسالهاشهىالمهذثميزوا

ودبحداسهتطلهليوميخاكأداشوما

رالشاشدبحثغأعيصموحفىضاوفوالاصلىقا

ألفاوأالرااونأشقماثةفىجمدةزجعنرأفىجماوشرشالمألفضلاحمديفال

فضلاابهأيهفىارقةخفرفعفاغفاورهملارصائتمرهااضاهجعاأباتعصنتشدرهم
اوكشفوضعايدجهاععابيندوقال

توصكاصضادداناشرسافىخبرونحأن

سنهأرىكلماكنضلأرهاشماأحدونسك
هذهأخاكنيرخالفولهاكورالمذلنضلكاايدلىيمدمأكفلنلفوحهماالوااتحافقا
تعالدتهايؤحمهارك61لمسمنةالاجادفوفاتههابجغدادفىواكا

4اتسطشادةز

ائافاقرشااأبحامثاهصلىدمحمنلمااقكلفيهالحنصحمزمابىاهمنجاسسامحلسعدنجااهى
الحافقةكلاااضألةالنلالديبةللكرقالمثهورقوصاصبقاليانالعنقاأمىالوقاعثماهجغ

لقرآناوفرأنيةشاآواامغأصعدالوداسحماشيئلدهاادشجيقوننأنطيلقوالفبا
اشممونعلقتمكلىادالفارساكونظمتدابافقمواللغقواالواضتفاتبأخذالفنونوقرأشا

وامتدضمالطناللبابيمرتحدبعامتصبتهاوكانضتخترحكصصمىهرذكرهاوشااالدلمجواض

فثمنرنقيباللهعدايشولرثيىودراجهاللهـدتصللكنباتاضتعاشمواوقتهاووز

915يصلنسنةصاشحهافاثيدمحوكشوانالموتدابثححلنااىوتناكرلهاثداوقا

ثزبا
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ممليتىأذيماسلظرسبهنحااكتممربتالثلةزبا

لعنخذبثاالخهضثباموبعدىكدكضأباهاشقتلبراكلجذيمةاصاميرقومثارشالجزاملذ

االصلهاظاأسخمحالقتوغرااجنودهاترصشالىلفراامملكتهامنوكاجذيمتغيل

المابعدهوكاهوفاوتجنيهةشكفقاقأخهاوكللتثااالتلكهاتأهبلغزوجنيهقفقاشكموا
لىتدعيماةجذيملىاوكتبتذالثالىالمجالقئحابتهاعالوابهـاطأشارتحكلليهابتركنمجسحاللحروا

سهااخبلكهاوبئنهاوااللطانضضفىاحماءاالنسامؤتالخاضهانوقانفهلومانجيا
المرفابهعصثارهمماصمواخاسندتلفراشائىئالكلبوهوببضلىظاوغيرككفما
القيمنبهيدلمخصريقاجلوعخنيبهاويزملكهاعلىوديهاوتاواييرأنعلىرأحهم

أشاروااففالغهـمستااباردءماناصااشأدثوجاوشأبىهمموهواشطريفبفمظ
يمنهامنللىالنالواتانلتتبلصادانكانتليهاكتبااوقالبذيمةؤحماضروعدفاشرأىبموقال
ثكاجدالخصلبيتشاأعاااللكئمارأجنيهضأباهاففالؤدوشتماوقنلتففأل

معكصاروافاذارأوكءبااعأشخووقاليراابعكلىءفاستثارعدوبهتأختصبابهت
عروخيووعلىعلمحروبنلمالثاكخااجذاننماضميرأمسقعمراليطاعفقالفاطاعه

قتركيفالادأىلفمبرماقالقليالأنالوالماقميغهـمصابهاجوهوووعبدالجنبهتا
كبيروخطييرخطرقالترىإقيركيففقالطافالاهداياواااربارصبلاستأىا

وندهـغااقوبشفاساطتدفاطأخدتجنبصادشراتلمرأةافاتاملثأسوتنفااغيىلساقاك

قيتهلماحلاظريههاثبهارصاكانبذيمةححاواعلحهابههاومسايركرافىفالمححابافار

مخالىآممهـحزماويلفقاصتنهاعنيهشيايايفربههافصيرونظراالعصاوببنلينهلتطلنىا

ذبطشعىتأعينطعلىلمستفاادباسأدخلوهبهفالوصالءامماتحرمماصاضلاهاا
ىشمشدشقطرسنااهاقدقيلاطئستصاليهمشاوقافقعثيبراتأمصنمنلركثرةماوصق

طتافمطرمنسيداهفتفالضهإللذؤبمرثهارقبةبفوبالتقتلوكاخالملوكحمهبطالطثت

الحالهداجذيمقكللىهلدنمأهلماضيعهعواديمةلمالجتالمال3أضيعووااطثالغااظرحثح

فصغبعيتقفلغهاوبعيدقوقدأرضاتوتدقطلنثىوباكرفىاال41افصيرخهـدححرتوأ

منعاشجهاوهىدوكيخالشفقالدمكيارالتطللوقالعدىعروبنعلىنهلدوسلىحتىعليهابنا
لدحرعيهوتكقتىصاالوكيفيقمؤثافقااأعنءاتكهنهاقدسأاتحارباوكامحقاسالجؤ
نهاحتىمدخلاداانلمحماالمجاباثنحماخنثاتصصوعثاااذالثمنكراذرتفاخكلدى

داهوأرعتهصماقصؤردعبرجلصناطلىهـشاومىصربدخالأفاجأهاانا

هوكتالصهنجحرلحوشثراتمفلساكوقامخاورهالتوقايمرادمممصجمرو
اممراللقميراايمابالمورواوأشالتأصالقررماالمخماتعرفلةأيةفىالخاذاصأتهو

عليهافاثشلءربااعلىفدمعقحيرصتىنالنوخررسكرفخلإهاواودعقهـاضربظهـوأنقحاب
سوأشنهدعرزعممبهـإقصيرفارلنكألامااتفانمننمههقحيرأجدتاالصلتفاأجدعنهطلىأ
أحدكونصعأالأفىتوقدعصيهشفافيلشاليدبملزفعليهكءايوصاالالمسيرالنتلهوفنجاله



لملكرفلملدورابأومعرفتهيتهاذقمودصمموأحكلهامئرأتمماوكرمتفاعليممنكههأئل11
يكاوأحملمالىالصوعطرفابعنبىثالحممرقولمحباطاأمنعاقشيبامإفاالوأخهاقد
عتهغنىلحكبهونالمابعضأريالحوفتصيبينلحرةلضاجهامنمايهونصنوفومنطائفهامن

وأخبركلتفياعدبنعرووأتىالعراقفدفسارحتىابللكلامهاالوجهذتصعماليهصتودضضاأذ

ماطبرعللبهفلثطاهنأركهفتصيبرباالنهيهكتامنالاكدروالبزابمنوفالبعوتابرخدا
فااللىالودلصرتااكزمماجهزنهبعمنلدبأجهزنهنمتهابقصيرونادتكثيرأبههافالتإفأدالىا
ابكأنقاتلىبهعهـوالوقاللنالنةعارانمتجمشنهبهاعلهاصطرفقاالقدمتحوابدعلعراا

عرجالجعلفالكيأتخترعااممخهـوأولعنيقادوهىعاراشلهاهمهبئوجندك
ثملسربباساسأكنكوصلنااللرواناوفاباطهماوسهعمىمعفدبعروجعلصسغرازين

اثتبهافتلتهاسالىأقبلشللوموانقاتاهمقاىالمديخقباهلفماحفىلغرالمنأضجشالر

ذفسبماوإلاولآإأرضبهئهاتآراوأرإأالايريمءاقمرفىكاطربمأف
صإقمعرافقاالرصقغاغهاشوفواوتكليخاواات

اورعدأمملنانجالالامنيهاؤيدليمااا

اقعوجحالىاأمشديداأكحرفاالتارنا

لسرببالمجاحروعلىروثضلكراامنلاروخرجأختظازمطهارينةاهـالبلخلشاك

اصيرةباعرفتعراأبمرتفيااسبامنلرواللدوأقباشاربامزلدأأهلفىفالسوضو
أصاباوأعالمجمافعتاباليفيدعسووتلقاهاعرالسدىتقىمابماتمهـاممكالحمت

ذيمظبعدالثيراسرعلىتحوجلاالىاكرحعلمديةاس

بهنالمينيةرطءرقاا

يقمدوغاوكشالناسزساخهاهاغالجأهلوافتنءالعنادصواطالالمثهوراقباكنشمن

لولؤتانعليهاومعهلفدأصيرؤجهااونيدنجينووعشتدفاخطيرااهامارنمهحهالويبذا

قالشئشنلفاشثمئتأفصلفقالهماداتحفقررهمأبعونائىدفيهمافقالهاقدبزل
لمسنفايدكايلجهامرابينقفامتيدواينخفبهوكاتلحثمخلىألزدكهاافمناهطهمالهاال

حهمانقضضكلليمفاخذمقابلتهافاجممليتحرسكروخلفياهمالتنافأقبكليهااوتقدمامصاأ

الىأفضتاولماماصشأبدىةااطيصنهتماليزالوافقاللحيمناالمضوقالتعن
هذفىبهااليئالثئهائهابنعيبمحامحفدخلبصشااهرسلمااووأصليهانبنجفر

االورومهـاوحالطلهجالمنفبنليهافاخىجهاادملىفنزجعفارجمىظعليهجوقدضثياما

يهكهأنطنيتمحبيمنلبثئحدمن3ءيهئجاهلءلزرقاالوأبدادعدهاخبيولمفركى
ماتبمحمفضرعحصليستىحتافالصيرفقضافاخبرنجواأنيهوشبلغصاعا
تأشمادماوعفممحنرقااوبقيت
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يهالهمداضقيىىبحدارقاام

قفاقتهانحمأطبجمولهاقؤهاصفنتصعكلننهلمجةبالغةواعةممنشفا
نمبثقلددطجاسفيانأبشبنيخاسعووأصالمأضغكخهاأسهايكعيلحتىفتالا

وهيرقىماهرأساالهأحدهمنقالكراصجمفنتناضتحوحترعموايااالعسصلخدما
يتيخهرلغامىاشهبأصدلولماقتااعلىلناساتحرمقاصفيوهىابينقفهوابعيركبلىصا

كتبتمليناامهاأشنستقدبالقبالكؤشنقاشهىنمدشفقيلاللماحيقاوهىالمعاويقةت
وطاملينايمهدياوأنقومهافرصانئوعذقهاذوممكاركئقتحنمعوقرهاأنلكوفةلمعافىا
جعللمؤمنيمأميراكاتلمجغقاالنايماليهافاقرأهاافارسللنغغةشااالسعيروبرححصيزهاو

كللىفالدخدبهيأاجهوهاعلىاوأصناءكلسخامالطاعقأولىواآشاظيولمحفادال

تهاامألمحصنىأميراالصحيرلتقاحاكقدسوافدكمسدمقحمخروأهيوصبامىفاللةعو

اتفاالحماتالجلراااأقاآمحممالملمءأالضانىقايكابعنانيمأتدريهتفالنثةالثا
بترولرأماقامنيناأمالشقافالثحملفحلىخالحربكالوؤقدقتااعلىتحضنصفنابين

أتحفظينلةكواالقالاالمىسالححدثالصابصركرتهممنالهـرنوغيردايعدماذهبولملذنبا

لناساتشوايخأجهاصتطثركأحفلكنىقالأحفظمولقدأنمتهتمالواقالتكدمذيحمئذ
محالغنةلمحقفياقمماعنرحبهموطلمليباجالتكغشغتنفنهأصمغقدفكمارجعلصمحوواواا

كبمعاوالنيماشاماباعاليالمصاناائوالتدساشلناعغهامالشعطممياعص

ممنقشاطااناسأيهااخبرناهلناساومنأرشدناهالصترشداأثمندثاطاالحديدعقرواليا
فتعقاطءالتاشواقأملفقدافالمضضعلىفحبراإلمعئرالمهاجرينفأعاجهاضالتهيطل

الواناشآاالخوالكناالتمأمصصىليهفىطفيقوليمأصدبهلنالقيوااقاطودمغ
االمورعواقباوالصبرخرفىمابعموااواهذاءماااللماساروءخماجالنسامالحنا

صثهصضكهأكخليالضهاوالليازرقاقالنمدصكمفاكئاغرناكصينلحربقدااأ

ذلنقالتأويسركفاليسرجليهوكريبثرمثلنعنسالمتكاوأدشاركتأتهاأحنقاال
نأتجبعدمهتهر3ؤهاوالتموظوقادفضحثخلايقشصدفاشبروالتماقدسررتباطنم

داعشتحايمأأأميهاأصأالالأننضىيتحلىالمعمننأميرالعقاصبتكذكردكاحيااحبكم
شتههاطيةأرصلدهاسواحشوبعدذنحزا

لطسىامةبنةاامةالرقانى

كبتبمهالراوكانالرعأبصرسنهاوجماعلىلبمرليىتحماعزةصخخرإلممناهى

خبرلقوكدذلذامعأخهومملمجنادوكماشأحدمالمالفهمهاأخمارعلىفاللياذئالثمسيرة
كداصبةكبصنراتنظراهيإخهاوأأخشمنحلمقحنرصراامنفروييوحبنطو

منظرهاتعىأسزاولماسارنممعأصاسنبرححملضمضوكلالثبميطععاأنهممسيالوا
رمحرحالالفوانىعوالازسرتحأفافااالماذاكزمالاليكملقدساهـشاجديالاقا
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أخذأهبقالحربعنكلؤكرشفغفوممشناليخمنعالفكذوهاأكتغاسحبرتينهءادن

رهمتحذبمىبررقاتفوااللذذفنى

يبثروضجارالامجشفكيفخلفهابثرمنخمراأرىنىا
الظفرافاعامبهمكفاش3بابهحيجحمأؤاداسر

ادجدبىمنحافرخفيمشنطوحميرةاشنالمالثعليهمماهاوحينم

جمرأصيداتفمفذنءاهسىشاعروخاهدافاذاهىمميناهابهافترعتميفاميطتامةبا
وأمسعلوبعدذكفاتخفوهبهلاكأوالمنوكانتبمرىادثبةبهأكلالتمدكنتلمالاث

ءازوتميشاحيففيهاكانخجديىلبلدال31داوبابخهسافحابتحلايماصةباالملث
هاللذكورقبا

ينصيرشتطأةاصاز

كلهازاصكااسأرغوأكضالتبحقيخوشااجاصوقيليلعاانجةهـاراسلااقيل
ارعاةميكالمؤرخونحماهملمجالذينالمحردضلقبلمصرصكطالذينهالأركدوالدامى

عرشياعلىزاومعلبستالصصازالطاكاصرواعلىلاتبمهتاهااهـأخوممنشزل

خهااحتىآتريظهردالمهاولملوبنللثأإلممحفىالخحصروبمواخهاستتزاأقيلالمملكة
اشمندشاوكافبلمىدبامحمحافظاانداالذىكاسزأكيرنمرتطشيرعزوصش

عاحهااتمموواصتالعرسادخلتتلذأشاورهاعاراثءضأصزبئأحالمأضغاث

أمممةاوعةحاصارلصبوفهوخالغرقلحالطاتاتحادخوأبشصن
قطفرشتبقيطيهنجابالااأرعافوأتطلباعكخدمكراصممبهثةالواأطاعة

زوجيرقطضمحءادحرساصالمزايدعايهوعارتتبمالمحاربصفتحبدبسفااآاق

صحالحصابةعتىءعالدكراماالمشاءخاتحصوأكرالهافأخذتهباكاوأمساحمااذهزلمحاهـأ

الهاأميمئيدبكالشوتأعىسهاعلىوؤقفهيراكلوقراطقخاييتلبسهوكتكلأوالدالم
يفآنمحىهـاثكرمحأأنهالميفالبلاسيدمنزالآايتراللوحاواانالريىسفاحزيزاهـست

مهوتخدحدهاشعىنرلمحامحألهـمنقفسبثئوقليشينسبعبنذااوهووأوتخذ
اوجدنىءؤاليههاااللماىوضودأميوسفافىحنصمضزلمجافىازاوفحها

يالإلهاهاودقحظكأهمهاتأحماصواليظراربهنحياايهابعياننماليلنفوهومعمحالجه

إسيلداهتاكفاصنتهادخصدرهاوضافبرهامحيلظاالولوواصلهاالثس
صغذلواااهالأخدموأناالويهفاطنقالتيووتابماناحالوجدكأصكاغنئذابيأل

بشضهوعلفرناداعاضاعىاباوكازدشميالاليمباحافىوأغبببلسادأالطضهشين
وبهاكلمحصنتايمورنظرامنكاالشأسعلالخنقإصيدتحونظراليثالتففامنىشباعد

بينئنىزااشفقاوالالانهامكنيئلشقابهلهاويمفسداتماردؤلؤؤاللقرالقراصنما

لبنااأهلعودألموالانلدفييهسممنماشثالحساجكلليككطماضئودمحمنهاخذبليك

لطاعاعبالسفالةالمالمحاعزىئلهغهـفموطجىبئايتمزكيدأراقوهاامندال

م



الحائطورضورمصؤرصاذتحفدعاتقانهونجاؤهملفالناخيثومحمتمااالبينابئ

بالوعحعىذهببسريستوأصصؤرالاصورحمهسماشئىمنبقواتانفالتوزلترتنسصو
يبيتفرششانململوتلديبامجوالحريافرفاعليهجعلتوابتشمددماالؤلؤفوضحتهالفؤشواوا

علىلمستهاقوابقوالياليىصنفيسضااألحالداءمؤاللبسرنيحامنثمرلستواوأرخت
حتسفزفطخضميدلياوفعتاسبموهىسديجتماحخرثماعلمجقكاليلياجمناتعي

لنهـضحيبيلعبابمغركطاذنقمب5جدوممنطيعاالقيالركوكلماححالهلسليتهائغاندعوك

رجوحادوأراؤشنغسافظئيالدشولرةشجنضيشافناداببليدخاالىيدمرأسرحمن

ادستموتاارعتتلببالنرفاصلمىداوناذمحنقعوتفلعهاداضللهربحاشرضع

إوسغإتفقااتمتعالىاألسسحياممئونكىلهيدوكعينيهللشفاكضوقالالسري
ضىفىنىلتطايطؤلأماقاعبنيكأصنطتقاالرحماماللمصورمفىاقاوجهكأصنا

بحدححتىشواوقالأطضرححكماسغقالشالشؤشمايبوأقاشحركأحنحمماقا

قاتربسمناخقانجيثأرجوااقاحىلفتتباعدانقرجاأقالشهـايىسسثالخافررشمنى
نلذاااالهاقامحالفؤادىيدكصضفاتآخرسرشحمىاأصشثااهدمادتظرقواتطرادا

صبراصاقابنىإممشصتىعونىذبااونىاللذنباالفقافىاجمادويذشرأقالتفطريدىنحا

وبأىجلضىالكمواخيابىسفقارببرنحمنفيمشهـسقاالهالبيتاصاعراحدقنامى
ساطالهونحاالرحقعرشهحماااالصنىاهىااالهاحكمقاوالشكهصنىىادحسعنشجمعصكم
ءالحااالنكلكااالشلفقاالوالدامترلةشوامحواكأفىأكرمالسيدكالافواكافول

رفلأالضأبالىواللفهيفرنحئويرضىصاوأهدحهاالأتدتحنلشبهاالصيوتحاالحماحفاظ

4فوسمطلنترلحهحتىالممأطعالفانواككرأاذدأملهـيدكالدورقضامطبعتىشعتى
عزرىحهونذاظاقالبميخذوطوحاكلملدكخيداالكأناوأاوأكونويموشبهداوكل

ادلزعاحنسيدعاقتلبرجمتصببالمعصةجمجاراعنكوشنفالذأاكدسرىلقياحقبننام

تقااصتماذاترلمافاطترنقالرعايمباصصلثاصنمفىاسفخءلمحاورقاابعصذو

ئأخاشالاهأوالبفرفساواليفعواليهذاوهراليسعمىتستاشاكشهاهـيمنانقا

ذلكلهقشهالطقدثمبابالجخهماسبمعنأنيمونجممنالبابمنباثوبالخروجورلمجوقا
فررأتهولمالخلصيناعباثنامنئامانهوالؤانهكذالضينمرنحتعالىفىعبمالعزينبقور

يديريزمربالبابلعزأشاوقتاتلؤفوواصفلافتزلفعنذبسيأثركشوباباايير

فاذاجفالباسوقاسمنفدعوبسالصجاببافاذاصجبقفالتفتمجمفاذاحوابعضقضا
فقالتاخايننجمشالحضاكيقاوجمباالعرمجرةااناشضواذازايالعمقدودالنوسباص

يريدولدكلصالحمهوأبفضالأهلذوشنشكليعنتلىالنكاالبرانىمكوهسيديزلشا

وأصالخثأحهـلىعلىننتكانمضثحزاذاوسوقاوجههيىسفينعلىلعزاتجللؤفافىاهلذبأ
النمانوسفصحاذفغالأهلىتخؤدئفمرورجوشالخرالالنتفاعحالمكرميزالوامحل

ىليمأضوالمرةليهطيخفاراينمخيعزافوففضىعناودتكأدسبلبذكوأرضىأخؤألهالسه



ركطااببشفقااثندصعيمنهدولملعزبنماههالثاابثحهديراعنقاليهدانهدضاومشاقال

لذعمحسوسايهانوهذفيقدصنقيصكاساوداالمراالبرفلوكشماقمنلقيصكيفاهذا

قبلفدمىانكتقيمهلىنظرااقاورفقالوجدهلمليلاهذاظالبمرفيكلمبنامزيناعدممن
صلفدااكلعزقظرالصادفينادبرفكذبوهونعمقدمنوانكفبينلكلاوهوشفحدقت

مشكبوالهذاكتمالمليوسقائمعظيمكنكيدانكنيهدنهفلعنااهافقالديمنمحبدمقذ
شكهلوانصرفثمطثيناظكنحنانكاستغغرمحلنهبألاالوقالألصد

كالتصسعلطسلننحتىيعدإلعبنثاتمالسكثاننىمدشليعمسفاوبعدفلت

طغهابهذللعنواشمتغلتاوكيلونمفالتسسبىنىلزحتقزلنىاكنتانهافقاجير
ءاالعألملوكنساعاجخوفالشغفهاجانضفتدعنودشتاهاالينلعزأظشاصبمصرأوشيلظبر

فاراثشأنعليهاالحزيخاوعغذفبلغمبيننهافمضالاؤلمننهافاستعكرشاعسوتذاصااللاوا
أنىمجلسنوهيأشللضيالتهاتدعيصليهنصنيعاوأرسلشافصنعهئفيهنأرتجنن

نجاتمئربناشاباموعنرالصواالميوكنانوضعثؤوكناطربعحعتاشاجدشفيهوأ
اعاوسجناحةلوأزصمقنرقمهنوالكلقدمتحامانتناواألنعواالعسوأالملوك

كقىهنلتنقالونطيععنفيالمطاتناداأفشميدتناكيسلهافقلنعليكنحفىمااصلتوفا
وكرأمةحبالهافقليأعطيتنهوأيمنيدالماقطعالمماظاعوسفتاعليكئخرجذااعليكن

يفيشطبمىااأماهاأبداواعصىليوماأطعىإلوسفقالشهفبشالىثفزكهن
لياقوتنبعبالروالئفرصحشجوامابدصناينافاكنضضأزيخئاوانحتىدعنىلخلهأبالمحفقا
يقسنديالعاعلىحمرووضحتذهبأمىجمنطقةنطهـتتهأخضرووهروألبستمتجاجبينمباوكلت

أقهنعنبهةرأيخمنئمارأيخفنلعيهنلشيؤجبطيصفاذهـلنومملخدسامن
غوللىأسنهالشايقهـطعلطضودرهنعيهنرخكالمنىنأنفسولمنبوالترللعاماولزكن

وكرنفيلأسفاصفاالبدابينطرشاأنهنحبموعنيسفىتعبدهلذىاناصاأنممنمطق
أنورنوبهالىحنالىنظرهىفىعنوأركاهائهمننعكزةانرصوالحيارعالشبه

تجورهنفىتسيلصاوعارشالديهنأيدئيقفمرنكثرطشفيخاعيهنأيدجهنافىبقطحن

اذاحكنويقيلويرسفاثجسامعلىالموقوحوالكياوالحلضالايشطعاوالحجدشأ
وذهابالجيمتقطغمنممقاممهنلكوظيخابعبيدمنعبدأغاامحنبأفنىنصنعئ
منمجكنوأليخالهنفتمالتكأالعسرجنلمجههنكنبفالغفإالنصروأمردهعغويهن

أطافلىمموأخدأقاسىنمصاأقاصسوأنامنذسيعنايانفسكئفعلهنحدةدمالحظة
كريممالتاهذاانبتحالتمماهاشاهفضلئوىصكوالوهواليحرفطزالبنات

وذكرشمالمنهارولضاأدكهنبهنماشلفالدأيهتبانفسكئيهظلاذاصااهىبتنظ

جمضنهال5آهياايفعلواشأبىدنفسمفاستعممعنودنهاددولقفيهتننىلنكلاهزاتالشهئف
تبماواتوفورأحهنلهاعذاهالكنبأمسأفرشلهنوقديهتلماغىايميشمنبنمحتىعذ

نفساعراضبهمثنعندماعيوبحليحعساصانأنمنكعبثأنكلفلعذورقغريناااافقلئبه



ة

اكوؤنضهادعمالىانلضلصحدقصنهنواكلإتفيليهاناشيلنبالخوتنفأذ
الجنجطكتربصرنوقدأالبعايكأفحرعديهاواواحدةكنتإلردفقاليىوجلمااليه
الجاهاينمنوأكنناأصبكيدهنواألتصرفحىممليدحكلونخاليهحبارتأ

ولمايئشمنهمناممدقمناوألدفبمفمابدااضلىااالمقاقعقلننوةالحيأنرأين
وخبرممصرخبرىوقدضاحفظرلينألسىىلنصاببنفحضلغالماااشصيهاضزقا

نروليدابنالرياتكااالالحيهبصاءأثازوتالنامهأأناهمعنقلىراو
فتاصاحتمعزلبوأضطحشهـارحأعيمماذالدهالنهنتىأجمأشيخدمرا

ببتهفىوممنايدالبمياالرلىأتشاحتىرأساوخرجتمملىتابهاوجعلتتيبهاوزيمهاذالضلب

لباباأعلىوكلشيهلملمعادنهرواالجؤاعباخارفافيهاواديداطمنبيتوهوفىثا
شيابالنعوليصأذمقباليخصرشولمارأصزليئشلوالنثماعأذويفادضلأصدياعليهلدذااصتى

دهذحاشالمالخهامنلكلمةاصوعةمحندهاوكانشناشقدرعطيمأصابابالاغوأمالغالش
ىذصاصتلمرضيةابةلمقراحفانأىارذالملذلهاخرشلصاحجدضماللمالاكللىولمادخلت

بونلبتءالحالعزوالتاداالملتأجهابقياهاعإلءتااوأخذتالهفزهرأسهامقضية
ناذنأتوأحبكستعصىانحقأبرااعبدوانمسرتىبصءاولقضامكرشال4دضاالنثفوا

دكصناوجعلتأصلهافمأجبتدفقاليتأدبوولعدصحتىالمجرمينصجنسحقلمح

داديئاطرهاوآحمتبحنالمحعورجعتاذلهضئشغنخذمنصبسىواشنتمنفاطافىنطلىا

كةاأيتهاارادفكلتاابدمحوعفامحانخعوادقيدألنأرفىاملهالديههاضابشاليهاكدا

لةممبنعتبوالهأيقاووجهاعاوسافارققابدالاالزىهاموالعظيهةهااضفىالطامحا

صالمااتوسنمالديكماليوهعاشيخدوفتمانقيلااالاطداحملمحوىيةفتففيقنماطةو

لنلىوتاممدالممبمبثانطلبتوثااالتهوحملحمكلىىفقدلبالابتأهلشانحهىبهتكمأمس
الملكةسيدنهىنيقورنمالموشطروخاوصووالطرقااغصتنححتىححاليصفاقبلمبه

هذافالهاللسحالنعغالجنالىااالظانلعاعصيالوبمااخيرمنىحويقولرأوموسنك
بئصنعهولسصنداابهانافادخالمجرحنسمبىفىيحىشأتوأمىغضبخكاليهفاشيدتة

وحبستموممنقيدناتقاسيوسفافعاتايخاوقالينعلىلرشالودشوالجناياتلبماساأص
لسجناأبضييىسفماالشررأسطريااكبالمأقمحكايطليايبهقرجمصكىأشاثاص

بلااجىاذتمعدانتنخرجمبمومحذنجدوااضاكهاوأدلضماثاايمكنهاصانمالملذادام

ءلنأجايشظاأمنتأئمساناشحرليتبوسصبيبىقيليوونبلمحبنبهقالىقصرهاوتظماعلىألىا
اأنحيكليهاوشوقاعليهوجداجليحتىلبيوالخيبافلدسوقبقىعطثانأمأفت
ذلدرتاثباخهاوداناعتهاذرمحلىوالمناموهرهالستمامالهاوداالهيامطهاضاالالض

ناصنسوجليححفباظللهأفشاتىعثزمسنأحمحلتاشيكناتسأكرموالثبذالنكوا
عناهنوسأأمدجزللدشقطصشبالنسوقالمأللمععتهـاحتمبنبراالبعداالرواينأولمدقصتهممحا

اعندنلثالفاحتقأقررنفىثوقنماويهفنفسهكلفاررضذنبيسصبتهالصاخعلبكاذد



م

طاهرالنيلثاالتلبركواندعخلزنارنجقفيناوكصوالسوفاتماعلناعليمعىوقلن

صصالقابذنبىأفرالرصفأفرااثصيبىشمراالباطلالخمادقاطيادجاهذاوقتاتحفقا
نحمصرلقحطاوحصلالمالعنوصوتبزأهـشبراولماطهينلماداوانملىبئعنأناصاودتهالحق

اامواانفدتنهااسرلكغرةىوزوبهابنلعزاخاؤد5ضغاةالكضكرجهاوايصزيضان

غقبلؤاوحدشيدهالحشيأتهالصارتىوسفمدبمصرفىحصلتاىاطاأاضصو

لمبكاليذفرالتغعخريناامامنوفيلبغيكلناعىاشمباعنعحالكلرحموأمرضالمديقاما

منكمبهيبىأعلماشأنافمابعاقيكالينومئلخطاضانببهواالموالماونالبمممشمنكما
وكنبطريفهربةكلىجلصتىكهضتالبتهالوالفصيلىواالخالاقلخلشطمنان

مملكتهأربابرفؤقااوزلخموامحظشيربهحعممنسبوعأفىصيركسفيهيرمايهس
صدجعاالصوحهالسجالنصنعلىبأنات2فاتوأحسشبهوسفأقبلفسفلمائهآسكوا
نهافقالع11نتواتفتلهاوشاشونظافاحساصةإلمكلاعدكلملاعلتحوممبالطاصلو

باالذقواشقدلزنلداتاشمىونجكلوأدهراأخدملتكتلىاالألفاأنتمن
منهمويرحمىكنهميأوكلؤالنيئلناسااوحرشأسألألحوالىزوتنرتنتاض

االهافااشفاقاعإلثمبههكلىيقاصدافااللكلعههالاتبحعوالهضلوهذانجامحنعيعرصق
صوطكطرقالتشاواشنمفيهاصانحاانلمطأبااقملتطرقفيكالخوقاممابقلبئثئبقهل

لهاماقابهاوفالنتغاضصتقاوطحناعيدكطجمهاننفاقابهافأصهفوضعتياهاامافناو
وبعدبايمذكأصناسننظروادمترفىاذهىااهادنشازمموتحهـاوسنعاتبكأصا
بعلاتكوانخناكطزأكضتحاناللالناأهايشولتالاليهارصوالف21سلشقزاريهل

نباىأدمالىيلتغتفاطمىيهرئأنباطحنلملذأعرفاشاعىاحكارسولاشفقاأكنيناك

كرتصنوذتجمافاصديقوأخبراارسورجعفرتحخودشواتمداالذيقفشاوجادبهف
فرآهاعليهابموكببقكداصلنافاالبوحاغدكاعالرصولااهاثمقبهافاال1أخهاغيرالنصاشأ
ايكابهأرسلماولىلسايدكأاهلصالؤلااشكافااشقوفاعيأؤلقاالهابهااادا

دقصرهامجهلياأمسهاذألخفااللفيهانياوامنايئأحباكظرتاانأقلألمفقالتتريئ
ماالاكماكرمهقامحهافاشااشدايهالزااهـماظااتحاجافلدقشكايمألدؤلثهودوكتوأصفر

لعىوذجهاؤهالوعاهاورؤسقهابهاالالاكاأعاتصتىنذبمضوااوبأبقومهلمئعيررتبرش
هااوتللعيوماالتاابقلوةأحمرىاداثفاهامئخقاواامبعاطصصيجهاتحنورهابماالص

ؤححهابعطنرشىأفقبلاككااماككرتخاللشذوهـلاهاطمأشيرديهاجاكيليمأنطال
كحدقزطهمصصارخطكةمدتهتاجمعصرفلبستأيوسفعهاوابنقدحملمسرهفرأخأن

ىنفعنودتيئادحيننفعلنكنتاااالوفاذكشببحنبهاوجدهاعليهايىسولمادخل
عنيناوسوكلنشلاجمهاموالواالجالصلةكاكتهافاوالقلنىاعذرنىق1صدااضأجهاقا

ماتطفعلتثهااعلىتجلبافسامفشااليقرب

امدقحبتاخونتارلولمسنواتمفيونالنحذتاربعدانرايهوشولأتاهاإولما



انرقيتلمملكألورقابراهـازوى

وهوجلءايعممائغايدثم861لضنةالناىيوممايرفشاالتلمعطمينفبنةاهى
المالحوالجسمانمأصماسعاسلنهاتحتنرفيهوجوجهالوكتنىناهلكهالبانالغوفبعالىجلجما

جملمحدمقيخاوخلهارطهىابلميئنممتالمحناأخيبئيقاالعلىأخيهفاتفقمع
طوخلعشمخاثهضطنطينااالفىدارخفأأدضااكافأساسل5301الضهـسنهتخا

العاضعرهاقطنطيناهـتمئانتالةظشمفىاوؤجتفتزامحودورقشمكنعأختهات

ميالدية3501سنةأشقلكخالىءصماالجؤوحكتجمهافصفا301سنةوؤماضوس

تدصزينبصدكة

حاثلكةشيوسكندالرصمانتعرلمولالمقروشبالفاواللوقكلصرهاالجالكآيمزماغا
شىشندساعدهاورسثوممشاالميلو763ضوالمامأدينماجهابعدزومستداشرشلنرا

كهاشىاراهيتالرياصضماجهاوغرصتدآتهـالباهيقاالنيفلبناااصعتهاشادقشالجالدوطأخها
المغازىنجالىنماتحواراابنواكاماالذالاخلهقوافيهافاالجنانقعنج

لنصروزوااامحرهاالملولااحاماحهاوصحمايعدوفتتتحاد1قبأسمنلهـتآلاشندافتواوا
اتههاهرخهاواضقمعرائلصماإثااخرفبعثبالسرإتماسساكألهبماطكدتماامحبعها

خابليوثهفحبأاشقيصارومأولاكلحثاوافاندوكهآكلجاحداالجأأبا
فأدارعدقبالدهاتدمسبتمنهعمتايمقاصرهزفهرمصكيأنطابقعىهـوقايلتصك

قصورهاونالسيفااهافاعلعنؤموارهاتلماعشلصىوقتاالبحصاراساصاعليهالى

الماؤرمحزهاوقديمالمذكحرهاهبىنادبضالقطاوابوماايهاارهاقاعاعفصفايأوككارريبعحتىا
هىابكلوكبحافلدخدصاغىةلةرومضكالصيتااااؤورديانسرهاساووأمانرت

منالعاصممنانبادفسجاشالحىاليلو3أل3عامفلتوعناصحامامامابتشسبضيؤهالن
لمجييهاولاجمدينقاتعرفتكاالرعظصةآذاتستقديمةمدفهىعسوأماوالوايدي

051ولنرقالىاحمصميالعىلعاصقتبعدنجوشوالفاانهربواقعهكابالىواالقد

أإلمهافىطتالالمديةالتىحاننتتدمىاسعيشباسماتااللثرقىاثهااأفىاثضميالعن
النابفةفلذيقوللىوءنجوهاألالجنأنالعرب3وقدزلتهراكورثاحعيانأخهامنجوا

فنداددهاعنفابةابرقها3فىاالرقالاذسسيهساناال

والمداصماحباتدمصببونحهمأعىقدأفاناوخبر

اذئجشرخراطصتىبداأالصلىاارونايهااجعيياولموالمزمانالضلكلضاتدميئولم
باناخرواابوماايهااويألرمانا

عبدالحيمبنعبداللهأبنةلنبز

لجاورغرهابهتامنحتجمزبهتاالحافظفاليناتفىاضيئالناكأىالمذهبثصانشحنبلية



ولنلذبضادقةشناتاالمنهولحديثنساعامنومىصلىابطهاولمحمهاالناصشغواحدث
ءئنلمحداعششمن

لدشقيةارسمنسدابنمحكذنمحمدبنبنهلنجاز

وصوالحديثضقهزباوأعلهـمنطقاوأفصهنمقاالوأعذبؤنامزصلهاخظركاص
افظالتالمذومنوغيرءداضاخاكارطحقكنحذئنبالطزامحيدةإنجاماأيعرف

حلسيناعنلاالتوكنتحلقخريهاوعثمرسنبنمائقمنأكثرمنوعرتجازةامنهاولهجمرابن
حهائىطالبحلققمنلفيمطالخواوسحلفأقمناهابامسبعولميثلبلللىطا

لعشقيةعملؤلمابنكاننجةدنحباز

قططااهاخذملجاروأبهشاافظلحاالنقحعتعنامكالطيلىايدااااءاطاافاضل3كعنكا

اللءااوالسنقاستندعلهاكنيرنالفقهارساثيوارؤفيحشنقتهانمائانججر

لةالمرطبءز

ألهاممواوالدحهاالرجعلىقفوادلىثاأعالرقحنولدقبالمرأصدصاصالعربابنة5ى
رقيقةواطفوحهذيبطرفأدبومملربهالرجمطلاليحناكادشأالناوالسوصل

اراعفدحاصاجلشالنعاالصماالدلجبديعاشعراأحالرةضرقااللفاازلةقاول
شعرهاومننوشنلذاالاليهابالبان

لنثطاجداكضأنبحلئكتكحصمطيتهداخااكبرااأحهايا

وجلوافيشاكجهماالووجدوجدلضنهممناناسااعاج

جتههـدااالإلمراوولهقمسرلهوارضاحسبى

أااوأهلالدباذوىامنموفاعاأؤيخشبالمريو

حديرانجهءلنبز

يكنهكلروممثرعالثتاضىوكنزوجهاثؤواجضواطعكلهنالعصرشؤاكعاقطهن

انصرفتقالذلتويهنلتانساافاغنمحشتهمءشاعليكمدإشعبىغرحفاولفالالنحفاله

يةينبهاوئوسادةلىففسمرأفطلةافاذامكررشبدوبىضجنازقؤاشوثظهرالن
قالىالماأافيأنبي11لكأجمبارابالثفاسقيشفقايمشدأىاحيةاليلهالدساخهاع

فقلتلجاريةإثجمستشااأطرتبتفالصرلفرجااظالظرجلاكالتهحمتفقالمبكمتبسزألذ

حدىانمعنلةنجنااحدثمتمبمصدئحناهيراينشعمنبفالشزقلشوممنلننىتحاقاهذدمن

عملهاكعكنتاناتحغقاؤجعيهاأشنىغشلتقالتبلفارغنأثعواة6قلتيخطهيةءنا
أخمكطتكرشدقلشوماهىاليدفالجتذنلتاميقماأباهـإلفامحهافانمرفمافىفافصده

المحغباركوبهوزؤجةوانلوالبكلنهاصقصرعنلضنجةمابىفالنيريءلنبز

فنا



قلتثمفهممشبطالتهاوأجفاهالعربأغلظادوجاحنقلخزنحهضناكابلغمتر

لببشأشافىأجلستوهاجهادينهاظائناأفيأإلماطلغتهاألةخالوااخبيمافاشداأبهعها
ائمخيرثاوباكحتينؤصلىأشيصلىعلرالمرأتكلىدخلشانالسنظاششعإهذمافقالبيتالى

غخددتلفراعلىفحليشفاذاهىخدنىهىفاذالتفتاأصالترهااتمنباهعاةوليدتهما

وحدمأحمدصأستينماكتتهالحدفقالشانمنيتبمهىوااصدفضالرسلدقالكللىفب

بماتحبطذنىخالتكأعرفمةسمالغرنموأنترجللىءأشؤقطاسرشميرااتمسضاللماأضكرصىا
سيدجكرروادأهلعلىمحمدقدمتخيرمقدمدحلىاوصلىلحددتفقلشافانربرمحنهماتتكزفاشير

فغلتوروكينأتحبأتأختانكعىأخبرئاقاأصبهذااخبكذاصيدقناحمهموأنلر
لقفاامجلىالىجتضثمالاثالأقشكنحةايانمنبتفالفىأحسألتالوصافاضلانح

كوزألمصفافاخاتممنزلىسوكاطرااذاكفكندتجيحتىالتمنفضلثهـامارسةفكنت

لقلتأفوممفأمةألباقالالملتمبااحياكالقلتاشوافقاهذهفعتلشإفيطبعنىؤغ

هاشحاليئلشاأسوألالشصشالمأةالتفماأةمكخيهافككزولتقاتهسنجير
صوخهمفىتمماجمانرشاالثمالرجاافانوبمنهاريبفاماهاشراواسنحكوفازوبهاواخطيكلنذاا

صنشئففمالحناالبوءارياضةفدكفيتابصطأحقاتحأصهالمداةاورهاشرمن
لهاظالمافحمواةاالمسكاغشبتيهانطفارخرحخصرفنمذكرهذاتأتيناول

قلهافعبلتكنباالفجرفآبصرتحفركحتىوقدكعتالفاحةشماخامكنشاوذألكأ

عغجلشنركاالالهآمحاالناححغإصسقلشيانيابابعاكنتقلطءاالناعالفأكفاث

نببعشالفبهذالعغربااتلمسضىفغتحالذاللوىفاذاههـىعئتامقرباغافضرب

نالتيفرسزوجتمفقاتمفىلوكاسعدانبيلهارفعه

يىكتضرلمجزينبايميىثلتهمنسابينأليشرجاأليفر
انحاكنشمذبااذخاعنوءأنبهغيربرمفىاضر11

محلباضالطبفيهاللمكنكاحليتاتالحالينشفتاة

رينبانجصئى

طتأيهةوأسهالحكيماأمتكنىوسممطيهالتلىاحبىااربابؤوجةبنسشجشالمئنأم
التصكليوسلمصلىلنبىاشقبلوكاارسيليالمهاجمراتصعومنسالماكقافبىكقدعدالمطلب
فأتجبتهعاسشباضرأكسزرمجإباصايتملغرعغزلىايوماديوممارثةمخزيدبهط

ابفهاشأدفغاللفاخبرءوسمالتمكليهصلىاخبىاالىعايقرجهاأنبستصعفمزيدضالىتموصن
لحللرصولعتذتافارفازورللهاتقالزوفيعليكأصكلتحليموسمالىلنىاالفقالقا

ليموسماتماعلىلنيافقاكهازؤجنازجمنهاوطاظافضتعكليهافاكأشكليموسماصلى

غضشؤينباقنىألاتحليماأنملذىاذبتولقلوجنيهاوقرأعليمتهاأنيبشررينمن
ألهاعلهاقالبؤفيلثغللل5ونالنشااالتصئوصؤجىأهلكئزوجكئوتقونساثهعلى



ه

وقدفئوجاللدامحدناحرماوفاتكلهمؤلذالمنافقنوجهاطبولمتزفطهارشبرةفقااحمكعا

فأنرالالتةالتبىسبيلمحدعلىبابىاتسكلليموسلمكشهـاصلىينبىحارثشهداشمالشزيدمرأفاا
زيدفدللهعخداهوأفسطمخمالبمدعواثضىايةوااللثمرب1حنأحوهاماممشكدأبا

الجشغلمنويتصذقمقنتغلمتقؤمؤيئاليماعقصرقجيلهنبتركانشزبئكباممنمن

لتعكزشاااليبلغمنرفلنىالثرفمالقدنالتممهذمالدنياطتعجقزينباشكائترحهاوقا

ايدنلحؤمادأطهأسبهنحولهونحنلناقالوانمارسوللقرآنبماطبيرنطقشوجهاوجل

وكشيروربطولبعدهنسائهؤفيخنحنواامالنهااوذنةافونجعقىوقهابموفبئرهابسرعقلى
قيل03ووفبنةششمتمذعةنبأقاهقأصظالخطابمانضرلوقالاليدكزقالمدتة

سنه53ارشكرهاصننوكنلهـحرة13

الحرتاتزينب

نحخيبرأهدشهلمحمكليموسلماصلىلنياستقرظماتكموجضالميخبركانزنيمأقيهكلاص
بعرمهابهمعرصرفأءبراابثربنيسخهاومعهذأغةخذمضمادسسمتفوضعقابينقمميةضا
شبلغافاذلثاعلىالماحمالتعرفشفقامالمرأةادعثمؤتخمامسنحاراصااذهشالنبىاالوفا

وماشبيرفخاوزعهاحنسهتراكشماحوانيافصبركاتنضاالنمحاليثاصففوسما

ضهمسفىوقالبيىبهتغيخجمخفيفاتائيراألالسميؤكأفيعالمةوسطمكيهاصلىلنبىااأالصتلذا
ألحاشتحهيداخلمطوشيرونشاثطخيبرأأبرعمنواروجسقانمطاعازالنيماتحفيم
نجثقتلتزبتيرعلىوزوادامقالنبؤة

اأحمدارامالاشةابفى

وتماتحببادةلجابقدأرختانمتوصبرالثالطهلطيبمنوشكحماإيابامنيبخاظنن

النكاروايقتمبالنطربعتأقيأبيهااضدرقودنشنيناايرعوشابدشترهابالملذا
الفنقارالكينفوا

اليدؤهالأقعياصهاخلقتايظنوناسواكجلوخهاخلقتصكايقولالتحنهيدأحمدرنىاكال

يتملديدهأخذئرهأهـكيرمنصكظهرفىأحمدفألبداشوثكلناوكثكنشفرعرا
عليهاعرسمأىفالدثمارأسفقبللنبتؤءمحولحماتدأناااالساخحياوارابعتالقالل

تهباألعسممنلهاالودامصىنالشئثمنمعلشالثحنولنوتدعوأنخمهالواسألهاوا

تهصاشاأىلىوقالسرمالعزينلسيدأحمدقتصاافايتصمالىأكبرسنافاخهاابعةلتعظيملما

اليدعاعأنشويعشتعيشلىيدأممسلنبفقالشزإرإداجهاروماراالةجمهاجيىأكدت

فصأضدوأحذشاأالياسيدانيئفقاالبلنقاالرالالتمبهئاحيىوكالتمنداجلىو
جالفاهأخعاالااقيلمةايىالىيبقونذربتكلنبالولكئلهايازفقالىالمجامعههاوأتج
شعمتليالنجايقوسقدقالتمدنىلتخبنايميلتقاينسقاابغيرهذضالبهيةالحذهـأرلصح

منلنابدولبسوارادفيلوالجسدضعيفطويالوالطريئالفربعيدطويالوفرخ



طتاربرجدىفاللنايتقبلضالكيخاأفيكناونتقبلهاالنركالصفراضا

عالاهادأوالعنهاوأخذسطىااالناركارالبداأبىغلاأهاظثحمندثعشاطمشولقرآشوا
المترلةعررفقاعإلتوكانتكلزروفانماروشاايفرجاالئماكبيرعرأوحمكلخهااالعالم
راكوالسطعوصعلتاليهافتتلنحتلناساتجآلمحادالجرعبيدقجايقوأموأسطأهلزصوععلىأقبل

دنملزفىأسأآالمنشأفلجمهوافلوفىلقجخنلثأافدأفىالطناشساقهممحبيدكالىا
صاقهامابلصدقومموادنىصةلجافزكاحمينلىأرحماياينمأنمزدافثسركرأوأنطوسوادوجهى

ةحددقوابرامنهيبقلمصتىحهارعا

رحنالتحهاالمباركمهداالحمدىقنبالموةكلبيهأوكاثنالثنؤفبش

وساالتمكدياتعملىحوالبنهانبز

أيهابستثهالنماهبمشمنتوماتتلمئالمواتمكالاصاللهاورشورسوالببهرأأى

بينحالفاالصمبثهـىأظيسوناتهكبرأاجناخهالوقدأسدبئخويادتةهاخدوأ

طبوهابرتز3اقااولوأوللنبالياابعضنقالخرأجهماولدتجراالطبوزءالقا

وقدفتوفىىاصالماولحشمنمضخبهنارسصبألمجالهاهالماسشلقيطادتتوررطبعدوت
اقوأأطهاصالنتاأفيشلهووافغايىوممليلالتممسلىاوكاشرديفوصولثعتفاها

اأعنالتصليرصالتعصسلىىسولأاالاحاصألمجابينطبصزلنقدفرفاالسححوكتأوالعاص
تهواالردعاصمىلمأسالاصاصاشأبااوقيحيمثذحهاسيوماقدمابهبيهمادفرفتءمدرال

لسحةاالديخقصؤفيزنجيمإجدلدحردهابنوقيلاالولحبالنتلنلفنيمويالمحص

ؤمالعنهىجمضضفيطوقحضهموموشرهاسلمواتمكلليافىلهااحاكنقوشدرسولا

هازوجهمابعرؤفيهاغخنينكليايخفأنضالتمتعالىكرتحفعشهانسأكنش

يوموأدركا3الالليموعهصوسنننثالسنجوالمسنالضخروناوفالأوالعلص
الالسلوماهاففريعرانجصطأطلهاظبناوجهوهاحبههاوكتاوكحرتوهاوأسي
حنيمتحرلبغتتاأوليغرؤييهماححئولمبعضقالثماوسلمالتحكليهـصلىزوجهاجعأصم

زيفببنفرقاالسالمفلتكنتسنهاأرنىعالةوعنرةرااكاكنبإلسلةالمثرك
ممشمغلوباالنههمابييغرقيضررأرالكنلنمكليموسلماصلىالتثأنرسولااماسأبهابن

صبعدطابأبوجهاكلامقفتزأرأساخااكصفامماعلىدتوأصكدياماصاالبووالتزينب
منبىصيةالمطلبعبدهـشبناطبنوفلبنالمغيرهسبعدموتوجهافاطعقوشصيتنطهخالتهاظ

تقه4القكالمفكيهماهافاوهىاصةبأحوسسملمكليهاسلىألتثوكلضسحلعلى

هاأعللسبردامنرأسهرفعاذوضعهاواركعفاذا
ذالايعدنعتماجمالعنمارنحغداطرسقؤالكصاوكخصعاكضوضقبوااسرأولم

رأيتماوسمالتمكلليملىنقالرسوالللهلعاصأبطاتدأثخلهابهاعلىحبهةشامهاصعدقلهابمتالد
اطهصلىلتاممطحبارحولهاصأومحتنماماانملهانانععيهاأسبرهاوكأتواهاأشتطلقما



أطلضولماصنيفئكرلهلمثركوشأشيطلقهاماأزيخسالاشيطلقأفياعشزرمماأليو
4المدالىوأرصلهافعادالمحمكةالمحالمديخةزينبسرشرطثليمأشيرسلأمنليموسلماتاصلىلنبىا

العاعواترلزينجالمريقوأروعدنحنونىفمدحدننىاكلدييوسااتمملىافديذافالريول
توخسجلىلقريشأممنوالأاااالىخغصارةفخاتجيلناطركهشعلىبمكة
نلذنمافىاوألخذاأيرههزيدبهنطرنةيوصمكلااتمملىالرصولةلقيتصرفاطكالدنهم
فاستبهارلفزعلىفدخلأنحالمديقليصنميعنجارلعاصاجأالساوهرآوأصوااثممالالعرمن
لعاصاأباقدأححرتاداسأجياصدخزيأبامجصالقالتحديموعاصلىلنبىاالصلىرنهحيغاط
قالنمقاوماحمعتمعغهلوقالالنامىعلىأتجلالتحايعوسلمالصلىرسوللمفيىسعابهنار

كرثأانجتفقالعلىحلدثمأثناهمالمسانهكمجؤمالغصشضصالحشذحمدالنكنضى

وسملمهشالىتهارسرلنجمعطابمسالهقلعاعفىنههالتماالنحلينالهانكافيالصثهـمن
أجأنوأالأفامالتصكديكموهوكاماالالوقدأصبغعلغمناجتحلاانااؤمالالريهتال

افىفعطدأجحعليعصاالعليمنرقواشقبلاضاأحق3فافاشأبيغعايمالنطوزدواتحسنما
اللهلىتهاوركثليصسوصةالمدالىفدمثماسالمهوحسنأسمثملهماموالناسلىوأثكا

انهبرةؤفيتحشصاشعنمعهوافئلبنتهعليمو13

زينبابتحز

للهاصلبهااؤجفىليةواابهأصعصعمسعاصتاللنجالفمحجلبئكروعبدالتجنرئشبطابن

عهافصلجمقلتمبنكتبدانمووصدقهاعليمالمساكيزسكزقاطعاحهاأماهابفالعليوصلم
عبدبالمطبياصرثبهأاطفلاعهـكنلو3اتهكلليمواصاللهجهارسولهأصدفتزو

ثمهاوشوجهالملتحكليعوساصلبىاأخخيهنقؤوجكانهـثابنعببدأنعؤعليهاخلفنمامنا
الييراسنهرينااتمكليموسلماعلىللهاواتلبخنصسلفندوممالتمكاليصلىهصار

دمادالنبىابهصوقادالخالشفيهلمعليموههاصلىحيالفىونجشولمنوفاتههاأؤلموثق

فااليداأطولأتجهنبتذارعنالنىلننافلداكنرلحوقالمجأأسرعكنكافالليعوالقصلى
وقاأسرعكشدقاليموسمالتهفانمصوهموهذالخرشايداولضأخهاكانتعأكلنسجوفيصو
كتهاالأشبهوههاهانججثىبيوقدنقدكشفافهتموشبعدثأولنسائهألانماوهذمسب
اتمأعلموابعهؤفيتنسائهأووهىيدهاعللمدتضئكنيرقا

ببرراعاأختلعؤبخقابهـازين

فقاالشلقوشفىالجلونهااقتلأالىشوبقيتأطحزامبهتحكيمبنتهعبداأمى
خاهابيرأا

يمايديبهراطاقرصلعلىناثرعاوباداجعينىأ
بيموحملناخلهوفلحادثنيليروعبدالتممدى

جمروامجفاستبنوصاحبهرءاتنحوحعاركطقتدغ
ومبسعبرتىعليهوجماثتعفاشتجلهتاالفيقدهدفى

يقنتوا
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وتموىبعدهلىاتذكاأصهمدبراينلدايقتشأن3و
حيهممبئارومحوأبهتأصيبألادبهبمابأمكيسناكيف

عنهانالىوكشلهاميلثدقالجدناتذاتشهاوالفحلقولاعلىأثيبقبريئةعغكانتحنا

لعدهاورئتواكافيهامتاركهلحهرقدحضرقوخناصلمجسلعرلمجصشابموطالملوأحزا

وجهمتهاملىكاثمالنتليدقزينبا

مايينرواقالحسقشقينهىلمليعواتماالتمصكنشرصولمقارهرهاناطلبرأابها
يدمحياوعوناوسووللشأسطابهتالجناحفوارلطايبجرالتعهاعبدابهتاجهاوقتلسالما

كنوموأومحدارعباساباالكبر

ءابخاأخرجرأسهامنالحميناخوهااقتلمأخهالمبهاالشبهااكرذبالاطينبمرأجهاحضرقمع
فعقصوخهاشىاثدوأ

خاالماوأنتمماذافعلتمءلكمالنيقالاننقولىمانا
مخضحبوومخمأحارىحهماممبمدفرقتكموباهلىبعترت

رحماكموفمبسؤشنوأتثحاذنصشلكمنجاهداتما
قالسدىايمخزنحالالبصمارعنواطاأبهتصتحميلالاتاالذهرأشالثبهاالكفىاكن

ادءبقنكربالبالوالسالعليهمامحناطبهتفصادفمنصرفيكوشننفاحلجمؤألادخنا

اطسيئبهنلىؤععتيوبكاشاحايدبهنمهشقيرمثذفااللثفئورأيمنساكغااابهأزيا
ككالمنهاأأةتآلاأرلنميشزينجبنكلقتاناوعتبهوشكليناكنكمالكؤاأهليقيالال
فقالتساالجراسوهدافكتخاالنفاحسكوأشاالناسالىفأومأتلمؤنينأكحيهااناعتترح

أتبكونزلواطالخلكوفةأهلياأمابعدسجدالمرسلينعلىالال3والمالددالعالمبنالحلشوب

التخذونيمأبعدففمنغزلهاقصتاشاصللمعئايهماغوالهدأشارنةمبرةصمكنافال
داوجمزاالالاوملئفصدرا01ودااضمهـاصالاشفيكمأالواحكميوثهداإ

ذهبمغفقدكعاقليواكضيرفابهوادهكالارونمافئءساأالمطودمحأوكمدمنةمحكرمحى
ومدارسادشايىلمبؤقواتمظلسحضوشقلكاندواأبحالرحنوهابففلنبعارهاوشنارها

أنفسكمساعاسهاخايممأتيكشداأإلويابهمالجنضأهلوسيدشبابيهملىوجمخكم
وأىيتمفركليموسلماتالىستهارسولكبداوشأىأتدخارونأنغالعذابولتمكلليكماأشسضط

اثوموتخريعطرشمنوتنتتمحالاداتاتاشيأتثتمأبرزتملهكروأثهلصنكتم
فلعداساالضةسامدماطرشاأشاجمأاالرصقملالحعرهابهاضفامشتبغواقداهداالجبال

رباناخاركألاعليووالصافالبدارصحعرهفالالمهلبهمفاليضفشالخمرونوأنغأخز

نهاالكاقددصهههورأيتأفعلىالججهمضىواصاهـثلناسيشاغرأقاارتلبالمرعادورحم
ميرالنبابوشبابهمامحىلوأسسهولكهخيراأنغلبابقاثمخخضلشلىاحتىيبوهو

لعللننوالر3
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ليضمثهدهـتجلكربالوهوفىالحسيناالثيرأنهاحمعحبهتاكعلوئابدزطاليبررووفلكم
ثميللمايكبالثرخليلسعنشاحهـرايا

لبديلبايفنعهرالوالهـبىصبأوطامن
ورلاالذاهالىالجياالىاالصالغط

ءثكلألاؤالدشدليهانتهازبهاصتىأشوئبتجىفىنفحاغاتمفالالأؤلموادهاصقبنفا
قىبىوغادالماضىيفتاهـأصنومحدأسواأكطمعاتشفانيواياةادمىالوشأيضاا

لنفكنضىفقتاتواوأبالمأنتقالتليطاناحلدثيذهبنألخيةلهاوفاظرفذهبز
لجتامأفتغصبكوأواوفااجوفلطهناماقطااثمهـالرقىكوزرفشيناهفرددغصتهلفداا

مغئاعليهالطمشوجههاوشضمبيبهدضتتمنضىرأشدعلىلقليقرافذلتاعحابانفك
لطبمالرعقاشأهلاىلتمابعزونعزاللهتفىاوجههاونالنصبالمايناليهاانظ

والمولىرمنىوأوأنحعبركأطمأنجيرمىجماالوللشابهنوشثايةالسلماوأهل

كوهاوغهأمؤحقؤتهابرسوللمولكل
وصاحتضدودهنظطمنابممروأالحسبنعلىااللكوفقاجتازوابهنباال11لهالماو

االعحاقطعبالمدملصأبالصاطهدااحالايهةاللميكءصلىاحمداهأختمنىينب
زالداعلىأدخفىالعدؤوعديقصتفابملصبمااعليهاتسفىوذيىلتحقتلةسبالبأللدر

كالؤاخموفلمالجالسةهزلتحنعبيدافقالاؤهااهاوصفوتنكرتئيابهاأرذلست

ثمالنالحدادلعنمالتهزبىاانقالفاطمةنةالنباماصهاهذمزبعضالتكلمنمالوهىهـانال

كانقولالأتطهراناجموطضكزأالنكىنعاالصالحدوثتكموأكذسأحمدرقتلكمنض

لاايهمكتجاتفاكلجشبأهلتهاكبشرأيقصنعفقاللويكذلمجالعاصزافاسفاانمابغتغ
غيظىشنىؤكااللدبهزإلدكضباعدهتهنفينوبنهمتهايمحودكفاجعهمافبرزوا
وتطصشفرأهوأهـزتكهاتبيتدنجكوفالخاكرمماقدأللأعنلمردااصاةاالغينتن

ننجاعافقالتكألقدكنعرىنجاعةلهاهذهفقالاضتنميتفقدفاشفذهذاأصلىواصتننت
يقضلآولمقاللبهاعلىقالثمااقالالحينبهتزياشادعلىبنظانظراةاعىانواأةإلما

فيالعيناتفاسافقتلهأيضاعلىتمالطكشدأخاللفظكشنقالممالذالتتكلمالحينبنعلى
أنوماكلنضموحهامىحيناالسونتهنخادابمممالالقانكلىتتلهزياداشالته

حبمرجالافآدركهلنظرهذااومجلطجلقالمحرصمهمانوانتافضاللاللهثباخنكيشا

ينوقوتعلقتجمهذماصوكلتءلىفقالتخلافالقدأدركالغالحمرفمعاذابنهىفكئفعكنه
اتوقاعتنقتهأصداأبقيمناشاوهلدمامنيتأمؤوانجزيادصبلحناكالافقالنببز

قفابعتقرينهنلينوكىتجزإلداناالعلىالؤمعهادتغتلنىشفتلنهامؤناكنتاننهأطألجا
وأنىدتظنهلىاظتهواحبهالرصمقالتمليهاصعةفنظراىاالبةبابهررجالتقياصهن
لجيبينأيقواريدبهمعينعلىملاولمالضلننسائهبظلمعملغحاعواامحمدأقتاأنفتلته

أساليرعنهمايطاوللدينوجلاألسالىايظالطاوالنتالحسينالناوسكينهجعلتناطمة
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سكيةكبرمنوممنخفقللشفاطمةيةاشبنانمحاوووفصاعناميزيدصنارأسرأيظا

لنااتمماشكولتهاقاأفالهناكتقأشايدفقالهـاإإلينسباوصلماتثكليهاصلىتهالنجالو
ةفايعنىهذهدلنظالماأهلرجيمنفقاكنأخذمماأعظمليكئاأتىمافقام

واللهمافلذاعتوكذبتطبشزففالنبوصرختيابؤفاطمفأخذصينطشاط

زجألتملذاالاصععللتمموابهلتقالفحلتهأشأفعلهوشئتولىلتماخنالنالواوفاخفجيزلد

أبحكالدينصئغنهجاهذاتبليزسنتاياقالثمواستطاربدفغابيزشابغردوتديهتملتنامن

كذبتفالوجدكأنشوأبىكوجدمحاهتديتأسوأوديناللهلنببديزافاوأخوك
واالشأنتيوشااوعوكتفاسخىبلطانكرنتهرظنطغأمترأنتقالتلتهإعدوقا
أهلنالجالششصرصاوهؤقصوثعنلجصثشأحدهمامقامينالتمكلنهالنبرضىزالصح

مأالممريقوألوقااكهمنودئدشناأيرادأوقماشووأهاولاوهوأشهرحنصرلئانحواليعةا

لوفيقيةحافبالخفااطهشامباركبايممحاأرصافهذكرقدشلهجديىمسجدنحمص
هاوجعمحلحلىقتصرفاعهالمنقافمحاعشمسهبفاوكوشأوء

يةاطئرانجؤينبماك

ثاعراايةاريزاليزيدبنأخوهئلاالرورأأواعمعةبنمصاسرفينشسلضلنبزهى

نيفتفقالتبنميالديققت3ءفققلنةالموطجرية31ثصنهباسانجلمحثهورلسخالفة

أختيتزيخه
ثلخلدلشزغااوقدورىمجاشقلعكالواسثلالأرمحا

وأبآجلهلباتهوالرهلكمتضائلقذقذالمجففتى
هدكاقيصىولكنمنجصرهاضيصالشصقتانتى

طهفهثصاابصمبهروئباخرأىنالمليىفتى
صاملهوحملتهافكصممهظالماظلوماويرضثيترك

جهاعىنسشقلصىالحىعلىعزؤالكنالضحافساإذا

حماثألطويالهندياوآجمضمفافةامنمعطووزمفى

نائلهالحىتجغأقصىويلغبكفهالمثرفئيرفوقدك
رفارأستأواماؤلىءامبتلؤاالتخحهيمص

فاعطهفيوبهماظنالحسنعامدفهوليتهأضوايفوماذا

وحاملهالهثمعداميلعليهاونارهيرعدانؤلهترى
نامخلهنعدمحنهاجميمبميرارهممحياخيرهاحبههان

ملهواالدبوالفضلالعرشلكرخشهورضطبيكقكلىوأثبوكلطجناشجالوممفز

االنانخرمحليهاأخيهاكئبراتسواكاحاحقالحربهواكطااشماحةباا

المؤيدعدارجئنهيرقبااااقاسماأبنةلنباز
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عاكلهفشفااركاالنيمابىدالجرمانحاالصأحمدكنكلبدوسبنلمأحمدفيبهنالحسئوهوا
أببنحميلأبىعداعهمأخذتكمنزةاارغشواخذللعأعيداجماعتىأدكت
صاحبالرسارلقتيرىهالزخابنلكريمعبدابهتلمظفرعدالمنمالالقرعوائلنيابوراالقاصم
حمودبنموالقامهوالعيولفارياءالعافربهناعبدلحنأطفظلحاازطأوممنيةالفير

ةلقضاافاضىينلدنهالبالمهرخقالمحالاابماأمناخوحهموكنافيااسؤلفممهـالزنحثرف
رةانلسابااشفاورالمثهوخارخحبهاخلكلشمااكت

ىلمدأكحيرقنرلنبهـامالا

واسشثحدرثسخبةاخدلميمةالحكوسىؤأولمححروالىباصادعلىءالمرصومجمتأصخرء
وهى1باعلىعدالمرحوممحاطىمنالندأرقادينعنورالخهاوهرةاظشعصرهجرية14831

بركتاالمل

ايسئكأجقاالدشمصرالىاالفراوأقحشلهاالشاتأهإللمرصعوكيىسفكمل31سنةوق
تتاالزبحاىءفى1وكشزفاؤهامئاد

بكباعالمورملينااالمسوبينجمنهلبغضاشتدشاواباشاحكومشمردعاوولماؤذحمدعلى

4لمرحؤمرهاجرشالمنرجقمنرةفطرواالولةاظدبىوالعائلهوساباشاوكملوصاكلباضا
8631عححودونالاداالستانأفندهانمنازفىاالميرةيهبرىأصغتهاالماصرتهـانىمع

نحمدةأعظمخاعارصدرومناصباباشاوتقلبكملخيقمثوكاباولةاوتأل
ألححاودعدؤنمينلعزابدالطاناالرحوا

يدفىاالحلىومنزلهايدلسلطاخبايناممياللاعزاالاالشانةفىجةالمتروبتجت

يقسطنطيىااخللتيخلالثهيرا
جهبقزلمعروفالمؤعاكدارفىحىعاخرصوادفنهافتنىود1كا3سنةخوزفيت

لهستاالاعمفىجنازحمهاشأنحيموكفرفاخهاوأحمدسلطان
جبهماليننفالثيعنقداليقلخشيألمجارالعقاراخىاثواهروالجمهالالاوخلفمن

باشالمحدعباشايلحيمادلبرنسالمرحوماأخوهاذالحرثصووهاووالزالهىلهرواتعقب
النركأسهمذكومىيدبايناللنالسلهامحيدانسكىسرلثحهيرةالعقالماتحاكاكركحن

الزبميقشمصرحاساقىوالواارعنوالنشلالستانةاواوالخالبىخكازشركوهىيةالخب
غرةاابرلىىصرو

كنتواغانغاانةالثمحبةلنضالبةاليدطيةوالمبراشديراتنهكترقااوكانخوحمخا
أربثائةئاكرالستاندققطانشالخهافىباحايعيشورنحمنكاتحىلبيوناتمرفمكلىكرمن

عائل

لجفكالدخعبايالوفافتلذابعجحلضتمبتهاوفررزوجهانضهاعلىؤنهـغاعظضأرقافاوأ
اوعدةعيا1حروغيرصايلقزطاوايقنفيةااجاممرويىماك
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هـآنتااشدسشقراتوايلقاالعراخاهـوعلىلكلئنبهيصالنمثبندوالموويةيهيقتكلهـامنهاة
تاكنقلهاساو

رااالوانىشااأفتهـادروالزهرالجمحنحاملتافمالمدركاابهتددالرذالتوجعلشس
تحشميطكلطوخصصتنبدما

ادصاوالزهاخدمهامنولكلإلخهاشرلقرآناترأمنجمكلأيماذلذشربعمناصا
فاكثرضعفاعثرسنشكدهأوقيااهاتهلونىنزغوجالشكءوالساجالااوفاقمئ

االشنهاكصاتههاباومنوالدهاكأقىعرفقرااأءشاحهالونحقاشاوكذذالثنلصالشزنمأةمن

توأوارعدلمجاقرتقرطال4قوصرلوتالادنرامحدادنحديةستثنهااوزمع
انقوغرهاالاوأياإوااحابعمقوعلىجخازوتياوقبرءأوضتكفمةااالوقاهاعليها

صىهـالحودوواعدببحداهوصهانلواهانيهالماطمؤعاكاءدافىحركنشالمترجتهحتو
ضبنالؤيهاأسالالضيوكاوصاوحخماماءفااخلةلمواطافوأااسراافىداشةصكاةاا

أربعننرنكااقيلتاعراحصبتطاشانرتفىالمصراالحوالاسفىوؤحلهاخموصاوصلى
رحهأدويهلعلىلحكومتقبضتشااصتىاخامحللبرنىامأصعيهانجيماعألخبزالى

حهاأدالشقيلهمءشمجاالابءمعهمىبأاحلهقدمرخاشباشال
نبهئيرأوكهـحهرفاولمادنوءلحاحنمخيرءحنممزكاؤتيصادؤلاوومحشأ
اوعقااللهاأحا

المدةالفىوكابمدةرقلالتحواختاللنأجبخبئااااقيتهـضفىءحأهاالالطقال
للتدضئالغاندغلىسواأوالدهوفىفيهاالعظممصرهسمهاوقفياتيراباشابحوحليمالبرساهغ
3131لمحستوآوأالىاو

االنالىفيهاالزاجالوللطالبةشوتحوحرألمحالمجاحالناسبفوصينثذفا

نالحرف

معليمالخلليلاهيماجقارتزوس

وعنعاجممالسالماغإللاهيمحتؤكتالوالعةوأونرهنخهاجاالنسائئأحنكت
تعافىلهاهاونجالساوىوكاشيتعصهيحهاتجكظت

ألىقأرسلاالمحسهاوبهاوقدوصالولىادلفراعنةمنافرعوالوةصرالىهيمابراجهاقدموعت
4يقضأنات5اىفالأنوتحقفأخىىالفعاهنمالمرأقمندطلهفماللنجاععديمالالمهيمبراا

كأعنكأالجبارقداالفهـداهاوفالادسارةاهمافرجعيهاأظرحتىلمهادوأرسزينهافشاالل
وقامالجبارأفاضسرقكنموبللتعكزكجاخاعدمفانكنكذبيىفالأختىأنكفأخبرته
ظارأىعمرهـلىلدطسدمغيبتليهايتاواهاأهرمحاورآطكليهفللفخديصلىعليمالالمابهماهيم
ادعمادقافقالشاؤالهمسنكذايلكزوالتعاليطلقبانرلىهااؤهاأحينلفعض

االرأىيدهيبضاواهاولحبقمدأتاىثلوثذنحلوواالفهـتعايىتهافأطقيدالفاطلقأ



تهحاوهىهابرماهماالىاجماريققبطيتاقباتوهىجلهاهاجروهمابمالىالدردها
فرعونحنعمعتهالمحكلىتعا

ساطذلنتلتوكاضإمىاأراإنىيمانهلكلداداطجماصحردفوابرافيئماالحىإقعزإوةمنلىتهساطاشوصا
وفبهفوحملتسارةولدزقمالتهصيرلبأاهيمبهوبثرسنةوعئحرينابهنصائةاهمبهواتعيمنةا
اهماينناضالفذاتلغالسانوشسبافوضعتلصعاماعيلباجرؤيلكانتحاخماسارنباصقا

الىصحىاىولجدجمرهخذمفأجدسمنىنااسماعيليحهمالمبىسابقليواعديههيماوكابهم
فأجلتهـاداتوسضهجىكدحأالمةاشادايسوفاضبتضظرالهنبموسلىةط

ييماالساثمقاهاولتغيرشنلبضعنلوقنلغشلتتطالناممنآخذهاصايأخذاوفألبهننبندا
لنساامنةأذخهاففعلنلدفصارشثفبىواهاأخنالمالمعلههمابرالقالفالثمعقلهانجقي

وقالترعلىفغصبهىةاناصباخيرمكاقلناالاتالالمعايهماحواخاساسلاثم

المحمتىبهمايأقىأنايهااللهيعاهاعنهافأوحىأنلسالمعليماشابراهبموأصكنثلدالتسا
فذهببهما

لجبايةلقابقرمباكوعثرونخمائقوبوفيلوعثسروشنةنلتانلرمائقواضارقولهامنؤفيو
ودننبايودأعايههيمااهاشتراارعةشمبموشمىكطبأرش

جمليةالهـاالقرطيةرقاط

أهلهاوكنبالهليهاكاقصدالمدينهلناطهلىأصدالطثاجلهينشقيلقرحهويخربهنمنحالف

شارةاصخندأحدفقاثبالمدوهوواحرضيهوثبنشاكههأموهـفاخقنأوخمبلغنود
قومهامنشلوشصحشكرنكتدنهموهىلعزطيةا

الرإلحتعفيهاحرصقرزىفياتغشاخأمبأهدفى

حيقوارصاحانرنىيعىأنلفتهمقريظةمنكهول
حربوداحوشهملذبظتاطهمبامسأذفاو

اقحاحاءااابرالجاهانغلىناتالرنيترزشا

بهنكلبححنافنشكبدكىاسبيعة

كلمقاللهااميكلفاجهاوقومهاعندزونمكرمةفئفالىنبضصلبهنماللتزوصىس

بىالشقكرشااوظكلجاهليقوهويىنحابعارااراامحانمالكانملعكلشوااامن
لتفقاايبكيكلهافقااخاسانداحينفرآهاتبكلخمأعداتكلىيأحربجةبهاوأفتصرفوقيس

سنخبامكدخلمنسبيعقخباأتهاسكللىوكنصسعردقدضرلهاقهصفقاللمايصالمجكلداش

أحلطبهثحناأمضىالئدفافمنجرزاالالتتيافقالميتصعبمقطهملؤصلءنههاشيئقر
امشقيسثخاالنجاظاأأشالزدشفسعتهؤدنكأالظناتهماوااشأفأحفظهافقاظباا

فنادثإنرحوكأردائككقتهسنباطنالمجخباالاوقاليأميةحرسبهةجرلهابافامضير
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فلذالميفعفقليارنجبنهادأحدحنجامكلندمايقفماواجدصخباصهاصقحصرالرسفيىاستدنجالئ
عروةسبيعقوهمبنوممنبهسميىمدمعتبقدوجهاسعودوكشلمنلاوعبفىسبهرقيامد

وهمكافصرممأادخبابأيديههمونحدبأشغيغيدرروشوعمفايجثردتونويرقالوو
ذاأطاصطنمنقىلهااليوقالكللهاجحوقشوظراالأشيندهمححأمصأ
أطنبطخعناليبئأنشوهبامجلفاوخهاكأنقنادسهـاعلىبنىمنءبصبطتالرابشماا

اميةسبىصرهمفاخبلهاالىضبعافالهزددمشكأنقفالجدابعرجالالبيشاثوبطهذا

وزراهسا

محدثةوهى713وزفيثنلةر36ءوالتنابخلىممنالدانعالمقبهجهةافبحفي

أيهابعضوقرأشرجدلتمااسكلبدأعنلئاشاصاالبخارمحومسنداانصعأخذتمثهورة
الحربثممرفأخذحماالىقحعواستكلمرهاككديالصفداكمصالحكلرطلحربنوكاتا

عنهاكثيرمنوروىليةامتاصبخارىودرشاارنيمضىاظأرككوشوابئلااثميري
امشاهبرا

ضالكا

يحولةاصدرجمالسيدعبوالحومهذلمجاعليشماالرفاكاديناليديفلنا
ةنهاأخطوقذاتيهليقووايفكلازجحروكنشداطهمرضىلسالكابناعخاتواليدعدا

يدأحمحارفااااموثاالوالبهرساطانراااهاحاعدهايثارفاطىوألهوعطوطبم

الستذكرهاعنافالالصدنحبرصيثقأحمدنججىكااطبقشؤكرعادتمضاسىر
دالمقامكتحالعاللياتبنالرصالديدةواالوصاشادةصهترياتمالسيرقاحقااالحيدة

لسيدأحمدالكببرأخضامىضكانمبدالنالمالمااللقدياولبةلمادقةاشماحواانابتاتا
ناتيماظوابفاناالناكحياسأكاكللتحنجعهامبشفلهضعهاوعطرللهورالكاملماتجشاا

وطوبالونلنيابااالقنعشناالحعامانجدمنافقراجلىاعيشفىةضعىوأصرالأسرأرنحنهي

تعادوقسدراللهءإلهشبقفاالةئشطاوالطعاممشاالمناتنفقالتمصكونمةخش

يعلوحتىاقميرقطحناصوهالخناولباسهاوأرقوأنينوحزوخيزشوقغاتممنراضية
طةسرهاكفتيحاربهرواالصرهـائبايلفيهامنموجمهاومايغروكضاوبعههاعلىغباللدقيق

كامأاارضاهاويقوليرنىاكاوالاويقولهاالخرحهاويعزعفهاعشوبنلفماللل
اااصقفأمحؤاالصظنصعدأمامعلتصغرهاخهاأنقليهرمهبهجاحكاوصل

افتهكانقذلمقاكاركهنسامالنيكوشثماشفوشأنعليهافقالالسالكفنغبىءانسيد

اللبانوانحنرمزااليهوالمداومفياتاخلبضكللىالهااتؤيها1القبوللومةانقولش

واهبالىووصلواجهذمللمفاتديلخهمنعالىلهالتضركالىانحدهمطينههواااقولجعاأهل
تسكنهااهدأمحبيدضبغداثرضىصدفنشبه065اربيرترفيتهـسنهقااتاما
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عيلاحمارصومعذنجاكاتيزبالتفزاربهنالمعزلريهالعزطالملذاعت
لوىأاطىفاشاالمجيدمحدكنللهالمرابتائمابنا

ركتصصلثاوآشدهنرآهنوأعنجاالوأئبغعتمالالوأوفرهاجمامازنساأصننشن

يةءعلبعادتقومرأحالكاظلمهانحأمينمصديقطيحورعناالماكالتمفىبأعىالحاعاطأ
لفرصافماريزقباصلتجرعليهاوأرادلهاالملفحىختصستأمجبذيشسوهمنبوشطاتو

كلؤهتههكرشدةومنسؤفعألالنلعنكرههكزظيوزأدعسامنمنيففالىنجحى
حدهاأقوصورظقراطيىاصنعاماغهصتىعاءكالدأسالفميافيهاسبمرسبليمارفاعوشابئ

صمعايهرهذكرحرقبجضوضضاهنهاصيصمنهالوالخذافاهفضاظارآهاظنرضة
أضدقتالاأهاوقانلاذلخهامصرفأمباحرافطيسقرأامناالنقيلةلمأمربطبافا

ورآيأالحاافىار6ووافارققفتويصوكتهماكاالليمااانامالناواوشاجممنش
بضرقدأحرقعغفبالأظارأمحقهمالتهديدالىدافعالبقبلفلماليهيقنصئلصهوا

شنساؤوقدفضمنهوأوالثهفابتامحومنامأخذمننالميمامصروكببعنهرتتبع
رسسلليهافايلىشلرابلعمأنلملدالنهآختصسشائمدنأخضفظنعلهيضتمهممازداديخ
آااطقواشدكبيرفالىأأرسالتيقحاهاهواهجمابطسسؤتصرفموأنوولمطأتلىيتهشدهابا

أنضتعلشوفامحندحضرتنمألقاكآريدأنانىضفلتعا3افشلمكاوساراالبغا

ممطيمرلهماتظاهذاافىانافتيوكدألوأالكاليكقىالككأغعئوانهيكمأكأةمايهـت

اكألىالحاجلهالحوالاهذهوششلعصحهوومخئفيهالضبهصورواأنظىعالسموأونلملوشواليثبرا

حلينرششبمنمرشفهيضاركبممبىألاعالمهوليىغاللايصعدادهدانقالخانه

رياشأءمامحكقطااوأزيحفىلمولةاوشأنخويمدبوونقيماصبىشاتيونثويحهمايمسلمو
االالجلفىاااقبرهاباوأقانهسشدافاتنصضوايلىلرححاصتأتأ

سلقنلالأيثتنماهركأصنقوثنساونالعروكاموأخنحاهوفنعايهآهجمااحلىفرثاا

وعبااوهـأيخاهزاكوهوعبىطنجاطعذلةرال1كرسمفاصسقرالمالثستأصهـفىاتجععاا
داوصبنفرادأالونالبدباشاابالاكتبادااللموأنفذتاظاهرالكازدينياءوسفا
فلماكمالماويالدكلوألفقباييضربهأنهاحماسظمأمسقهـاثعذوالشامنمسبأ

مينلالاوشفيةادبندلتسنهاشوحعلوفىتحمأبىتلجاالمالالوقاممتثاافيهمجتا
هلوؤحدحزشكللهاجميملهحجرهـ514فضنةودخهاتدوأوتمنالهالىاأحهاحمهيخحتى

االلةحكهاتمولكئأخهابرابنصتىيمالمحلكةصاتدتجمامصروكن

الهنماولدبنكةجابمنشالحا

ممبرأاخهاقادعماالآرأمححقوالبالغتثاالفعاحنواتاطحميتلموائئااالسننث

فاصدةبرةالجزأفبلعنولماكرجرارةالعرلمجكاللىوركمتطوتحظاعتهارأحهاهطالىص
سهاحعقوأفنهلرتقودتغلباسناأفىورهصانشمالفبرةكالمحأببرالربةديخالا



3

وزإلدبناغرائلأللوععبفنجؤبهـادينهسيافتركاوصرخلبنحنربنذبلالهـ
حكزيقىنتجاحفهمختالالفهمماهمأعظمحسأهمتافأرشيبايسةبنلليلثادالابالل

غمبنمناأوحملهاعلىوهاغزردهاعىوهماآطابالمهادعقفأويرةصالذبهتأرسالشالىألىبهز
وسادقمنجبطسفهاعطاردبهتوهرفهولكمأليمكشفانوعفينتاعيشأناوقاستهفأجما
فيسنمأشبابمنهاوهرتدأودعهاوععوكوكرمواماعغنجالفيرلىاوخظلهمأى
عدواأاتوقاسبهاعمفحبعشاوتجاحووجمعماالعحواويرةالذبهنماصنعاركرحير

وعبدضةنامهماليمناهمثماجمابدونهمنليهـىاربابعلىأغيرواثمواستعدوالنالباركب
عههـفيهأظيشعراصمبهكالؤمالقيسكاتحاطثمبعمقمنبعضوأسركئيرةقنلىبيهمتلمناقن
أوسككارعليملنباعفاابلضتيرقحتىسجاعجنؤالجزسارتقةبحردمدأيتخلفمكنعلى
أرحقواليطأأصصيقأنمحثتنتاثموعقبةهذيلعركرفاسراكأفىابلهمىخزابن

لحامةازفيفرزفواأعاثحةباعايكملتوقاامةاباوقصدتبخيرائصاحسجتضمخمنأو

وصغلشاففافمجيةذالثفغضلعنجضدتنتةلوبعدهاغمالصروفانهطكلف
أرسلنمفاهدكسلهاضااوهىرلىءحيهماشاصاثلوالبئنجنهجهاتغلبكلمقوسرجيل

ألرضانيميالتلناففالنجحنيغمةكنأربيزاالفيفاتحهايأنفتنهاعبتأليهاا

أصلبمنأناهمحءضطوعنبصقشقرلنمردااامحاليذوقدررالتدتنمهاوعدولفريثى

تحصنبلوقلتهيلتنجابميباصصدإااررفيطلبؤلكوصتىألشالنماالكاداذواواال

بطيبارعوحرهالتزضرلمجلهاقبةزفلقعدبكأابحدىاالفقللاظالمنهانقالت

ببههنتىهبهضاأبلىباطفعلكحربكاراشأفغالربكالينأوساتحيمافقاجهاجغاو

مجهابهاوجهابغوسوقهسذالعرسفتزكلواؤجكأرأشلذهللقاأسهأنفنيقالتصفاشوخا
اقاونجهمضعتموشحقكلىكلداتقااعالكاهايافهالمحغؤشانصزانمالنلوضدهتقاوأ

وقالبابالحمسنأغاقفالرآهاجعتالمداقفراطايفافارجىفاظالتقاشيأأصدقكهل
يلةبانناثشآموقالفدعاهإلسابهنربىاششبيبقاصألنكنءالزاضأمدتنىقاصاك

انصؤتالصجروصلوتاسثاصلوقاءكهبهممابحالتينصبممءتدوصعاللهث
نارلبئعفقالربىشترشيبهضبنيهوكيحناجبوعروبهتطبنعطاردجهمحنهمائيطوععها
جط

ناذكااناسماطياأوأصجتحمهاأماوتنثىأتاأمت
فشافاخذفمفيأخذاصئعندوتتركفتاخذافطمضنةغالشاياتكللىوصالله

اليمنؤظددثياينافمبائاالخذالنصذيالوعحرزيلداالزيرقمخلفاادوانمز
همسالاوحسنعمعهمولمجاعايصكامومعانظهمصاعدكلبساتكانافاؤق

قدومفييةلبصرقلماواوهومملىبنبعليهاحمرةوصلىجهالبصرتوماتالىانتشالتسالمهاواوا

يرةتغلببابلزلهاأخوادرتاصلتساالمثتلألبصرفوقيلووالينماسانخمانريادعبيدا

رزهاايممعههعخاشكنى

راللمننيرا3ا
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أضعرشاثقةويابشفهافئنضاتلىأخضحتدياربهرثمورصالىالولباافنوزازصدا

موفيههمنليىمنهاكادشاأعرضنلثنلفالصيةالزكيوالفقاجمابائقةاوصنظحاقد
اعبا

رىلعذاعقيلبنتقمالذمفسعد

حبهمنههابماتعقاصشدةلحبسنزبقاأعظمعلىلفتى11هذركشمعماصترأثيوجافاكانت
بلفبقوباسالعنمغنراالحنجبهأهلهالىفينبهافهماثبمفغلىكهاوجلرلحىاوكش

جةرووإتدرارجلاجفلدوبعرشأخهزؤظيعقولمثغماللىاخهالسازوتجمكنفارسل

لحياوجهرصلازوجقنالطظابلغلعهدناقظمكةلىاردمالصانفةوكالمىاتفصيل
معدةيدكعباتجعشباصتىديمةاوجههاعلىجتظرتمعاأخرشصعدىعهاأخفاةاو
هىصداالتبهنمنافقافروثمشمحوااهنحداتغوالطسؤاقهـافاكئمالثأضلىنحرجأناوماا

لصاحبكقل

صثسمشياأشوالعهدكاةثدكبعاايئفىليسال
نرهنقوييهضرعأبآننقالفدنظشفدسعتناجبقا

ذلتلنغمىااماوطنبرماذاامصيبةعزأهايافتمل
أنالمجيجقلتفللجئشاليهاقالتعنكأجبالمرأقالىقوليءصاالالوقرمكزتاالنم

ذفطتمكلذكدامنصاكأتهاحلقأخقافاصحفرفخبهبفقلتأقصرجاالاخفافانم
لكالنفاقمةبانأخبرمنزدبلقورجعنرأيحهلقاالياةانضتهاضيهاتنضايلتأحضرماأن

قابألقايافقلالتدنحكلنشاالصحعرك

لعيناسبنعبداآلبالتأنثدتهفتعاتبافايوفرفبالفدبالمجليندفاذاوقتمكداظا

ماالعسفيكنوأشهتبتنىصارعرألخلفتىارأنت
أصثوأنتصسلجمغرفاااتىشثمالناسررأبر

كوماوشاةقون8مجسسلداالجمعقديكلمقوالفلوكن

فاجابهسا

المحبكلزاهذابعضفىأخنإأغدروخنشوغلرقوا

أذااكفلبىطبدئصنمايرضعفجزيخك

نندتأثمنخزففكفشعالألتوقالنفتشاكفا
أبصرالذالحبلرمافهالعايتىيتصينبهلطترصلى

معقروعفلوالراىنصب3النكلتدنطعتقيدالجلمنولى

افكجثتأفدرمنلرلتحلىبغتةاممباذنتاولكف
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تطيبنكبالنامحاذاوعدءئلعلهاعالنضىألقدكنت

ثدوأقبلهاثم

حروبؤصمنكوايقلبمكوبالجغونمنعليكثمى

ببحبيماطعخنلمن01وىاألنشناافىال
شهفاجا

لحزنابفدبامأقرشوفدوها3لمروربأدظهاخلوتم
صامئلىحاشفوتعقالكأوالصدوداوعؤبترش

لتفرقافقابعدهاواخيرمافكتفعلوكنتلهاقالبيت1لنضىاأكىدكنتاأثدولما
ابالصيامحغسالتصظتكفاللرفاتنىذاكشااولكئانكالتفىانككعبماقلضكا

لصناهاءنضهاطغناهاقخنقتأنتعنقهاشفىاجعلتالمعحخرفاظبرعنريةط

تهاقبرهاثالسفلزاتشوبلغتضتغلقلبااقاسىانهيهرشقولوتصانجلشصاعنشاد
وقتهمنكالمناكهذاشهالفقالنما

آلسدتةضعدمحا

االهىلغالممنهاوأبهـابأرفعالعاؤيرومأنقومهاكنحطفمنتكللقهافعهـشعهنبقتاعرء
فانثدجهاولغيهاومالغالمفامتذوجدااضرجلؤجهامنازأيرأيسفال

كدصافيكخاىوبغضىتأجمىلطالياسسحدىلبرى

كللهعابهوايسواكمخهماأبغاحيينوش
تعلىىضعسعدجافأ

بهدومنءبالكفاصمالمجمنجمنىنفهملالجيبى

اوجدهنياففستسيلقكدوؤرةتعتريىعبراتص

جذهزلأهلىاسخالأطقواجهثامىغلبصخلى

الععثنبدشرحدىغداخوهمذامبنعوتأأنحنعونولم

جهدلتعئمكفتبهومافتلضهناكتأآنمسفال

ضبزللىاخلهاتناجامنوجدهامتلعدممشاظادبعشقهلامنلكةاهاأفقداو

عدضصاعمةلعربامنضصهـماحوثتىأاخنفىرفاشملتزمالهانميقادجبل
بقرالجبل

الصافىءباؤفاناهباناالتعافىيماشذواالكرالا

اخالفغلسوثأبطعنفىتطفىمايقيثتهوا

حماتشنرطميينمن
صرلحاالقواقانسفهبدوهماسلناادف



كا

الطافنمطصنةسفانفا

أيثرمناامناخقؤكانشهـسببالنىاوهىمقاالفحضسوألعراءأجيدنماكانشعئ

يكيلتاصلنبىاثيايصبهاتمىوذشاشلقمثبموسلمااتمملىرسواالاألملينا

اتمصرسواالخيلحهاأختمسفانففاشرخلفنااباقموطووللبلكلدفيربطيئفىافبشحليا
العونشلىفاشرأيخأنواندوشطبالدوالدااضفاليموسلمالتصلىالنبىباأظاجسلماتما

ارالنحعىوالجارظحوالجانىويقتليفئمالعانىميدقومهفاشأبىامربشمشبأحباما
لمأتاه95نرائبالهـرمحويعينحكلاكحلوالالمويضىامطهاوبويطمالمكرنحعنو

صقاشالمؤمنينمفاهديهإلجارموسلملتماصاخاالطافلنشطهاالأاثأصدفلطجتفىقمظ

ذليأعزرحمهاافيالخحشيوقالمكركاكدشيهبالجطفاعنهاعليالترحمناوكشأيىك
المحابهالدطملعغأذدنلهاقاقشمفاستأذعليهابقهحهاونماطلغهاجهالبينافتثتروعالماضاحغنيا

تههااليمكرننهبتولصاللثمالىقعموالبعيالصثاركتهاشأصاساهعواوعواففاا
شلافقالجندلممقابإلوهومحأخاهافاتتازودأطلقهارجعمافدممبباشرتهـاعليوجال

بفوأيخصلالااأهلهدياودأإلسيغبقدرأيتفانىحبائلىقباألشتالمكارجلانضهـذاأشيا

اخودوالومارأيتويعرشقدرالكبيرالصغيرويحمويغايسرالفقيررأتجمحبلجى
الىعدفقدملينعزافىشلينعايمفدىلهـوانفافالبقنفاشيلتبهتالقأصرأنصنموأنىكرأ

يعطيهاوهاأكنلكرامنإنبكلظيمشكلىنقوكاخصفاأمتوأفائسلمسلمعليموتهأصلىلنبىا
أتافاءأنلهاااللصحكعاشا11ذفالكرطيقاأبوهليالهافقاللىلناطهافهبهاؤابلهنبقلضرا

يخالقركاظتمفكشافقافهذاتىعنماليبقىفاىوتأمكانمااووغكلأعص

لتموجههكركاطاطاأببهىعلىبنلحشبقاقاست

ارلرفهلدءترجهاأخالفاشهنأحلمأظرفهناؤجلمنكاخيدضامكصرعا

خصاؤفئثمكهاءيباوماتفوالمقرامحمبنيهيمبنتهعبداعكللبربلتكأؤحهامجيدامحنهانم
امرميانلمنئهكبنعرهـوريؤنجهبفىشنمالخولسوفلىتهاقبلوامسشيننىلعباالبنا

ادرليهاواهاينيقوبقالطزقايااجهلكيرذالفراشتبفىوفيلالملذبطالقهاففعلبءبنا

رواأعياشاعىأذينقهاليعروةلىءأخهاوقفتنلئطسوغيرحملحرايفشعلجقظروح
قائلاأنتفماللشرائفةوالشعارنالصا

السرفاشتركحفدكننحندبهوحسرتهاطوأفالت
بمرىعلىومانلفىهعاكمخطىاصهدنفلتشحرمنألست

أصهاولقبتهاأمنسكبمتأيهقوقيلسمنىعداثنكاصفىنهباقاحمسليمذلميمجشايخراقانمفال
عالبنميزاطلقهلاأوباسبكمنتويهاا

ارباببهاسكيننكونداراسبكأاسرك
كتابعندلعاتبوييمىمالىنجلجلوأأبهما

افبكلظيملىلحذقامنلطرسهىوالهووالهزلكبنضبانشا



ذمحتحكينقتشيدلقماشآفاطشاتفقابهنفادأكاحضرلحأتمافيبنخكانكل

اضهـرالككتاتفتاأبوكألمجأمكيمقمذالشهـالشقاارمحولعداأننهدأالمؤذشوقالأننااذ
فجهاروجوعليانهسمشتمنجمطيرفاذاابازادفقوالمراالىاحيرشتي3اابعليكم

جهاريضرلمججايأمرالحرشأن

وعنتاتوكانشظريفتضالصااييهامحقريتىشنجالىتجالىعفيفةكينةكشم
منهيرأحسنلمجتهاتحفيفاتصفنتافلهـراااأحنمئ

تفركبوأفوأصفابعالبخابالنرعاعلبنماشاكااشدخلصالنمرطعالىقاأرسلشعصأضهاحكل

فالرأىلخغكتالالسسماالشهذاغولصقاهاسرحهاوجوايضنوخرجشطرابابابفغ
لهالإماالطماعأكثمبقداوكاتبكجا4ورجالىفهـوابخللهذالسحلالئرطى

أسفلكفىاهاسلجتانهاصىلوفلممحكةاالخبارهإلوتشرحلعطااتدرعليهوعنتالز

هاماخاايهاومحاااطبيبناقيمىالهاياللصاعظمأخذقوحهيرثمكبرتعينهاحتى

هـاجااللوجهـوشتهضعافأشنمأقاعالجكأاصالامىاصذكلتبريننم4ماوفعشؤتالشىأ

صهاصعهدقادتقرفصكشامهاشىاكاذلعروؤاهرتتىكلضمنللىاوسلغجمعا
تئنوالركالتمضصبتووضعهاادلزعاوكتاتحهاوأخرالعتعناعروكلينا

عينهاكازقشعغىضاضااأشوبقىبعذالتبرثنرنحوحني

ونميبصمحبتيتوجلحضرعزةوالفرزدقمحينتهصبريرعفيافةتجحانماوقل
لهاجتحاريهخرتمطدمهمعواويرفقعدتيشتراههوفدخداشلهمأذنميامااككنو

نللقاأنالتقاناناأاهاافقالالفرزثىيكمالتطديشفقاالرواحاالضئققدروشا

رهيشابانأقتماضككافامةغثرينمندقافىهما
رذنحالفتأشأشااقااللصمقهـسشتوجالافال

رأبالبلأبخازيوأقبلتاليتحروابنااساالمسرفعوافقال

خهاوخرجتموالخلخلىباهلذلحقاللديخاسوالسرخذهنماالمحاقااقالشغادعاكنمقال
ثلاقافتالألنشاأناذاايرقالبرامخايكمفبتا

بالمفالشرةرلاجنذاليسقلهبرئدقاصاطرقتد

خامتمىنيثتستونهأغركافىءماكتجرممسا

كيرذماموكنناكيصتحمئتناكنعهدكوكن
ملؤوالالصلفبحبالشوصالهأرمنانحأواصلى

قراطالاضعفشذهذهوفيكعفيفأنتلمهاكمايغالااليدهاؤلختأخذتوالشأاهاالغفا
أنالقائلأالقالتكنرقالاوضجشوفالتأبممواللخلكللىباهالث

أرإخعذلنالئقافاكمائقخالنكياعزوأجمبئ

يهطيطمعلمنىأسبابهـاودفعكلصباالجاهلايدنجعحتىدنحك
أوبتفرحالفاكانأينتذصبامطلتهطنالتحريوا
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لدهرمطمعاوجدنماللىبانعلشطتدانانالأ
ضابكماجشوفاوخرخلتدهبمالهالثذايئالفمامنكخذهذلتغدمفانمليقا

ثللقاضأنشااقاالأقالنصيب

اصغاراابنشانجضىلغلتنصيبصبايقالأنصوال
شصلرايهافليىاذاظتحئاهامهضمصعنضى

حتنفالتخالشكدبأطذقودينلىلالاخذهذاومدحتنابهدصغاالضارتفالتنمقا
حمعشقولتعنذئرشمتتاقفلرزاللشماوتقوللسالتقرثئاموالنىلمجيل

اذالسعيدانىالغربرادللةألالليتمنعر

شهيدعندهنقتيلوكلناشبألثنحدبثلكل

سكينققصقأصىنوصويباهلتطقريخووااللمخذهذمااناخديثالثتؤخلولمحفي

ليهالمجبهاغؤجاللقركانبئعرووكفهءينعراألحلاعلىخقاثوقتهانحوهنمظهرشجهاحذا
أتثأستطيعلهالمدقاللىفاععلىانباخهبهكابنشامئمحالالتفتهـاالاللىايوصاوض

فىمنالطراالرفقالداتمليالفدخالشعبفأطأفالشردثالئشأعطيثاللخمأامحتفضاصاأذ

سكبنةبفقلشأرسلتئماجافالطماأشيعهضالثرصقاسالىفزعنأشبغزلالالؤأؤضقالا
قالثوضانرشئاخكنشانتدفعلينأمحوأناكرتصشذهاماتذأتذكرشبركالعلم
وغنىاهذمنعنىد

أذكرلمكنتماذكرفىفقدفاستنطقاهـعهطبه

ماااصتربتهاهتحرقعحلتىفلذنضىفىفاشأصظناحنروغنئقالثميطربفغنيمنمفا
سنرفغنيتهلخائقص

ناهرهحبببأههـىمناهمافدبعضالقلبعلئ

أهفاالبعيدوصمياللىهنجهجرنضىضهارىما
أالهأناآلسناظللبأسحهىابيبويخاطجتابه1

لقصقفقاللشوايناكينقفقصيتمكلييافىجتماالرتهيافالفأخطلحلةاخذىنضوشماقطكصاد

لديخعئفأصنىشتقلشفدأعطنيهاالتموالالوانلبهـهاالشزيألنلوأنخافقاقلشمىلحلا
لخائدغيظرياهاافبعتهايهالمنكضترأناألتففا

حتىماكللمصداولزوشكأناليغضيمينااظببنقوآلىجشماتجقدأمابهسرافالبعضهئم
دأالئمالمديخشوالمتفأقااقاواكااأهلمنخوانهالعضفىلنرممسلمدافائئ3ضثمعوفى

ينتاندمهايفأشبانرعهالنلدكاشديداوصاشبقفاغالمكتذبلغويمةخخوكادا
أصعحولوامخددخلتجنلخرنجسراالضعويالشدلتثومغقاوفكهعضاشلى
أشعبياالاالستهمنميالعشداواافىلاطذلفكييضعلىراووالكئمقليالغنامن

وةخفعئحالوزكمىواطمعكىنفيمفافئحيميواليمجللروانخلدبنلذاكجعلشفد
ستىعلتمأنمخبهأمعاؤموخنقتمبتىكشفممأنقلفبطفوطقرجهاجشبعضصرفأن
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أشعبغتمضواطااأسؤصاعنيفالحهبهكللىخرأراالاأخبهمنجهعوضعكلىشبهأعى
فقالاهدنرقختيلفليالتجبهشصافأشمترلفلذنبىالحغاشوقتمماونداشديداك

كزتؤيخابهلحبةفىجبهتموأننههـسائالكنلراسواراجهمولحيتهوفىفرأصالفعقأشعب

عهوراهالعمنظرلىتجابهسرالهنيهاوظرااشاوختقوالوساعمرهاتدرموحاتومدبطنهو
لمالحدبواجعوشماذاشلليموااناانالدمداسبهانتاللعليلقاذاومجمععرماضالله

أشتبرقفىلفحيهلولكنشهالىوالبموالشكأشعبفددقاذمأبداالمحتعوثنالنفسكسم
البعألشزكتجمانالسألتماليمونواكتجنجسراقالعىرضاهالهاوتغنيهافيحرنغلنصبباا

فئتهفالتعامطتحلىوهىأحداليقبلنىشبالمديحيرادشموشكشوؤشتحأملىقلقطأئمعب

المتمعاخملىيهدنجسراأشكزمأشبظارأىليهفألمجالااهذكملتلتمااأنثدكوأنا
ينفهـاوتالاشأهلآذأفصرخةاكفعرشىواضارجاوهذديلةهفىفال

لصوشبأنقصقكلندخفوشااصالحريدالككمغتمفرصهملنلحنارقاثهـألقامشمنالجيرا
أحدبالمديخةاليقىرصخقأخرىحالصرخنليهااترماللئنقااماهديالثبهمجوالفقالعمد
ممناغاليعىبغالنااوكذكذتفعلأنأركتنكأمعلوالسابرينهموالهفحهالنملبابباالصطرا

أسفاوهذاغيظاففعلنبىفىلبالمجاغحتىيدكمناللنعتئوخلضمابعابهئهودبهسرا
وخطلشقاللمديخقيعدامتىوكنداهللتظفرمجاجتلضنهوالقراسكلأظهرشاكااوانك

هـائالقمرأصطاصدققواأملذاثفاالهحااالقاتهوااشعبقاتهاكأخزاعزبسرا

لياكأهذمالفعلنمتخرشاأنانرخماللقبرئرأبىانارواليشاووالكعبةهمابرايخصقاموهو
نرلوعشماصمافماوقمنافيهاكرأحبموححكطفادمنهالجبهرافااللرأىاقلشد

لمنزلاحمصاجلرايهسبهسراوتذمفباثاهذابخلنليخصأقولأدرمحماالفقالنامحعند
ايقالالطريقبعففىاصالناصفرجاكجمسرجلىنقالجلارمنزلحممناثشعبنقال

لكافحلنالسوالاتمعاساعتىاصجنمالخالتفعللملئنللهواقالعنىمضاشعبهحهألسر
ؤخلمبهبهرتخكاليموجمدقىنكلشنهاسراواأشتجئهايكينصلىدهبرامنسأخقتصنى

كينةلالربابظايهلتمفيغضىاكبركضافيمغقالظهيخاسيجانجسهفوخلفعلااهؤ
كنظرججمرةلىاابالمجالماوثخلاحجسىبافغالماشعبقداهتمنفقيلباباقرح

لبابأنتقدقاالجفااتحالعبيدماهافقانةيهادمافلخاكأدندارسكينقبالساعة

قىكناشلقدأذهبماكوقاقعليهاماصنهمأشعبعتوقصللسافضدتحأجلافاكنعنىما
قالضوأيناماأنتبأدفينأذإتجبهنسصااالثممالوكسوةيارايئبعثرشلشعبصليموأقلبى

جتشضاخناأنفانجدىضمنفئالئاللداشبرخصرصاجدثشمنلتقالمنزلاا

ويثرافيتقيممأضرللكلشمارصنهرإلداأكشنانجدبرئشعنوثرامىدار
نمناموايخافهـاباموخنشكيناافغالجميداوشفععيئلحدأيميىنشتتمقجحكاهن

قتلتنىالتىعلىفهوربمفبمنضافأسنعين



أموراوأنهاققنىتلقدكنشقدكرفوأبصر
كقتؤدشنابعتطوبفىأالقىشفاماأهقاخافى

مالأربعونزتمحدهالوهبكشذتالتهاضجشصعبرمنيياعمحندكنهـلاحسكضما

ءلميلودعفنااذحشعباالفالتنماذلشبددقذدخلنهأاالاحتحبذألتقاثمليهفرمبما

براصناعهالؤلصعتأشهاريارتفأتاهافضنافلتأتااعخىدأشموأعاهايوااةحماقرئهامئا

اويمجوامةظاتأهرصتعزاامواليكةطراأشخرحإأتلعبيدأمىلياحمحنجياألقىذلحا
شعرخفنهافتغنوعيئكاشاىقافاضلىتغنعناأنأنصألتءقالهـاالغداهءاءظاإ دءاروى

غتلاأبعدقغرأنومحوأهدهادصييتطالل

لممبلميلزمحئصكابممالغاقفاكماحتانرانكنت
هذااحمحرىاؤمايدهافرمتماخرناللدجمااتمالعؤوأخرجسكينقاحغشوافيحرانالفا

برمكضلىتعفنجائلقالتمالبأنبارحةاحسبماستغنسانلبيدهاتاقانمففعلتيدك
مماتالضالشالعاؤلىرودالأفبهغسبماؤلمطأ

رقداقمللضسالنىاالأامانخعدذكرفقاتتحمنأقا

افرارإلبنوللببئاوفىببنايارفالشبعدباكافدقد

ظدرسشبنخهانحناختنحكىلنااوماالعزقلتقانم

عدردهاابممشفقامنكيماايوقدكنشقبلهـءبهاوفرت

هاوكيهصاهمكلحلهياكتفيعةلظنلوبثرقخ

كأهاسقالدقعجالبرتقاتماسناوالتهداماسكلخنللتههـاسرافال

بارانصسوبتطرباأنمفلمأرقت
غضباوانانساناتهاخلئأحبلطيف

ضباتباأكولمالأرددهقالتهافلم
شقضباباطفامىخحبلىكهـرولكئ

فاهبذفاإمأنالثةعلىكنشيهيهواظهـتواؤدشمعناكألرشبذالحاقداشسكينةناف

يمجنلهاوانصفتصرعهـامجلفوثبئنصألفوراشثأكأازاشلقانمته3يتهاحفظ

جحادامكةوجهمالىعنفضنعرفنقحضليلتموااصىبميدوأفام

يشوثسؤألمجرعرينبالمدينغذنميلالاعليهماطينطظكينةشوقكندواجهوما
والليموبمفبعثشاكنآتناسكينقأوتمنينمفقاليهاوئوقىحديفوتجلسهموصىوظرف

صتىلحدخيضلغرلهىصماارعلىفاهانواسكلتهاليلةيهرااالأتيهاأننهووعصمحبثكة

لمالتفىالعديوسمتهاصلىانبىزالرققبرالقماتاتهوافىافقالدهنفهننمراوطشارافىا
وقالكةلىنصرشااثمشيأإلرتكنبنأخلطالمجدمولكئ



غداعارحيللقالثعاهقلقدأفدالبينااطببزلمم
ارومجتهدااالحزعلىوسادةاصوريخطااجلةصعلفتفد

اوجدىلذشبمفوتحاوجدلقدمناصفهامنىضختهاوال

دااالمتاالحبوهكذالتبراشؤىأالفىمارط

يمجيلنفعهبنمئآشاخبركأريدايضغرياعرقالبثكةكنظامعهيضلغرعروانصرفوالفا
لتىالليلةاهذهقدقفمفىفاالأملهنتأانماشثشوماذمنضلافيممالللتفهلللشذكرهحقىر

محملنمقالقاصدابننيهأشوجهتوأخبرهننلدنثدهنقفأاابمافىئفامركفهان
شأباخطابوالتحاياسيداهاجلشفدأكوفاسكينضفقمالمديةالىلنعرورجعايمقلغرا

لعالبوجهئأيااشونيمقانمقالرشكضهوشوضايرأقالتاعدفاايئاالتموجهىأبقا
نندهافهاتمفةيمقااأنثدكأنقوأشرحعخلىربنكأباشااكفدجعلتقالحفظمللله

حهنوألدمعقنبلشوةادقالوجهشاكلضاليرجلككايأنكابكاحمنياوقانجامهلتحرا
رفرفغناطفهاتهاتئاسعةربابظقدغنبتهقالكلتهفيسئمالكليضالعروخالشالدهـ
نرتكحناط5العرقبلناأنحسبصغغغيتهوالرتأببناأحنرالتعوأصئماشسكينة

العررادحكينقلشوقاضتهايلفدالاأربعةشانةفأخرصاليهرهمويشألشرإلنجانقأعطبكل

الرجبالمديقوهال711سنةوقل631الزلسنارحعاجمتىتسيهنةسدالزدنفوعنخوفاقا
لعينالملقبقبقزآسنى

سحقدوعنمتزؤجةلجمهديخالمجاأحداأعالمةفاظةالجنانصتؤدةالجاعنشفتيقما

ليناشيئمحدكلاسجدواخباجمقالعسالمسرمخالهحجهاعلىزوفسهامنقتاض
كوربالبابلمذاعلىلسيدانىيعقوافلسفقبالشروشواعشعاكلنىاحكلديخاازأعد
نثفقلعبنابقئلهتبانخاطبهانحهفتبهايشرجةفيوكشغرقااسثشبهالقتهوطر

كروعاصينالباالمحويقبنهكالوثوشجاباوجبدوالفضالممكنوفةءاطاشاظاوعهـت
يقاطرشاماأواعانتهملبةامأماوكاوجعوسارتوقاثتصكتخاشجيتورندرافىايولةا

بعةلشرامءأقدضشوانالمحديةأعىأصكهالثريعناالولىوفالسأبنخطيةفامشاناس

الناسمنكلوفعلجالهههوالمبثىئوخفيهالتكيشضزتقإالاييناتصليفلمالثا
الجالدولكئحيةعليهاباسرقحكمالمجمفبرقععليهاوابسشاقبضثماكتباخاحناعفيثتهيه

قهااصأعذطجاذرباطلنااتنحلأتجلضنقها

يردابنأتكلروةمصاسلى

نبهراوصامنهمفأمابهارعيهمأضماقدرردبهاوعنحروةهبأكنقوتككأفيمنأاصهى
نيلرغماأهانحأسكولماوهوالبولدشلهبحعقكثرصنقوككثخالفنصفاعتتهاوا

مناطلمديتركنبخااأصارنمجالىنربهافأهموأراأهلىعلىفاعصبتلموتضلومى
بظرجالهلمىهمفقالشملوحنملنصيرفاوعنتهعهانطونيضالضيرايزبأهل
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النسبهعروفةأفمنكمأنمتكياصلتبوكموماالييوأخبرافتعالحرااالنهدأشبنرخقبل
فاثفاقالالفلدنهلهالثفسخافأراأخارعايعأصدأظرقوأفوصمنشانعميردفتدهبيغا
لبناوأرثرقاصافافاتحولنمبيةأنرعلينانمكامافةلنسبغينمعرلمسيطقاغاوفابصعبتنا
خندهافشاأنمكيريهالثرالىولكئنلفطكمفقاللهمشاننكتايافااعطبهافامعاوثح

نداجهااللليقوأفادجيلهوأعوفىالذئلدقاهافادنطتئصتاريمهااانوادولمانطاصمىا

حفرفانجماعقلبارحفوشهدعيبنذامنذقدفاديتناجهااحناثهافدمىطؤمفامتنعكشايغد
نىاعروقأمالشيارشتعمهالهأفبلتحليانقافاختاوهاهالنرودفالفااهافادصناعالايقدرمح
طرفاوأغعرخيرنزبعلأدشصضهاعلىالعربأضناصأعلمتمطواشفارقتثاصواأفولفيك
مشبرخفيرعدقلحرصوبلفسحكعدنمااتهلحفقخاىأاأجوثبداوأقل

ذزبىءاهيوبواالاالهلراكىكنيرارمادايديلاكلالعدؤظهتفجلافراشا

فومكقمنأمصاأخأحمعشأأأكنلمنىالقوكياقبناطنلاأحبالوالموشتاكندك
داراشدرافارجحأبدانيجمكطفاوظرؤأالتهووا4بالساااوكذكذةاشأمفكروفاققول

ناليكلرودتئرالقحظفانمحهماسنرأ
متطيرةخهاسلبرقعيقيخقأرقشومحبتى

سديرااذاكانشجاورةإرسلىدوأينمبسقى

وكيرةنامىيئوأهدزءخمهبأرضحلتافا
نقيمنأسملىطىالأكوهبكرشمنازالسنذ

يالنضبرمعزسنابمارالهبأهدامنوأحش
يرءانأشةاالصباحافىءاهوأفقتأشاماوقاال

يرلنومكامضبااليعيداحهاالحديضوضاسنةبا

ثمهراالهافياعروفوكشدجشآةكاعلىااساىاللانااهاوغاللعهـالفينجلرصهـافتزو

لتأتينكذبنتحكزمتحليككثأاقوايألالداواأغضبخذكأشتلشاظالضذطضىالؤامشلفقا

تفوبأبمرهمالمرموائبلشقرماهااكهمانمىنجلسوخرجدعاينعلىتيفلنئيقوىمجلرفى

لتميشنتكالشونقالبتبلشأليحاعلمئىأأنعزاذفاصبانأاتوقاعليهم
ويالجراالهلوملزضىاحيقنمافعوافقوانفلتاكليالشنفافبكواشرافاال

لقولمنهااهذاكشأغخالشماوقاالممتؤمفالعنصزتائم

آسصالمة

ارآالشرءبئخالبدالملذيزيدبنفاشتهاهرىوشاحمنصدأءبنلشامكايةرهى
ميعدأوغلبتعبجهافأ

يقبهركنمعاوبنجثممعارقأحدأىلتهـبناعبدبهنرصعبداأنلقرااسالاوسببصاقيل
يسنرانوقفورغكامالطعابثنزلنحيبارالضاإحىوكطامبادةاهداامجنغيهاعا
معهصاندخلغناعهاوكماهاتجكدالدأالألهلضادفابخيظروفالنهلهافقطلال
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وكزقىتثهيصاوكللضماياجيصأىفثغفعهاوأجهاوأصبتمليهاجياحالهاأضبمنهناوهافغنتمظبا

الوأجماشأتجلدقاللشأقاجكأللهوأناواقالصبكأالوخدأنئلميماعلىففامهثماسترس

ءخالالاتحادتردقاكقاشخمهللهوأناواقابطخثعلىبطىأشأضعألقاكدالللهوا
صادقهاللىنمرشكلهاوعاالقاثمةاادعهخلتحاتؤلكرمأنأوأنالمتايناالدوالبعضيمئذبعهم

رمنهاأضعافيها4و

بمموحهاكيتصشعاطزاذرهااتمدااليبعداالؤها
يزجعتدنصلصلالىشدثملقولانظامغذ

ولفيها

رقخسلويىماعنأنتوهلأنشهبصراقلبهلاااطأالفل
رعهحاللمىابىجالنوىأصحيشمارشباليتأال
يتطرحينيطيراليهافلبهجليسهالميضاأخذتاذا

لضىمقاسالاافذالحقبل

اتهلدغيرهاسكيتدمهايريدهاووعنأكياوولعلشمنيشححبدعىأخناأخذخاوعنت

لنعقاحنقربصألسقرتحاوصوتمئهدتمحاهاتثكلنطماشولنلذلماالمديخة

مولوتبكليوامرايهاوفدأخذقببودايظروشاعنهىلنلوقدأضرسا

اوجعالداكاشليلىبترىقد
يىمنأدفىباممهضالهمونجيى
ثموىظليافاضتربحاأبمرتكال

نطناكرمضيعسيدكاضالمنقد
ثوحهممناأولنضثعناأظناال

تحومحاوثماثلمممنشلهامناظراشمجموشذفندلمإهفعلهالصوتايعالهاهذاأزامحبديدأمصوعشيز
ليهاماوصاالالىأصدبملواوالملركللفااحنئالهمالقيدلمويبةجامعأنىمجال

ورآهآلملييراس

نحبهمهانفكنفينرسروحهابعدلعرشاوأزماخهاهلغشوأأقراكاأجملعشه
حتفرتوافيلبساوارياصقعكرصشاالزصيخونتأشاوأاحظيمااااكهافيبابلمور

وأقاثشورييزا1هيهلحةالمدلنشماحةأقاطروبرواادليهارقلجاشولىواعاشا

أعلىقدما066ماعهاركللضبماقاءبناأعظملهيكلااوكشيذاقدلودفيمكثاالذها
وسطهلماحز2حساصنهلكلابعصيندالمؤرخاودوؤسالكبرفالكنهالمضرالهرامن
فيمكنالخيرجدالبراماوقد57علموصينهابراخبعلرصبعهوقد006نحوخمجيي
هماحدالمحدمؤصحانهـأوصفاعهـذاضماط533غنهماخحوبانئدقومنحاتضربفمجومى

هاررلبابلأحيتلتىاهىالملكةذهشفوبارأققس0003عيدليىقدعليمذهبى
عيهاهذاايهتشبهمأكبهدهرقيدلناوالثكأظهللهأولتهاتلذلتىاوهىرالمهـاوبهاالمذكرو



غصرشفىفافالهدشلمطينرفالحبنعلىالرخهاشعهافأالغارةالىبهشنفحهابلماان

ابلغهاواحياتهاعبيقلوسالعسحرواتطلاإقدألالهأاهخمفانااالغزواخهابهع
جتهلتاتفاههاهافوةعديكئفلمالبهاتصحااللهنهراوظنشاهندازالبتالمالخبرأفب

فواتبمزتنالفائاللوثةعكربذشفالوالبطريقفاحنمالبتأعلبليةعنهاهذماتدفعأن
شؤنلواأهياماظمسنويلبسوطليماللفيالهثقاصداجيقاعلىويروأنالسالليشا

ظهارهالهملجاثكداساقأللرعبواسلتلقىلحراشاميدفىااصورإشلتهااهذلمنصرخوس

نعطشملذالهندبافيالىلفريقياالمحالفتثبالقنادبينالقويةوضوكتهالحيةاسعالثاتهاا

قزنلماامرسلنهاوجيلئيهااالمااسبىمونقدمعشالملكةنويريينعاكاثقميشلىاط
أفيالالعياجدعنداأنميمعندحسمحضئسلبتورتحلذاالانكنضتالجينانيتتىشواكرايدا

مخائلهالشورسعفاعلىاوهبمافتتمحاحووصيلةاكلشمايرواالمافيا

بينلهنودالأفياخلتودلهالوعظعشاقالشتدافااااوأبطااجابرجماميىالملكةتهملتفا
الثبارلمميطنعقأشرلشااحثالالبنخبالهاوتدوسحهعنلدانشتخلتفالشوريينضوشا
خمارااهنهاالشصرشاالاالشهربررجشانكصيرةاالبرواتكئيفرارلخاقواوطلبشا

الزيمةواعهافاذخبابليغاحجرحتثرطفداصيراجسالملكةوكلمتجئوكبشكلنائمعطب

داضاالدنياومافلدالحيزهدفممتحومىورضعرةهامدبالأفىتفرسهاصرصبسلبخفة

وأفامواالشهريىنصنزقاالاااللميالدفافىاقبل0003ونفسنةنهاتبتاسبعدبسيرفقتلهاظولا
لهلترنسامافىصهىحمامقوصبهسمتحقبمعخهاأخهانقدؤعامحمحماصصهيئةمنقاهامورا

يالنورثكفيقدا

سراعارنجسميمأم

يةجميفقفزؤالسحتوكشاسحليفالخزوكاقافيابنحذيمأضبىكانتبناسميه
ثسالمنحاسبتبخاكيلسالاألىالبقينانحذيفقوكلشعتقمأبوفأعاالفوالشل

جمارمحذبهاأمحميةنصرعارنجاللرأقالابذلهاشدأجلولتمكزيعذساكننتكا

وكشرسولالهقخحتىغيرهنابىوهىاالسالمعلىمخزومبنعروبناللهعببنالمغيرةفيمئالحىهذا

ياصرموعدآفيقوالمبماسكةرمضاطهيذوشباالموأبيموهماروأبدمريهـوسلماتهاصلىللها
البهاهدآوالمنقاثمسلومأئؤالثهيأفهىمفقتالقفىصحربهاشقلبهاكرأشأباجهلوىطنقوا

فأمالوضبابوصهببوعادوحميةبالواوأبوبهرلتحديوسااتمصلىجمهـتبعترصهاالمالسالاأ
وافىصمهماطحبدثهأدراحابحوشفأالضلماوأوكهفنعهماقومهماوأمااتحلبموسمااتمصاوير

بففقتلهانهبكرصيهتنطهلىاوجهلمأورا

نجتزصتصؤة

واهيايةيعاميااقنتبخاوصاميبهظصلبنمالذرينعبدودذدبىبهشجدنجقبا

نصاريقرسعلقهىااللمجدبهابهكلدىبرخكغنجطصنجهاشلبئابهتعروطبئبهفبتقبىنيوس111



كانشقبلئنةعاصفقبلدوفاقخدجمكةوسمعليهللهاجهاصشولمصكلليمو3اصالنبىجةو
وصمهانهافتزوعلسياتقشىبهتاعصنحعرومنبهتسهيلأشعربهتامحراتلماعممخابن

عهايدقأنفالخنيتصععباسابنوعناتارأننصجعنميلالوالدعديرسمصاللهولر

تحفالجناحفنزايرسلعائثفغعلجلواالتطلموأمكىضلهاففااشحليوصساتمواالر

ششىقهوطعليحناافاخيرلععوااييهماأشيعلطاعلهما
بيرفياشأبففاللملتهكليمرااتمصلىارسولىاصحامرجلافانجتزمعةصيثةكئولرمم

محنصجار3القايقاالغقايئءلنمفقضيتينميئأكأأليوقالمججاليستطييهأن
برآضخيوفةثةووفبتدسأك

فيقهـالهمدالشزااعاربهتكةسودتا

عليهلهالظادخلتفاستاففتحيمفأذيسفيانائيمعويقبنعلىعاقاتشاعرقوفدتممنممأديبة
خيكاظهلتنشاأاماثقاللهأميهايالشنجيرشزمالتمااالكيفأنشهـطشفقال

القاتاتاطعاشواوممطرةايإلجمكألشريه
انبنهالبوالهندواقعدطهيخمرمياواطوأنمرع

االجمانلىومندىاامحمدأظالنىاالصامان
صارموسنانيضىقدمابأاالئهاوخرأفقدالجهش

مقامهنلهيهاشليىفالنسىتذكرماقدعنكفدعوبزافغبالرآسماتأميرالمؤمنينااشفقا
لمكلشولكنكافاكلاللمقااخاآلماكلفأكألمؤمنينأميرايالتهألشصدقوفاينسىأخيك
اظنسا

سنارهـأفىكلمكاداقبهاالتأتمصراهـار
نالميدناتحاقأيتثهدفعلالقدقاستعفيتهامماعفافاهأميرالمباشأصألو

ويبسطبزكيهضعلناسمذمشألخناولمنعليلثمقاوالدمساثلذعاوالمورههمطد

صوقتلدبلوققمرطاأايهذايلااخايآورايسؤناوبللسحصاداراصدبسلطانك

يةصعوفقافعرقاكساواعزلتصفنكزالكمافياعزومنعقفالكدعةلطااووالرلجدوأخذمللى

لتقاثمفينفذحكفيفمكتتأشرسقتبايمالشأردألتملفدهمصتوابقوكدينحهياا

لعدلمدفونافيعامعقبرفأتصنهروحلحلىاملى
مقروفاعلناللحوافماربانمنابهاليبئالحقلفصاقد

لأنتميمانحرشبلىافئماكليئمشأأرماقالنعافىلتلبرحممااأبناضرفاذلقالومن
برأفةقالنملمالةامنمانغنللىكايقاتهفعجدلمجنلغواابينبينمماسنناوننافكنصدقاوك

خلضكبظمهماصاافالهمدقاالحامنالىيمارنعفيمنبمارجلحقمآخبرطأ

اللهطئهتدفلماررعقوبمهمإآالآشيافكنبأللدإجمافجاسأطعهالميزأيبكيلئمأفاقكفربممالءا



يغبضصنكياصمنحتىيديكبمافاحتفظفيأتاكاذامجفيظأفاعليكمومامفمنينكنغكهان
فاليامةلقىىأخاصةدعيهالنضاللحدللهمانمافامايقاتجثائوفعزالنقاللسالماو
كأحرلهافامومىماسعىالواعالعدالشانعنللؤمعوالزصاواىلشخاأنشوغبركاو

قطلموغزداللبابهأبا
بالمدخلىادشدشهـمدانفلىكنشبوالجثالبابابنة

وفو

لبابافمةشصىاهمدومئلابمنلقةالالناديسعان

جمبهييوقلبمكيروجماببهمضلىيفلللمعلهنموافى
نمرفتلهاواكحبجتهاصكايااكتب

لاصرأبئملكهكبمجماوجةسرسط

الثاافنهلماكششافهاالالالكلفبهانحسفردانيااحيشااضصةذماكرخذوقدحهوذاصبطمن

ولمالمقدستانرنملىصجانعؤاللهوطهارشليمأودالشبابئبشتنصتدكجمبأكممن
دفىأمبادقوارعرمأباشصفاضيينحثمالموسويةيةوايعمالنراعلىؤهمآالصتضرتاس
لشحقحشاالنسوسألغلملذاكيماليخاشادلمبويأواناحدعنمفىفيلءاصرافي

اكافشفىصجلأهـأفيلدجهاكناصديتشفىاالشالحلالمنظرواجهجةولحسنلجالواا

كتممحوماتاطلتطراعنالقاضاشفوقعسشهماظثتيتيآهافللترمتبستاخهاالىشوم
لحرفلبنمبضتداقداقالمممنهمالماحبهريدابالبهمندلنهارمنانتصفناكماحتىخرالاعنكل
هرااالترفأمحودعنصصقضماطاهـلمجاريةلظةرجامامودامضحرمحاوضرطيسرجسناص

ضفيافأرصلتوقداروواطزمتحلىابسانايخعلبهاواغادخلتصىنفقاجهاواامىماعده
الوجدناقاهـااليناوابهيبااشوفاثاهااباالاقاضياشوأغاقمافظهرااهاهاعايكمليأشاالجاريتبن
اقدقالتعمنجلءاحابىعكنناسظوأنتجاريتيزلمشاأرذلذأحلنباقىشعك

ههبالقصةفأخبهالبدابابوجاه11غأحدهمافوهضىقالضيهاوصخضنمأكضبرلمجأبالال
حسجصانمحايقددلمخهواباالهصفامحالركيمبىاأنىتميهاسوأمحاليعلونمالمبهؤينفبقوا

عهاجريحانوهنمأخهاثشنالبتانفىءقاالنثهدصوسنعنافكضانااصوتقدالت
البنغاضافاخاصالمعصيةمنارأدرقفضاصهاطالعذودحدالباالالوأغلقاأرسلتهماز

نمماكذباعكاأنضتعمرفيكااياعاأدتيراوقالشحياءامممااالىرفهاشؤوفبكسون
ابريئقماشقفمافامعليوصاحءاسننرتثالششاباعرهلألاعليهجمالاكشاهاالقتلماأ

فقالبطممخششبهرةسندشفقااضرقعاأهمدشعدفقالببنهمالتفربقبامأتمرميبه
داطمبرتحاتحشأمن9الواالضوقدمأخزبالكذبخاششاهدعاليكالكوهذاكذت

الزكلالقمااوتتاملاششلتنلؤأصقتهماقاصعافنبشنقالكذبشوأتحشخرتزشفقا

لالمعليمايالارأهرعغلم

ص
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ينالشحرف
خرتالحر

هلمجوأأيىلفنوحاأبلدينانياعاصالسلطاناللومحظيةرقانهخيلأرينعصافيفىاهى
خدليلطانا

اولمجويستثيرهافىأصالملذالمالهاباجمىوممنبيرقبايصورمهذبعهـامرأقكاقله
نجاضراقتاليورةاكاحيةبأوبلدجأاصكمالعلمالضاالماماتأنههـاأوالمورشامهما
المورؤسلطنليصمالليدالمشاكيفلونحىمنشتااستدتحياجمكمؤضباالمهوكقترفا

أحدوايكناصااوتوئذعلئيموألصاطالىاقمديةر6ء7ضانصمنةنحرثقدبقض

تديلوشوشبممادمحططاورنروبالدهمةظدوالهارمحالمواكفتيلبرتهصمؤنقبل

نعئماخدبراسلطاشدحرنهأساماايموصولحداماالبضصللطاتشافقةلوقىههاودالدولةأم

سكالمامابراممرتممنأبىفيلةشانتجمؤواليتمونوماينبعدسبيةرهانغسمغض
كالثرصفراهاحنثالدرفآقاموهاسثجرقااتلطنحظيقأستاذهمابعدهايقيأنعلى4اصرا

رفقامتاضجرةفىاالذوأخهىسلقلعقالعسكرفثالىااككانحمضدأيبدفيورتبواع

مماللمةوشاالمههااالسكةصونشثىقغديلوالباقاخالتوقبوعلشكللكةصتدبرا
يقوأنفصاححرليلشامااوخلعشكىأميهالمؤمنير4يذلنرصواكوالدةالمسينلتىيلحاطا

صبحلبفاريىمكترلناصرصالعاالمالثاسلطنتهاوطبعلىلشامالافقاومالليافي

لهوشاررقالدثفىلراأيبثثميرعزالدبناؤجوفئبالقاهرةالعكرفاشئيوملكهااددمشق
بقرسمثهدرينسقبهاططتجطالنىمعالجاطماتماوكوكاضعذحهاكثلينالسلعن

ولهااللثحائرلغايقاااميصوخهاوهيمتلتهماودفنشفيارفىسينسنخاطليمضكينةا

ليهاكلكشلتىالبالثاوخالفهمئعحرةوبالشخيرماشجلة

لمحباسىاظليفةاتموصازوجةشعانش

بغنااروةرطرشجقذواحورمحشدالوظرشوايطوكلىءطالوكاوكنشنالشى

الئمنحضواسصالنزهقهافزجصعجهاالائنالشاانصمببقيلفونهالغماباسالبكاكوشو

هبادذأقبطلنصارمحائياسائبوحنلعاانافهاويرىمقرلوائىلايتصفعوفبي
ويدهابرقبهورفسأفىنهنيرأرملميرحأفجشنهـعنيألهالخلينةلفيالكنية

ليسالصيدخالتتءاسغىااينإلشعاقوااللهااخفيالثاالوطاحمهاظقاطىاهاعنهافقال

فأومأبههزفضجهاوأسؤتشدويبشحياتووكتأستنظضناالفوألغدرامامااهنا

صدتااذماوءذأتالتاآنالشلهفقاديئتاكوتشالهاقافيبمفثرأنماضأصدندساثدأ

العراحمعخقوماألطغياناشلحوفىبقفالمجشاا
وآعدلماملكصرتصباصياثلأواكندفى



ونبتراتجنبامئصارلتحنىلسرورعنداايخؤاك

ثىلاطاغرفضشزلىنضنصعدشبماييمادياهفالنمربهأشيثقصفطربمعى

أخدنهنالعنهقسفاكضرأطعطحلمهماتموصجيروعللمواأصسنصبرسناراوجا
وغنتلةسأصفرالثرا

ظطباالعدمتكوكفداروصحبامصةلموامئياخاطبا

دؤلبجديككلصلشكنواعدواسقنىناشسربكيأنلجدة

معذبالمحمهاكوشكشقايلكننىسااحعصثوالذقد
مدلنسااأحظىفتعنجهالنىؤلوشفارغبهاحيفثذفا

القصهانقرحنىشعو

أبردملحتىدسىتقطعىسأشأىثتاتمالوااقالهاشذالتنقيلالكعهـالتفرعن
خااداافااللكنليرحهأيتطحامنصشقولوكاقيهادمجمىجارحشناليبقى

نصناأشالعاشصمنكافلهاوتقولتبنتماوليهااهوصاومحيهوماجىبفسهلمحرفتهيكل

ياالنالىنظرضعوانقماملشقطعلىسنذماوقعمنتخدصهافقوللتىوكانشاأبداوىالصبك
لهااشتدنهماياتيهافىالتمرضىمبابنللماوعنلمطيناحنداأئاسصغروالببرممها
لالهاويسا

الدلبةثبيفا11

سالدشنهرصيتهاباالواناشةقنيكلرةيبشافأدلىكانتباالذبلدهالىبفالمتراكلبصسعا
شسحرهاخواحسالشفصائدومقطهاهابهلةدشعراوتناظالملوكااصخهاكفشتجااحيهاصرنو
امبالثوصررتتظامنيعقوساكلطاناكتبشبهلداشعرهاماوبظهرالمياننحنىبدط

فقالتوصاحضاجها

أشالجالرقإكيهدأرىواقهيالااهيونافيأناناقد

رفعكراهيهحمناللقذبهيرسالنىالمصرإفاصد
فانيهالرعةانياالعيايابهؤمتاذااحصرند

العاديهلسبحوؤكتهاخهبااالوالمرهمالأرسلها

حاهيهاطاغونظلمااافلطلجنةشلبوكفشدضدب
هخافيعليهحكتىللهراجهمبضعقوظنوماعافىا

حلىالقضيففوثححكنصهاالصالقوفاطففالمنمورصلىعقصلىاعيشيىأااقالف
فىوفابعزلشهابلقوكشظيواامسوأحميقتها

يةاديقالبغدلدينورااليىعالفرأبماأحمدبنألمجنصربنةشهدقا

عنكثيزنامموأخذقاسيالفطلختبةرواادقاتماالقادلىالعاساماعتعن



الصاكرباالكبرألحففيمامالىااننغىاوكلشاهاونعهاكيملنرمهـاوأخذتمبقزقماطوهاازأ
اوأدنخلةسااأفاضلصوغيرهماصلناضاسالكاوعرانىلطبراأبالنطاجاوممنحمشكلخهم

75ءكشوفاخهاببادصةلعيوماشاأكثيرننىماشهايدلمجرالفقيوالتشاطرصاثل
طبرية

شركرقاضلطك

تضهكاتاقازدغلىادابراهيملمرحوكاوجقونىاقازدغلىاداكانمالمرعتؤت

كألمجةرلهـامان3خدلصادفااالنواالنىالمنأثباشالمطيعاتلجركىصاطشهـناشا
بيلاهامماشكئيماتراثجاضيةاللمسايهنالفقرانتثسمكريهةوادراال
وهرعليهريعهامنفايمرفأوقاوقصلهولملماوقتللناسنةمااضرققمعربنتبقرااف

علىماصايخلسنوإلمجمالشواالصالىطيل11وهذا071سنةفم5أعالنقوفعن
اسشوعاللمذكورتوقشتأنالا5811جتمالمؤرضشةقوشجقشاالوقاشالمصريةطرفم

بوالقبيريخاينةلجناحيعوطىلسنباالىظاعبدابهنالسالمارستنالزبكيقدالمكشنجطاحمع
زقةابالمخؤيخقوبهيعيركحقبناحيقصلررقفاالمجروجميعاابغيطوفقدالمهلمضرالحيىوا

لمكلناجعوألمحلوةتصيةضاوأربعكافحةحموجيعحايزةبايصيقطحوبسجميا

نجطإيهناوجيعلملعاومملةالتنطبعضلوعوجيعلجبيلىاتجامحابمينباللا
لبدالؤائينامجطكأاجشاجماجيعولرقالخروبقنبصخربامانابنصينلكاا

لغاكهانىاجامعنهالبابسللعطنمالمتواكقىالمذطلشباطيمالمبهشاجيعكهاشوافاعطمتا

منتراريطتصعلفاصهاشوحعتجامصاهـماخنءالؤشاطجيعكروااومطبئصا
كتلحاوقالاخالحمروصاببالصخنانالحاوتنوجيعقطرقالمونجطلةلاوكلةا

ضةاعممالآواثقوعشروشقيراطاقموهمانيولتىحصقااوجيعماعاكهرتجامبهمعالمذلىبا

الرجنوساناصيةفىأراكملفىقيهاطدحدسقيراطنمقدرهااالصهأوجيعلبندقانينانجط
ؤإلنةلحةلعتباصبهيعقورهواحمشطبابحوانيتثةئالجيعيهنساواثابالوؤ

فبصاعكنوأنميصرشفىلتوادلالولعدهاومئاهذقفهاتطروشطشلنضهاكاخاوشوت

أفضةفمفااودنمفافضةوتصائقوالفاأرتاالقفتقصثنانثاسلاجفالي

كللتىاتلمساحملفاامنهابملمأربعوكلأقرشىعىافضتوهمبنهأربمينبارقوكلبارتكل
نةسنهياشاقىلزحفضقونمنماساشوضونروغيرماصخووصباكنونصرىيناررولشعنهاأ

رطتمائمأرسائتنمهـوصنحفافضقوأصحغثالتوشونصنوياصبيلولقيراثروشنصفاوع
ئةطنلولزموركبهنصفشاألوماالخرنوبىنجطكتلاالسببليابمفىماكنيحرشأنأيفا

جخابمشاميلبرقندزوشربعوشنمفاشوأخاماةلفوااقللاوكىلترحاصتوشنصفاوأصئ
صغاعنزاشامياثننالنكبالئعالبيلايمبماكنيصرشفىفاوأننوغاصنماثةهـنوبلىا

أؤفىيقرؤشصنءبعتاواجرأوطاقتمالزشرإلاضاخلىايحهاليدتفزقاياوصكن
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طرولنوإلئالثونديخاليفماظاسواهبازرمحبوذبعوشوياالأرلفطرسنوياعيداجباليهر
الجعةبتهاظقىعلىلخيريصرشووجوماكذلذوأنالجابدلواالشمرمئىنانيررعنرةصىاط
عنزلمالمجماطاجمرأبوطافقولسبعقتزعثزمرالالتبىعنزتنانيرذهباوللزلكسشلعبدوا

تهاكرحقواسعقوأللهانرحمهاقضتاالبآباالنيهاتدحاشهاطراقضرهذأبضافتطاقةأرإلالت

انقصعيدقبيسرفيقا

ءنثمحهداهاباوفاجقوقانحاثرمذقيدالحياقوىلغليقاالشهبريقوهى0631تول

ولغرابقهـذماؤماخبقولضالسيدأقالموؤحدىاعنهاتىاجائبالمسعربقدأاصبرمنر
وهر47كشممدينقبوالمحارالادمدكرأجتونلمتراهشماتخللكليخللىاذارجهـاأجبت

الشااثثمقمقدالبدوكشقداقترشبفنافاسهاسجدقبوالنلهيقالقبهدانكسصررجل

والحهاقواغكشىشنتافسطانقيةشزتحمنهاصعجدلحكهمفالمصراالمرأحدوؤسا

خيماايفربسوههجاصنىهجرية31ألسنةذلذكتؤفاماللهحدكاخسنسى

لمحكبةمةلتهراتهيابادمحصنيقدمحلتاواسطتوقدرارضواللطاحنشنكايفقاوممشمذ

مطيضرالدخهاناشكلصرهاوهىفاقتوغيرمحتىينتطرمنساالبهماتختصلديقوجيحاالضغاال

سنيهانضكثؤمنلناغاأشهـألىالرأفشواطلوحعاكاضخشلذارالشششومهالكدمنقادة

هبوشكأيخاتعموبادنبجهامنفوكهاقدشوصلمقاملغاأخشوزيراصصتامدقومحت
شافرغأنالىالمجولتظزتئلشاناواعخداأضىاللبدرجاالايضاوممنهصيوالهاا
أخذتممزحوثزوجهاوارسثخوقدؤاكأشاهاوهالأتجلماتقتلبهالدخرمعالواالطلا

تؤيمرهاوقدشكاخلدلدهواعنممهـاخجثلىسيموحضرشبمارقمنلنضلثااهنوعناول

أغممنزاهاقلبهانضالشاوفضلهرحيوااهاعلىألذودلسملارءلمقدواالصيا
دلمماأخذالغالحا4ولمخبرايعمنمحهازونحشكليهـأعيباشافىهاخفمحل

الثروكنتمنفينلنهاللغأنالىأبداؤجيتزمحديهارلدالنمباشاءاشدويةيرالاوالداراحا
قواملنشنرقوطمتثشيختوبعقاخاامحايهالشمنلنمنضثرقوكلخاونالمايقلدذفىشرفية

اسيأكخغبضذاروحوشجاخيدارحاهـواصختاوأحهواةتدممظئقالجسحم

الليفامقرحضأحايخلماشاطويلكنفافلوأمامحداهاكصصنحوشتخلبالئعروالصا
عأشيسخللكلامنعشبنهاأنعققمعفلىدامادلووشمسدياضازرقىاشعرأا

لجاذباهذا

4عمايكموماصملبىالعتنلءاهباصنعتىصرشصرئةانمنزلعسعيدقهدلىايادخل

هذلعالهابأصواهاأصفكربؤستغاايهابعنلهاتظراطواوتحسيااسدبهبعو
الششبأهلوصحيرجذاليسحمالشأنالنهاشىلنغؤاونيظاساعننفجعالزالكغوطا

لياكثرششرفيةالدرسقوبعدعتاولمالشللناهذاححبوهونوايرهوفىهـيخترقسنة



لغالمابعودنفعمكلىئبثنفتغلبلونماوقافيغلمهاولكنهاظلحصخضبارتثفكلروط
خلتالرساالمداأصحبجعتصلىليكلالااليأتىوكتهممايلزوغيرهخياطقطبوسمنل

سكليادافىكيامجيفيقتفتظركحيعادوعهـتضزلمطرالمصراف

هبهاقبلخهاؤيفوجياالخهالوحدأخزتحبلخهانشواوكالخطاباكايماكأتتلفترةاكصدت

ابالاتجيبهاصهاذلوالالتقبلعيوفهاوللخهاوتحنهامحلبهاتعرضهطباظعوفاخهاوعا

أشالنوظنتللخهاافكتوفعلهاهذالكلألمافايفاتحهاعنثنارتالتقبلاايجىلها

أخرجتهامنتىونالهاوأغلظتخطموصاانكلمتهاجهذلغالاأمهىلفعلااهذيهاعلىيغر

تحرلدبدحقلحزشاضاشحبياتيةؤمخرممروضافخأغاشحييةددجشفمترلهالولمنحر

اثااصبضرحدصلعقذخليلماأنكادثقوالمجرقاأفكللومناوالطعاالنو

لفدأضربألغالوكشاللداغتمئفباشارادثضلالمنراللوجهشاجمنلمقمخروالطبلغمأساال

دهاحضرةففسهصنظرالىكنولكنهنجبهامعهصمنهطفوليتهحينصبالبفتعن
ييرزحنيمضولهاأهالصبلنفيقايمادلمهاعلىدالشصافساتهدواكنممارادشرفيةبالنسبة

تههاااتمثادقففىضىباضاوبعداصطقرائ4لحرلممردقااالمبتسإشودخحمرتمناالوصحرج

عليهافلذطاسمنصغيعرمقاظتطلبهالننموعارتكهاالهاجمرظالبنتمفىيلقدومقوبتيت11

القتراناعنهاالكاهاوليدرأصفاحتارفىتقبلىفم

ادخلتومقلسبدتوداءاخرجمشئحنفاخهاحننواعبلثاثنحمترالراابرلمملوكن
وكنصدليشواجميعاعناكاواايمفماأحلشانضشاأشاادضثمارالموصالباصاامز

حيتمناونابعيدلينموبينهايرصأننهلغالاذاببيقطملسزقوقغساهذاأنلباشااليظنا

كللىمايدالااطاحليخالممخيرىالهالنسبمااليعمكاتلنجغهوواناماألائضالسنلروتراا
خاتواحانءشرفيقباالصتنحأعسأبيهاولمماطالضاكوانمنريطيبلنمننهقنسبمثا

هغريبأناللدقافوقاأدبعضنذاقنثىليتشالبااهـذأليزواتمقبلماستوفأنلباشاا
كضبهالماراليممااجماناابهحعلروااعتناعهاعنماسبباعهمشوألهاأشخهاكحآلدكه
جيحافىالياحيالأهاطبيحقحيشانالفةخارعمدأغاالهـشليافآظههـدتهاكاقيسألقموفدصد

لفةامخاالتضدرعهواخلمح11بخرهدالفتراناعايهاأخهايضيللسيدةشمامحدكالفاختشهاتال

مبراوصوزمحقمالتئسكأقداسخملااكذوكنكالبنلكنأخبرلصوحهاأظيةااحاساا

عابسبموأنأعسؤيةرائفباشانمأنيكلمايمىايمواالمثارالباشاالىفنقمهاطلبتسفيةعلى
بةطدابأمصصديقليهاشثندمنتهههوغرسالكلىصاللدنياماهتاسعلدادمحلقبلهبههاوأن

بغيرءانالفتراعنعهاكحتنااسبجوهذالغالاالىنميلوجتمنوجدهاتلالشرثفاصأصاوأخبره

أنروجهفكيفلهااليمماخالشا01أجمونضئهذاوقالصتحظمهظبرااباشاهذائعولما
محىقمنفححنوفلمهروالممرماأدارعلىصدوالوهوفقيربلتايبحوعصيالوأينأخقى

العلابهولريفصعكوومصالىأ
عنكاشالجرجتناحيضايمبررنبحتىاعلىيسضملضيأفثاويتقتمشوففقيراكونهأمافطل
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بماأرفععلىضصلنالمحأشانادرهمافاجةتبمائقوخسيناحدمناالوممشاامرنافاشدافااأ
حدمناااأصلناالننمالأيضاىالملاكورمبههولجهةاكشرأهومجتهدأيضاهـايدئمشبهنلنا11
البالدوقدأضجنيدرهوكرومنهيعدومنبركىوغنأملهمننضعوكأصلالبما

حتىوأيزالبيةلمصرلحكومفااالرعصرناشتدلحدلتهوامخنسوولاالمىأيؤلماذانعما

يفرحومايلزلجيازاواشأميشرفيفوضزمحوعقداللومصنيزعجدصتنااباشابعدالرانمأ

لكوناعالنديدعئلفهاااالوأدهشهامامياصفقدأاؤاكيةوممششمز

عليهامجوشمالجارقوعدمهاصدمضولحمحتىالنراحاتالتلدهرالتمااهابعاأسفايهنهاواو
لجلودجماالهاينوبسياشوراالجلل11هولمن

أياموايهبدنللئسوىفاشانرووخالغالحدحمداأسبهعرحاالفاحقالمابقىوذلحأنه
البائاطءجانلثرأطبضاتحتننضرواشوصبهاالشبابماغخصندتموزفاطحتىثلقيو

البموتنوا

اشهايهدرصتىالحزشوانيوماصالرشاطلهاوععناقلملجزالتىيثرفناداظراراففالت

النوتبكيماداحبببههالتوروصلىتشدباابهاوأصبلضزاناسهاياالتىكلضكااخكد

اتجتمعأطباتحالحزشتطلبالموشلعاغسفدفوفارقشاوأتراالدهذظظلهارائفالدرصؤفى

منئسنيقللنالاررعلىاصاينبلتزفىولهامحونةسإللحجدفلدشخرنمالبعاالافىحكبيبها
لمصالبادابمعبرعد

ورحينجويزأجةوزينرشك

ثمنزلظيدخعاشوكلشأبرويزعشراالاحنجمررجللتيهقفىسوانكتلأكسرىومن

وقدأخذتاننتمنرآفمجلرنالضاعنفنهاهاقلبمحوضعاشمنفاخدعهؤلموينشربءنيجلا
ومضىجلاالهافئغذلجلهقغزارابهاهاصهخوالبعضأبرويرخاكطغقارسماضرصا

شوشفاقلحلشلوالمحنقالشافدفحكشزيخقنتاليقىتغرحنكتدالناواضلهنقا

ليهاافزهبشفيموأحسندفىلمامحابدصعدقارشماصقاففيكيميهـوبرثتعنأظ

مزلىالخاتمختمافيمرأبرويزفدرمليردشابذعيرمىلمأبيمينوبراللمدااققررفالرهبانا
الهارسل1ماعفسرسروالينشيرمعكنوعزصفارصلىعندينلمحظىأيودبعشبماالوقا

أددهاوعاريمبصاالزصدأمياجهااففزضراالموأظرتهناأحهلمنوكانتفاحضرا

ودهاراأبامأيلهشيروفياقتلاكراقباينبقمرشيرهـوفأقمرالىاياوفيبعداأحدنهاككقال
علىليشأااتغحلاناقخاباحخهاهالبارنارراسأصلعلهالرأقشفففاصقسهاعن

بموتفخممافذفنئىلمبرؤلبرادأقتلمهوتصبموقزقتداتلملتفاصاهىقالئاشئلر
يمفقتاهمقأابهاتتليمفدغحمهارللىبعدؤجتششانيعتكاهلورلندفادكأدتاوس

كنقتموصشناسحماأبروينئادعهانجشادلخاسمربعاأاهاتاوسأهافالوغو
شقنهذالبروينةنتمةعافوجدوهافدخدتكلمهمفمفماسعمالخوقتهاوأبكاتتحنعها
باوفايفضلهنممئ
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دالصاحرف

لمطلببنقبهداصميفا

الفهاهاوألعؤانجاربراأوهىليو3آلاصلىللهاممقوسللهاخيةاافعبدمبنهاشاي
مهامنمالايختللملمطلبعدابنىاحالهوجملاشضيققثزقونجرهرقوهىبحنافوهيببن

عبدكسبئأميتلمجنصبئلحارثاؤجهالجاهليققدكتانوكاسلمليمواتماصلنيعاشا
وعاشتبةلكاوعبدربراالخصيادفولتاحهاماجهاؤاتمكنهافتزوسسفيانأفوأب

خهاياوفيارعبرشمعراعظساجداحالجرحوهماحمزقبأولماتلحكنبراوؤيخشثالبف
بيرالقهااهاالبعيموسمللهاشلىارسولالمهافتوكفأطهـاحمزقبأحدأقبدلتتطرالى

فقلبلعئراقاأشزبمكاشيلميالرسلأىأىوقالبرلزابأخهافلقهاجعهاثزمحمافأ

ليهبيراارظاجالتهششاطانمسالصبرشوالحتبنذممشمننإكالأرفافاللهافىباخوذاكنهـشلا
لذابصمولءأنمجواستغفرشسرليمثااكبيلهاهاتتمفنظرتخصفيقفتالبتولبروأ

الساالبضصعبنعانعمئسنتبهدالمطلجشفارعنشحشيةالفدفوفيوسسملتما
ربتبنووتدطباطحنيطيلجعلجكلىلبخارشصغيقغراقاللهارسولحيشخندقيمبيانوا

اللهوعورأصحديرخينهمبينناووليوسمالتمكلياتمصلىاولربينمابملقوقطخحايقر

داانانفقلتعاقالتآتانأتاالعنىالينايخصرفأنناليتطيهنحورعدؤنفىوالم
فقالايمماقتلهاالفافئليهوانولماعناعولماتامنيكلىأشينهاكوالكاشباطسنيطحفىليها
أرعندهشوانالظاظلضفيةاقاحبهذاأنابحاعرفشمالقدلتهاالطلبنضبدااتثنمايغ
فقلتلحصنالىرجعضاقتلتهصتىهبامايمفضراصناطلتسئونرعثاخزشوأضذتاغيا

وهىشكلبدالمطلبابسلبمحاجضإعالىفقاأنموجالالسبمامنفاملبمفافييهنحنىداشصانل

لمثرفياكألشرجالأقتأوالص

النشحبنانسبوسواوألفعالوالنرشواطالعرسبالقولصشقدمقكندجمسيعوكانضاعغ

قهطفكلنبقدرطامنهنئديرئنبقمماوصرنلنمنحءحهالونالجعأخلماعبدأبوهامات
تيمزياضعرقىلتمصفيقمئقاما

لصحيدبقارعفارجلعلىييلالثحةأرقشاصحت

افهـريدكاخدراخدىعثسىالنلكمعىففافت
لبميدابيكلىاضلاالهغلغبريمربلثلى

جيديروارثاشلىك01المعادشميبتفعقالفيكل
سنيدولمقامماوالجمىغفىلمطنحاصدوق

نحكلنيرنمحيدمطاعشبظمىوأالباحطويل

الجركيشالناسارمنذصنولالبيأبعزيخع
صؤواطدالمعلىيروفوفيمفيالجدليىيم

ىص
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أسودخضارماتالوئةامنفرمنالحلمعظيم
الخيدالىالسبيلكنوامجلىفديممؤافلد

لتليدلمجدوالجباالفضللىاليأخرصالحاشنهيال

علحموسملكاملىلنبىانرقولهامنو

طفياوانكبخبراهوكنخوجاعنانهإرسوراأال

ممباهعنلامحليكايكومعاللهادنشرحيهاو

وماليافضىوظدوكىوحالتىأىلقارسولفدد

يهشماضياميالواكأسعدنبينابقىألناساشربفلوأ

شالفيالعداقمئعناوأدخلتلسالثكيةالتامنذعي
لحىءاشاأيضتعاماوسن

االمارفينااثصصميمبثافرعىمبلغأالمن
بالغدرنارلنازفد1قدلحتمالمقدمللفالنا

محفمموعلرالصابعضوفيناالخياراعمنافب

الخعنجةصميقا

ياناناعارشيامافاشزهـاأهاوئالعرلجتاتشمقلنفالحشااقاالمناسااكننسى

رحبدبغوشبالكلدلمجوقتالاغفنليىنصيدقؤقركاصبنحساس
هوضينهىلممعناشافمالمصبتهوفئندواالتن

ورنهأصاالابهقنلنااوتتغمولنفىدأخذناشفاماا

افرنتاعنية

وفصاحةوكللخالفاممتشأثيبقفاضلهصنافعبنعبدشأيقميبهتعروأبممافريأ

غقدحضرشيرملبالايباأساعلىمبىئقعبدمناشوشعررالىانتهىحساامنالواصصاعر
هابقيشقربصأصيبمابنلؤااظباشأهلزوصب

بعدحمحسالنهاروترناحدرالرمدقذاهاعالعينالمن

أمدلىسناإلههافمأصزتههممعاالاآخبرشأشمراة
ورعلىائمنلمداةتعطواارتهبابالضومباوقر
بعدمنبهيشفاتبافيوانبتهمقراوالتنىصئئقوى

عدئمنهاغبرذىافأصجسقوشمامالببشفانفصفعتيممؤ
اشاياوفا

سهاقافىلتبيناإلأالإلمن

للدانىالغيتخالليتىثبحكغرب
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أظافيروأسنانذوكتعروماليت
غزالنيدالبطششدالب3ثبلينأبى

انذأيضرمصاحاموبالكف

بدانالمىمنلخبلوااطاعناوأنت

هـليةلبااممردعفيتبنت

ححبهاويروكنتححبولمغالسراتاامناخااوكنرشيئشمقافاعهشهرنقؤهامحبربصندهم
لعرب01أحيااحنخكانحقوممعءوكنثالضرورةامانععنفزااواليرغبانمحبتنديدة

لعوروترشاودخلىيوسواطمشاايهفيشمشاأخوصفيقولمابلغهافىقوفتلالدرشكلليهافد

امنهاقوكيرةورشتواث

اخبراسوالماحينابذحسنيميياحرؤمةكاضهن

الثهرواسضظرفيثهماوطابمافرواتطاقدلحاذافم

واليذرشكأعلىمانايقىومايبارمانرواحدعلىأخنى

اقركهاحنفههالبمبهلينهاكرليلأنجمكأ

أخطببننتا

بهقمىوهمالخومبىشمابنلنضيرابنألمجسبيبرشرعبهتابنكعبعبيديبنئعلبةبهنقبنا

أموألطةصميتبوأممروىأخىمماندبئأدهارنثمببهأيضالوىصطحنجلهـ11
كأنةعهاوهعاشاعاشنتخلفأساكأنعليهاخافثمالياابهنمشكمجضالمووكنتز

حيقبتصألبىاعشخيبرلمالسمللسكليموالنصلىارصولئانابنأشوىخيبريى
خاهلإرسهياقيلصعهذهبمأخذرذهبقةافهلياريقمنحبىأعطفغالخبفة

غيرهلوأخذهالسبىارقئخذطشكالحموكماصلىاالرسفغماالثالنضيرصاتبميظواسيدقفر
اءلناامحضالناوكانصهـوقمؤصطفاهاوجمبهاوأعتقيالوشواوسمليهالتممطاارسيل

آققيىاطأبايحصأضوصااحموصملناسلىللهاولركغاقادلمالهيارأبنصمقاوعن
صفةالمعظاألتههمحردقلىنحلىهماعلىماباليخرءحااهاعمحهـاومعهابصفيقبتميى

لنطانةهدماجمااصوصمثيهاالقمصصلسالقاررلتراسكمكشوجههاوصاحشوخشا
للهارموليفقالهالنفهساصطأنقداكالزبمنعرشالناسومخطىالفهطيرتدمفيةوأعسعى
علىأنينرخحكربلصاعضصنكأمحياباللاألليهودايخرأصمنلاللسملتحليعواصلى

كأتضربفانضربوجههبيهاجمرهانذكرتهفىوتعألشأشقرانلذصفيقفبلوندكنتفتثصما
تهأعبهارشاحتىجههاوالايريعرلمجفمامدكلنتكوأنالىعنقكقديهتانكوقالفيه
اعتفهاصالقهاحعلوصفيةأكقليموسماتاملىاتاأشرسولأفوعنفيعنناخبرتمالهافسأ

أأتفذكألنتةحفمقوعاعنوقدبلضىوسميهاتعكااتمصلىارسهعكخلدطتحيىتمضتقا عدوأسعرصشوممىوزوصمفالشبراكثتلشثيأفقالوكمطمكليهااآسصلىالرسوف



صفبتوعنعهبنكوللهارمولأزرانحنماتهوالرعلىأكرلتانحنأكياقاوكبلغهاىو

رمحوااللهبكوجمابمفبخلهابركبقالطرببعضكفيانجائهجالتحليموسمصأشالبى
ولوهوينهاهالننزلرصدبجعلشزالو5صحدادموجمعلجعلبذلذأخبرلتمكلديموسبماصاص
إلزينبأفقرمحأخنبهاللنتجشبفالواحكنمثضداظاباناسيموصملمحمكااتمصلىا

فلدمنهافمسيعصسموالتسكلليهصالنبىفغضبهوديلىقالشأنأللقررظكزهنأركهـتعن
يئتاوامايقاياصغرفمومحرنةلمداارجعسفرومكةصفدممنىألجمطمها
تهاوسسليالىءومايلخلرجلاشهناظلقاظألعليهاظاألاالولدخليعتهررممنفيمنه
النىنكبيطيقءوكانضهـاقالأصنعالتممااشالرسيلفافللىاتهاتمكلليعوسماصلىنافدخ

دهـفيفحهادحريرهاوكلنغلؤحوسمكليهالتملىلنبىاتحفالنظاصمالغثىاقاالتمكلليرسلمص
شدموممأأمخذلييوسماتماصلىبئاكالىلشبفاالحيمبىعخهاعلىورولىأهلىعنركنى
تمطيهالتمصلىفيلرأيارعهاللتفايألصارامنفاقييوجالبيتىحاضىفمدعملمجداذعتكما

ابنلصركيمنلثطلنشاامفقاليارسواللسماشالدبالتهتعاليافاخهاصغيقمقاإلندلةار3و
نطدارحمهـاالسنفنهينوقيلموثنيتمووبهصصاللمار

ابراهيمنجاللطانلنافىاشاصليهكطلآاوغتكةالما

ابتهاوياتقرشصغيرقوبعدمذسموهىلهمايىاىلسراكسابكبنولذكانض

وليهاالمللططوحمنىبقيشكنحصكرمضعززةيدطاشطماناجهالىسضفارونقهاوجدلها

شهاماومنسانوااللبرواغافعلنفقاتههامحكزتكانمليهاأصارتفالمواليه
نصذاامصرإينوفبعتخططباناسباركلىاالمرقالأقاهرةرجمكنلاأيهااالمنوبالجامع

جممروهربلقلتافىامحكدشيرحنهبسهـافاجكنودالدطرخاسيةلحباصحهفادخرا

نويثتعقمستديرةمنهمابعذقسالصلىيمعماباباننبخهأربعنأمتروثصاتخهص
قودثهالمالقنبرخثصقصورةوئخمطروااأعدقمنلىباسىمففانهـخالجامتح

رسقامةماوقعنمبالطرهانفملةجماطهرتالواكانقوشاظثنبأوسذاهارهالثباثا

ضرىبلريئآنماقاالاللعللةلتثأاداغانجانتاعاوهومنلةوقاشالممرالاشاطرد
رالمدةصفيقالحفاتعليتاالتفدأشالملكةوطصصغبذكدكبوقفينهليدنمالملتى

ابىأعنهاعبدارزاقلتكين1العزابوذخرأوالمفربننفهاخهاصلعاصرعنقدكتاللطات

بالمحكةشطضرالاألىهاومملوكهاكورهوحبلمذاغامأشضاشأارعدواصعاثةراقحاأغالحليماعبد
لمتهداثمياعبداكابنأوداثماجددبكضورحراوقرردعواككلللنىوبهلنمشاهدأنهدفىصرعياا

ئوكيلمااالؤلتمفقاابدصالشأغابنلمرحوماليافيقاالحبايهةياثرالجامعاتعلى
ثبايقافبدلجامعاأذوناببنانبىليهاوانهالمناراموعىكوطمهبهكورلمداشكاماالكا
يقبطرالللملركثبايقلفمالمرلشوبعائاتداأرخكلىنمتاقصوالمنوجمضيملمعروفتبرأالالظااا

ضءوضدنينلمووهسواةوووتازأربعمحلىلسقنطرقالحواداراكقروالق

االيقافذذقؤوسمدبنهنئوبقربغلمامومدبارعذبقااونهمىصطبلواحيناطنقوضا
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شيئكلوكهلوأبرتىمتيممننهصيثاالأمواساضطواارالمثاةلماالموعىهضبوأريدثحيرمحج
وقفجامعاورزرأصندحمروعبلورحهالقالنشكورغيرشرسولمذااليمافباشالوالا

فأجيبعؤوفانهلكالخبهياعرووأنوهكلبدلهنداسالنضلفهلعنقهقبلهفىعيهذلذ

ولىاكأغااودحضرقدكشلأمواكاكهمالجيغشلسيدتضيعاواعروغيرصموقفبا
بانلبلدوغرهااوفوامعاينهواتهوفاصلةمعتوفأغاانعلمرحوماجماسبانلمذكورفاا

فىرأفكمانهكورمحالمصالمذقالىمملفكرعبدادزاأرضاهانولسشصفيةمعتقتما

يزاامهاتهالوطالبحالقاافجزعنماوعالرنتئانطبتالوقاانالووقفالجمحءشا
باخهاحلتفىفاااوأصضبرالمندوبانجماشفالملكةقادصضالنعدلقاكنىافارسللرمما
الصقاعايفوجميعلقروالجمعباشالقاضىاهامنكمدعبقعيلمولىضورالشرعيفيالا

ربعدرية1011سنةخرسنؤاأوايدمومخررأغايخثاونبعكللىباطللذاالووففها
هاروفملذالملكةعوارارراالصشهدلضيمعوالقرثاحنيتحنمالموحوفاتسنأ

ظواصاصراالوقاالصااخظرمحدباودهاوصععلتىمخداابدصالنزيامؤوقغامهاوثتف

مزالوالنعايشيزباشالمومرتاكشوأطاثءاارابشاالميرمحبداسلنأككالفيبمرارنا

ذلضاظرهشاشترطامواهاداشألنظرعنمجااليخربعدقطحقونينعثمرجع

لحساببقوالطشااهرييناديناأمرجالوكغيعلراوأنايرتبلضبطينلموايراتتقريعطى

شالتبصصفطوقطحضيرمفزصبالدسةصزيقيدكلطاهرينقبأوايميعضوشقطعهير
حقوقشأخذجتفىحيلةالصحتالووقاحشوقأمنشأحدةواليتركاخصيلىاارعدداوال

النلدلىلالترآخاعاهـشباحتقجابذصالطةاورععاصاعظوواقطححمصهيىماوقفكل

طنلالاعووالرالحنوالءالوايالمرسيواايبباعوالاالرواحتحةوعظبالغااخخوملمواواالجع
صوكةوفوراياعروابازدةالجليدقمولحصرقاخاحالفةاووبدواالسلطاتكالاحالمافن

كريمطيبكاللمامجوراناهاالجموشاخلىأنشترطتدافطعضعومالهـاماحعوللملنءلمإار
االيامتناشخطبةالعيادواحالشريفسفىاالشرحمنوالعبفيهحاللاععئيوضا

نماطيتجاوأنقولخوخكلذرسساأصكنلنىأنلهوليساعباعاةووالفصول

ثحلمةآثالمجارضؤتإتالرشالااكااورصملدتجواعلىخلهماوبطهعاكالمالنعالمان

صرادبدونداباشأتوالمححياليسنةاجماطرمحدلخىشااصاالأوقاشافىامةالابانيتناو

شحنةوثيانفوأصجكلفهلمسقاتحأصاالمبربعضؤذوشكالرفونصأريروأنقطعخسمنهمااكل
تلفؤصاخروتعحاشيىأذامعوشىبهوئناصينلمنارقااشاالذاقاوبوناتستستلورأ

االلرةالىءهببهتعمىناترلمجالهمنصيراالاخلتونحالتكبرواالقاليلعقبااصةيوبعدص
أمنهاموقشماعيرثوأنشقمنالليرممنهماكلولوالححياقبهوأبامتمويرفعوشأصوا

شانقلومورفداامااالصتراعاوقبولالمؤذنينلموقيهكفرفىتاشعارهبا

ةاتعنهلقرلجعقوعالقاقبلالجاعكنلعتراصنمكليرأاقرآتاحملةويرقمبكلترقعن
واكلقطحنانومظمقاوالقوجماطاضاشعلىلولبقبلال1فيملعزاوغلبدأواظاعاي

رالمننبرالر3



مثبىتةترجممنهبرادهش

هسبترجيضلكدرواا

الفائدةمنلوالنخاخها

مؤ15

يم6

بالمويقىقعيدةرفالصوشماحسنعلضيلشدلاوبعدختمحلةفطعتواالاحدمنوا
يسسورةنحالجامعافىىممزابقرأعصوتاحسنقارئويرتبقطعتانليومافىونبوية

المرواخرلقأسورقاشالركصحقابعدعهالقرأسورةرالطعتاناييومفىوالعاأةطوبد
لبالوفمهماوضايلجامعابأبرجالشلغاقيرتوةحدظعقثماسنهماولكللفابعدعالتا
تشبرففزنوكثنجرجلقعتاناودصوشكولتنظيلتعهدلطحوالميوصظةصبالحصع

حفالمحالحفظأمينبخورقطعتاشورجلاولثرلبههمقواصدةافىولوالنقتيرالجاهؤلوتبذي

صدقويرتبوقاثاناييقطعقوااقبرالهديكوشمانارجلقطعتوايرالبالجامعلنريعقالا

تعلحالفامباالرفاتاالالويقاددبافافةاندويعىقنريلاىمجفظاشالنومالحان
لفرشاشقوإلشبرشوبرتبرجالافطهمنهمالولكللجطوالحمراتلويثثنلناماتراا

وركلاهللامهكدمثغلتلميضأفوااتنؤبرمننانواالجعضلافلتظيغاورلكأوا
صالحهاوسقهاواإحيناالخارالبنرمىفثانشمايرتبرجالوحدةنطحقواالربعةاحدمنوا

سقى3برإنقوتاشوبهتصرجالنئلىليومأمخهمائواصامعلجاامأكأايمالبستانخدمقابرسم
لىمايخاجماداصالحيتيملترواقيااهرويتجرجلالشفطعييعاصنهمادارولكلالسا
سورةعباححلوكللمنؤرةمصاللمدينافارئحيبصضفئلمذكورتكقففالونصشاصححها

النىيوصلملقماصاقلمؤذلوسوللدققبرسبدنابالصاحلقىتيجرعياوسدويى

منكورنهعتانلقبرالمذاالىشزسلوابونخهاونححنالطاالبراوغلىاقناثيلسفادااإالثئ

لأفصاحبهاسالمطهرةارصضتاوشلتشالمنقيحمفىانذومنلأوقاتدرممخىاالسض

اقياتوأزكاةلصيوا

دالحناحرف

ليصةوزيربرزيرفرنبنتاضيا

سمالالثوكارقةوابالظركاأفراعلىازماكاوزجيضشأوأدبوعقطلجالبارعكلنشنا

كهماوشوارهمافتونبئخرثوشرواالالفؤسلصماهـبقالأخنجاتالضالجزيرعالالمهرط

ضياواوزالىالفونمىاوهنروعهالبااللهاالكبراجاشفضمراالاكنماالكهاتحت
دماخلىاالوأقامشأديهااسلطانقناخذيمتنىااليقالنتفتوفيتمثىاناودايقاالملذأختوكن

فأخذالفونسالدولةطضغبلىوزيرفرناشفصرلمحفماسوممفمرجالوناهلكنوالمؤثبينا
أصغرمنءقضاياصفظبهااكرايكللىالذكثوالباالتاحمفيص3وفئنأثهـيهوأحسنابا

صبمكلثدمايكونصاموقهينهماوصارهونماهاىمعموعارتاشئالتةلسنةلفؤسا
لملصميهرلاباميرسافريزأشاقعئاأمورهملحلنىئنينمطنيزيراعااليدأنلىيهلجهداروع

يابموأخذلمحفغفرصضافؤساغتغنحااأهاالىاولدالمظاارعيةليتغقدأحأخامالمملكة
كسنحنىلماالكثيراجمارودفعءوصاءقمورقفياومفحوزلهفائماجمناككااباسا
يالللحعلىالجدارتغثىانتالتىسومافاتحذمببنمدركتهاالسربناول



نقوشاامناكلجداربابالكثرقمااالضذفىأنارافنيفلمأغاقافامماعشبهثأععشاالم
سيتومالحمعااعاجهايدشلأصجرلاوصولهادمنأديخالغيتاشونسافيطحققريماصاوا

عيهاخلأنلحاثطابفتحأدنتعليمينكيرالنههاصرطتومالعبتليرحديوتقبيلمعها
لننصايخةصلرحزهاضيققاراثاأممرعليهافىفالدخلغيردألاللنئطهعافقطيتالحدلمبادلة

أليهاالسورأرالماليشوملفمابتهااوكارمجبكدأوافىالعصاعنقهرمانتهاوشةلنلدفابمق
لنيمواشلهاشغالتتتدأالاأعسليكوصاالالتأزسدشاذأنارتفالموشفقذفاعلىنطيحعا

علىثخلصتىاكدتخغبدعهاليهانمابعهوركاقياماوااناتغاعنلقلوةنثمالعظهاوأمكزلك
ظارأتهالعدفتيىأافناشفباللهجهاوسهماعوعسايهاأرىفىاهاإلصدتىكوقالوزيبنشا

صبىثشئاتقافكتضقايالثمالماااليأتيهاوكتبالحموعاهاعتواغرورقتهاءاشرقاع
موضحكةاليىسؤأقااتمرتهـارفاقفاذاجاشقدالمهرعكاناسوأميراعيرأشياسيدىاكلوافى

واليةلاناالهماأخهمءااالمىعنعتقالىاخاعنركااقتدوصزعوفىالاأأشغالث

نمنواشوأالماثأربمةعلىحمهميغضهشنهابعدجتفلنماونايأننسمهمتاللبههاعهدههأشيا
هاممثتكدفالحبمبكدتاليخونصعاأناىطاهمنإنفلمدااحبهقثلىوفاعلىجهتك

جبلماينختقلبىيخؤومحيياسمنكاشقكناالمالاكاياميدوفالرحمخلهاارتهستنفطر
صاطوسولكئحوولشقذلياالسايزيلححبكعنقلبىبمرالخيانقىتصوركطيئوانضمق
كصراليبعدأاأحهافخمالتالبكاشااليئوخفرىآنصعدولعلىالحزنذاأشترالكفرط

فتخماراللكظمتدالترالملوكبخاتباميرقمننتاهلأنفالشرءاوزداليكالسريرطلباتذامحلا
اكدرااتجلبوقاليخمهءبشلحذةاعرفاذتفضمجالمائلهميحلتباندهرىسظارمجدو

محفؤنكللىؤجضالملذشيتاذاولانىبالتهأقمفانىغيرطانللىءإلحبيبتىلنفسكطوا
كرةتجاذبالناذإلاللمذاسهاوأخذاطمأنشناوادأروقمضساتفيطثدحكوااالهصا

يسرمنريهالنحأصراأنعسروفاةنكدلهأيفؤشاهـمىكدالشيظهالهرجلشاللمالصااصقمصعى
ايهافىاهدبالفونساحضبءتضفياالزباعليهكشألفااواليهاووزبمالئماوفاقمالث

العروتالثااوزيرالدولةفانهقأخرىنااداونعطبباشلىتعلموهىودعةرالقاألمن

تفقاحيهااجهاباشيزوأبيهانوعدهضالوخطبهامناالبهاشتجليمالالمحبفىهاقايهرابالميهيى
نفاوالفونساإعيواالأنتحهجموزيرفرناناوأميعىلأدارفاففأخاعزلملذصأشا

بدانسالموفالشمفيااعهواونىطمصباالفؤصممنقالفللناالصبثىش

وترفعأتبعبهاتسرخاطرككأقالبسااوكنرصفوظطركيهدليكحملتعابرافشاظاإليدى

وخثقبعدمفهحشتالعطبةيةليئباوالعلتدماشوأوصاجمانرالتمأناأيلكعمفايقامك
لجاللنكئابيمتحاخعدهارفداواامسالثراشواشاواامنصودبالدكأمحاشامسعد

عموثنزأجلبرضمالمطسالفلجبامسيئكألمملمعظاسللهاأعطاكلتهنثقبهااظص
روتصطرسصفالافيهنقابقناالبكلوسمىكاعارصدرصعوامبنهروأفلنجلن

أيقاضدصالمباكهالئكاحنفىءاالميورأكدفىوزيالشذكاأبتياقالثمكاطرفغكرساعةاظ
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عىإمكمماكننفؤبملغكيكوشلقالوالخطوبمنداصلكمرضهاسكافوانلاتحمم
كحناتىوقاالهالجميضليالى4ومثرطاسخصكللىووضعماثلضاكعلىانحىنمتهارحمه

مىبلغفدكلتتادئننالابهكلصقراأنلىهـوبظتمتغاأرفيصاكتبىثاقرطاا

اكادرلففلقكلىبفهطألممأخنمافرنانظاسمعبالمانواللنعبيرعنعبالقلمالىابيلالمبلغا
إلسيدمحاشأقلراظجلحمااصشوجنتاالملتوفدفالتنيهاالقرطاسوسلشاتتذمحقهماقبل

الجمثينتمفأنااأمسأعزمأسفىيدعليمودكنخبرهارركرالعئآلمذعيوطرلتىانثتاا
الرقتأكتبنمذياسيدكسافيرلالثوفىاودرايتشقالابناعئكهفييايهتوهوليهرقعقا131

ولكنالنظرفانلاففلاكيماطاردشأحهااكشببفقادفيهاعليهشكاماقؤكأ

بقليلليهمللعدوصوكأسيهرانىااهمسولسالوبلغهماالميالجنالذمبابعةصتودبلرالقاارعأ
لقعراموضععنفيلالتجعدأميابلرمقوهىلىجماراتموربمابزروانمرشااأنكومهيغفكر
نمرمنلبترللرمةثمؤصيدمديخبساعوكبجوشارزيصدانصربهفانهافونساالمالوأما

دخلصتىلههوالرورمالوأصماشاالكالفيالناصارتغظاراةبالقمثغولالهللعانها
لسريراعلىارخثمهاوعزنهصزوانيشئياباكهورانسلطانةنرأىشموامجلسه

أشدحنيهكأمهاألوقبيىارلهاأنعهافاظهرأنهالمحبسهؤدلونهىعلىلمهىحلستو
وصيةالؤلمووزبرحخافزالنفيهموقامطؤيخاموساصرولماثصلتاالاااسممبلمايهون
أشبناافونألمحاالشأجعلمارباالمالضبدىورايلىالايرزنىدالديموالوبعفاليهمشا1المهر

النرطكلينهلىعوفرريأضيالىلطفييمالمألمجنلكنقأخفانطانفايقترشدصرطأنعلى
دلقوالصاساالىوهموصيا

تالوةأنبحأنوزيرابشاومالكدروالهموانماتبنغلعتبهوصيةمافىوناناوفي
يترتدايهاالطانةشزمنكهـالمهراملمالضصالةنمالبلغجالااالحساأيههاررالحقواليقرا

السقراجمهراماذكراللوزيرالركنوجهموفالللرباساتىلفؤسارضانلدفازرترلعةسا
هولقرطااذاعاكتباالمياثدمنسوقحرأجمابماوزيةءماتكاداالسساته

ثكياتوااالامنمرعفضموقرأمكلىنموعهـبخداذكرلكعنكتبألنهـتشرشإوعدك
رقاذاننصىمسهشكاكشدوههخافلأعماخههبالكالمهتالملذوارطعرحسننسرواس
فادضطرأسكلتلاشدةمنوهواليعقلايصيامهابهنبشاافتئتاكأننمامحتسلطاقليالوتااجعم

صماكمنلقرطاتكتباليئأنجبااكاكنوالمحااوأنخمتكأزكثخرالللو
وصيخكائظلفتفانىاالكخنإلسيوزيرنفقادالالبوبينلهودالتفاشالا

بهجمعواحبالشعلكلشعحتىادأهذقالبديكببننلمذاننلحتهاوأضعتصتشرنيلمهرا
عهبابنةريقتأنماواالملدكلىأنلبرفاحاخسهاعهديهقداوباشبننضبشدفبالمالص

أوشهرينشرلمحبعدنأبابااالمتسثببرايكوشاالكهمباشةزنماهفآنشبرهقفوفعلطؤففكر
ايفنفداوصيقلمنهاذايقيادوااالمياشصئخيامنبافمناماةالمالمذقبىفىتالحافىوائة

وضقمهنتوافىرونضممكارأهذافحوقعقإلاالخلعموباشأمص



مابرعلطثهـانكلكلنانكعلىلناسامنبضياصبييترايطلعأحداناالقترادهنأدغيتمبها

ااياهابالمجلةاهـتداخنتبلاعماأحهجالبيحالتتراماأنميهحهراكوماللصشويسبد
ممدمهوقدوقعأشيامحأذدخلضيابهزاننقوبعحبافصلطايخامجدثافهفالحألولكىكنعن

الىملثاتهاشحتدسلطانقامجضزأاافالنمبافامحليهاششبشوذالأنخمافاصفريخهافى

اماحمعتمنأبيهاطدمكدشسقالعدمقبلةهلباألصبهعلوعرهااتمأشباليلدساملكتوا
اصثغاهؤالجياضوشأشانفففاماسلطاسهاخفانحاةلهاحييكنلدقلموأخذتهارجفتندكالملذك
نجكلهاوعدوقوععشنرهالماألمهلوكدعرشسببوأطالملثفانهفالفقبلاشافلمالعزقاعن

هاصتىاالجماعهـشمنالظروأصبومحنتهبهااصارالضطرابضلبنفسماوصارافها

معهافحقفصزاالىاسمبيلمنإيمنولكنهاخانقبطالينهغاهلسلطانقاشوعديمهابا
لملتاسأمنكماذاليمتجهقاعيانالااذعنيهون

لمحقصرهرالغواحهاعلىصارليأسالىاألمحالملذمنقبضااوقوطهاوجزءىآذفاشاباهالماءاضياوأ

قلبههاعلىالدمووفنفسهالحزشمنبلخطألظاحمصبهيسالمالىسزترجهابانهوقداظها
كننضفئلمصرخالميتاوتنجالهاصنىكخاهاضعفقؤأبيهامغيعلهايدبنفوقعت

صخغالاعصتكأطدأكاكأالميقشاهأألتالتياأفاقتصثاماوردكهاايهاوتدقاب

لحظاابنخنكودةأكداراجلبتهاعإلزعنكسيرعبعدفليلكيئالنكليالوتارلكنقلبهبههكالملث
قتتماضدذخطراوأجأللولةرصالماأمحظمالمنمالنكأزؤجكالزيراايابنيقفايقنصاالاليففا
دلهافقاللمحرعاكوأبأنيؤلمىصكركأخالقرصصيياصكيرأنمالملذعتجضأقزماأبشإل

ماحخبهازومحدواابشقاصجففدمنفموانلحأمحذالالوأوبينلتليومعماكناشا
اليغالومحلختىدالشوصفكفىصرهآماعلىيدماكلىالخأنالنجرلتماناالملذسارووىال

واعلىلطنااذأنماضتردبالمالشوازوجتلهكيتكبأنهلىوالنهإكفاحبتدعلقاندارالمال

بالضرإعةيذاحنذمأباكبىوألاليهءوعدفانجزدزوبلضأزالنوريالمركياباشوعدت
ورضيتبهاتجايهابماانطسفكرشاذابلنهاههلتجلهلدنمرواممافالطلبوا

كىوزالركيىزوجةتميربان

الانعنمايعركدهاوخاميليااوغلجكلليهاعينهاالممهنأسبلشاخلصياالمفالخال
همئضؤلهامألهيهاكااشاكنخوعتمعنلنكلايكلداليللملذغياشناتحققهاكمن

مالالانجلالخأيتهاعاحتثمجثهابعدنالثاليبعدأشيفالموتبمنظنشأنالاشمدطالنمالموكبىا
مرأقخيعلقااالخاكألمالعلنقوأنشأجمهاتلحسرثيواقاواقتقىثهاحعللتنضىلتىا

ثغيهانىارصانوالبوركبهذاالجليدالملبهذاالتوالعهدفالهاكاضمماذبابحلنقتحك

جؤكيخلاللىقتالريقهاكموايكقخقاعليدليكالحظتعلفيواالىزثيقهاليبعدا
خديئاصيثمىالخاأجهاعمواارتهمىثطعالنكسأفوقاانجتهلغماسئلرقمليبلداقه

كنكئاناحىأجالافكدايثيسوباشأكتصىنمنساشثمنافبمىصىتتلاليكل

فاكوتظملركمنكرعقدبرحذممتوانغيركرجللىابنممليمأسفشومخرقلذالهكفبافيافى



ك

والسيكلدافالشهـذانلصالرشغلقبهابكالصاألخهامىشننقداالتلافى
اأعلهاشلنفيألبطوليلورثالهااعهاننكلتنوطلمامنطلةىعينهاوركطن

أفىكنيتامنمسرااؤجهلفرصفأشطمبموزهذماغتغشبالمركيىالقترااالكالزمقكلىأمنهاوعلم
جنماهاحبيهوشالملذمدبأضمصاباابهفهاذالجررحمشليهااتستبكلليهملمحناللتهاطنتف
افرواهذاقلبهابحضرةصخهايهتمأننموصعبكبهاليمعاابلجلؤجبروكأفيقا

فهاكلفيفرصةالنهارغيرتاركادآضامهاقدبيناالرصقادثياطنالبهساوجالهاوها

هايأسميليهاظلنهاللشيالزاقهرماننهاوضلشكالودليلاأفبلفياالبالحهامنقنفراثماا
عليهالمسرهاطاولتعاخفاماسببكدعناالومأننالضترسمنهابسعهاكانجضورأعظيم

علىضهاالجلهصمالفأبشالسرياقىقدأنغيرفعهكليمالصليلىاتلتفىقسهامنفبفةنحانوقا
حكلونخاكالإلمالمرانأنالهوأايلمجاشاثقبلذثموعاكنيرةينهامننفيفرالمتثعدوأخذت

نقالرضطرابهكمنانحمداألميفىمحلىفباتجزعاقلقاوأمحلوعرضهبنزلهداليليىقحف

التلقهرماامينآمىكنشزوانلععالثرلجفةئواقبلوصعذولعكمضدشقوساإلسيد

خوفهاضهاوذهطصأنتفقالرقداالطركماظراافعاشفلدررينلىررببنقيامبا

لقكاسمنويوتحمالنعاسايغلباسيرحتىدلمحاأزولكئلدبينيامهئتزوماارالانىووجلها
بيباشاهاامبةكنبمعالذيفكرشدقبزعمرهوداكنتمضااتالتفىوكاصالميهبمى

ذلبعللوالقلماقبانحميهوأخفضأوممنأصناالنأبلحياهذامنلكنمجبموقبهاتدهم
النااالضقاليلهدرزنفسمافىيرددهذماالفانالوالعالمينئأخادطامبهذنوألىولكن

لهأكلتراأشخالالميبادئحاظنةقصورةنتشلخإئاسماوطأذنموطربفرقعنغميضقد

بفسهلسريرليرستاراناحيرأمرماناشقهانصرافاطعدجدلهلبالمجؤاتدغلشتبانهامباي
فىأفبقىنطفيهافداموقداممفالسهااللناالمماالدلمقصورقسفاذاالااهذمنماكن

نراشممذعوالوبادفؤئحنءياضياياضيااثكطحنونوشنخضافابوضعصكتئبا

باللذتكليفوزألنسودلمنأالايمزشمدرااصوتاسكلعلنكطعنهاجتالموضعفىاونقدسيناد
ففجههولهرسمنبرجلاللفشعرمابايظالمشؤثسيفلمصلشقدسااذمنهلمنم

موضعمنظنجمدحبرفيكلىأجمفمغياوفغمعكلمصاوجبأشلىيقفلمموضعن
ناشموفعيهوشكةبمهأرحكرصكبموظنادفمقموالالفوباااجهتدهاتتنمبينسمزالأش
جاترقانمفبيدلالصممظانجهموسانجدويهمناخرالديوأفيففشمعوففلفمرةمن

قمينوسبفمفيدوؤتالجشوالممعششنؤرقوفلباولفتناشايدجهموعلثاجمدمنههبالهر
عنشديداوطيغيجملهفصنحيراوثالخروفيهالدخولامنفذوالرأيرأحداصلفلم

مفعزمتخدعليمأصفهىنكوانكرفشثميئنففكرأخهاالمىافامكنألأشافراماصيابا

ةقرحسانهمقولماةالضعملغيشاداموقدعرشاوسالالثأنضاأباهافىاومقأن
لصةاكماصليرصمالبلبامنمقالوزيرغرفتابقنمقرظلمارعلىنلذمنالثئحينعلى

واسقونلعبمانكابكلومهظاحمعلشذقاعنطرابهنلوهرالياففبشورافاخبرمباصراخوأ



ذكعلىالمركيىيطلعأهواثالملذبعيمولكنلبساطلىاخلوعرشنفسمأنااكليهكلرعظيم
كاهوواقواهوباصماحمعطيىبانقناعهوتسكروعمواخهدئقإشعلىذلثسكىكنحاوا

خئأمحنشعلماقلقيانكدوأظنيمشيغيرشرأواافادلحاقالنيرقمنورصاصجاينيخال
نجاتسغيرطايكلكلتبكلفهىبهدقةمساعزهاأيهىجلهالمرسبقوافاحامىونجل

حمنعلىحضانهثماطويلةاانةالمغااالبعداكنالمحرحزقالكألاالماقاالشراورمندلىا

الحدمببينذلفعلىبمثئالمركيسمجبهفمرالفاالوهاكاأتلمعنماوقياليهابهالرأشرجعالظن
نيمونمواقماعشبالهصينعلىمكالوهماشاابيبهنماحمعموشحرباقنحاأنيهونافا

الراصشفسهيرمطلباصلىادطتفعابكلدممفاقشاالمصئيريجلعلىبثامردعلىاعنأضرب

أهكمناذامقاساقماشبعدبالنو

اهبالةتجبتحنضنهافغسهلملداهالؤتهـالجراقاالغؤشمصنادااالقداوطهسفلافاأ
سهالسهلويبهاوحجاؤيتزباننةوعدسالطاصايهاعلىابهالصبيوبتحأشأمرهلماتهفمن

تضأضىنةاليلافىهـااليمسبشرخولهشديدالخهايخظاذاممهقبهامنخلاالالضاالج
وم4زحعشضياانححزتأنالملاواوتسؤالمسهاشفىاحؤمافكرتالىاشر

أنوراملغةالاإماحمنكرأقلبببهاامخيانقحاساأعظملهبمادطىوالملذلىعجلو
الفزانبهاغيرأنامىقكناالجلليلسيةاالحجلوأصذقىحنميرهممانجأةلهاهاليممحبهخ

افدخلييلراآقلدقصرهفرصفاليرلهتركليلتهنئتملمامؤشداالصثيااشلدغاالفىشا
لردفيهاودخلمورقاالمالىدعنمكأالينالجيبضاحقصراوخمباباسرإلصنلبستانا

أجبيفاتجنماسينمسيفهكندهارجالوقحلطمطاألثطافهلنلبابماانصيلعقعى
لتىاتلينبتطلممىاوقولضنفهيعرتأنوصلمركيسىانبههابزويعايكىلمنكمن

لعحدةاعلىمروقدعىماهذامحاماوأسونالضياعنعأشحبهواللسياعليبمفعانحتطاولا

يرلناثمغنقموغرامحوذللكاحمهسنشوعرصقهانقنرامنارجلهذاشمنمالغدليراش
بهلنالعصعمباشيهؤوألهوأتباجندهلنهارأعسافالطلعاصيداافىوجلقبافىانأسهل
ةلحياصنتصديثحطنوالمالنحولجاعتمجالالبابعهاثحتىلتشمراوأنحعزللشحلويةغالىافركب
قحرموضوحملاللىثهركبوالغزالشوالمهاتطارلمجاينىلكلاكهبالمحدصطقوامئتغلفال

حربررسممليركضأيهالرماصطباايعهولمايفذالمنالطرشواايعرفممنالنهشدحسيرهيصلوهولم

حهااحلوحدهاالتىةاطيفكروهووآماعئنوضوحلينصوببنلتىكانتالمسافةفياقطم
قمرانامنبأامالهـالؤهخالشمأالنءتحدةينأةباسالقصماعصكلمخششبهثألىسرا

ينقغأمااقثهرممانةهماضاذامماواففلفرساحلأطرفاعهلصاالبشختااكأنمالبنتا

الزناعشنمتقهاافاالكراااخيتبابلثوفاجواعففرجلهاوأصنهاشاليهالتشمامحبها
تىجمراتقمنىاهرأعىنحشخانطزناسدوأذهبىكقكناميدقىلهلومالافرشقلبمكل

كومأتقبيهافالىضضنيىوخسرلتائأنالبكرانالاليعزمبسىيلفىل

صطكهبيعلذوثتعتننياليدذانالصاكاديخلهالمفضاميأكالكللىولمالعبرةخنها



فقلىليقوصاقزانابعائعالونلقدتالثاأصهااتقالنالقافغعبشنفسهامحبكنم
أفقدالثوأصبغهالبالدابشالقااللثافاكبليزقاالنميدالكلألناحعينىالياصيدن
ليماأفاوقشمغااهذاانفخالوعظمتكركافتدالملدانااألتبفضانالقتراصهندصمانض

خروكطقلبموأوقعمئليآسابوعهقلصامهاضكاجكلنصكلعيرظاونرالمركيسأتاثاهيا
سبعمولبثيتطركلنوالعشمزهعلىلقتيلهمفرفالقىقفوامواوفديجمارتجافورلمحاا

بناطأوطاحهالتنتفلبالوااظطبالجميمهذأباسممنبعبتمليظيرمبغآسففا
للنلضكيءالوهويتنهدياضياوماعاعةنفسمبقتوانمسخمنمشرحمفبا3اتتبم

انةاألمانهقسهافىتنغحشمنهطوسهععتفالطزناحهذانفسكأهدكتاقدأهلكتنى
بنةشسلطانقانفوعداكفاكأمااكطيئونلحمنىتمقوكأاللذاأحهاحخهالرقالتلهاكفشمنه

هرظانقدفاللقىوسحنأذنليففالهـإسيدكيناىتكذلمجماتطرتجئتحتىبماباالفترانممك
افعليهانحتدتعاسةتاالسليسكىوعدمحابنةمنساسحتولثنحمسبانىلىءتغضىىأمس
نتصالباقحالمتاقدالالااضايهاقنهـظمءأاخلوبنحاحونالالضقىشأنعدو

الملكتاخرأسىفىءأضعأنىاليايقأنهنرأيتضتنندأبعدامظمةاولكنتمهافىأظت
كنتاوافانسشتامصهاالىنفئاتحكالهدتاقةبااقشطقااأجهاالظاكأنأنت
آذنأفىفاناالاوأباصدغيركؤجفئوماكنتزنتوظيخاالدهرحنشبهوشجاكضو
فيهأممثدأنحلوشرنحوالمجدحهناكأكرشااالداهذهمنأخلمرلهضاخهبانك

قوفعتيإلتهنالبتبابااهتالشيذاالزيرقااسبرأسحرلضوصدغيرهاوأوفى
بضترلاوندلجريضاطلاقداتفقاثكوداءحرصاللهنالملديترعأنخرممايرومممطوارس

بانحوانأردشوامحفيؤجتشقتاصكصبئأضطربهاوالرلودأنسالخاأفلقالاليومال6و

بمعشوفةلبمستلمركيسأشزوجفانوأريككوشخالنأخاجثدىكالمنالكجهلقلبىصصأ
اعالاممشمنذلمساشتحسرقلماالاشوشكتلبستاوثضلشاذاقالهـدحهايفؤلىكاثصيراا
وهـيرةلهاتصصآماخيبةكنمنبمعحلبحطيخكرساعةفبمبالمركيىقتاكاإا

عقلهوالبقيقمهاسبضتمقعتهصاارزيروالمركيىبهثامسضلأنعلىعغعرتحكضبهفاتفصق

يرفمكيانتهاحهشصممنويأضهباسوأحاليأألسكالمسةومحبوبهعهاذااندأمحلفيهاوقا
فىعليبقوالشلياللقبضايافالثصطقأنقصرموأصرثيىالىفرجعضهاالمركيثببعدذلشا
فنابعض

فىايزوأنينصاينقنالرأىالمدلملرمجتالثرطقباذتاعليموثيفالمالقبضلمركياماأ
عليأتصيلخلصئبيرالزاوأعرشذاللملدقداهزوممنلملئبالثفاعققالىبتقدكاولبالطا

لمزارحبيبتحقبلتالتكوخالنوصعليهكاثناسعنولزاالصدبايأذالبمباتجاميفأعةلتفا

شلذاحالحيلاسنعاليميلىأشيدخلالاإضابااباصعلىعفرلمنوكىهاروعنجالمرا
قرشمهزنجالئفامحامكفتكلفرناشبكخكلبىداالمااقف11لملذاأجهالهفاليهيبن

لصادقوزيرااأيها3العليمفقالقبضانئرطتدهبمرئيسأمرلعاربمااورمضطكبهحلصتى



3مهي

يعهيبايريدأنريفرشرأكرصعمياطماأواللولةاغيالليناتشنبتباشلعهركشا

لملذاتجالكاالوألدرأسعوقالنعكنايعكونجلعولىنالدنفسلوزيرفىضشااصنىو
تواحناصهىاذهعهقتؤصهـالىيانيهوشالمركيسوكلىآلىأحدمنكىدهاتلمنايانةاشا

اسحفامحبفانحأتعزصىطمىؤنكيشاااللمالضمنفقاريضنلطيةليلغاقدقبعضاكأد
بافلمراواقلنلمىكاأصهايملنيمالوحروباالمحظلمةاصفقىابمشااقاايقلطرأشا

محدغابهاخدأشوجكأالتالالضأنااأتعالشوقالالذوزيرمناجهـةمحتىنابنتسالطاأشؤج

هنممنلممحسكوانماهرواالنبنشاايسالفاقاالدداءااالمىضرمنبفئكد
افسالتسلغركاااخكلمالنحنبمومكناوالميالرمخبصمحبذألثومحدهفىءإىهفاكاا

انرفرهاعهاصتىبادغمهـكيسانإلحاحجلشاكأوممنصنوهانقثبالط3باابنتكا
انجضنماهىساطاناتذكرأناأيي3زهنياعلىلالطاقفديىءتفيدنىأنأكناككاعواحبةئنياطا

نكوالظدإلوافواخمافىءإهااأبضكشآتفداالأترداداررءوالأبمأهدرشلكطبىرأشا
لىبافنهاأنجزسالطانتوعدانتبلىمنلمهـادوارسثماطوعهـانقارااوءكارطوسكاقرماخااتصةش

بكأنأحلئوالكمخصليكمحاخنضأخيمااالالثأيهاالوقالالعاقاظفوزيركومىاحنا
رتاعسمادأوأةاامنأشاتاممالالىساليحىنىالبونحغذمولماتوضعلأندعلثلرعضك

افتامشفإلمحاسبباياهنهتمرتكاششااللاالالبنهـاكمحبيدكعنأبحلالالركيقا
كأناثاأقهرمنالخماجبهافىأفرأوتحماوإلصياستهاءرعاتحنلمصحلىباصورىؤكاماالضطرا

فهاناسامةطبهتنمعمبااكلمقالأشالميوتثأتأح11الرواأافابخهثامراالامن
أساأخماجلبكناالدءتبأنأررتلنىاالالتارزأفذآكوشبداوأارأيف

وصيتهكنلدعىباكسحفكضبنقنانالاطاخاالباخرأنكليكايصللمالمالثأننقاالرزيأنشتممعلى
تفسيرحماأشوصتلتعموايئالثاخلهصروااهذلموسصواسترطكليهافهل

وااللةفعوانسيلمؤ4ءؤرةأرةاتحماآبدىاذاصتىعتىةبااالفزانعلىالعزموأفىالةا

البإمودتكليرربيناللصصقالءتأناالمحلاجفدمحااوزيصاخفاالالالصعىدباءتف
ازاحتىلبقلدهالركيىأوعرخرلهأييرادؤصؤوباضهرأصلذكمحدهكحهزوعنامنما

نغيشكأورزةأإيومصداءاداهـبهنحاسالركاءتاابمحوعزمادبسحععشاخالله
وصارلذرزسببمحرفةمحاليهأضابهلنسرطدوطاسحباصاعاحهلماقبضىفالهسالمركوأما

هءبعداالنراخسهامطتاسوعزمدمماوحغثهفاتجيحلحوشتماصرةخمطهعصهصنت
أنلحبسميهاأمناببتحماحمولأنامدلةتالشافىجتهوبنصبهبئأنالبدلمالاكالقتشأنو

نرنانبانولعانكالموذةبلمفال4ب2فىاصباحافىيعوربانوعدانلذاليدكئيطلفه

دقمرزواهابزجماكرايمنرسااقدالالألذالصرحكادنامحنوفراجباالنومحدهالالالدتنغع
نبمفورةمغصورقساختالغصرواادافىممشفيوطبمفتاحباصلفالبتانلىاظاوصل

المغمورقبيدالسؤأبادخءذااماحونععىصايرىمماليااءودووماشووشاشيرازو

رالمننولددا3ه
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11لمبليأءالومناملش7أرفارهـاءرالمحصوصارتءافثرمانقصلمكمنتعصأنااللرآللىإكنؤطا
الهسالمحبادئأ

فاليراهااابأنىابفكأعىالالثأشاجهامحاتوزلثرطمؤيراألماضيامفاضهالمابلغهانجض

جوعهـود1حكنهيغرجعالمبانولميثاأنأبرهاأمهاكداماصمعأليلةوتاالعنبفجالرشانهوفذ
اتمااشضاارعاقبااوحشؤتزوبسفىءقيوااللملذمحالحهاىدتنمفباتشوهىبتيل

عىتالالىإباأقدميهاوقالفينطرحوالةاقرماأنصربعداوناللباباقدالخنامنموا
وابكفيعالألسفرصلىءحهوناالكزوأجمزمحإامحتنارصاتثااألنصضهـطثا

الررلفادوسقافرجمحكلنهـفافاالتهـا

فاشفدمحاالبعبرمحناثألفضأالكطبينفدانمنوفننحبأدشارحرصامنأقول
نباالتترانساطانماوعدثواشاالثانفيشئكاعاعهـوداخناأفىلسكاخأياالمناا

مطيهنوالهاركاخلكليلانماالىفافأكااللمانفصىقالرضااقمحهساابركعلبهاكرهىحهامياسقأ

ثولىتحوىالمركيذاهافىنفكأنئسالتطالويهداظاسثضشنفاوتبكاشوجا
بادئفىسىشمناضنهيأسجهـولىهحوقلكلألمااقالآحمالدهركنااليخ

حهـقدمتزنالاامنرصالاءاقداخهاتوجهابالمركيسلانطثملهاالمالثاعقإصحقنمالا

طألفلسيزينغادىودحشنىاانكاشكالبقشغرارمانمبعدىشمعغاااللثالماوقاأل

ذااتهطالثاخ11أريمةدعجمدجميوصككألنيتاتبهداوإونيمأناالأدأىاوصباواحنا
دويلللفماالبهـمحثااجلىعرتتبيهنيسدأظاشحماالركيىااأقصانأسم11

منذكرىوشحجرنىتمبأنصئصرمفصشقفالثاؤكسدها1بعدبنالهمتهامدخفعدمما
يزلدفىامكأءصاعذلاشااذألنهاعدوالتعذأاكرأشأبربمتدرلمحإصجدقىبصوتلنةركط

أنأؤسآلمحننحاسلوالفبذأكهراكهـأنأدااأرمحمنبهنىالونتغوهىتو
ألعرضنناأللمبافاحلورفحارحألذأيهنوانيأعلىالفعاالتحرفيظاشذكرمحشش
نوظألمفداعهاطهارهـخفشاالتءمحاتتعرميزأصباحجردعزمأامأي4تبكومحالتالكمحبتتلهعن
ردتاثالثفديمةسبأشأكونتتولىاثرأذادافانكياالوشامماوموشداجباسأرثىبا

نتاروقاأجهمركاالشأأخادشعنتهلالبتعترلةافخاارةدانوهـوعوشزويباشأذء

نصاخوصرفىعرنىوالتذلعنىتفمرفاتايفبااليماناأوكاالئلشااتإأيضاكلملااا
كمارتحرلعااكماحهدااماتخماتعالمركيتزوفىيمأنحزناأماكفىوالضوةءالمناوالالا

شوفامجبفاشرؤنجكسانعرفاماللاقثنتوقالشاتدمحيرهـاؤصلؤهكاالارؤشكت
ونتأتؤلباهمالرجاصتضافأحضأنكأبهأأإلمدكرىءاينافاةادشخفوذليا

تيخمىفغاتخاشلتىارباتحامنسصونيفاذبمبابأمطهـعغدامحسمنلهشاهنحا
لنالثلننمأنسنممامحالاوالنفحعضؤرةتحهالنااصتىنمسهافىأخذتماحكلاذا

بهعنرمقتالبانعاليهطالمالثالحاممارتفااكاالقهرمانةالمحمصورقااوسارتدهـكاوفت

ناتمخباورةالنثلمحاساكيرقووالرانمدخداءالمركيىكوإطسكلعادالنجيابااصقى
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أنئالتناالاأحتننافاخمال11لظاأحهاالصلتللذوالسيمهـهؤمالزوتجعادتحفيهفىاارت

ووقبهمابعضعلىآشاكرهماوهداقالكاصبتيقةحلرلأسحعلىغوبكعيلقممنكنلت
خنمندةعواوأؤهـنانيبادأنشؤشمنقدلمركيىاالنفيهلندقحدخهماكنيرايطلعر

بهفؤمبثئبصواكلفكاحنىحتذدكلمحنهمنأنمفرهررلينالمالئمنفيخمدزوجضه
كلبلحلاطتالسزوجنهفالكأأبدطخالرضاسصؤبطعنقالننياإرإضديدقب

صاليداعاكاحنضاتتيضيهرهاللنالتأنوءكنواحمهبرافاةلميويهوبادرشاتوارأأمحاعها
رفعوتاالههسصليمهالميشفاشضذجمناباشمحافوأدقمزاالثاحمهاماتزيهربانماذا
ثشبالتهأاوءتحفنلىلمالتىثاسرااروحةوتحأتالوالوهووطفياصالمحنالاسف

رزاقالبمدىلمدياالتههنألكالومصاببررحلنخالالمناأجهاوأنتأدزكدهافىالمقلميعتفى
دنهامترجواجتزصهاتتحوتدوةمحدوومءعستهامدسثاضاالشلمصعرووسم

وكلسبايوجهـهتحالدالآميدمالألوقالماكوولمبهنعصزالمركيلمططحنفانالمالوأمالج

أصاعجاناكايخمازوجهاعلىهـفماتيوابمنلفبادرالهالمالفارااللمالحزنظمءمناالرعقعلىيقع
اصدرثبعتفتحملالأالنكطتداركنأأنبيبالمالضاأجهاشوشفصاشفظبالخضل

احماتكلحفداكاأباانثمأثاسعدحادأيمنومدىاركاءمامخمالكلفيثننمرةيفبا

هاتحدو4ذتىلمءءنجهفنلماغرأزبعأالتحزفوجمهالمصاهدقأطاثماتالثودالمضحورةفشل
طركظكلملمذشورنرصأاتماوأصعشودعكلمالثاأجمهاعكأودفىااؤكالملذالىامهايألفأحملتا

ستهأصالىألحعهتبلأبعلىقالمختلكأشكلىشوأذسنكليبرئجءالبالمنقهطوطاودادل

لمعذافاأوصيبالالعىوهعاخسىوعزةوخرفمطهارتدقسفىءبىوتعزيدالثوتحفهلىالث

قالوزيرهطزنالىرضعتمحزنهلثدةحرفيمموالتسوصدالعةالكصااجمروحمهاكووسات
حبهبهفامصيهالمجلىشاءيمشهمادكالملنباتالحيألتصنوماديالكاوزيرحاقمتانظأصما

حايلباتاوقوحكظمامبهتخاثا
المالثارجلمانهإكولنالضبامىكخفىوأالسسانبرعخمااليحكاكاتكاذذاالتحرصقأؤاناؤا

بقىوالدصهـاوتذيبرالبمناحقمانجتاخطكانيهاحيوىثىالمحخاوأتماووزيرء
دطاقتلهبنواإكحياتةأسالخلبهصتهوذكرقدسضيظيلىطوبقلبالمالافىتا
وصعىلمنتصمثتحذدابالاعهـافتالروأوشرريفسأخوجهـاوتزبساطانالفترانا

فىعإلؤحمهواحهتالدللىانتودارتادالشحاشكيأشااءوصتبااايالالصاا
ادمبالرتألجأضاءبغوبالصاصلطصمئافأمافرنآشخاشالحزشواالءانمعادواالصيا

الحوالفجاشمعبرا4زأوطا

لةالنصارالحارشانتضبامحر

ساستمكلليمصلىلنبىانفمعبتأهننىالألبداتاالياتخاكإوراالنمارااناكاحمممن
ثداذألخلودآلعبارةالحقافموكاتبعشاضامنلهءوأخذعهثداوخكشدى
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فهـطخقالهاوعفابعحسابفكلتاالنصاكأمحبوبنلشهـتزبفوذاناالايهااوبنقتلقييطاتءو

نهاوندنالاأتتفتوهىجهاوتعالقدوالارشاسابهناهوحهؤنىوءافابهاالنحهاوسيا
آؤصحالض

عارراانكؤفينافالعاإضبااخفراصلقفى

قبالادعزفىوهىاالنصالرأهالهـايشينتبافحهالوانعؤلىلهوتطو

ربنشاربضبا

محروزوجقالمفدادبناليموءالقصلىاخبىاعمتهاشكليتااقرصيقاااصملبالمبدبنا

وعائثةبروأنوعباسابئنحباعةعنروثةعامعالجلمليقتليمللموكربالولضالكأديا
نحأريدالتماولوقاإلرمرسمطاصبمأبيرأنتابتاشمباعةحلوالعرجوعروق

حشكالححرمقانلمجكدصكمالهلسكلىةقاللتكهأةقاأقالرطأفأسصاط وم

أيضاابيمامنكعنههاجملهورالفهلخودأطأرتشبالماوأصرنحالتكا

يةاعسأا3شاقرطعاميبنتعهضآ

ابيوبلتبخلساخهاوضاهاوقدأقمواطفىسعللهاصينبىانصرتوقدهبمكةأصككات
هأصاومنعتهادنمرفودحماهمطجوهممنحثامحلىقدموعاتحاياصابماأضذمفئأما
فتمخبهوسلتمكاحاتمصواالناققوصفكوناثرىافهـاسبئحجرةءأذكذالتفب

ميعاآلإفقالتكأعهانرقادتغاجابمكةإنأستءمملتكأحزحاعةيثذندحسموضقأ

ثالثتمنفنمموالبمنعمماخدمنكمبرأصهالينوعاحمهلتهأصطهاولبرحذاخأيصدامسوث
فقالاوجاعلعالثمدصدرهءاسثمالوضادبهومغلركلذفأادئبهرةممات

هزهكرقمنلتنعراواررأاالاواؤفأسءهؤاللىءباركمالىاوصعكاليهأدهصلىتهرسحال
لىتعطللهارحمها

ءإطااحرف

وونلمولساصغاالمالثطغاوروثو

فأضثتهانهمااحطنشهنؤككاالميهأاصهاوأموونقيومرحيدبنخماألمالثجقازولكبماوزرخلىاى
يرهاايرادفماارأشسصاطثديطودأالأالجمآفبامحورتأخهااتاللوتوكأؤبعا

اقالمىاهاوجناصرلةامطناىهالومحوسالأةاصةمحبءاالعالنحروايدماشكاكلنان

البقاراوأصذاهااللاودمخفيحابتوالىااهاوحملهميبألوابيريمالداكريم
اضاالداأافمالمجناهاالقىثوكاصدبئطرمحوعاالااللبزلالبإقاطرالمعاطفارتةالا

فوأمصلقاايالذساهبهوشبعسدطمايؤعحسنأوهمابةاكاهذهثالملشااذاكوا

أشةاكالحبهشاجمهابمئماكاالرصقمحفهاوبقبلوشالجثجاالبينيهشوفاالمياثنوحكذصبهالس
ظالنينؤظريةفأعنءاوباألأل9سنةاساطاشادأشمانتاوتبعدعنامقاترتال

اصم
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هـجهزخساوفهـالمكمروالحدفاتاضكرةطاهرشةوكفتكصرقجداخصياوأموال

وجعاتؤفنذيهقكلووؤتازفيتمرايخاامحاصريقهـرسقالمداابقبةفبراوجعلشأريها

اتادوضأكاراالماكنامنوهاظاننصتيودنءفكارتحدانتعبزاتن

يةفسامراىواطاط

د1باددنشرلماجماقالوونديحرءاكااللصاهشجنكرخانذريةمنىذاوا

لأالىءباألهـحفقمنحملتبالمرءوطلحمنألشةأولخنرراالمكلوية
نزمنءالنوغاطاصسداتدمحادانالااثلروحدرباالاداالافىيكالياااوبحر

دكوراالولأخهردبهثنروامخالاخبنالاشالعقيىملساافوصاتهماقاشونرالحرا
والاحءي6خناالاماامحمحتئمصاكهـموررصرف3النهأطااشدايىلجالضاطرفىاهاوفرش

شريارألموعلى

تبظدءوأورالشأااوساتةوبحزنهاليهانجكلياالايهتكليقلدجمعىيكلهتامعوءتيعنوب
اماشالنررأرثانجناباطلبفهوروصحشاؤتمنهاعليهبماونخالوهىجهاونبهامح

لفاحدوغرصانعورسمدايفنغر

اوزبلشانالسلطةزواؤنفىثى

ءطاااونحملحروفاخراانحاسوااالولىلمهملهلطاابضلمدططاتيترفىقىطوطبناالقا

تتإومحندمحدهاناحاهذاءهمانأالوذولمالحماوكىالجضايناواسالسةالئا

طاناطاأدلمايهاأرهذهبباتيالاإلمضصصااتعحليببسصاناريعمهـايهـأكثزاحا
ببحهاالالممحاليهاتاكلةصنااللشاسذكالتىالمرأةلةسالانهاسؤحلاطايحهالموانقتهاا

صاتؤإاكهتؤوشقفبهبغحرفوصعتهاالكاطرةبمحراأشؤضحاضالامهاعادواط
ببنكاءةمحدفاووناخلىاذهـادلتانباسادانجوقالنالىافويقاهذومن

ابضاضوبشاصالوناجاريفعغاراكوخنجهايدوئنضادماشاهاندكاعىالقوءالنامنمحصغ

قخموهىلمؤقنصقىشصنلالدكبينيخويخةوهنصكبالملوكلؤةفضةفبوافياياهنأ

بموصرشطهيبطريينلمصرابتمهطرءقرآنافارئىاأنحبهلةالهالنخينطنمي

تلفهملاحدهاؤالواضىالعدحتفاثفعحافلطابثأقداحفىيزفاأشيفتحتأمينمقرأ
داليرفمودفعخموالخهوذةقبوالايهضنىلمولكناقزفباهأبتنركنأولمرهممقؤلكاايةخها

اعندعظمالحهالالجلداؤيالناهالنصزاثمناهاحمالسنزالنأجكيرمنعنشوسأمحاب
وتدبيرهنوتدابهنادامجسلاباسارأيسلبنئالمافاللماماانسامنلملكةواشهذماالملث

اسدوثاتالامنوالكأورحها11طاموالرألطعراليخاللذلناغلحتء
وعرزالحاومارستالمدارسملودهامئلبفىماشالبراخئاحلةفواهصاالظيراالموصؤات

اةاابهونحنهرأزحمهانخبناوكامحالحهاففأهانروشوترفيتجليخاافعلمئ
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ءالظاحرف

ءبراشتااضا

اتملماشاهنشالأصاااملتذالنادناتاليتنتتيمالناتالأبأةنجمعرولماصا

جملةهاصوراتمكاليموسلماصلىلنبىاأطرينكنورصقجلىةأجحذتعنافياقيرلوصرواا
ثعةسامعئرإناتهـللهءفاوهمحستهاصلنياتأخماأصواادتأومىالعينلتااابضاحامن

لجهادنقالقوالصانافنمتهإرموالعاكأفتايتجهادجمعالتوعايهنيطأوجهادفقاال
قؤهامحاداحضرلضبئألثتلتولؤعلترعاطوأصلتهوأاقالاالوثاتها

آلاامراكنوانلةصضالنانجةفضظرثس
أكا

ءاالانيضنامعخرجشوحااالفسستاقالمنطالمعسرعذبةادننحنةالنخليشالةتي

ابدونكنماخلوجههالمناالمطليلانهكاايروقدأاحداجانبعلىشحرطكظقمانفرت
قحدوظرةصورةالسامكدتالخاحدبروجداءاوردافااصيديريدأرءصاصاظزرعةبهنرعروؤ

وأبصرافاطأفاااللافرشهـكاليهيهاصامعثياعليهإصرهلمقطأذكرالهـاجمشلىآحماا

االخلممناخلهاماوقددلهنضمافنابتثنهتنكووصاتكيشماقاقاتلىيهوايدشنولوهالقال

أتدنماليدفاسطدخرحناتولوهوثمالحب

لهبايعاسمردنكأطبمارمنءانقادتدطوصتاأصيدخر

قانلهيداويهتزمافماوهلصلىعاطلباائرفالط

حكاولهالصوايبلغسريعىحقدانصماسببلأال

أنجهالطلىخوقباةابالةوأعايمإحخاالححالالللىصرواألحيلةاإلحأعيخهرأدغاوقاعرسااورنما
فانمنؤأسسكهفانيدلنعرااناخفوشولكنكنيرلنارشاهـااتفثااوصفىأنفعسىورهش
كلمايأايئتهىصتىثيألحافسهاجعشتضهيننلجىبهااذفااشعرأمنشهـؤتو

هالهـااأشنطنالىضاأهموصكاوظرا11صازؤلمتءالاإبامنأفلترتنزجمعوقامفضناوفىهاقدمأ

جخمنيزوجههسحمروصلهااجلشؤتاضدالتكاايهأئحافذصلمعولهآلمحآلال
ءمنهألمااكطتدطططا أشأطفرفاداردعوفضنقاللودفالهلىعمبسحروسهصكصاو

داناثبهدوضشطذفاااللوقاهدوساتاألوأضعذيعا3يقأوأموت
رعيبشوقاالئيمنبمامطيحلمجوابافنالضص

ضحالكوجدكاعنننكاالاردىأصيادجلفىثاال
مبرحغرامنجانجهاأنرةحكلياالءاال10داي

أضمعروكافامنهاانممتنيواالصأنماافا
نقولبغنوأندترياشترجشلعباالصوتخورفعلماغبتهمامنعاضوا

أطراادءسإدءالونهامتهار ءوفسمنمنومن

كأحبراطاضرينارشاةفانوءأشاحقالبباكضاش

شنين
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وغيورأباالمنهوماوشةيخغالصوشفتدون

فيرورضصوآتفللتابمحشرةيلسمأزرباافان
وهههـنندفاقأنمعةعيمسانقىدياخهاافائدبىاىجع

صتعموماشعرىفياقاتلىيرةودالغرهوصاصلىأظن
خوضالمجالمضهدالسكتتامهمدرصهولرحمنراهما

فاذاهوعركيومخضبرانحطربصمامحاخلىبكفالابنيغالمحنرجليعضاظروقذت

بعدنصفشرنجنذاتفاطصتممانمنارصلءكرزاواأيامشظريفقالميفك

يملاداحماالتمبهاحراكوابصصهافأصرهـاننمىاضتنأدالنهراتنغاهاصتىنضبعازواالصل

لطءفغفتالطشتومااتىأنأشارتاكاتمتهماوايخهاافوجدتبهارمشأأصجافا
نهمدمحلفىنغابعدصظلبنرعةنبزحبهاتهاودوت

كبرحميرظريفةكمنةي

ءطرميسمكاظاسالتلنجأتخلبافالوهمهكراحسياشصعيبنلكالعرولمالازحانتكا

31أرئحابقنهيتءأنأخائمالجرىقىأتافنائممناتطكأرسبينوغى5ؤلأوكنليرا

هقتأصالامحأخاالغنمرحقالاداووفصتحاتمماوفأصعشفاحزنمتةقوأوأرمحد
انومقأدهبقديومامتلوتمارأودتىصوثاؤايداشدعراوذعرقشالنلنةيففزعطر

لمحنإاالتمافاالرأواأخرقاالاهذابعدظأحرقهـالاشنىعئوقعاحعقأصثموأرمحدغيطبررأيت
3تدانقضحسدلدعاعسوبهطجمرشالملاثمكنتجأصاصضاالمناوحرعبحمضيا

منالبرزإنيبولاناناللتهوصستكؤوأعسفاسمزتفةظرتذالتخطرتجماشلمنب

وابوحىأعيهنعلىأيدحهنضعاتواأرحاهنعلىحصباتءنصناحدليهاطارضهانالبب
اةشلىصداتحوقاحهاؤمحعيدهاتونحيعظرضهنرأفلأجمنابارنيمخرااات

لتىاذتداطأفلثاأرفمانعالمعقشسحفاأعالهمافاعاكأفاطؤهبتعناأجدإكهبهثتذاألا

صتطيعتصلمولموس2االجعالتزيرهاحامحاحدربتافىءطعسلناقؤؤتانؤبيهاعر
الرضالىضاعدالفلطألحهارراحولباحنجماوتشدبطهاوعلىكرابواوحهابذفتتص

تإرفىاحمكالهانصصصلديقهاثهـعالالادنحعاأشرااالممضتااصالعافادشااعاف

فاالاشأفهـالىجاريتاشعهعروومملىدخالتفغرلعحىعغيرلمكفأحناصجرياشسلإلصزهافاذا

انبىافىواحعلىفراشااومياصلركوقالخماشاتاعنكأةتنالرإاباألعسصخياهاالسا
هرامحنحءاالاويعوثهـاخجمااءإصاواإرصقواالأظ1وراوقالواتصكدذ

فادالمافاحداكاةدتحطعثدببئمادالمنافىجهذاقالتمأخبرأخبركقادعروصناتاال
تذداأبودذهباوهـفاأشابضبهرهاسدظقدكأوتافحماشاهشافودقولمةقاواشماته

عطجبءويرةكداهضقاذالثينشرومتىفالفجزيهشأافاذأورتداافدخات
يلاحئمملوادوالنيالشرحهاحنومالشواوثخاقارمماهىقالورصحنيال
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وخلفايطويلوحمزنوخطبجيلاحمفاماهذاياطوفالالفراعنعرؤفهاقىفا

لمبلحفروياسدافىايهررأيحبغادفادافىنذهبااتقاالمقيوالوصافاشكهصمنقابلوا

اكغالفىاالصوماهفاقاياالعسوأفدوغلمحضرلقرشاافاعلماصضاداايعمنيصد
اكلروادالسدبكليسمفافانطلقالثكللمبكفتررمإعروةبناشلطلونبطلباطلونرلتهوعيما

إلصويقولافاصبرهافةظرلىاجعفريوخمهشرلهاالسخرقماحعافلببىلجرذثا
لعمعابرهوالمنلىوهاجاأكخهد2كالارشأعسأب

01قاوءأولذكة لغغاسمنصم2ديسصريرأبمرتس
ألنيبنطمبنحاألرياجيومنصشااصحب

سانيرالدمحعىاكاالصرتممنسحالمافاته
ببنوضغتذأمربنجمابثمحنشلىابينشبهالكأشتبهالصالكرتاذماشلوشمىفناطرثخلهاشا

صدهاقممايرظوقدعلشأشابخدنالورثاوسههثنابطحاهاشابنيفيدبينلديفناصهطسدلة

لطحااكأابأشعناشسيوالفليالحتىيمشاغفلميهيدببنصاحقنوضتبنوصفأهسوالرخس6ث
شةالسبيننئوبينيخالتالداهيوكينشتىااالفاصهالنالصؤيغةمادخرالاحننه

ينالسبوبينينلطفيهالةليثواليأشتهداث4ومحاتهاأذاتلمإلبلتونهقيمأيهاالؤفىفا
حلصصالىروصكاقالتلهاتالثأوفىهاشدظنشعلموكاال1تاسكأهاسأسن

نحخبرطوبلى

ناحرف

حابهالصدوبنشأعاثة

وثغلسجعؤحلتنبنتثسشصرجولوسلملمحمليهاصلىتهارساؤرضيننزأفعاأبىبنا
فيبنالمصرومانأماوفوأاامئأربعسنهالحولالوكاعثرونيصحبنتوهلمديةابها

اءأحماأحتهاكيتببنطهعبداأمكيتهاأيمانهاشأحبناوكاأرجمانقررهمأقهاونهمدكوبمر
تتأحاحدبوعمزهئقكاتحدلنهأننةكالورن

أنوفكوطليةربيراصبةالسيألمونتئأكلإحسبفوزمحةاووكنشوفاخاالضطبوا
منيشاشجهارجلىإتكافاضةيدالمدقىمثةخنكرصىرمحصووعكطنمكةلىحشاصحرخةعا

ضععاماذائماتاقاغبمثاطشوقتلقامهيمطاتافالبدنجأباللاتتتانااالأ
مكةلخاحانمزئرروفىلصاالصخاانهذسشكنطصأهـذفاالضمحمحتمحالجاالفا

نواقدكنتالصفهامالؤلمناناواادفقابدمهالطلبنتهلوطوالإزركاتهواتقولفلوهى
االولقهيتوداالصصمناوفاوقدفلتفتلوهثمهاستتاخهمفرفالشاضدخقيراابنتقو

سالةأفيايامافمال

ومنلشالمطرارومنككاليخراومسلتبالاشك

دصفرانوقللنااالمامبفشتأمسوأت
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أعىمحندنامنوقاظهشدناكأطهفهبنا

روانهناوايخكسففوفنامنقفاايسقط

لمغرايقيملثباوايلينرفتداااكانلفادبايعو
رقدغدمنمنلوومامنبنواأربيلبىو

أهلنالنرخاانلناساأيهاالتافحلنااتجعفالجرفريفبشاكلتقحدفانصرفضا
افىسلبماثونوطاباالمالممولملاراهذسجواسهلمداعيدأهلواياهثممروأهلا

وااييداعنهالصعوشمفتابعهلهمحماهااسمنضعومقباالمأححناخلحدثشسنموفديمن
المالوأخذوالحراواينمالبلداطاااالحرااللمالاللشضكثذالبادروابالهجمقو

ؤنباليألكنوابماعتافاتموأنصواهئالهماالرصقاطبافاشخمصنمهنلتماااط
يضلىاالالثوجاسكاثونعأماصهلنوبمنأداضبثهبمنالنمنهكايخلصفريص

وتبعهجبأونطالبغأوأناهامكةعكانهـكلىركنمكاملضرىاصاطنجاللهعبنقال

ووررولموضواعنجنايريلضطولحرلمجصارشانالفوبالىمينجوأ
ؤكنلكامالعلىحفبنكانلبصرقاأهلءواقوماتجح1بدلمراخددخوالمئثضكالادمماقا

ونؤروينعشانولخلىيتضلناسلتكااتموقاشالصوشنمداالنمجهوريةضولبصرقفتكلىا

رةنجرضكدبهدهموفياوبتيايايدهالثذنجننظرقىوناعنهمرافعرننابالمديقفيستعالىعلى
لنريياماالحراالدمسحلطرهاعليمونخهاصوهواكاظافوونصالووشكليرمايظهروهمكذبة

سوقرأتكجافاسةواكاتدغيرمأخؤيكملنبىواللنجئكاانبحنرموثكدألالأحلداطاموا
ألقالكدمتوبميةاالكبالتهلجثيالىاعباأدزانحيبلنالذيناترالىأ

وصمةعمةاالصقدعليكماعممهالناسأجهاالجلاشأيضايموقاالسامعنفهاتالمنطق
نائهحدىاونحرصوأنارسبنالتمكلبيرسلماآسصلىالكلراتعمربهايمنالينهمىظةالموء

فىلكمتهارخصوبمنافقكهومؤنكمبينممبضاعقولمجميزمنوطقربلضفىاالجنظه
تامصرسولصدبممنوأولمافهماهـشهااننينؤالالمؤنننالقمناللتأبتمءالسنجاصعيد

بطزيخهأبكلدابسبلضطامامةطوشافعموطضارتحيمو3التمصلىا
لغدرةاتنظرواميوناجمظيمئذوأنغجكلاصتىارثتوأطفافبعوأغامقلنفاقافتشلكموؤق

رداأعطنالمعتىدفياواجمىةاشثمنواةطااوأوذمالثأىجيخرأباوتسمعوشا
تنتظهالمثريهثماربالالطمذيهالنفافاهاماتعلىطاليموااتمافقبضمالناهلاوعللحادراوأور

ذنعددعروالاليتينيدمابينليهاافاركىعاوصرأمسموفىثمحجاليهمبا
لفتنةالشالبققففراملذعهفالانصرةفىييلظابهلجاهلناةأذااعيمجنمصفو

اأوطنكهصنةغأليأثلمىاسأكااذسيرصعنلمسئلهوأفانميالكاناأعضادهابهعوجع
خالقبانضليخلفمنيكموأنحدعطاشيصلىقمااوأسأدنناالوامحذاراصمقاوعدالوااهذفولىأقولي

المرسلبن

بمرناخلىأبيتجدارحمنءبمصرجامكىحدبهأصبكرأبلبكلأبمحديبهنلقلماوهال
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لذاوخارأييهاارحمناعبثنزلنفلتنافاثلينالمديخاتبعشامصرفقصندالواختاأ

طمدشاللهاثكلمتعظاثخلارحمنعبممىبششالىثمجرهانرلأبرمنهافموالالالظ
أرلنحااأشلعإثمماأبنهنهالموالبعدطالمتكلمقلهوأئنشكلليمفارأيشمتكلماعزوجل
خيمقحفهماولشئتمماقبضتهماثطاوالعايئواشفودابنيينمنذقبمشهـذيخامعرضاعنىأراك

منههمايرمحناؤكلخيتأنضهماشياأمنيانيكغالالصببيننساعوكاتكرهموكنككنرجالذا

اوعرفاهأبسهمادقوالمحفواليهللننوأصأنكنتلمبياناقيمأعيمايتقذرشبمن
اليقاللمأخكانكنتشافالمضلمجأخمطجمحيتبرهماوكنليكاهـمافضاهماهذاننمليأ
علىثرهمبؤوكعليموأعطفهمبهملناافكشأبجمرأخيهفىنقصغاالصوشكشغاتامعد
أنهميوصاحهاوايخمؤسشهبهلبدااللخروجسفالهكرضادهكنذالئاناماوايا

ءمصوبهمخنخأمماأببىانيمنبمتالطاصنىايقاوكنعهبناتدىاوكات
وأرىوبلانيدشألمىويلئحالىوتغبرشفقالالصبيانلصاترجهؤدنرفغاب

يهفبباخنمالاشلوباوببونبثونكناواكنهمقدكنأواحمابينهمائانجآسطانا

وأرومفدلبنمنأقداعصذاثعملااقوناتعطينامنكانتقاواسيئتمماخبممصتطبعلشز
اللتااذهبافااالهماقابلهااعيادحذااوشكهانهفباشديحاأناهسسفيرافغفب
عهالجماتذوالوربتينموينهاجمابافقالولنبوهجرتهفالشزاخفغضبتمحنابمعد

ننفوفالباأوالنجوفا
وابخنببينناالجاباطبالتغذمفاولجلجنا

لنبزصبماوشسذاتقتاىعينهااكدجشنبفرثكطوخطت

واغضبىجالمحمابداكفلرىسكهشنمانىمالعلىتاوم
المحصبوربمىلهمعقرالفلاذعدانفيرحمت

مثحبقحباههفىإداماخاليدالاليتاىعت
لشآخرمغربليتىصأجسلعليهماأرلعبدسناملت

بالشكسبأولمحمنكماليهمهوعمأنواالعلىخنوهالمتفئ
المححثبيثربأرنقاوانخصاصةايخاأنأحقعبالى

محدخيموكبالتافىحريبالماوصدتمنصحابىا
يغضبالمجفأغضبالىوانحبهبلىةاأدعهاناكأش

بهنالخطابعرشواليةسففاساحمونلتتتمالمداجنحنىالثحرضهذارثنالطبلغثشةاشكالقا
فاخبرثقصتخقالياموامابربنبرنيافزنصروعدينتفطاصزينبأشزقحليهجيقلفقدم

عرذكمنبلغفيمكمقدجميقبالمدينقوعمنتنصخبرمنمأنكواعرفتلقىعنكهذاببلغوأناإكا
4بيرادجميففاعااعايفرجعولالنزصوالتحرشبهولمحهمقحقضيفكبيرببلزففا
عندمعتوجهاطصرشمئاكنىتداعرامبنشاربيراأواالالاحاتهباعركدقو
ؤفغاليخاايسامزيخبكثيباحزبلدالى

أشميبأسواالمرنمابوبمفلنباصيشزاهاجشأتماببت
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نباعنهايغنلمصنبتوانبقربهاضوقانادتكاذافربت

تطلبجئتبمامردودأنتوالفترعوىبدوألممتاناليأسفال
اكبرااليئاالركطوفىرحمةاليأسافبدووالياسوفى

االتةوأماطبزديجيةأصابانائكمحيمإيئشائذمنلمنأحمخنيمشكليكياتهلماوأنا
حلىليموهوثاغيرصافأخذهماعبدارحنئتعدإلتأففسهمادفعاعئأشوصارايمكنهمافقدكيرا

اوكنلناواارجالتمنارراشكهاديرخظهمواازماأهلعأفهعنهاالثهوعمتدرض
اسأوممبرالممابأوكنبنقالمبرأةلالبرايقصدالنديقةلاثتفحذغولهااذاروكسكسروق

وقالامةاالنلرألاوأحناحاسقعاألمنكانكألرباحأبعطاعبنوقالالغرانضعن
غكاالقصقاالفصاثللعاثتقمنووايهىعائةبوالبصمنوالببففأعلمأحداعروقمارأيت

كءنالتطويلغحاووالقياحةمالىتلىماالكآنيهطنوعلومجدفانهازبهافضاللكى
منتهيرشامافقالئثقطتالبشوكحاشبهتذكرأنأشهؤنوهىقعقتجدهاا

اخوانلىلحوكاغرشمنوتصعصهبىاكأتحصاشرنان
لنادعزوجتهاالاوقدقاهذعليكلهاثسروشألدخشنتالكذنتألستلكننتةحمط11ف

التاالباقىوقدذهببصرهذاسظيمءضاساشاقايمذاسألاكبرممنهمؤفى
الالأالىفالؤخحورالنقدفىكواكنختدتلتفان

المحالنلزينالهرسولالذؤصرققديممنووكيف
اصلاحمضقهللكنهبالئطليىقدقيلاففات

خلتايشهـلباللنالقاليجمغللهـشقتهاشوخسينوقيلوخسينوؤفبتمكانئضشقسبع
تهعبرافبرحهـانهسةؤزلأوهريرةاعفدفنرعلىايصخبالبصشأررفىوأعصرمصانس

تهاصلنيولمالهاعدارحمئأببمروعبداشبنخامحدبهتومحبدالتما3اظكااربيرنااوعروة
حرهاغاشكلثمزمنةكنوسمعليه

معدبهتمكرونجاكعجبنبنمسعابنخاتبهتللهسدابنططتثتعا

بعائثةلناسأشبماطملنتتوكانلمؤخيناعائقاوخااللصديقبهاطتمأوماضمهاو

ئثةانجظومحناصديننجأدبهاحمنامحدبئالتابانجأيخهاصدفزوجظالالمؤمننأم
ةطوائابكرارحنبىوتكىنهنتبهءنفرفولتأزواجالعاهدمنأتلدهنطلتف
عبدللققيشأجهدترتمنلنهااوكههثسقمىلملواصاعبدويدياوجهاكتلتىونفيتا

ئةيشثاوكاذالثلهاللوأهدرهمثافئةنهمافائهرهابيرربهامحصبشوصابعدهثمتحكنهاا

لجمالبميحمعىووتعالىشباركشافقالماأصدخاتبهامصعمشنلذجههمنوالتضةفط

أحدجمهاوحشيقدرأشهذكرئائننموومضهعليههغاكنظفضليعرفاواناسمااأحببضأن
حظى1وتهاخلقأشرهىنسامتهيموكذوكاذتحئرسقالخلقؤألجعقححعماإلهاااشصوطا
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وضعتبثاحملتاآملرراهليمتطالفطتاصقأعلىيوكنتحندالحينعندأزواجهن
ومياشنيهاكريخةشفوفعدأبماالنكلمنىمصعبوفالتثئضنعؤاللتادمقدالفكلمىموهى

يهميهيئيوممفتلتقياشفالهااىقياالبنانكلممنابتبخاأنصحبمايميانجهلكل

اأبكلمىففالتثئهذاالبمفقافاخبرتهعلهافدخلفتبهفاتقلأهيافقبهالئبىهناففاالل
لمرتقارقباشدافيبناوقالشألبأربعقآالشدرهمفأميحهبهخالصاو

001ءثأمعرعاقفؤفتقىقدآزمعاظليطان
بالمكاالصداغهطليةلتقتلنيبرزتخبيئة

الملذوامراقاخرجرنياللمنلذلمجبا

ربالمجالمروآشوغرهمالمنراشيوكنمبألفهاءالنابأمودمأعلهالسأطرهامنالميالعزةوكنت
اناخطبنافانظرىالفظلمصالعبدارحمبىبمرأوغدبنبنتهوعبدابهناربرفأتاهدصح

لظاخةريأبىياشقالنألقنطتفقايمائنةعبدالتابهأبطخطبعومناللصعبلماتج
نقذقماشرااسفاةطيابنزكربنتملقاامقاللصذبقابنالفأنقاعشانئقبنتعا

مادبةككأندتااطاللحتضشفبدأخبعائثةرلهاعهاخادحوخفيهافابتهماوضتعى

ثبابفنفعلتاقىفافمأصفئندبتكرأفلموكفذكرنوخاءالنساجالاكدفتنايشلغر
تدقمبتئةمافقللتؤبنديتئهنمممزىلهـاعزخذاتانحخهانوأدبرشفارفيوأقبلت
فادفهاتخىصؤالتضينىاقاأنتشضمىلنعكزفوماهىففاوبقيشطجتىلمجتك

بلالصيفرالابينوأقابهلمنبالملةعوطصالجآ

داوبلخباإماثتعاقجهااجمالاامحارقدبهغاننق

للنهلجادهاحدرجأعلىنبالمجالدهارظااالهلليررجف

الطفلباالدنلنهانافىلثهملهوتجداااقواصن

فعتهرالفضتوغيرذلذائظعثفعنوبطرابأطهابعثرةودععينهاكالئئقغقبلمابينفقاعت
اصنعتمالشبفقففاكوااأتتحتىنلدليذلدتمرلمثلالشوفكيتالحملتموأاللا

زةلرقاعومدبرقعطوطقاتنينيمضارأيتصناأملالتنقالواقلهأبحكلبدابنافقاالشال
اشككتذلبطنلمدرخيمفاتنفاحخذينالعانلىافروجهفالنؤوانقيةلترائبممننفا

الخارثاريهازدهأاوفحهاعحاشأحهاقدالىوهاكأمابنروالألذكىغماسئتاض
أحمعهأببنياأنوأمافالتعكزةثملطيهدعائلقدهواالذشوكاتاالخفمكلظماالضفيواريهوأما
كالولكنفراأفرغاغاءلللهفيهاعيبوابطليسالمرأكانلنشئثةعاخاقصارأيتعمنلاتوافافى

رأبعنلاتطفوأيمديقانجاأنتياوأمابهنسنأنسجهليكأشرقواشاسشترقوجورةا
أشتعضدوشفلرمحكأالخىأوحالكاندلياكانهاننشالنةوطهاكالقاسمأ

كلجمالشتىالالااكفؤلدئهشرفاذالحدبمقنعكرأدرااحنةنولكنهاافهاأطا

ؤجوهنرشافاالوالرافوصلهاصثلمئله

دمأالعبمفقاليبهنفرشلمحامئهفددامنفجمكلواالمنهبناخالحاليقدرعدهالألوكشصعب
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يحاتأويالاتاهالناانلتسنشفضلأاصاشئشفالانمشدقالشأذ11ذكفيأ
اههنااحثحودكاخلتمفهـقالفأدنمقللفروةبهنأبالساعنإمذماتحمأنحصنلاماعليهاملستاذن

سمئعىحيقوهوأخاقغنهافبرأا11ذأمشتكموالثؤبالبنرقاجاريتهاومانمنعقلللبزا

ظافرااحودبنالوفاندفىاسيلهاشالقاليهاأذهبئتقفأنظرففقالشكلاتعيثاا
االبعدكلتجزأشا3واشالبدقالنممامنهشاتلىانكفرقأببنااشيااثمتعحنهيمتاارأت

قبغضينهأفكيخرقدفئءثخاشناعكفالغضبهأمحنئلغصبقالتروهوكفرقدكضبصالكنه
يهالىجهابموأخاشأنيقخلىاالفقاورتهالعالتمااأثدكفقاكفقدجىدغيثابنوشتطه
االغافىقااأبدأعيالأفعىنفشأفوالقالتهافاقالغبضريغرأنهضاضوحاقدرقفمالي
مصعباوأشممالالسيفقافآعحلتهقالمثاثفاعطيقالماعتصكقيمفاكعندك

لممحبخبنتشفنعلشوعاليماباالمنهاقستضالهفقالبمفأ

يولؤونزانبههارفايخادامروششتهاهفطنلاللؤاتمتمحقئمةناهىامصعبيعليهاخود
لهلمحارمتهاقفطامبامىالوصارمقالؤااهناحنداأصبصمتىعنتجمرهافقالشهقى

ةوالمادثتماؤعاكتظفروقماهالاصفرجعحربنشلوكاالخليهالومحليذوضئ

يهامضالوجشاقراباخصوجعلشبافتحهـجشفهنأظاليصحىرأشيملعفقالشاالناه
المكأطيمريملنحندلهووافقامخقالحييدادمنعايكأصسفقصعباف

زماخهاحنالهانمبيهواجمنةطللنتبانانثةأباناسأشاالنججيىكنصعبمناقا
فدأصلسقضجلىظاجثهاينىقرمانسوقمنادعواودماثقوجاالوهيثقوقانضء

واظزفىاتامقمىخلمةائمغنميمحاخوروخللمجراطيباثالواكهكماانارنفدفيه

نغنينانغنتعغاتحهـااتحلفقثمماضعفتءننرمثلفغعاشمءيالاشكلفةهماوونحو

لمبتموالمثتبلاأليذلنباتخرأغرشنيبافئ

لحكمعلياليقضىوبالظنبهقتمكيرظنذوما
اناتدإهذفصاحتررساواالمنهندصىشقلفافقالمعماخواشلهوالعنهنشحصعبتهـو

نيلضعاالفححببلأتاعائحتأالىأرسلثمإلعزةغيلطالتاوصغعشفباركفعجدنامثلىذقنا
اراوكلععبأناحففعلوغنتصاتعودثملحوتاأشتغنيناهذالهالكزقنتانننوأعندك

الأصسنماعلىهاوقضوامجللىاوراهاباوأمىوسرورافرحمايذهبثقل

وقالالفثرهمألاليهاطملاتميمىحمرابهتتهاعبيدبهتؤجهاعرئئتتزطمصععكنرلمافثل
جترضلتيببااساصوغطىافىقىفاطملبلاللعيوأاليألااخلضشرثايالأفككلموالخها

فقالشلهطفحبىالههفافافتطرتنظرعاليهالهافاثابأمفرشأهذاكالظوالعاثشتا

لراسضعذينالبعدأشأشخواالبهوزداللتيوالثنالوااتقابايبيشكزأنهذالمنزأموقها

الوهوااوفرشأوتياجأوحلىطيبلىالجكوماغذيهتنةزمنأحسنلتفافوجهحواضفبمما
لعااعدبشنجاصمنجاففقلتتمليشتمافذهبتمااضاضلىفالهنأننوقدعزهخليحانسكندك
هادخاشعنوقااالخير
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هـصالخبروبللنالفلمقدرأيخاك

لموثةلهاشرقامائثةؤولماشمعربنالتيدمجلمحريزونجفاتهشبماوكفرمأل

أنىفاعليهاوالتعرفطاتجرداففالشفانجالتفأبرشمائثةمألغاثرهموالئفصردةبضمارئنقالعا
درهمألقالقموالفأعطشردبرةرأعلهالفاسرفمشكاليهامقبلفوخهانغتسلكلفقامتمكاثةأعلم
أرهاواشثرآالبعةأرنعبنأشالرثشأفىاوظ

فطبهاننايمشبعدماثنتيؤلخننهياتمسنينصزبناللهحتكائضندعيك
بعاماؤخكبعدتتزواعقفردحهبها

سفاذالئيارقيااميهدبهىسلكلتكونوكانتجهاوالثزسمغططةلنااأشدئشفمنوممنتمكا

يمدؤممعباوجماالاتنجبهبداالرتماوكنتكئيمطرفهاونطبتالميرسشليهاجاازرقاكا
افففىااونجادفقالاللرضدنشقوفدعاصاعلىلنركدخللجاوكلنعضدأشيهرتيكبال

لىمنوحمأحدقطأصنلغبارعلىملىأبشالألقانملتراباعةيالشفضخدشطضلمجكققاا

يموشكيظادلنىقاوجسصعب

فومايكوزيئليهاافضانعبألىصسينلمأميراإففالتبككةوهولمالبنحبهداوليراودخلتممكائنقصلى
تالاتمنهمافىرضحاصبنلضافشكينةوصائلوادانهـبغالعليهاءنجومعياسنونعها

ثةمدطلنقنقالا

تحجيناكذالظقماعثتلستينلبغاالااتدإذئثا
فتمالطليهاسكينقوظلىنفثق

صككماهتداااأبحوالنثهوكهذمنغىئعا

لهافاذاطجالمالسثطمعاومكبدبنشيزيدعاتكةدنثستاواأنيهفسفكفشكالئحطدجهافأص

اشبهيثشهدشفيهماذنصالسنةهذمافيطلىشبتافاشحبهحواسنظهرحاؤىوفال
طالتئثةفمكالشأرجاعهافقاوفىقفضغطهابابموكبقدديقاذاولمكةبيننتفلسا

غمغطمثقماعاولموكسنقاافلفمئعظمآخرأطعموكباهذمؤرفقاعخهالتفأ
احلةكوكبحبهاشاأفباتثمثاللكهذابمحثاجلعشثماهذمماشطغفالشكنفقا

وأبقىلمشيرعنداقيهمالتمكالالوادمجففاسوالقباعيها
قاطلطاااومنعاعللمطرافالخبأوفدكفقالدهاماهنامطلنلىلنتشكالئثةووفد

لحضوااليلهاعنداشكالئقكندلمحفاحمرفقالمثاتخضأميةالىشعنمقااللمحسأعرشمك
فقالنجهولفاراالحمتهاطلعفبموثأفاضححعهمأخبااللعرسوأشعارهاوأيامهاالنواسياثءكاتذا

ابمائةافاصئةظاقأضذكاعذقالتأاخهخناوأصاأنكرهفالالؤلأمالهاهام

لمديخةالىاهاردورههواأ
هفتتزموتجلماراوفلطائفيهابامالىاعننبالمدينضسنتوبمةتقمئنةكتولماناجمخصكال
ممافلتأؤهاجمأئدقلمااضفنسبقاضكلنهاالعزنااافبرجرماتفرابينفتتنافلبالفيات
نندهاقوالفأأضحلبكافاةابالظاعلىوتييختبهىاوقارفامنغتحزينب
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راتللرحمنيلبينعشيةرصنثمتضن
خراتلليلشطاويخرجنلتتىامئالكفاأطرافيخبئن

اتبلضيخحذدآنمنوكنأعرضتالنهبرىكبالرأت
تخفرنسسفىزينببهحتأنورلمنبطنمتضؤح

تطاحلىتألغسلرهمأعطهوثيناتقىالكرماوطياوالوصفتعاشافلتماثبهيالرافقالت

الحىفولمنأوألدكشرينبفقالشعركألدفسشلعباضضاكتهكفقاياتعرعقالخرىا
اللشفابنخهيستقيدأندضدعيفانماالاففالهامفؤثفيد

الشرفمطلعوغدوابلبكاضللىباحناثمبرظنن
ثيخؤبايالمحيفىخاجميزتقلهاؤشؤ

اطلقاكباالغالبمهابطلعزوبماجمت

اشجانباطقالامحبسىبهاللعبيراسقفرشية

سقثبااصلنوشوابمذاهضبهالةشمفاعمن

أميروتصعوأفحكدالطلئكباغالبممبوبهىذاصجتضوطاذسآدالبهيالاذكاشاتحواما
لعاثقحماأبىهريرةوقاددالشجاننايافيىوالحلتجنواكؤثوهمأأعطوهالشرقالىوجنىش

شالناوالتفمتاليموسماتهااتعصلىارصونبرلىيىكشؤأيةوثععااشكأصسىمارأيشيا
ورلمقراشيهنقغأالهانلىفالامنحسنأ

أياقىاظذلأشمايصيىااثثقبنشطالقفععلبخطبكليادأخيميهىسعيداأباشبنكشب
خيكلمحةاكتاتحاقايعزلةادالراقا

متنضابناخوعدوهـنشفاألضبالاصالشكل
طلقهالهوفدقيلرحمناعبدلتجتاعهوقال

نائمأصلوالماعزمقياداوداالمطلمهايعهرن
لعظائماحدندمحاههزلفأحهمببتأهلقىفراانو

شئعلىنمبئقاطبنةننقايمكالفارسقماةالمحايصالادطارشبئبهاؤشوماأذخالمهذفايابعضهـم
فهاطومنفرصتىيصيونلناساوجلالقامةاعنافكالمؤففينتممفقعدوأصأاطوامى

ادالحرتكتبأصيدبهتظكبزعبدالتبنللرحمئوودعبخزلهالنمصالملدبهتبشذفبلغ
فيتوقالفجرلمابهرتادااةطوااالنضقتهوافغالظططتئثةالحالقدويلذأشكت

عناوأهالرصااصباىسشطشولكئبأنأربلم

طالوحالحلاينىرعليماالبدليلةوجهارأيتها

هالاوالجالصاطشالمزبهوسلوجهاوجهها

رفالوضلقاكالجاالآتهحينفاطاشحندا
تحالالهنابدتفافاعنهاانشبئالجالكسن

اعليفافلشفلالماأريدائيمةظالوهأجمرعلىفيلحرثاليهااأرسلمكةلىولماندمتممائقاا
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هاوبغالخهالىظدلمرتأذناكأحالنااذفاالصااللتيضلغريرسواالعليئأذنشثن
ليهاونيمنوالحرابعسغاشومصكبيضلغرا

غدهاعاجلاشللطاياسدداوقلتممافرآ

هااالإلكضناعلى01ضلصعلنااال

الجالعندتمبناكتهاآسبابوص
انحفعنمفاصثطنمشيأفالتدأهليلغريضاثملههـشبااطيدعنحفالكظاقرأشا

لنعركهاعلىوأنفولاترأناالأردنايسدداوالامافلنااننموااللشكاللنعراذابغنى

أبضاءنجهـحاالحرثقرلفغناهااشؤوفاوأوابفآثشررهموأمشلمفاخمت
مجفأحدؤاممافالقلببعدغدالنبأنزعما

دموعهاتكفاناحهشللبنهمسنذأجذينواله

تنمرفصحنينكأفال3سممموكهاودقالهاو
صضفالبينوشدصأشضبناتشكوولكوما

تفاميالوحياتفإصيدئلنحرفقالاذاتغنيىأنكههأعسأعلبكحكقىيضعائتإغرفقالل

حعربىبئفواالفىهااشمرغرهـناصلضنفاثمالبكمتآالشرر

ياوجمزاذالنهاجاللضجربناامعأجعنل
تضيناوالبابلنقالعيثالمنهالجكهاواتكآبهعت
ديناتقضولمطائالاخلءحمهلهاواستقاتفتوت

عليناالحمتثترأصلتألملمامكةبرمقلتولقد
عبنارسااللزلسلالنكأراتمبارخولاأنم

لياايأدلقدتاطفتحتىحنارسيضبىأالبنوماوينالئبئانمفايضغرنشهـاأاشفاثمكتفف
لرتايقيهاهذاأنالغريضعنعرسألوقدكانتتكوئيدنارغبضنيكلمحاينالوفاعكواالرسالى

ثوهمنآالعائتفرشنجالوأمسالفىرهمآالهبهسةمفلذغنامىمذكراشأبلغهاالاز

وكتاوصنلملاعبدوجةيضورنجمعاولنشبزعانكةفاقىعندهامنأكريفرانمرقاىأض
فليمقلغراالقمالهاممافيبهمحلهنفالتبضالغرذاثاريهاالالقاتانمالسنفدجمش

أرهاتههثففطشملمبماغنيابهالخضىبرفأفحصتصكيهالفشالىاعىوسأدتىقصثضكللستخ
عيافالبطوقدائهميخالمجاصلممحكشابنصنممفحرصةتىفاولهامذكانملدفغنيتها

صشقدوجبااايهوحقلكراعلىامتهىألكلثلفيفولهاأ

الفربااقورطاالاليكفىماغىةغيرفوىالبيتالربة

الطنباظاصهامناليبميالكلبأنديةاتضجاثلمجألتئفى

اقباهخيئمعلىباتسىةواحلىغيرفيهاالجالث
فغنيتهافغنىيضغرلقكوجبتجقفدهىوللفقاقا

ظمالهووقرتتنابسرلمجتااكرتيادهرقد



دفآيظقسلىشأماصطضلهضاعطياداوصد مسيالحكميأللدلمهر
ؤيخلبالشدرهمنجسفاشلهوأمكمقعندناونجزلسملثنضيعواشنعطيئانصا
دبمئلفاعلقحهعليمافأخبرتيوقحمتضابنوأتيالحرثقالاللطافالنمنوغيرذيةعد
فلذنمرفماصدسادفلدكاالفابيشوأعلتمبهبرممنجأالافأتيتادبمجيعاأمىما

تالىعيوجملمهماناطأبهلوهعايينثعاتكةعائنقونظرقمنقمننصرفبخظاماجمئلما
الطلاجمعاكنشلناأرتعتوماأبنادوهوأميرمكةرثانيءوبالمزلة
مكةيصناجلراأفبلأينلشممىضقاطدئئقبتعاعلىفدخلمكةلمديخحنلمحاقادقددفدم

منقالأينلممنفضادلحرثاسلحضلمكةلىظاعاداأالثتصاهمرالمجؤلمافقالتمغافعل
عرابالامافعلاخدقادقانساكاففيهاذقالنمقالطكئثقبفتطثخلتحلىفهلقاللمدينةا
وكتبرقعة51يهاهذاحدادلطربمكسملتولحهداصلهالراايهاوالصهذااللحرشغعداقا

ايهافهاا

كننامترلنقفاالفىمنزلناأيهنكلناثنكشيسأ

ارمنابلنبوواليشتاطعترهايمتهصفاالعيشاذفلبى

فىتاطمنكمحلاذكنأعزك3اليئديلتزبىلمالهوىقي
أوقدفالتفيكافقاأصمعكصىافنىالهافقابغلنيرعلىوهىئشفبهكةحعشمالمجرأبىعريقى
هانثدفوقفشفانمقالفاشفلت

حرجماأشتشركمياالشهبىشهـلالثهباياردقالبغلة
ناخربطدلئضخازثتعابوعشأئلنتبحاتقا

فقدعنيتناجمابعدفافانءنعالجحملتنانحيظاقايهنت

جاوماظغمندأ3ممافدفعلحاهـآسطيعص

حاوفىقلبىمنحبكاجالالجحجالفكاجالفقك
اوالثهـمنابانامنزمممذبسربهشىحنابتوالرأمحا
نححفطلخطاباأبانحيرننصتدكأكتعنهئلهابخاضت

عوفاقوشيهتدارواشلأطلضحناشبغلتهاوسلرتنمبقماعنيناطرفقحقطلكاضالوربافظ
ذللثلمديختقالمافمؤشاواقضيشجهاحئماأنديتعرعق

اقلهمتبثاوطىاواءترظمحصهوىانممى

لرنعاودشافاباذكرتطافتاونشالثهبا

مكئرشيدأميفاكروطافلبىاطصثأباإل

خهناليهاعىقلبىشكتالهانظرةعيىنظرت
نضأوأجنأقتلأنغيرهاأصببمافوقليسصب

لمننوراياكم



صلهاظ11نهقصيديهارمايفاشعاأومن
أجنامانمفهقدمشكينارهينامعىمناضلبأسى

عنابالمديخةاالرنازحغصافدقذافينضىؤفمصا

لمهنااقلبلانهانرومهاامليتعحظىكطرفقا

أهلعلظنفبنشطالقوكنأكالنوآىبيشاابايطوسربيعةأبننجاعقالنىغاالعاجاونقل
ريةايمببهافبحثخاسأنهافدوقعشنصعكفبهالآلهاورأتسضلهلركنايدقىوهىدهرها
صالمايقانرإالمانمااللباردمماألنيهثبمقافانصذاهبرتفلوالاتهـتاااضقعدللهاوقا

فيهاوفاالخيراليقيالعدبنلهالوقولى
حماهاإيالقلبفىسعندالتيربنلعائتا

رباهامهليودبروضنلبىلتيىاصاكرفىيذ
شتباهااليوماأرقطفلمقئبىيراعوعفقات
هاوشابثبهكشووأنبساقئمتبنخمقسوى
يداهاعطلوالبعاريةعاسوديستعلللوأنك

كساهافدأسملمننناعلىتدقوهىوانفنهيرأفزح
هاكفاالفشبهقدماسبودتكلفلمالنعدشوا

غلبتزماهاصيةاخلمقكاهاأاذاأظل
مدحاهاأخثىيتأسوفدتسرىفودااكتبيت

انمليقذفنوااصبنكتيمؤماللهههـمهإلمفتىأبلغهاكأتيمنتيانذنجلغأصعاراكنصةفيهاالفى
فاعلحبعةرائيعربنالىهلمعيدابنةحللىبكرووولمأكثىونغفلىامظابناتنابابنزوم

فمدنهصهااعنالثفاوكنىبعدذقالنماثحرأكرهاأذتمالدالهمفقاللفموأخبرومبهابلغهم

مخدالمملللىلقاانلاقلاشفداشالبنتطإلام
أوخراشباالركنتطناحنزتاياذيدرىاللعاقاأمى

دقيرصونتكرعواهاوبتعرضهاحووبطواطجصببعائنقأإلالعرطواينل
فقالكرهقإفاسئيئءلهدااتملقدكنتانحأماوافقااأئظرالجارسافرةنروهىفقهاال

شحلىمنجبوهالفاذكرهاوأؤيماممفتانى

عقربوالاأيااشبهابمبمرفقلشلتنصمالنسا

خئبلقلعاحكدهالليمؤجهتفلنحيناككثن
ومكذبصلتبنابقلوفلدلزعنأنظرأفبلت

مريهبالجارعشيةقىىادصهوفاتمثىفلقيتها

معيئىافحواليافمهاالناظرينغزاجعثى

امجلبلبنهاسكلحجلبتأرضهاوكاحهامىالتىا



يخنيضلغروعنمالقرضياشوكيرهناةكاونسامأهيإلوأخااللتراطتىطثثقنتلماجمكا
دةجعواثهالنجىلمىشغدأعتخهاكااطافبهسوتوأنشالنسوخليهافامىاالفد

ظلعاريهنجوالتصعمجضصاباببايضاخرادنتسةشبماالعاأصماهاجماريتهاوهعهاو

أناببارحالماففاخاقلووذهبئكأغفكالهعائنغتلنمننصيبىالغريمفايفقاللطاتوا
يلبثعريغنىفعدواكرايمقبنتكرخهامخهفامجخذواأبابهاهن

بعيدرهافالمزاوضطقؤعيددمؤاافاليلىتذكرت

نكمأعاؤهالتمخكتظالهأتهلاوضدفسكزلحيالشبالببيذالهدايلكمشوافقا
فغناهاحمتمكثئوكذاكذافالثنضمىصؤالئفتيتىالمانانمماجهالهتأهسباشياعشدش

يرششعر

اجندحجهاو3أشلومالىاصبخطرشالدييلىومارلتعئ

الضغاشعلىلىوتحملضغينةاقوليسلىوأحمل

ذيهأعلتحديشاتموهلاالسكبفقاتسمقاليقامظزلتوصدونضىوشماماعدلشدفقا

هبيردنجاهأنابمافاذثفلشصمداقالأندلثسحبىاعئنقلنمفالذكيضلغرالسأصلبيتيئا
صوضعتيدىصتقداصعبىادنحالىفقاالنصرذهبتفكهـبءوالناسسسريرط

ظادخلطمقتبعتهبنىارحوجيكيفتوخهضتمقلياللجلستخفاتبحىذااقانمافقهصعلى
نمععطلةالودثىااالمسبعضرأيتهاجلهفاذاندخلشمحهادخفقللاتفاكشالحاال

أنانالاثصيرياصكإشبىاضصفضااريفتدضاذافباالنصريوأبأهيفكرضاحركة

ضاالادصفرضىأناجمصبجناربيرفاناالجلةجمفوؤحعوصادةعلىصحدتتجلمى
صحبحعيوءاثتقففالامخهأحهلطقطكنأرزولمةالةطالأنابعائنشنتفافا

البنتادلميزسكالننةنساقلنصميدةهىدمنقالتمااالميراأصعنمفقلتذهنعرشهلإضسي
وهمالمتقدألابيتين1طرشاربذييوساناتمنلئاعرمهاليقوىاليالهؤهالولكنفال
قالظارآفشكلمساصريمفىعلىاسهوجماخوانادلعتىفالكشانجتفشمفاضفتافالئم
فاتناشقطفامئلرأبشالهـلفقافىافخمفاصنىامىمحعوضحتميدىفدوتنصىاد

يتثبهارألصؤقالقلتالخلناكأدرأمتدفالتهالوا

تجلهكلصرناهذامنالغيمييننتكطبحلمحصركااشناكأشطباعهميةارواهذهفيظهرمن
أشصذاويزعونغرقكللهنلفضلامئأثشثللناارأشاظهـكافونالذينلناجاالكىءاناا

الكبراخماهوا

ثينآالشرههؤلموأعطعكثئوتنقالأسفرستالتسيفىالتفاقالالحريثدبقيةارجعنا

ظرةلقصارثياباوعرتانيءوشحرهمآبخرةاضرمااخدبمثلأنصرشومئؤخاؤبافا
ةطدبنتئنةعامن

ظملاىيهوأختحولعاازينعلىبنابافرعدابهتقااابنشعيةالنبوثكاثئق

لنارأدخلتافثنلدجصكزتوتحنهاارضولققطنتشولجاهداخابدالعاالمناوىكتئاقال
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فنتو1لتصثنهاسنقهماتشرضانعذبىتوصدوأفولالناأهلعلىطوفبهلكواالتغفق

بهاويتبركونصريعتقدونثوأهلبمصروقبرهايزلرميالنشبناحيمالاوشباحمهالمعرادالمئ
صهلحدبنكأأخذالبيالماماكنلتاادشرضىااجعفرالعاشوكشابحارهامفامبنإلرخهاوس

كمذهبمانحولرهريوهوااتهخوعروقوعطاليؤالالصذيرضىألمجبكرابنعدبن3لغااوجدمالمه
ثامةانعة11

لفرطبيةاأحمبنتئةهـكال

وكنتمرابطاللهاعالوفهماوأدلجوفصاحقومنلسثنشابكزمماغامنانجحباشلمقال

تكنبالمصاحصوماتتفلظطشسضوحاجةاهلنمرصقاوتحاطبماالندلىملحكتمد

ئبحاثبفماخهاوكاامناالمقرببوئدعلرية004اسنةخوفاوبمؤجتتزعذالعلم

أبىبهنالمنصوربناثطفراعلىودخلحأشعرمنمبانرخهاايلوعهاالطبببمالتبأبءاأوا
رمخكولمنبدوببنعا

والبرحشمعالمجتتلديدماشفيهلهااكأ
هوطالعصسيدنومماعلىايألدافقد

البنهدألشرفتالحسماوهالالجيادثؤفت

كقأسوضرلعلياارياقدكتهيخيبثبلوبهف

لجنكبمالياكلامننحسثاميلرفسصشزا

ردالجدفكماالبنازكاخيرآللكالمسافأنغ

لمجوليدلكطاصوخكم3خولبابهرأكل
ليهاشضمغكتبماعكنلنراوخطبهابعض

حدأهرمحشرظطولاةقىثأرتضىحنغيياا

أسدعنغاقسمىأوالياحبألثلمأخترذكأؤآل

لستغيةاالمنصودبهلعنىاعبدفيحمدبننخلىئفعا

يىتدرشحلقنديشوفاطروصونلهلباياشواوالصروالوتعاكملىملةكنللمفكال

دئتعدهمانوىاللمردااالماهـانحاشبازوعنشاهـالديننجمالحافماعزوسمعت

وعفةنشاوساانهاعفطوارهلقتأفااصامبهعوفهاوعيهاناااننفعوا

اهاىابيابهشبهادااعدبهكلبلنتثئةعا

ثامدتادابىمحمدبئبهوسا

وورىلجاروشبالعصرالصراطظكلاخارامحعحمعتبدئقلمحدثينلحنبليقسيدفالصالحيفاا
ماملاوكانشهقفنعاليمرريثاطآضعرهابعنفردتعديدقوالمهاكتباجمروفرأبئاطافظاعنها

ئةثمكانتطحيعكبرجداحتشكلنآضشبهنتاسشللىشيأنامااومنلجنبالتعليملينقا

افي



ئنضذمبمققىفيتكالوفاحهامائقسنةوبينأيضاحلعلجاربابهنابمااكلنحدضمن
تليهالحالحيترحمقفنحتاود618سنة

عيقباابهسفمحاحمدبهأضوئشضا

غةبالوحلتهاباتجاهادلجاامنوجههكلىوعنقلةعاةلبيكلنشضاعرتمعبومحقفاصنلفاثيبة

ررفئالموربنبينئثصذلعارفونيألنطأبههكليماوافاراغبننجعلتهابغيقممةايعرب
كلالدلمجوصليفقارصانبأخهافاضانابلىاوقدوصفهاعبدالغىالجاهلينبينءاصلناعن

وقدهفالنرفلواوصلحبهالعضعاحدبربةبنهالماالعلوااووصفهاغرصنمكى

فاالحوراصعيللديخاوالحقاجالعصرهامئلمثايخلخىبعلىيعروصقووالفقعواحضرشا

كئيرمناخلقشضؤقاوماالميساانأخذعنهاجماوقطوىوالديهاقكليالمحلو

تهاصلىلنبىايفهـهامولدجليلتاونلطائفهبخويةنحالمدانحاإخبداششرواهادالطايبين
برفوفاظاالنريعنابنامالملذانحجسشحرهاقولهاومنوالنزظماكفرازرعلىاضتهلمومسمع

وهماابييمئالثعهااكيرامملشيدمفولدجمتلش
مطيعهألواالناباهصسلطاننايقوقجسرفي

يعهأضرادروبالمرماوأالبرلحعيتامجازا

عوامالغزنحابديعاشعرهاوكناروتاروشوئحنهارأغتهانبالسحررأمناقحباطو
خاقامنعياجكمئبدانعنئتحالقطلملاظعنها

فاصترفاصاكلرياتجهـيلاخلفستزجمعاودغدانجم
جمقرساسابنثلمىاجعانجهاعلىوفاقتاربهتلذكرهاصارتاابليعيايدخهانظمهاقومن

ظمتهاعدمينمدعاالمبينحمتبابديعولهامحليهنئرحالعرفانوذوأهااللبدبع
متلكلماشرشراوانسطمللضاظالقفابغحنوحتحيقعدمجماتعبهنلديناببعيخقىمنمال
ثىاانورثحقلمقصومخئبقدرالطلققواالمكنلساشالبياننحتصرأسفرتحفيمكنثرح
طهارالناوذختىبواكالقمسيدقباااياكلىنالبديعةافلمعااحسنمنفيهاوفهالمامجر

همتهاجرعلولمتراافضل

اتمنعالىارحمهالتفا

رجمااآملرحمنابسبمإ

يصنعحوصارفيعسالمقاالفواقبمزرذكزومجلىيميعبعقيمدعاالفهامجياداالحدلتمكللى
كأاكاعنقوليؤجمزالهاالسىالبالغقبزدماهرصزصابنصعشسنااطهرسيرتهـببهالببا

الومترقمرمقرريخلعظيمارصلوباعاحصامصائمموآيأللهؤنالفاوهؤبسعمفاته

البراثمأويقالخصصومشرعلعظيماخلكمحلىاشناوجوكبااعطرأرجاوذكرهصبينفلرفيح
كللهافاءصطفااكلبمغرالمفردلمطلقشفطأيتألطنابمومطلقالنكربموجالئليلا

وأنهدوالعياتمبراتماليهوتمالمزيعنءواحماشواثماندبينحمدامجمعوححدمئل



ث

أاالبدالىناشالعرفانبلظالكفلةنهادقشافعضاتصاالاللممدثثربفهحدهاتماأشالال
اقمكلبصلىوحبيبوخليلعلحبدمولميلهارارينجاةوعنايهوشاوأشهدألضمبدأسثيان

تهامداداستوادلبطادوأوتقتضىتهصالبنفانسقفىوأحبافيونوعالقتصلىوصم

وعلىأمدياخىةوالامدداليخقطعصالةصطاوءونعفنابهائملامابكلراحهالقبؤخغ
تسلياسمليناصاواومابموآلوعلىوصبهأبهيم3اوعلىيبياموالمرسايناالبهيع
طنكرعزم

علىمبنيةالبيانمنقحقبهنيسالمقالطباحشاهدةذاشفناعقصيدقمادرقكندفهدهو

منهطلقةجمبماالشفبعاطساميصدحوجؤالبديعسافرخكنورضعاناللهمنتفوىأسل
امعتماالئدالنبوإلتالقطبينؤمواالبداحأنقاحلطوامثزاالؤاحدسييقيود

تابىفظبعدكمنعارشاللهاالمينامدالمبننبيمغتاالشاأهلومحدةانحا
صدالنوعتبعدكلأذصأوزرهعندالمستفيدفووتفممواردهجمطايروتحااصهاشيئ

واجبأخلوالاالضملىبيللئحموأخكهشاليهشمفاشندكاعليوافرشاهدهبنتا

زفعلتمأاعدأذنفماخأسيمهاعلىاشتاحامنلمؤلالبطااففعاشمقصدلبداحلىوأنب
بملكرهمااصفواخاعاوعاحمهيمويملىأنالمنفعاوجيهشبرفعهابرجماضدحومن

صاهةلنيلنابىوأنلعظيم41فضظعنوفوالطألىثخا1ولمنولنريوالحباقالوووسيمازر
وسبازاالتصالاوصالمناعمنبالايخطياخاعلىومااالقالضهاومجقسكليهالممدوعلليه

وعليهالتمأتهدومنيحيمرؤدكريمجانهنالعفووارولامافيقواالتالاودوا
بخبعلبمؤكلشااليمأنهباااقىفيتىوأعتد

يامحتالمطم

كللعملعثاقاةأصحزصأكاربحصلممطلعنى
ما1لالمذةلجناسا

يخممتهمربعذلارطواجمارعمقلىجرصعالأقول
لمحرفاالجناس

حهمبشرصهمروحأجدواهاوصروصكسماشاإللهوى
اشؤشلخلىا

ثثطبهدلمحلمنععبرافلمقتقعدممنطلطالونجكلق
المركبالجناس

لقدماأهلهاعنشلرجئتصلعاممظشأبمرتحكيناكاسعد
والمطلالمصفابخاس

عهمواشليهمطويلععلىطالعنآتتمفغ
الخافاالجناس

ألمىابحباشهـموبالمتناقأملىنتهىبزاربقمأ



ك

عقالالالجناس

فياسقىعبرىفةزاثودعالالأممسبوصسناجالعل

ىفكاسلنلدسا

شيهىيخسحئوضنىسهوتلفىلووشواأصسنظنى
نعىاالجناس

الجاهمقلبىالىلغاماطخوأبىغامصىاصحسدأ
المناقضة

ضهرهمرتمطملبداأضردبشمباسحراقلتسمياف
ارجوع

رسصرجوعالومحرسعنبلاشوسباالاعئرجوحفىسا
الستدالكا

قنرتلفاصنعلىلكنعطفدؤنضاليعطفهمرج
قتلمطاةا

أمفملوجدالكرشوقاوعزأقلقنىافيهغياادحهالهان
لاث

ثبمايدفىاجودلولمحاامناالنحفقلشهسلكالذلر

الحهماكهـا

النمالىبححدأصسحففيصغالفحاواقحيتعذاتنى
ضعارةا

يماللصعلصصئاوعيوناطوسطررةمغبالحلؤوناساطكي
افالردال

تسملمبغيرالغرسيمولىكقلتاصهدابجفونولى
الفحتانا

احزهمأناصكأذدالنلباتلذوظبااجامهااالسدخهاش
رلنعاقااعي

مبتسمءتلقامنالبرقوأومضبدوالبدرصوااضىاس1أفر
مسهعمالمجالمز

عوشحتثخوأوالاقحدفاجذصغاشيماونىاذأصىل
المغإلة

لتكرهمويطيىاهنيطرفيلعذلصارشلذكرهم

كلثخراحامةثسلو
العدمالىمنلىصبااالخليعبدكهليىثايفئبلغشدا



الوشيع

الميوانسغالفاضبنامجكىئويأبككطد
الماجة

عهلكنرمنفممللغاقلتااقامايطاوعىارعيكلفلشقاافا
اقيالبالموجبا

شىففالبرئئاينستقايقفىسليشفقلشالصبرقاوا

التهح

دلمالغئاكطىماالصعاذابدافسوشزىأنشمعنورياعاذلى
ربةالا

خنىمنلساالنواللؤالىتجزبهأنويخثىعظأبىمت
ضرسالمثل

لمهفىكىاوجهبعينكىقىىنعأذاللهااالمورعلىأبر
النزاهه

النممعدودمناذأفتحندىأشههتببانىمئالثذمعن
رفااهلتجا

الماحنرلمجمنأمرضدكأعإبعىلطرفصنكاأكأكالجهل
لجذايرادبهافثلهزلا

صمعنلئفىفسسنحاليكومعنرةكلذلىنفدأتعبت
البسط

صافظانىجدىكاشاكوالاشثزنىسامايوعنشوقلعذا

التورية

نقهمالشططعزشجميعثجهملىعنلصبراتسومئ
اشمديا

بعديوواستطعاشاهدتفاذاحهموشاهدإإلعذود

سنعبالبضيلالما

برمفهموصيهالمالممنلنانافرععزفنالأائئ
والمعئالظاتا

لمالنوقمعنالعلبلتعالبهاصفاكرباكمكمىغمالوا

هـايتغوب

أدممنيجدشنمكلقلأجبثنكنراعدأطربمآبسطص

ماجالدثا
منبمفىنهمصعلباعقحأعربنهمجاقيأعدأ



امالسحدا

لغيرصميهمابهأفوولممفهؤكزاالسرمئواستهطنوا
المتابلة

ممحلمنبقربوصلفعايبرارهمصلببعدعكاصدابدا
وزنالالمعااافتأ

القدميربىمنيزللمهوصأربغيرهمقلىاحجة

آلوزن1المحئلتأ
هـملصاحكنأصلحهفلششبهأحزواوالهمشمحتاني

البداعا

ماوى6ءلىدالياشثادمحوءممنهجؤوحلىبتهـلحلوا
راخضرا

حنهمءالالمنفياباحميىكلفاتحنغاألفحمسجقاكمابم
بهوجواماقىاى

دمانلىلةمنلهماشاألكادحاتالىصنالمعالىهكأالمكت

ابياناصن

ثبهرصقكلزخبعكنبماضلهمفومنكروفمبفضا

ماحآئوفار
الجالظلىرتههمطورحثنمنالرهمآثتمذابسيقوأ

طزا

حكبىاقرىاوأقروافىمبقربمممالةلياساوبسونىوأ
داالسضطر

ضهمنيحنىامفاةفوناصمفزخببمنيهاجنىوخؤلى

باخأدثاجمكلهذثلاى
واليمعالقاالوعتكرميمعالتباالحساشتدلءعاهم

نحامالا

ضسحغيراتصالبمنهمهامخههباحليلحائدءولى
ختشرا

مبرصالهواصادنيبقامبهالمتهاميمقانحرورةقاو
أخفالتالا

فيوالتلتضخهموانرحبهخيتايهـبقلبىاح
الخاسا

ممباكأتسواالعليولافىاكهنزللمبىشوتحوطالقد

رالمننيرا83
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باالفظللنظاتأب

بثلنغكلىوهلاوفاةقلبمتظمحالىهلفدسشعرى
خعرارأ

غيرمنهمحدرزاسئظونةصادصدشكأهمنم
المناسبه

يلنوفاهمعننهمعنمضلهفوعنهمشاعنبمروهمعن
قلفاصن

ظهىحلكغوموردحتمماهوجتمنجهدهمسادوا
الحبهازا

كاعنايتءبواناالاتتعداالسعادواجىإلمحداشسا
تهيما

اضممنالجرعافىءصقاهاسمنحطظءاوعساكدقاعةعزج
خبهريرا

دمفاموطأوفبلالمغاملدىمموقفاسالسالبمعلىواقصد

يئال

وجدمبهمافىولؤاسألالسنتمهىتافغادبذاكف
ذفلىا

اقدماحطخهمناالعااتعلوممبةشراالؤاالدهناشدته

االفخباسا

بالكلماراشينوالنخفائخلمورحضرخيمناطلكريمائا
ناالدرا

زأكيرمقتممممنكوالتدعواالصسانبززهمالحسنوناهد
يةالنى

مهـبخطاماغاالوإالصىانمعاهماوجوهبنلعنوالبصتك
ناصاال

كهمتهاخاقخبرحمىأتو3لغراموالاقالماناالجسالمفاهم
االطر

فتيفالكرمأيركطجذءفىهرا3أجمالذبجاكبنصدالمصطفى
رالةيهر

اوافرالعظمابنظماوأفرااافرالحغنجااامنمدفرااوا

اليهلى

اصلمكواالوفلاللهاخارأحمدنلتالخموصاالمرتمى



رتيب11

كأجوانيمفلمقلوؤلوعبرهاششضعواانجيينيخا
طاطسبما

لنسحباصضابامنفرهمالعاصبامأزكفحاهمأشا
اصهالررار

تجهمنصلداالكيرهانعالشرفابالفابالمنادىطه
الممانلة

مبالخاقهدايتهعتتجلمعزتجاللته
مقالخاا

حكمياشمىاالمحثمشمدحهالشلتلسلكأمىبحنأعظم
اعاليدا

وإشمركاتلىقالمجتوسينمنتبةعيعزعنففلهانجا
ثحشطرة31

فلمالهوخصعمبانمتهىأويمبهااأوحىالتصنتبلىك
يراضفا

لكلماتهـباالينالباؤيفابىوتهشبهالدفاببانفاي
التوسيحث

واممرماقصيصاممناحبمهينارالنفالونالالد
لعنواناو

طينابصدايمموآمقدماهضاعنتنياكلأتى
ثيماطتا

بمصالغاهيويرسمحثرهملخلقايضميثالوا
طقمباليكلىاطكأقحى

محثرهومعاالنسيرالمجدقاورةصشأهينرالمجد
ءءفااالخ

بمبكلنهسلتشبىبثرامحبفياانيااشافوالمجزات
نوييداى

فاعتصماللهلوهوجمبذللهوليسومجلوواليبلىيشلى
التفصيل

لطاهراليماجزطهصرمنوراماحىطءلذىقل
المعارلمحةر

بفمالكنفرثصاومدماخهبالسراحةأعقبت



03

نفسما

صالظمشئوهدانولبعداالممقألضبأطاعاهشبزانوا
مانفعالجعى

دماهداودهـدرم4فكالندضةفاصقمبحياممنالا

الجع

والحكموايحكمالخالمحالخاقمماثلعنتساىصنفريد

فلبا

فاعلماشثسءوضياورهمنممعتبمماللبدراعلهاب
فاتاشجق

قدمفيرصفيقاجهـهادسيدسخدكتبصئأعظم
رالتضط

ماشنمبراباعنمبرابابهلمقعكلكاالخلىتقباط
حاصا

كللىمنتظمبثبتسيعوبالبنرحتممختنمالبذل
الرصيع

حكممنالنبيانعداالمىبالحكمالفرقانلمجدازكر
لنضرواالا

دااليماتةىوهتهذاورإخسيرتهسحنوانصورتهبهال
قكروا

أوصافممنافاببعفهمنححصورقاضالنالحبهاحراغداوو
كيوا

ارمبافىكيىرتشاذاسبقتسنكلوذلمه
كةالمبا

كللعلمرالعغلؤمووصفهيضنعفالتتافلعنعال
االتساع

ماانهاصسننوصلمبة2مفاعهنصكلا
التنماقا

دالفلمنمدحمقمناأللمقمانضبثادس

يقضنراخخا

الظلمطكواوجهكبفومجلىبصرلىءبزعسكلهعى

اشبيها

العظمملشانعالىكايبدرططلعتهقلتمنيلثموكن



م

التفريئ

همىالجمألزراوغيثيههمىآونةلغيفلشالغيثهوقاو

النسامقا

خغنميحيرشبمضشدفدتمنيمتأمااهماايعطى
كاالص

جكمنكنامنقرمراننوراالنفيرءعالالحصالنور

التاخ
االمصدافبعضنجطرهـفتحلمىالجاللط

احكلدىلمذهباا

دمأمامنجادباالميخالهرخهحمنامنياطهد

كاماال

ركمامنصاراضغانىباحبىئكىءمااالتالاورىكحبهكوث

توجها

لندىىنصناواشلباةغسدمنعجىدتجر

شديدا

ماكمناوفامورؤافلةادباوفادعانئكرارفا
الضزئة

هحمبالمحزكثاىجالكعنأرمفلمبلغضملىصتصهم
ضاحالشاص

هموابستنانىمنافضلاالءزواطعدحمنواسقنئمبالمدحفزوا

االستتباع

ذعدداامظاراظوالحاداهمليرمنالمالبذلفضذالا

ابالمجواالاا

بابهرمثصالفاضروبسلبوتعماوهبواابفمليبونال
تدبىا

والنيميفعلاضبإلمابعخ3ربلبياحمرسوداؤهاخ
بيئنشيئينتنمبيه

الظمشششدورخالحننعانانحبهاخكلكم
بهصايت

عمستثنالكلاعلىفىلمهمااوعهماومافلتاالجمه
ةلمساواا

اليححبهديهمملتهلمحافقمطالأصىالمجعهفاهم
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حبهابهباكلانفى

الممواباللمافقىواليشينمرصفومثنمنهمابماليمق
لمفلىثالمالمؤجمح

ذوالقلمفبسخايفتمالصذيقتمهمئصيصفازوابابق
نمالمدعمعرمقا

لدمؤرواليطابارفدشا3اأشأليضاسهيفيهمثكي
واجزالا

انقماشمنبهوضخيفىألدشبهفيذشأخفحسااط
خخمرا

أرمالننواالوباشئيهرمامىىادتوالط
الغرائد

نمادمنعطاوبل4زوفاسشبراالئاهشاربم
براعتالمطل

الكرمسدعؤادوأنشأكرمفيفكرحمسؤفىلاركرمايا
العضد

نحسخغبرفهنافأجمابه3مجنصرمعفىاإأنكببئ
اشامحن

نحتتىاليكاستانفوالتزكثنهيوصوامدحجدك

افهمادلعلمامانكضقطاوهـيمااالوقحسنغعرهمنايأشمتيدةيدةالقءصيغتاا
اللءالنائمةوطنظماعنسألهاسائلبدوزرويذيسأحلوشرعةطالحع

ناغلىشرصالحبآسلمهاااأافرالصدإصآ
هغلابكالفاوبعلهامسبهلفضت

اعجثانادمهلىءعضتكرهنأبمرضفاس

اأمكنمنماخورةعخدخمقةاشافهـل
ءبةفابدحهةخمكدانأجا

كلنادمهاهلماالهلالأالمهاجمهملكهصقالت
ناغحقدنكاكأاعئداأخبرومااأنقالعافا

المهغهالفىنكنامااخرهااطقالضمافىا
اتالذاكفىمأصرةأنافتونقالالطلا

4هـطوهـلااللمةظئءأشرزطفادوالحش

ءممةخكهـاهذهـفىوقىفتأالفالدواط

تحتمفاكمنالنهضتهلنلهاايئ



واسعهالتمرحمةرحمهاحجتانالعائرالقرنققدؤفيت

ارفاىصيملسيدعبدأالنتثنةكا

سطعمنرثعصوففتاالأأعاظمنتعتحىوكاكاطرخلىامحمتضصةظاللهأمنشثا
كتأرثقصنانطالأعطاداللهاشالواااضالنسافقااروافىصدونيتءالداروانفقرا

جمنلالقمكنفكنءاضضراختحلتمةفرفعلتكطاباطعإصيدتناءلهالنسااشافقافياهمءهؤال
1وقلىعحكرأسصفعبلاذيالهوفالمحدلديهتاسيد11أخوهامكذكروالوجدفثهناك

اعليوماكههمفرصعماوليةناةمىلقومافرمقعاهافمنعلاأفاصقممالناسامحفلننحق
تصفاارضىباركاودننتبهثمهدها536بغدادسنةؤفيباالعبيدففى

تكلورشفحدوربهأتسكالعيالبابنشاعصتتءعاى

اطفراالفىاالدسوطىيقأفاوترفشلكرقناشةباهرةبارتيعاقلىةمحماضألأديبة
الارباللومخهـسنمحنداضهافأفدوفافشدالةبهاهاباللغاتنللقصلمحربالغاتفىوتحاشبس

وقدأخنستخياينبهاالالواتتركالوالثمتطواتدحتامثاالنثاداالأهيزصانهابينهـصوقفدرة
علىاماهرةعماواالدبالمالتالعصرذاصالدبائوسارتحنتهاوأنسالىا

جلفلثحرحدالماللغمصوصقووالعرالفاأكئرميلهاوممحهاأوببنأفاضلأساتذة

ياصياهاوا4معتناالصكيةحقالهـرقوالخهاابكدية531شنغولدكمرهاءنماءيرهامن
فيصطراتعاجمهالغنالىهاوابادرتأيهاوجدهابينتوفتمهدهابساحاانطولىولماليهورباشا

اجاورقلقراهاهاتعمغوعصحعلبلهـماللذرهاكرمأفتكاطيماشاآلهاواستحضرت
احماباضورعاطخهاغنحهاعنممنشوالدوعاهابثماركافهـاحخالامنلميلامنهاهذاوقدعلم
محيهتفرسوراتانالحاهواأوااللاسوارانضالمىطرينشدادهىامحدتحلموحبهبرها

لمجمبااىدهماءالساتذةامنشااأترلمجوأحضثااقرااافىلهامعيمافاندللخهادابضخبها
صرفايعاهامحمأفدكالرجافكدليلىافىاالفمواسلىشالاخاانالهاتىأفندمححؤ

أضععهاديةلكبماالداسمطالعقاسهاقضننيفالنرلشالغانربعدمالعولللذلفارسية

رولماطفهااخمايموصلواانثبحهاتااشلحافؤداالكةحدهابشششصريةااالالوبن
ءافساامنتذقكروضيينأسااهانأنلحهـاواغيرهاألىاعابقهايسمبتكرقاصحتهاضبهودبمعانقر

تهأصيدسدااابنسوفىدوأالسودبكءريصدالتاجهامنذلمارشثااتماوفبلديجاتا

هجرية1731لححةفىممنوذثإثتانثتساببتااهنطأفندمحاثصسالححبوركادب

كارزقتخصوعالهرومالمنزلتدبيرالىالتمواثصتعلرنثاللعقيلمطااقتصتعكنوهناالضا

تلدفىوكاتمنزاهالينمااقشافأسكلهاؤصيلةلهابنتكافلفحعىكبرشيكلىلبناشوبفثوالدوابا
ثنضالهافأصضرتانفسمكةطوعار3931هستوزوبها9831سنةوالدهافىالفترقؤ

خزارتواطالويةاستيتةنيةاوايةفاطمتاالزهرلدىداههاالعروصقبالموطالماامما

ودالاصائددالتثهـئعروصدتحسنمتاوأضوأتقنمبهوصتىفروالعريمقاعيهما
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نالنةقدجمعتنالومنهعانيهاأصهـثلىاهلملتىابديعقاالمؤخاشادصاللمتنقكةاواالز
حيدةبمتهاركطبعهالؤفيتننأنوفبلسيةلفاالركيجمبوالمحرااكالئالويخبادو

ئلنهاعهـشعدبرةشديداالسواشناطالمنربهةفاسنعدعلىتهرهاانامنقكثرتساشوهى

مدلدواالاجعلشديدخهاويموالعروشلشعرالوهنادشكاهاجهايحدهـنحواوامضا

أوالدهططمنشاووحيهطكرشولثوهنالعيناأصابارمدلععتىسنلنههـهمدقسبعا
نوحوابماوقالشتميأفئيأمنمحينالناحمضقولوأخيهافيهعاهىلتقلعههاباتهاووصو

سةتفرقلباقىشعارهافوجدقبفواأنصئجدنجمعشماولعيوناضيلتسناصضماها

سيراوامايسنانقاالالشباالطغاوههشتاشكؤالنرحمسكلخماهنعزخهانجا

نالئرأتنالدلمجومحنأهاالءبىؤتجوالناأننومىشاظيموتعنهـؤدشراطبعرؤزطراصينا
ؤضحمؤلخباكلريباثطحوالانتئجافتكباصكلضهفافاألافادرقكأخهايابئ

فاقالاوطارصيتهاابهرانالمحأقعانالربمحدينهاسارشالمذكورةرشمولفاصهاالتثأبفاولما

حنوباناريظحنههطوردواريبووذمنممبهـبدأثيبالنفاربظايهووردشا
رنشعانيهورعشفيءالنايازصادقوردةالشمناالقريئاتاهاهذامالقهالمذكورةؤلنش

وهذانمهزالطراشيدي
وهوالقسيد

ءئمعانهاخنسابسبأنجلتدلعصرهاجيدامخلىالئىطازكمحليةعتنرفباطالفكىا
وششفشصنايرعنهااوقمرنظممنيامباحسنالنعرولاتاشالتىليتىايرظأالوهىخر

فاتواشداكرالاشصاشئآفاقاماونبمرثااصمعاححسدهااغدتىحنااألفاظها

غأوبالؤءافيابانصيثهالكنفكنتراهاوجيزفريظيرتفلتاعناشبالمجزوامع
بثناالرفحاثدبامفالمغاموبيننلىايطعلفضلوثزلتمءاالغصاتجوللبهمراجيقمناارر

وصمهتها

المنظسومباالؤلؤرشهوءهناطرازأتتاحليةجنا

والمفهومنزالمنطوقووالحليقللعقوليةصد

يمكرأصلغزواباشاذوانفكرنئأنهأ

بخومسيهاشاالفقاتسمائدمنهاالفطتأقعمىشكل
بمتحرمنالمكرفيهماعلىبديعمعىجموليت

قديمالرعماصفعاشتيءشضعاارنانأعارقد
ىنعوفيهانئنرهاىوأميماااعلىتلبىهام
بالعاومزأحصراناجيدوردتدلنساعبلاخرهى

جهيملبعحالصغاهاعزالمردياصسلناالم
جمأيضاوهوزلياتاتوردلسيداؤكرممنألبظالتقرالثراايظكتالمجنتائجتظرمن
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منوأشتبتاعأالمحبقريةمحمأنفاشذاوأننميةااطافكمكرأونتجألبيطأالأخىلمكرصق
ور2وفريدقخلىلكرارفنكممثوصلنىلناظراباثمدمدلدهلويخاظاطريثعاليلدفكم
حتؤأبنانالباقابفتناولخهابااصندامادالضفشرثتهاأقذاالىتجلخاليتيهة

فقالثسحراليانطيهامنما

كانجهكففىقتكأدفىالمحبهاةلكهـاكااكالمجاامذا

محدالهمرارحلشلفاضدرالفصاصةمنوطومرواااثلفا وبدححوىهـ

عرروطرالصاصدعجاإمنتممئونحاسناطقاشقميرىبهزاليقاممهالعالىعلىتعلفك
وخراادبكفاوللناوذفصيعحدالؤلتمذيرىمعاكلعكرعهضقبو

المحبقلبجمتفتاةقلبىبطيباوصلفتمفتأتت
بسايأطالهاأنلىومنفؤادىسلبتصنظربحبة
اجمشكلتاكداامنيلوحبمرلكناخاابهدروجالت

يسياضقيطباالالديهيمألدافىصراطكوتحماال
عذبءالمهبامىكسلساليبلفظللكتمنطخاصة

بكلتسيبالطفغدتناتاطعنالوىشأتت
المبءاووةالنسكلطتشذاششاصتحياأهسدتوقد

يالبىدعرحهافبادرشديرفغاثدكأاوالرسول

وعربجممعلىسفاسوأسخيرتومحنرعةءوال

وغربسففاالدحااشىفأذكرهمشاحسحاة
ضبكلفرةزهاثوصالفديممنالمعادورفالقد

نجبغيركنالثررواياوااوطااالودكرحمااخبهباهم

ندبصخزجلرإكلاجهناضتتخودمنهمكوحسه
رطباالقابصنبدرالمعالىجدلتزوآة

رببسمخهاناالتدارساذاودبحهاسأحيم
وكربءمامنممرائوكنيواصيوماصءلى

ايثنأقيمأنلىنومقيمتالبىبهربععلى
بمسضخلقتودافضلفىصستلاليامن

جدبصالقرححةمنكآفاجؤهايمفافتومن

نيءجاعغاتكمنجمدحاراكرصتئأواص
وصىأشابطاخرتبهصيأفاءنتءشنا
صحبأئامحوغةاسحاعليهأجرتعروصقمؤربو

لمجبلذتفماصةاهنتجرالمعاقحارأفحهاثت
طبخبرخالوالسقاموأهدىفحاهخهلقدطابت

رلمننوالراا3
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طبكلبميرةطاامناالتاكاكاماطءر

نقببغبرلموحملةنسهاالصدالشائجترأت
خبلداهاصبمانجتالمحالعحصلتيرربة

بتوعيومأةءبينوسارثوالأصتسةنصرءةاد
صصكلتحالمعانىوداصفنبكلالسباققصىص

عبالقالكشجقتجةجمهوافاذدعخثادلكورو

ارركبااليخاسطرحهذافىسحلتوفدرتلماد

حبىرذاكضبولاإضو3لوهنمئتمزبجز

بةفااىه1فئالمبتأايىحرروقاالكابؤشهـطةعسنفامافالتيالنراءشاننو
وهىععرالمهارفعنعانمختيةر6031سصة

انجاتاكبةالبتراالتءلهاتصماليأل

فىالالمالزصامقضاحدشالقصرتومعنغالمفاراالالقااالالررأهيوشوانكناستا

اديوحكدودمالشاظرشالكنوزسةرااأفضاهىأطافهديولأركلمنلكىكيتاالزار
الجمضجمةلاصاآالادلااالبمأنكرحتفئانفدصجبكالىزصهربهنوطحآظاةص

يةائئاءصااأركفىاعااهـتيهـاكاصااشاخظركأوثناتعامرافىحأنعزينكلويكث
ملأامشتوبمقدتاابعدفيالمىمتاوالافلصاماعااعهامنهثأمالظاال

انعالموهىلمؤمماترموجدأسكالتاحثهإرئلىفاشاشباالدوجدوعدمافرطتدمأخىا
ووأيهناروحينمحاامااذاشأرمحهـاورةصيرتاطبيشاالصيماالبوايبالراديعاا
فىالتأصلنماهودوندؤيمافىعتزاتوفلألوهاالحرالوفاالدهـالسهـارأ11مماصكادخلىالبئا

كرةالنالتلعاوحهذإساانجاتساشأدتنابةاماولهتأامحباكوشواهبردهذا

قيمانجاغاطرافبأروافالضجدفادامحأميمحدنهابمسافدراحهاجعدراسها

4افضلهـالبيزأفارابهتمأنالنيرفىوهرمهكأفيحدابيرحاالمحوزوهوأخمدتج
اكهيةالآالبكالفهذاانحاالجتهزيهذرءميوهـيتذىبثتاليقأنعالنمخانمجنوو

ذافىءثحالبهدنممافىاابديعاقانازاخانحاطضءيئهمحليتاالسمفاالسصا

الراظهمحونينراتصمصاحاةبزيينفتفديةمحجمباأجمبواعراسفاا
ألقتاألنههااللواطنابطندتمخييأنهاناوواالعارالمحاثشففيضحطاكن

جهنالمؤدأخرورامجبوااالالعاراتتالخالممنايعدعاليهنالنهأكبالأخدوداالنقأالتنل

باالواالحثالتاغنمحاومحلماالدالكعنثنبصاونالتافورالمباهاقالادسات
االمو

ودأحملرتخشبكارجهةغزقجمبلداالندزة

فأمجدبطصكللهـلاوهيدتخهغدتبماباصنتا



اطرفالىالملنجةهدبنوجؤبقنسةبالنرممملوكهنصحنحةالرباجتهدشالهيئه

وكاشباضفشهليونت1وندلمديةلمو11يثافيتتلقاصهاسجمالاكالئاتؤجتاحاالط

4ءصيووةءنوصفارنهةلاالصاحاحلةمشتوأالكطرشاالدائواغأيفضخط

أاالنياووكفمممحهاأرفجوهركدثهطشرفمكئلمعةليواطتغنتعناءفاوقرتبها
ويضفخوبهاقدالرضيسافخرجوهرةالصللمهماشا

ناكمخرفاالبينءهامنثالىفاحجةثوحلمههافوص

الطشالأقاطتأدرمحتيهملخحالتعاخثامخناسأقودقوطاأربالمجاالمحموإلأصضوهـبهم
ورهضاتححعتميمأؤالبابادبلهاقكضامارمحيثملأشالموملماذساالونجينمن

الايناؤدهمحركايختبهنملهفالثناالذثاحاصتطالاالسثااخعبامماالفاممن

ذاوفىأشافىقخميمبنفترخباالىءمنيضأضرضحءافذالطبافاخحافاه
النهؤوللغأكاخلاخذأفاذاءأحغماافاليلةءكثبرقاحلفاأصاشوغمومحلحانادارأشعلىلد
وكبمحادفبالبمارهاوصكأثااولوشءأبتمسزرزأمهـخفحاأولالركانتأحم

سكيوالشماعحناؤهوتوابهحأاشتدتاثمإطيفهوالعبارقافيغةالصقافلىاالتشمبكأهذكاضأا
تاعاأنيررتأضواددإناالالداثمحاعاؤيحىءاألهخقبأطاالاررةصيسهـ

فلماالوهويطئ4اأكاخبوتبهمرجكرؤةتملنالىمسارخبهوحمالسالودحخاناهب

بهوتتدهـجمبمءاارلمتأأتوفىءفاذامحايهـذقاأمئوضنكاقتوثقدرحهاوالتسكيز

عنمماياهيأخلهاخرءصاحافااسللثحر4بئتوطمعرحو3جرأذاقدزلةيخ

الدشبماليهثاذاتيطنبهكزلهءالذأصاارهابةلكامايفأالسماجمخترعاتذلشوخوفته

زلهذارعبأيتعظمجهحهئصقبمتوقعبصنمثرابموأباهكرلهتزوتارةأطغلفيكشا
تهوعسحرشاشقالبهنااهيبتهوحجد4وبمبرممكلت

نحناطرحعأنقتسكالتارفاصقخاووهىلوااادالفحرةهذهأمسحونحناذاشعردايا

تبصءصفطااضعأهدشيىدسأمهانبخالطشاا
نزسعريطالضياأكنءبهـاتاةجفاللخيوزيهما

بشهمبتريسةاخرقينامعاسراضيصجاءفلوعليهقتاباسايةاواالمقةتحنكيف

عنلاللمحالفتياتواحؤضتحدهأودمجصأراتانابمماالرشغلتهملهـناملوماؤأجمرتاليم
وقاكتاالذعاتاتاداسلركيفمنيخعلووامحدمبوأوصحتأحرفاناياقاقانا
أهاهاطبيىعبعدانثتطوراشرباالخلنلحبراحبحقامنأساوهمبرفايهالتدبيرجباتجم

ومىراخاابلاهارهواوجودالمإلرخلاصلهـربمصالرفسقفكاهدمااربالجسىوالطب
لموأروتةالؤتبثههالافرحاجمحوبداءويأسصشقيداالصلامحارايفزطأناستغربات

دتوصتاالنلمادتويمءالحملادلءؤتءيمالاحرفانواكارتالمعزناكائحالرط

سجتباذااتانتضىذاشءاتئاويثنالجحاتوىيهوايحرجأمحثسامحدحهن
وبادرنوىلىصباويخازدآاهودباجمالقنالكتابةتعالناذاأخهنوالعنثبوتجمتمنأوهىا
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وئزأوطانناإرطلوأصاديشالجاهينينعردالجشالبطرشماابالمرات
نغبممأفنالبعهشدامكيماقصيالتأمالايااعشعننمقدسداشكوهنشأننا
سطتكمأناملبينوهنالبهبةتهاحلعنبضردهنورضيغالحقيتيةيقاالنسانيةلمأشقذوهنعن

يرقكنداهـالجةاطشضوشأظوممحفىنارءرحنأيهملطاوخحنؤمئفلممنحأطو
صبهقاقرواسخنتمبههفاالممللءبانزاكهنوازدريتمبامهنفرتمدوكأكلضااللمه

بعومنلىلوازرعاوانظرفامعف

رجمقاعضالمرادصتىداماعيهونأرساعدااواعقهذالمرمقالىاظهأسووأنى

ةسيدامامنفااجباتامنناتسقاشقىائااسدأتآحدرساىوادكنمالما

أذهانوأننغتدرجماالشئذاشبقؤقادلماكهاورفتيجاالبلوشاليلىانتباههخبدجات
مأسنقاللوأثارتبعيرهحيتفينلشباثمدنصهـاعيوشالناطروأرجاووكازهزمىالسامعين

اثيقاظسمعلشنفشاتالشمالمثارةالخثواسبفضلهنئأنلىخقخبيرةلخهابقدرهنعغهئ
دانكللىوحهحمأشافضلواأيدبيننئرءاخراابيهاصاواشأرمحأخبهمهذاجهذماالشارة

واسسالممعالهـاالامنموصبمبسبمرصؤصفحهودالمثاذشالنتاشافىباالق

لهدىاتبحعاعدمن

وهرنهاقردالترخطابولىرداازيأناصيفتمايثكررثمواديافىخهاماوس
أؤدمنقالبفينجطالنىانهابيواياامسؤابفمذوومحدمحلبرااعزقماأفولللهابم

امباناةاصنغىوصيرتحرونهمنعنبهلىعاالنسانثقلؤنتالرالوتطاوعىفايبأباأ

أجداايموجداوهجشارشئأعظمراماهديالجعاتقربدأبعدالثيللوةامظروفدقرطى
عانالزبدتاأزرققنتؤطاباخلىبعقرنىالعصعامنلممبكمأننحدماوذالثحشل

ومااحهـووتاالشوالررتهبمانذلهشصبالسينباااحالشؤلطفمؤالامحف

بايدلريقفاالنرماتأصةضلومحيريرابثسقدأاجدمحةبهانىالىتفاالباافبىتزل
زسطتاكأالحليقاالشؤجأشألىوقدعنوصمدوغراخلىصعنشنعدنوادمزاععرمدوسقى

علىألنجلىألىظدالمرجمنسنعلناروحالىتفاطشوردشقفواةاللنشحادتيلحآلمجهـانعفى
ربااكشاتجانعرفانكلمناالناماالحكوكببالىمنتبرحنالأنكلمبامالعاطزتااشلذ

يههوبىاالنساليدبهانكوذك
فاأرةكوالمذرسحموخهاسلوماؤن

المجالوورضبتاردادكفاتهرفماتضشناشقففقوقلداائوشرسالتهحمليأعقألمأسقل

روفهاخففتلاقيفالعاطؤبأثاوأفاوفهدادصاكفانجالصفىلشمدشالمفال
الفئادمنادادحضالاظاصمنءرفاواهروكلنضءاكبالكنااناهادؤصنولر

أطافاادكلصلوانساخهاعاعمالالىونحاثوواحيءومااصباأنبابنيماالمدحوت
لفدسيةورثايققاشحجتطوتحااعننغقافلبفبمحلفدشوفىاوقاازادشولموا

طشمتهاماموافانتبخؤالوزرااالذهاناحداقديقنرمفهافياالهالعنيمةونانجماالدسا
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لبصيرالفكرامرحتلعيوننساشايانعقاألماءرحفأرجماومنذلطرباوسروذاناال

فتتاحهتاممواخاحنوأدسأتجن4برأؤطربالبينأارالمصرورفلتأمرا
فممضكللغاخأغصوتتصىوأاسادوضتحيؤالملكشساتالتجىشسنلوجعلشأغا

ضاصكةاالرفاتحجيلاتحوانسلطانهضالهخوفاصنردماوأتأدسحفؤأهمصياس

ضغااءاهذهلبالشاالفماحؤالدىالرىمحناقىقدأضااسونايباواذاجافميسعن

اليهقهانأبيابلبانارشقونطقخاثةالتطيراحالصاأنفاشألالمنثوربمفمافاضيبنظيرقياشى
يمااللبزضفاموورانجأمحالذااياوبرىاالضقوبمثصبأكطيراضدفالئفقهادةاثا

حبتلسيراطنحااطرةاانسطهاوأخذتيهـاطهذاسالحالمورأغمانهايالتظفئعر
ادتابالنحقاتاصااالنلسارخميهاالتىثلاافاءليذؤسراساخاائرصالصاعقااذا

حهتاكذإثوكذالواالحديتوشاهـثداكلهذايريضااانيعزاهزابعداالمن
ؤلىللفضاا

سحدبئلئهـاحدمنافغغراكطفزدعهمياسعدبغماوحذ

لىالهرءابنهاالرزنحشدجهاصواتهلداشكربقاافىغيقاصداأحهامحئملف

الحياحهيفدومداءاسواعاحىضءمحداسحياثهشافمدجاموامحتنرعنكاب4ةشا
هجرافىاثمرطاهدعاائىفعاالاللعائلالجحالذىوالمعامنلانظاحتفىوقدحلوكيف

جيزماالححجمؤصغحملوزادهافىكلضئاطذتافىالتمعأثاإلمطراححراخلفمهاوأ
قواهاإخيااشعطنولاحطخكايقاوبالحهلول

نجاأكاأسسوسقاوبمكلىبأصوخكزبتمايدا
اىآإتدءؤادةنة4يهـوةؤمادةكرةءوة

ابالالدرخلىاذثاتتجلممرسيهالعرقدتطمتو

بوخقمنكةباحيوناطقهةجماالة4ماقتى
خطابانصحلىأعطجتوبفطنكاتدوفدودىالمفب

وكعابلعوانالعالنحجانجاالعبصوسثز
وصعوسمعابنحرنىخنساااوهامتاثمينبالوائوخصث

المدادخثناببشمىوجعلتهدفاكأشجبيناصملطفي

شبابأواهابرخطبعنالىأثاطرشوجناتزصكا
االحبابسوضةقولىبعبيرالذكاوتضحكلتأضاثحعونكم

ويخطبىحضردتيغبطخهاقطقفيرباتمالهامنطقت

ذوواالنابرهاءشععرفتورااشعورنالىالشوصع

جمابوصزاةيبوشبالغىفكرعنعن

لبابزهرقااالبوئتعبنوصسنأبماضزفى
برطعتزافدانىزيوطراتجاعوعقدماصاكثمخدرى
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بىوبئبيتىاظاردلسالهاالوالعننجلىماعاقى

اركط2السباشعطصعباذاشتكشهمصاالرهالنفىعن
تيظيرماأسىماحسنفىحوقرسراقىصواشبل
االغيابفيشهكاعتشاكنههمصونرمنيكنا

عالبيه5آيبويضوعكتخأبلوجخومتحككا

الطالبورشاسحهاعنلهاوجواهرارحوتكا11

عؤابشلاخمواصاممدموظالنرالهانوتثش
تهببسلشونهوموخوروافقاكبروالعن

اوصابمواهباالالمخلىالبراعقوفمصباحفأهـت
صآتطتهاصلىانجواصبالمقاؤؤواهاوند

اضمذسالشرانحتماجاأماالظنحضدلرىروميأعن
بنلمابوأخسىصاؤضىاخرادابااقصح

اقلمانشنالبدأمحكمنلمؤادابعداسخمادثول
عدىمنماجهواهتحووطةمنظرهقلحببجكفوحماجى

انمفيهضذاىالحبىاسامر4كلحولؤىوسث
أرموأعذالأونحاوامحبعىلمزىادصاقهالم

املمكاامناااثوفىاال5وشاتماكىنياستااللجوىاكات
هيىؤراكوقالبىالةبضضاوامحرضاعقاة

غمواالمالالفيششوماتافىفىانفىأماامنص
العشالندمخلىسؤلمشإلهسغماعنانىءترائ

رممنخاساياطمموالمنايدذاعفهـاسارلفشبالمطفىلم
ارشددالكرمءاسضاوجودوهانرتدكسىالنىهـ

اليماندأمتنضىبهارسنتهألتلنثطما
اضبمدوابحايبرالقروهالء4باتىاألبيبانم

ىكعدموبحيواصداااهذكوشأشأدومنااصدارويى

مااواافابقامبقااوجهايهأندصىروحاوما
الترالحعمروفوبددتهاونررلمحتهلمةاحرأونتوا
بالهيكقالفزاتنهغويممىداخىافكأعددنهارشاداأين
بمسهـافاعنت1عتحالتبثأنونبهادبزسرمن
مجمااالسلبطتقىهاانحزفظللولدمن

ونهدمالسمنسحاروااشماالتقوميمالوزرأتك
ظمصتوأسقىالواموصاأهيمنندفاضزلللنبعص



ابمموأامربكرداصأالطحزعادهنأشهرزعا
قدمإهاسيدالكؤسمذئعةللصيامطالحضرةالنته

علىنارالجاأقلهاهاعددامبزاشماافيا

بالحكمنايطعشنأجهارصووجعلتبصدسواليحيط
ألممنوحراطؤشزلصرجهساشامدحنأرصجىكاوا

موردالنمعئناهيتىؤباآعنانفهـىاإظباتلىوكيف
عنخلوالنئاخعيماالى3خيريقعناساخ

خرصنغعمبللؤباطىاحسنوصىحهاأشفىأسئكالى
االقايقميرمأخفانلجشوصفمقمديوضقالله
وصمازلةأفوزبصضذخرهأمضفوزكوفىوماسى

مكااظافخسداخاتممنفاعتدباكعدكداامخاااال
هـماطئحزبهوفدخلتحمهاأرجوصلرطاكد

الحمبعئقاجمتنافىمصباح3رحمتناةسئحمدالمصطفى

3ومقاشنيناصجةتأبدثنحاااميىكاردىبمأةإمن
الممازذهأنكأااانلحفرشرفىاأواصأقول

الورىاقطاوضحيىوازقىمددئاشادحنأرصبهىياجرمن
أصدمامننينالدأماوالكيبلنشااالييفاضغ

بخنضصردهروماأديختاماتهصالقاأصلجك
ؤتىاالغزال

االكررنهطاكصزتيرلهصاسشاطنثورضك
التهثكروتداصفكيىىتهجدارتلؤلمنواولسطرا

ياترافىمازشا

ساتسبالءاوعاطىشبفاالوقاتتبقاصعوصسبواالح
الذاتنثأنادحبفاراعالميوسزؤصااححكجلبثا

اقيمصلىفىلىظفاطافجامىفارصاتحكبفدثواكض
صفاتصغاتواعيىاصفاذلىثاعوماتقولاوشاةعو

وجناتابثقائقلماصباهاادلفافىومالىدعئ

اناتاواشالنأاشمعهـسدلديرهاارشيئالغروأنكن
صاتهىتءفىوواتهاكرفىرومشظلراالسفأنا

مماقافىسابئانعنصيرهااشهيدمجبذوتوأنا
لسكاتامنوماتقىفضىصهابثريدماشالذلااجهل

اطراتمنالمضىدىلفمصؤأمجغهةعئلينىت



غاإلقىمنيعلمتهواهـىوصراهمتاشبظنر
وعاتائقصلرورصدااروضطلمهاقىالصدااباث

ايانايلىبينبدتاصفاكااسلومفنطيا
ثواعالتىأهوىمنوحدبتفاشقولشمطربىءماتال

لالنوىاكويمفألواشهداأوفهنهاثخااشث

تىاهالومنأهأدرمنااننىحثىاالشمانبلمحبت
بخاتاغرفةأممدأهالفاوشالعهداشوقورسالمجا

يداحهنثةوكا

كللااجالنثاوعااوطلمعالىاأفقلوراتحلى
الليالىقكنالبئرىعنكبمسفراتالكوأزهرت

لولااإلتمحاليتلوحسازيمووالدهروأ

عادبالواالتاباالأتىانىلبئحسنابلواردهـطء

لىايوبأناعوصالهالجااالفراحمنفايبسنا
الخاللكبهاتفرحاودميؤالعدالوقزبفطب
الصرغالىعلىوعباسواالعؤلديكةكنى

لخحالاهىأيمونبأنمفاتلسمريانحايل
شزالااأشلرشايغفواكاأباهوصفللتويقغ

خهنااذينشطرقاوفا

أطنىسلىورياتأطافيحرحتىاأعاهاماوليلى
وديشعرنىالوىاأباصبألأصبرلماحبهلدمحباو
الجبننمحيراحاطحذاكاالتفااالىارحمىاإتدة

خاأسارسإلشالوهـالصصاسغدكناتلمئدحذ

يضحاأسطيرهمافىتؤما
صونباتاليبرأرتنىيمالالهـجرحتىمابهفاهاوايلى

دبنها2ينكاومحكلاتىأباوكماسنذدىيتوما

كأمعيفنأسنباليتإتفاالارحمى1صاؤة

ارحميشأىلحبااوأنشصبملغرأشحها
يشالضفؤلنأوقا

شوقشبدكتهالأنا3حجرصتىالهـماكغماهاوأ
ودينىعرفوياصاحتأباوجمدىاياتتبينتوصين

دالجنونبكواجننشوفالتاالكارحمىطفقالت

رحمينىاأباطئوهلأضوكيكأفكنتبوه
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لمذكوريهتاالببتنشسةاوقا
عرفتاصلأطشصبابتىافتامعنىيمفيكاليك

حىهبرااكفاهاوللستاوأفتأأقهكسليكفال

وممسكلرضوديىاباصشفىأ

أفالتماالمتيماشورءأسشوقالتاابهابروصق
كآفالتاالفقللهاالرحمىاطالترىوعذتوم

ارحميىأىلحجهـافالوهل

بقلساهغاظرربرساالوقا

انعطفمصرعبكفىصلمزالبدرقربابالنرفتاجكللت

لسرورجهاهتفلسعيدفوامصراوعطغمهلئابثقدمكبتطر

سلفقدمالعودجذدبالهناوالنناابكلماعزصعكزت

واينرفالرظهةبضقمجلبوروأصصتوزيتبماط

كفدعمطربهاسرخيمالهناجاطهمحةوتجهلت
الهيفصنبقتهثالصفيصالثغرهاقدتبحاثمانىوبك

أنفروضغزلالكبلبنرهاالنفوحاحماقصتوق
والتخفءمجراوفاعلىأقبليلفابابكبسعديقيلأضى
سشففيهاسياومنخابلشزالعالةئمباحلالته

وشفضفىتحريرسندبمدادهجهافلومكرفتجال

بالنصرفبالبدرقراتاجاللأرخهقدمعربوجمم
خزشابنتهاونا

اششدوروالزصرباخفالعيوشبهراغربامناشسا

وثبروعةقلبولكلءرالدسامدرحقعينفلكل

بدوربعدالنريفوتنقبتالضحىوتحببضسزالسنا
ميرنقمووغدشبقلبىثصىاعزعىانحأههمواومخ

رزيرالظالممىالعيونوادالنوىعهـايتمالنوىإل
لمليهزفيرانارلهابينشتىبمألحناناهيئعافعلت

تحيراصابوالمحبقيسيلتفتلماورىفىصتبتو

تدورالدوعابوأكساالردكساتحهرالحومطافشو
التعييرضاخهاخذجنلتفتغيرتطتىافتناواتحمنها

ونضرثىمهاطاقذوابروفحهاياةاطهرفذوتحأزا

يوهوصلمجالموتذاقتمنرصفرؤدقمادثيابلبت
مغرورلطبيببلبهخااربالئفاوبثضىلبيباجا

لماللمننيرا
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بثيراسقامابالبرئنعهأنهوهرالمبزعصفره
خببرعبشأنتببرلىلمجل4ةماثللحزنفتنفسث

الجيكوتنيرينيرلهاثكلىغدتوالدنبالمجاهنالر

لجفوشفتعراوتكوانسهادكردمتطيباافدصآشباوا

غزيرالمفاتيئعودفالتلمجزهالبيبباسلموأت
نصيراطياةفىأوملكاىاطيبوفاالأتامتد

وحسروللطرفدبرلىيبتنىاالمةعزافوجما

صنطرورقهافليلعااخئاعشحليوباهمو

يسيركلعروسنعشىسزينضدوفىالقاعزقداماه

تصيرابرحولههومنزلىالحدافالىىاهـرينهى

التقدياتهاعروساتدرفقاباكنتىالدربفولى

المقدورالعهاروحضياكبرهةلحدىءباناونجلدى

اتيسبراوساقطحسنهاأمفاكسلغتتدأماه

عسيروهوابينابىممذبانتوتخلخىحلوككاهكاث
النرااعصخلفتندوماشخالربحاعردى

ورسظفاالىمفكاتقدتزكرافلىرسالبهزمو

الورارمذالسوادابسذبعدلفرقتىمصاثبتفي

زهورالمارنحدارمجاريفةتذىبغعنعاريقبرو

المقبورصصزنلنالقبرىبهتمجقالننىأماه

وربنبالمجنلىنءكفسوهمنزلأولمووةعفوورجا

وغفررنجايراحمهرالىبرصةأصظىناطا

بهوررالجوبعدمنهروالدمنطئمىواسحفأجبتها
الثديرفانهصفونالفدصجنيويكلتمهشاساكبحكط

وؤحووحمعرةعاليئحزنقدأناجنؤاثهانكلالزصى

لؤرحقوفاانانعكابمدوتامقظرنربغضشما

وهوعيمشناهطيبخرمتنحبهتقفىنغروبقبلتى
ورصوناافحقماغرتتطواأيساوالتالوةالتهوا

مدزراكالمنكذة3ؤبمزفيرأنسىوالطد
لملتأخيرصامفىعىغابوإكاتىالحزنألفتانى

لمحهورلبهاديالتصبمممفالتباعدبرأرضىالقدكنت

وراهـزلنهاخدبرإلعقجنةفينلتقىحتىبمبكأ

خبيرالالرعيشصبهكافالقدأتولعائةلفات
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المستوراالجمالجرفكابقدالنهاالحمئدوصيدةعلىولهى

وغفوبركرشاوباكأصقاقىرانرافئوىإ

ؤمورةغزكطتنىصاالرضاخلدشبالرضوتت

نكورفسعيحمحارالالملقهادخلوااقولوحمعت

المبرورعيثهاالالعيشتلتئحبةاالهبهالشيمهذا

الحورومعهاتنئةؤصيدبداتارصئفصدقالهنا
كزالتولهل

ظهرمذاصئبدراحجروتداداضاال

بالحورالمتيميبىمالعهفالرضاباعزب

أعصضوصكالطاصلىإالدصبهئاصيلتى

خطرعلىالمحبهنهاوجغونهصدىمن

بالخنمرضوىواطيلبههحبهئماحبرئ

بادكرتعبنخويثتكلمأشكوالر

بالثررجمىأحرقتاجرىحسبكإلقلب
مقرلهوأنتانااضلىالذالحبيبالم

مفرمنهجىاللثءاهيىاتعذيبلكن
خطرىغمنفاهيكصتننيافابلته

سغرأتلماعلبدرتجاواطته

أميماوبئفاءاموىاككصالرر

صقرجراسأصلىخلفاوشاحألخا
رتدمنأنتوالفالنسلالعناروعئ

الغرروامستربطزتكالضياعلىالظالمودح

كالمحالدصرعنتئيةبالنغرالذىبهاسات

والطررصيمكتيهامجلواخرواصدح

لقرايسضىوشدوعندماتخجلشمىنا
اأيضغزالاتر

بارشاتتوبقدرشلفهاداملد

امتىذااخمبئايسبىلرضاسمهفعذبما
الحثاإثسعرحبهئىماحيلن

اضخةتتا

يمنليسخلتبرابممقسم4نوهرعتوىاالهورمحاوعلى
قبينامهالمبيناعنعيونءينلصظحنضربصك3ال

ءكلرنوهىالمثتافايا
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وهوواظالنهىلنمىوإنساخهاصافظمبىىتنجمشاال
العسالفظصاحمقامياظوهىامكانماوأجممعن

نينمالحفوشممكماالجنشر

دروىعزاااأجمانوهاروشلفوىاستةعلىلنىاهصاقافا

طالهمنفلباخلباأبمرتانالىاوعةللياهاشفىولننب
فيمفتونحلبلطوأومت

باومالتيمبادأفاعتوطالماأسرايقاللهاطهما
وينهامرهفاتعنبردتوماسمابهصفكشرمافؤقتلمال

فيكعنمغرماكنتقولهء

مدرجابقمولها

عنتينرساعنمااسزمتطومحوقدسثم

نتلةفبىمبوماالقىضعيرىعنتصهتور
سنغاثةلشاوفا

امناإلتاجملالىايخالسبيلاتالفتوباباللطريقاأين
الدايات1المعطدسبيلالىشادبهاافكمأرجوليلاأين

ةالمنالمثهةنورممنباحلمحضهارأسااسلحكاأين
ثاتطارالمحثاالرحيلبىمبقتالرصآىهاكلمخااثي

اثتماواتألجىرثهاؤدثماوفىوأصداشاصكيشالخى
التلشالقيدالننسعظبطالموأنااأرصقلىلمسيرااكيف
لنداساتداالابسعأمحوجعنلسبلالقصدليعدكيا

ثستقاماترعاالةتحنصيرىاحلةودزبالكياريل
مراداتىعنيتكدوعيسلىمثونارحقائببالولى

ماتلالاأفطارائغيفوعضدسثكلتىصاطزمفيألولى
وزالوغفالتنحعلهياتعرىمنماضاععلىتجشفهى

شالخسلراتولتلرولمحت3تمظتاوماجهالاشتمقصدلحا

االتالجهتقضىذؤسيرسلتءشرمادتالتىلوفيف

ناتأويطضرمنعسناسأسوحسؤتالبىتونج
وغضعتآنىعظيهاساعلىندممنلحفغيرثادلا
اتلتحانلونانرنحنألرجا1تأصدشطخيشإ

الكاساتوسؤراصالمادارلىققاقااتنواسهنفازا

المنالتأرصقعلىخدىووفعنىأصناقخوشغلىوكلن
لتااكاياشاليصاحثئقيدقبالوارقأوطوح



ياتاشكالشكلفراساسىفباشابائقالسعئم

تهاحلوصاديوطشنىوجدءالواتباطالمبرخصتاتئعي

أعاشأكاتومنحمنكسركلمنلىأخالصبركهوفمميان
وامتناتبولىبمفيفثىبيتىشفيغيريىدهرلمحابات
إتىاوششأفىمنونالانمابهتيتأمباجالمجكنوما
االطاعاتاالرمىيلقامعاندتىرىثضتوعا

برظقىكيركىسيرىمحدلتلةثظيساآدفوكا
بالنراللتالمرشىبطثةرصكهاسعرايالقابلتىآ

غشحجراتمناضاأسقىبتوجلدىمنيصبراالقيهامجميل

فورالعناياتوكبالعغحهابمدأياأقعدتئم
إتيااوممسعيكتشعلشفنىضعدإذصليوع

تالمهـتاتالثمنالحوأهمل3لهأعصمنالطرففاخفض
تلىتحياتىأدسمنفقتناصيتىلظمابأرصقبهوضعت

آفناساأصتمأوأطالتانعاناكألعذلابفضلشكرتحم

قاراغانسإالوقامفيهباالكلطاأدسووماضت

اتاجمراأسنىطانحتممالدرئتبىعذدأتتذوء

فاقشاعحربسطشالعفوربهرميتكاعذدوانفبا

طبناياقورىافىوأئبتوامنثورظتىحرروطال

احهطباتىافرطماكشصنوعنأسنىعنبالرغماهاظيرتألكرى

اتالمسزيببيبساطأنتىوقلعزفوىأفوا

الئأحمعمأصلماممبئاتىثبهفتطويىنضيمواأقعا
البهاجاقىوىوابينالاكأيساإشحسودطاثسىااخفى

اماتىواستترشادىطريقالىاصبريرشدئافهادسعيىازخل
كماظفياتالجهرحىااا3وظتىبثىأستكلزلولم

الموقاتوادىالفوزمنلتقضىءبهائهاأشهىاصفاوالقالحت
وردتحماىيظاوكنبططعمتربتىفىايأصباوبت

امطياتاأسمهنهبناالكطأتنثعلىفوالللصبرالسبا
سوثافاماتدمويعقبمهفاءشموكتهموالتغرركمهالنقالي

اةإسسعيدالعيدوسامحتنبافليىعملههثام

اتبمااللتفاقزرصانأناوماعاواجهلوغزهعفدهرهم

كياتأاالخوابأجيالأصىءأصنىىبغاتالغخازار

73
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إلعلاظوقدنوهامجاناتيملغتعاداتهراتذ

التسزفىفشدواايهمإتاطقدصاشسهامدهركطدو

االعنكفاتشوينابمهاحتىوالقنمأمانيهمسخطابراكا

واياتكشفىنالضاحلعمنهـرفدوفعتاااللديافالمقا
بالعداالتساقيىصانهنتفطننبهأنمفقلت
وساثباضبهمىختعىالهواطالعهمعداأباحانارظو

باالتاافىعتباراعاداعليهأغبطهممماكنترالصبرأشهدق
آقغدااقبالواليغزكاشبليلحمركفاليهوك

ماثابعضويعديضىعلقمنأنشاكيألهماوا

ىكسيوشعثرفياثوأوامىكافتلىءاالالملوكبنا

حيدبأقسواناماالبنومارفمتمتادوتئبتقحى

مالتاااثيوقىافانطواحىأبئكا3مارالقدأحكم

بتسديدالرإلطتقيالوفعالطوخيحزممضىفكم
لسياماتابابانالحوغرسرفالمطتميرصشصرراوآ

تثرحسرويبداأبهألمانااهمأقمزبايؤب

المنياتكفتدلالطبيببغنىالطيوماضعغابأذياللوذ

اخامصرناتبامعكىصداسكبتحهمينعزلفشدم
هاماتائامنمأركنتحنعضعتابهدخهمسرالمطأصقتوطا

نرالحثاستراعندىداليأسوهوعاريةمتاعلىفالتصل

جبارالصواتاظلفقاضلىالذلمارعةأكفوقدبطت

باشاباجدلمفرالتيانكاائلةلسزاعليمدعواوبت
لمضزاتاممتغانلشمئاصحمهبصأواضرعناإكشف

اخراعاتافىبابتهاللمادعاكرصاحبهالحوففدأنجيتوصا

باعناغتهالنفسلطهظمإالاللعرشمنأنغذنه
عبراتنيضسفلىحزالعأكبتياقولمجمنالعينصضا

تبالمسرفريخاالمجونؤرعادلهرحمنانبثشصمز

لفايىاسىأشمبنظاتالفىحكاليقاصداصيدااوو

ناترومقحموالمنلنرالاغظلبلكاعلوذعبو

بالكهإتبقينشيفهولمستعلتبعلماااعلدتصالماوبرد
زثقغفرإلرلمجأرجوإيكءاعضةافلالقدرقعيهين

ابنهاثنبقآرفعإليكوملتقرىسباالهىرب
تسفاعنيغعىوعلكظلىوأنزمحىصسامحطعنقدنرنى



امداالتااسبلاللالضمناضرجىاهالفباعلىخن

صابآتاالارعلباباألصذافاخبهابميرواجمالىلبمأنشا
وشذاتيمصراظالنقلتوقدلجأتلمحالقفكيفأشكو

اتىلىمدعنركاطبيبىأعيتاتسعتكاجياحفيالهامن
دغاإلفاعائثقمارومادتأفوصبهقولهيدعلىالثأف

سيةالمدة

رخامافيأالئبئثصااحعكنشللوتالكةيقطصمبمفييليدالمروافاوالحبيببنأ

يلدلبيبهاواعسعبدالملذيلفعبئبنيدبنبهتوههالمنوةالمديةعالماوغيرصنيبما
معززةوبقيتحنلهشفرهـتخذمهلالذوفرطمهاوفلمهاوفدألمججعبهاثنللىلالبههاشلمرواا

لتعاللهاهالمحاشزفاامكرمة

المطلبالهايخةبنتعكبدعاتكة

عهاوممايروىاوتبصراتصؤلوأصنهنمنطقاوأحالهنعقالاقرشياتأوفرالنساماكشمن

اتيألخمالمطلباعبدبهتلعبااخهاألىأفزعتهانجعتمالتقأإلكرؤلجمحكحضومقدلاقدرأتصأ
فالثكأحذامحمعبتفاكغأوشركقرمحبدخلونخؤفقأنأفزعتىبارؤ4لليآلملقدرأيشاال
غدراللنغرواأشاصهتصرغبأسثمعؤمباالحتىعدبعررتجلأاضرأيراقابتاومارأا

بهحولممثلايتبعونهسواكابخلشاليهانمقداتجعواانالشوأرىفىلمحارعكم

بعيرلثالثلمصارعكهنىرمخدآللنفروااصؤلعلىباححرثملكحبةظهرابعيرمكلى
ارفضتالجبلفنبأفلاكااذصىرصلهافأتجلشكحمااخذنحرقفأبمنلهافعرخقبيسأبرأس

نفاكتهاذملرؤيافىالعبلخلتهالمنهافلققظاالدارسهاداروكيتحيوشحسكافي
تىستوانذكرهااللصديقاصعقوكلنيبرمبلمحبدافلتىلمحبمجاخرحدنم6يههاالواللذكر

بيتااأطوففغدوتلجىلاقاليثىمخذتشبقرىلحديشااكفتجماليىااإلهاشذكرط

سللنحاأباإلىقالجهلنحابونالآلنكةكاللبرؤجدثوفعوديمققرمنرهطهثاوأبربهل
ضثبدلجلتصعهفقالدأجهلايممىفالفرنخأقبلشالينااففأقبالطوفرغشمنفاا

فالياشاألتقالشوتكةعالآلتمااإلؤقاالماذاكفىقلتقاللمبيةهذماحدثشفيكممناشعق
وامراشافاأكاهالفلرؤمخةقدزعشكالضنبأنساؤحتهىشتفبأرجالكمأن2ضيغاعدللطبا

شنمنيكنشوالئالالشضوسيحوةلتضاقامائنانميكئلمرهنماكبصبمملخننرضال

جمدتأنييحىكبيرااتعماكنفواىباافالعرببيشاكذلمجأهلأأنكميمتبكاعليكمة
لتسقىأاللمطلبماارنجلقعنأاصاقحقأمنيناظاتفرقنافادثمرأشتميأيهوفالشرأنكرتمأن

حمصهاغيرفبثمىعندكبمنواررخنتاعوأ11ولوبرطلكميعظبيأناافاشااولافررتمأ
قالغغدتعاثالكمينكولشانتعرفنالللهاوآيمايمعنبهاكنصئشفعلشماوافلشقد

تفحضهالمنهاخبأشأثوكهميأءفاقئصيسبارىناحوأتكةعاؤلاضمرانااحهـعافى



الصسلااهكذ1

ارزنصتقمالئطرغبر
لجايهشنىمسمقاله
ممصص15اتأالك
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الخضفاصهـددممنفأوقههـهوكلنمابعمقليعياحرضنمثحامخهعاءاظالمسجدفرأسبيراا
هنااتعآلعنمامانضقالقلتمقلتدلمجدبابالامخولنظرإذحرجاسانحماحمعديال
ادكياإمعئراطنكييصروهوففالاعروابنضمفممهأممعلمماسدهؤفاذااتمهشأأافر

لغئتدكههااكألنأالأصابدقاعاياشبهنحرلمجقدعرضصنألمجمحلكملطيهقاممااقريمنى
وأصابأنعدااليظنلناسيعاوقااخفالالصاماجاعمنسكىعنموشغلىلشقالغئا

نمرجالإساباعثعوماخارججلبنرببنغيرذلئغكلؤاشالجنواطفركاكلبهابهروكعيرا

بناطمىالمطلبتخلشفبضمكفاببهفكلببراألمالأحدفهاأشرعنسانمبثىغبشقروأر
الهاأباهامعااشفىشعرهاقواومنلجيوخبرهدنهورفؤوممشذبرةلمةابنهضام

لتذنمحشطلجمنهاص

انيامايعلدؤمحعب3خالوالاجعأعجى
بالمدامءوشعبابداسواستعبراأعينى

كهامكسغيررجلعلىصماواواسخكىطاأعبنئ

انعاماوللمساىكريمالناثتافى1فلاعلى

المقامنبتدوذصندقللىنادوارىالحدببةعلى

عنداظصاممدكطالخلوصباسكلطمةاربايف

اللهامكيمعدملىوتينابىاالخايققطفاهل

املدافؤابضعبرفيعبحهباذختبندفى
لمةشاطوقواال

شحرسعاعهوليكفعقيمنافىبناماثل

نناعهباقجمعفىاللنابهعوافيساوما
محقاملغالثبشاللغناوالسنؤرايخ

واشعاعهاذاهمينكالناظيعثىكاط

ثاعهوأسلقصرهالحافنلنافيه

رباتنهاللضحرنهالنالومجف

يخرالكتبافىرودهالعدلياقهأشعركنيرقفرهذملماوا
نميلعروزيدبنلنتكالتتى

لصديقبهرأبئتهفعنغهاعبدادننطراوقدأعطتطجظيمللفهدكسكللىكتدن
اذمعهاجهعيىمكنهافاليسيثتغلسنفلمأقاهطوجظاش4يطرعأنوكفيبهاصىص

كاأنغالتدلنااملىلوهلففاأبهعتاففالمفوجلحفأبطدرىلصالتوهرثشعافا
الحيةعرلتراطاقهافطلقيامالةاوقدالهتئعنشياواففلكشنبفضالقلىتفمعننكة
فانندانمديدقلشافاقلكخاظا



المطونالحامخرئوماالناذرناهمقثأنساكعاتك

حياعومصدقفىوخلسوئكيحمنعبورابرفىنطقلها

يلقكيرسثئنليائوالمئلهااليهمطلئأرضلىنم

ثضتزوجأنيفقكلىحدبيموأعطاهااهافثمااقالشرتحيمطافسعوكيأبركرس
تدألصر

هوكفتافوروجعخهـوصريبةغيرمنطلقتأعاتنمفد

وشبايئاضةأ4لنلىاصإخواتمنلداصذلنأمي

ساكنتهاتتوونإللماقلىطيىهـابخمرفتلبىومانىال
المحاسنعايئعتقدوألكهصضطةفيكأرىالأفليهنك

سلقتهانمانهوجمهويوبههاللهزينممننانك

ففالترنتاثباظقتل

فصراوماعنألمجبهروبعدنبجهمبعدالناسحرصزئت
رأصبراهياجائحىآكزوأفتىمنلهرإىمنعيائته
احمراالموتيتركصالموتالىهاسناالنيهشرعتافا

نحيراجلديضفلىوالعليلهصنةعيالتنفئليتفا

ؤراالمباحاالاللاطردويكل9سامةءتماغتمدمحالدهر

كرهاحلىجمففعلخفذوأهالوتتزبأخهاشقالحديعقالىأفتىالنالعليااستفتىخدأنعرصزوبها
برارؤجهابدهفئثمأشققووأماالتفعلونتهكبرمقتاعنداقالنمالتنفدالبيتليتفابقواال

وخطبهاعطآفغالتعاتكةهادقفليضؤجأسادالثعرصنقالحتىالمعليماعلىبنورينوبعدم
تهااتمصليارسودحماذةكشمالتفقاسيئبعحاطواتمسوخطبهاالقلئبنحضن8اللم

لخطابعربهاكأئىتكةتحكارظاعليموسم
خحبأماماعطالىعجودمحبعبرقونحيب

اهيماعهـمالتلبيبارمحمالمبالفارسالمنونلجقى

والمحروباب115غيكهـهـاعلىوالمعيناناساتعص
هـشعوبكانالمنفدسضموزالبؤسالضرامدهلالقل

يضحاأفيهماوا

نجيبالمحباللبأجفدزهدفيروزالولجعى
منيبلبلتنحالنيئقةأشيعداااعكليااكلصؤ

غيرقطوبتالىايعيرلمدفعلاليهذبمامايقلتى
يضالزنيعأوفا

يد11لحثسفهاطولولوااخهااعلثننفسىمن

لجسداذاككللىاتارصزدهأكفاصسداف

ر4105ا
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اتفيهثبسبدااورعهلمهيغارمتفبيعيخه
لاصبجعسعنعندرالاندفحنهدعروبهنجرمونابرونخلباشزثىاوفا

كيرسرانوالقابىمبهعةبرموزبفوسبنكدر

اليدبخاشوالاالطائثارعشجدنهولبهتهرول
دقوبقاعليثصكتتاإننكعشلت

المئهدريمضبتهمحعصادقبالبيرلنواإن
ففهالقرددابنإلعنهاطادكايننهفهاقدظفئ

صسيرومحرممنمامضفيهننديماكفرتفيفادهب

لسالمعليمطسبناوقالشزنى

ءالعالأشقاأقصدتهوصسيناوالنسيتحينا

ززرىكربلوهلمزناجادتصريعاءبلوبهرغادروه

مىالاألمجممفيانششعاويقبنأبمةة

ضواهافيهبهوفرولغنالعلشاأفرانهانادرةاالثوفىبقزمانهاأجمونكاشدا

انونطلبمنهنوتجيزمنصلتننفتنشةدالمدبمةمخياتليهابعضايكتاونهألحان
عهايقطعنال

هزثاافمتجماباطاأشيبيهاأنتعنذمتأالمديةوامكةمنأحدخهاياالسخنابعضوفا
بهلرهبخزضزمحطوشافااللوصللكةلمطالاركبهاولبرغلهااكلىوسالريرمثللمزعظبماحس

توجمرالنظربسلىفهانجعليابهبالغيساعراجليالوكنعثالبالمجدصلروتالمهالجحى

لشذعزلهتفملىثستاراالفعاشكلنهالمكيهاوالجواوتئوكنصعاذفقبالنررواديعدتنأجهبا
نفاللنهاراطنجبجظالمهانهسشباأصثمكنيماونهته

بالباتظبىارأيتحتىفافتادقالحينرعاا
حبهلبابعىمستزاامدبإنسبئسنهل

افلجباوصاباكلىصمبتأوقفهاصسرةمئفان
صهللهاليىأبتاللبتهاعنهالمنينود

وجمباببأكسالنرىمنيعفصرأحلها
بشاالومزتوبعنتنطروغناالداانكة4سمعتهاصتىشهرشوغجهاالساقمكةأفثا

نتعاهدمبالطفنتفلثاماافربههاضمكةكنرتوتحاباولماصدسالنترارحليها

قالعزشفامحعائحنىئخرلقاعننقطعتردمعهافاوردشلمثئاذلىحىثحسانال

جيرونفىاالنوملتالمحونوبتليلىطال

اظنوناجمكصأهلىظنحتىبالنأمالمقاموأطلت
ريااإفىالتربنبهكءجملاتفرقحيةفبكت

وهي
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حرنهرصنماخظصلؤيتاعمئلوهزهر

رددالمكرممئءسنافىتجدهالمنبتهاماواذا

مسنونمرمرفىتمنمىمرااالقبةالىضاصرخهاثم

تقيطفىءالتابندعندضروهااجلصمنتجه

جميىعنظرجماكحتدانبالبامىاذادخلتيارىعئ

شونتىالوتقلبتقىسنطاولإذواقدقلت

ونأفيتراباهمىاافبهأماللؤىهوىليضحركأمن

صفونيبلرنواختاسالميهععقوخلاماكنذاتىفمبراويةمإغانئعرحتىفضناهذا
أشىاخسبماكنفاللجؤااللهىعلوأنامحويةناداصعوعلرارعأبخاوهوكفيهم

تقالأنعرمنكيمقنر

فوناصيرالبارىبانىأمطاروىهوىأمئشعرىييص

دونبمرماهنءنحسنايخدهالمواذامانسبتها
نحقدرهادتشئكرشثأىعاوجذخهالهـندنجتحتيةيانأبحسايقوجتمعاواتمالشغتاقأبحطاك

فليهدأممنىيفأمعاوفقاالنىعننماقلواهناأقلتيواضامصخهافقالولقدأساشبقولط

رجوأكرملذيهىوأالدوابمنالنبيبباشالحراوانصغتفرالهبعفاشفتاتىلكليمالثلرع

مجلميوماتجىنجيكامعاومحةالىعلطذروهبولميلتالمجوأنفتارتاسويدفاشالأخيهاين
عةالاوتثبهألصارهاحنييمكبمأبكتهاتالاتكةالىانينأميرإسقطاقديقولألنجصىفا
أوشيمقرافيهظااطسيلةبابهعلىالينففغص

والكرقلميكزائكلمسبنفالشىنجلتاذهالأعاتك

والشقاالشلئناكتواموىابهقدقىفىفؤادارددت

صدقاوالجوثامامنكأرواالقلببالىعدوالمىخلعتولكن

ملئؤاسقمصريعابارمالشأمامدبربعكأإلىأتنسين
أصىكاباحمترباوأدعواللىوعيةؤلضىعسديقارايس

لطرهاأؤجالسامبانافطوكمسكأشأرىفهـوأكبر

اكأاوماهواكمنافكشثوافأمجلمىذذليلىاكبدى

قاعدكممصادقدبىؤوكثدتالمبادينشدصكأل
لغاشاهؤالذيرفيهرصقخبأيغلقالصفغالكئيبافاسضالمارجديمطرقاظاجايزيدلىنجعضا

عبداخافتهمطبدوشطاضييزفللاعااكيقعتىكأسباصاشغالألخشهذمااكتبلقزا
صشأميرااللوالبافامفاولحالمتضالنلىقرشياهذامتلتلجوالتميمافيالمعوفضاويضتل5يصد

أضسفقالافىءفاجعتخوحملتئيلغنىيهيدنفارلععىاغيرهنموتحاشدهااتجأفآمانلم11
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عقلباالعيالىمنكنومالاههالفقلتفلأالال

تلارالمتاتخثااودكنمهااقالجبارعىالمالثاحمى

وعلاليهرشألوالصعيبإلالبخاشوفحشجرفى

ظلبنناساعقفيهاوأيكالحتهرشبههاكبهدىف

قطضديهـمالسبلصنىوقدشاحصهااأأقوإلجمبا

ينهبجطهئذالسيسيرنمفيهلحرماشنالخطبيشك5أاللنفىاتمنهمممايققمثاالمعوفقا

ظلالنمرافوهبازحظماصالااهمههوأجزلوشعاينشفردعاباشرالمناصكنفضتارلما
يطبلأيوثمبلنبدأبتأشفئوشعرننطقبضرتثاقساخطاعليكيدفيارىالىيمهـاوهطإ
بعئماشاتذنفاىكلليلثومايضركيألالبآمعومالعليهتذارومجالنثحكنوبءبال

رأىلمنفالهاستوفااالدينارظايارووهبتئدافىباوامهرحهازؤجنئجهاقدففالفالفةقالليكا

فهىعنىبنةااوأدأبحشبموفنماشقشمحشبعتفاشنطأنيعفوعامضىأميرالمخنين
عانكةوبقيت5بؤحدوفهاشعراووهيايقلاملةخيكالماالوعحمباددويةهـتاتافسزمعواطا

تتماأنلىامغرمت

ويةبهمعايديزطتيئة

عبدالملذبهتبزأمفهىصواضبدالملدبنجهاؤفئيزكربنقبزلكاصكبداطتأمكلمموأهها
ببىالضاوممشبينهماباجكلجبففأغلقذصةبشكلليهعبداشحبلمفرطافغضشوكخبهبهاوأصبنا

عندكمالىنجبالالثسدمحفقالعرلهظمشحقالمنرجلاونعباللملذكضبهاعلىمق

لياومواايصطفنتجتاعرلالاليهاايتبامموأرلباجمهاوجعللىممراقالحكئفأترضيتا
تلنإيهابعدهاقومنلمفمنيمعوأمبراشحكشمناهاوندورجيخةعاضهالىشقالصالطنقلن

يداخربمفقلشأناالاأناقانللمعمنناهيراحدهماماصبنقالأغيرهماقنللىيئمانااومالذفال
عليهاخلنفدهاعلىذاصالتمايخيفرجوشأنالعاثةهلالناسكلثأعقوقدعمرشفال

بهاضىنيزلفلملتهالأنهرشالقالذاعليمومامهنهفبىأصنعلشوكيفكرشنحهاففافذ
قدأفبلتيمةةمكاللمومنضصأمبرايافالصصابمحداببفأقبلجشوضنملبتهالثياصهادعت

تمعرلتموالافقاآلملىلالمايتكديهاطدعشفأقبلخوسلنملتهقمياقاليلبالضعماتوفال
اناأعثاأرانحأقالدعفااودوواالضناردققلنحرفقتلاالتعلككللنيهإشأحدا

فيقدطرفيبابممويهمأميرالمئمنينممزتفقدمنينأميهالمياآلاقالضأتلكاكالح51مدعلى

لملفالمحتبدابخباللكراعكراصطمايبرطعنيالظفقباكافغالأخذقبرجلهتزلبمحتىفلم
ئضيهطوالشديناسوفرارمامقهمرعضقالهاشطبتكأشكرأيناالرأيدكفتا

لهاصملورعافهمهامناللن3ئربعرينلالملذزرفهكبانالئفقلىالكوأهلوأ
حطرتيكغتوالرصوحمعهوضقاالنهنميبحكلفسافدنعاااعهنمحةنولعا

امنفضياعندأكبفرنمقاالقلعضانفنيرصكبجبعااكهأدهلادقالطمنيما
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ينصصورانجملعقيوااآلتىساورانموتنكروانيلباليحنامابفدرولنأصسناولبموابا

وايأنهماشفأنىأعبارنساوخدئوعامفاذاأحفأخمؤحثظيملههميارفعحتىكنماالا
أةمىالىءافدخااثخلمضالمرأتفقاجمنتلبتهفلمصتأذنشافايفساالقمئاصضلتارفض
لىناناحدصواصجيعااضوعقملسموذاكرافرجشوحيشوافرتلهاذتكللىيجيلة

شدسبلافماابدأفالجاخدلشذتمواأذفؤحمفعلنامنعركابمجىحموأننداتلنأعببحتمفقاسلم
يلهءصيةصارترصتىباالكاخانميخادماظضرفىاسيدهات9وامنااخايفوتنارلنبايم

كالفرتجبهموالجماليقنفرجارلغاجاازنهاوانحشفهنفسهبهسزتعجالمطرشتد

نحيباتهشاكانميهقولحئصكسوخذحهافقللشلهاموالوحيتهم

لعدانقطعأيامحتلوهلبذمئلمفزابيناانلأث
ىتبهدوالتعيدماعلعهدعلىلمئئواكيأواغنيمشأال

نمبفولمنأيضاخنكقالشاهصوتوأشبمبأحاللفظماسكلعصنءشبهتافف
اننهعان

كأشرهااهاحىأرقادهسحوعادهأرتحالمحب
قىتحدكبدهفليسواكبدىركلهمنضدكرت

بادهحيناجيرةفنكونوالبلدىقوىالقوسه

بصبابقيجدهجلهأهنخلألمحناشوجدوجدو

حغهحمدنغاتهدنيلتلنكىنججالشااإال
أيصاقورخذىشوححكاقاأطيرشورانممجدتلالامىتمبمأحنءنجاقال

مضنائممنطافاوصلطوايكختفيالذس

ستعتبأومهدحالئحاوشجههخايلقخوذاإننم
مدحرحهاصدنحداكمنهاطالمطنمأسزدجةطله

عالدهرجموشلهايرمامنءاللياالزمانطسوليهاتح
تقرحالحمينتملذماكاسةالمحمالىكروامدفزتو

عشفيهمالثمىصبلنتيارهاراووصءاخنااطرباطحنوأذهلنىحيرةلتصثنصيبإلمعدواقا
يضااالسمئخضضلهااقاتمصكلمهاكلمنعتوجودخحامق

لمونابغوأنتلعكأإيممغرتاإتركباأجهايا
بعوجمتالالأنوهوكاذعوهميدكككمبمرمممثلكمأفا

طبىنااالافالثدباالهأعيلجكملمحاعقونىأكخبر
طةالقالشحسبلثتمدالفقلىشاادقريمئهنأنىيخلزهمامتلقدزهوشبهاسقنصيبفراقال

اتاتفقدجملسحقىااوالنجلحهحهـطعاالنطملتمالاالماوكنيعوصفخماالغولطممقها
شعرصفهاليرتالماشأضحااميخهلغنانحرقاوأحمشاعلىحرهناموقدحاضضاعئرتنا

سعرهمنأفضلضعركافأئمممىماصفةمحرضكلىفقاالاهزلغناماهوأصئمنما
ياصوصأتوللت



لقرتابماثىوأحسنمايقزبعبناقزبيق
شكزةكيرالأكفولد

أشاالبعالالالنيىفمالضنبنسوبدنجدويةصرحسبتاو
أكقولنيها

اسفادعطاساطرفمافانعطضزمحهابةكراذا

ديخارمائتىوفعشلوطيبروحلمينحابناكائقروأمرشلهاكلكلنتغدنميبفىور
فعرفتأترفقىفنههـالدرفعىقالنصللتفهىالاواقالفانصاجكفىآأماا
إ

بقكرفطشوتهافيفناللشحناالبلغهاولنضىفأخذتهيأخذاأيافأاعيهعاف

راةهاومداباساوسطوفامنعليهلتضدرانلمضبيهجهاهـصتىلفرصااايترقجانالحوصوا
لدهاردفنتخالفآخنماأيضاصتىهاخالفقووزلمالثكلبدادنجقيشعكرمقشاهىلهلموأ

الكالمقوااربهامنلميقبماة

الطافعبدالعزطتصيةالبطمماصي

كةورجعنهاخهملغيالمجصيمننيمربصنهزشطيئاوةمحابىاقلوشحرهافايلةكللمشثاعرقتجيد

صومحاربابقاالقؤهاوتمشبعبةتحكالافقا
محاربلىويالتاالتوكب11معبالدجودىأط

النوانبروسمنةصركامعارمنتالحتوشيوأن
محاربفىلهازنااواككهرعامدااللىأفثبرنالمط

شرمحطابوالبوناوصدولمنمعاظيرناإنئامنجل

هـدبناربنبةمحبوعبدة

أنهارابئاسوممشسببحمثثعدومنطىسقحصوشصنحؤكيافحاوأداشثشلذكنت

كألمسيعاذوكشالنسايحكضزلهمجلنيضاشومفىافضلبردانالفيميقالمجلسمجلىكلش
هرهننعدزيممشفاامرأقفاذعافتماقدالفقاههعابغالظهافدفااأهاوحسنفأفماهامرا

يلتوأنشدهاهذهااللهلألهاوأعبهعهافادانصرشأهلالمجلىنغضىاعرنجهافاذاال
نيهاشعلأاهوعز

اللملبهاادققمملعينالذق01ملنقلتخهذالفىىفاوابن
وريحاناسوطباقيايلىيةربهأؤلعثفوفماكت

أحيانالعيناقبلشتعثئالذواشقةالحىتماأذىلبعضلجتوم

بمدعندمويشرنجيشمرفنكنبصبنهافبأشقورصعفئوكانتاخساتفهةالااخالمافابفماا
فهاكاقالنفسهانعلمصهوالطندهاونهاذأ
هاد

احبهامنبهىفاقلبىبنكعباذأملقهاقالكلقبل
ماييرالبصراديرىالغانءترهاحهذمحفقلهمولمأفى



لمولصواليريوردايفضلمنجتنباطااثميالصت
نيماوهوأجهحعمافالأيفيهاوتال

قلبىفيهالفةقيجحمبدفعنرفحبينهرف
بيبمرذواطناحالبالقبفبارنضىختيواااوقلبىعوافقلد

لقابااالحناالذنانألحمعايهوىصهوضعلمحينانبعركا
اصبااعلئقوالعثىابينفوأاصباادعاحسنلحاالكل11و

نحجلسهنجنهعليبمفويختائيضرببيالنمأنقرهنسدانسوققدماتخمىصامعتجاو
قلرتايييهفيتيةمجلسوآضاابرداجهيةاخدالجامجلمجلىشوممشمالبرثالمسىا

مونهرهنحدالشامينقاشقنالنبيذمحىاداتطرنفالثخلتلهنعليمغانالخولفاسأذخبا
منأوتطعنحرمالكنضائلاللفظبيصزحلثالنصحنصشااوقاسوسلنيالضصاتحاوقا

منوأصيومهنفاكننلكمنايهنماهنحدااتتاثمعةساكنسناصشتطعاسوتئمربخعن
موكنالراطفعابمؤلمغلبصركاصاطفلدبلغشحرمومئبموأخذنشرابهنمنطعاهيوشر

نمالبالقىابصراسرتبللبثار

فبرثاناباعلىقتافيصلماطدن
نهسارفقنالثيابتحتأهدأخهنو

كساطالكآابفىوصةاططببباكر
انساحوكتمافقلتتالمجومنفالنس

طمسااليومعنااتحطمسناهيونهـالناطرايخا

ملساوخربنلذانةتدراططرفمنفأعبئ
ضافتكاكنتإقىفىضتعزصوال

المحتهلواعبابندلمعخارتورادد1

لطفبرةافجقااللغةكنيرمناكاتتشاكرةيفةأديبقروكالتلىلعاصمجلمداااأهداها

االمعتضدصيالمندياليهايملوعنخناوجابضرتاملهالماماالصةسبةاروايقلحصغاثشرة

حصرمجتهاقرؤتدتعنأمهرءبعضلهنمكنأصنهااثدزاشغفايئغبهاو
افدخلرادالمموكناكلنناكفاشومأفالوشئالياللثحرواابهلاشبدح
ئمفففالناوس

سقىصبرعنواليهايعرنمدتنا

افأجإشبلجهتبقال
جداوالبعرشهاحوالوهؤاذاهاما

درنثشعليوانعاغيرندولها

اهلنجشمباعمعدألمجايةلطنبورعيدقا

قهوحسبهابنمهادقاصالقاسيثهديانجالثألصنعاشمالمقدلمحناشااكهـتحكبيد



سب

وجهاوأطيبهملنااأحسنالسناذيفوكلنتيمنوايباريعترشلهاواهـبعظهحنينةأضوكاأ
لمجيبقغهانعةوعمشاالمعطرمنهابالدامرأتوايعرعشقمنوكلهـشثشلوصؤال

شارمل

علياشضذاكلياغيعالىكئ

كاصافيسماكلىسهنكضىوأ

هرشثيسلىأهثىاعزولجمسئ

رلمعبرماخالئرافولدعيونيالموصاهماكابنسمقكلشافالايزيدمحأنهانمااعلىورولمحكل
هلوأفبرشبقصنموفاللىلميفوفوجناسشيمتلمجواناتبمادففرجهوميفلملحسنأصالىا

ففالحفثبقمرثفحولكاضبركمندأجهاالرصنئاعلىمافقلدالمسيراايعمانننط
رتلطنبوعؤالعبيدحاوفددناأحمدنجممرونجمسعشوهرونمحدبنليومكالعندهالهافقلت

أمورههوأهموحثنتظمحىمهمالجاالتمفافظصعالشفاشرماىلساعقطضؤواوهى
ففيهارغبشاانوافىأشلذمماننثطوتماشصدكاله16فهالعرضتكفىفقالليكا

وسةكبيدقوأصعأنهىششقدكنأاأفعللمتئفقالشاعظمذكتفمطان
ئيانصنعخفلمنواأس1اصخفمجفرحمهاأغىاموفيأنوسأرحكرفننىااافلهاخهاقال
أصانخلمابرىصاحبىرستمورتراننزلوشبهأصماجلتهافقألنعلفدعرهاعلى

اتقولناالثراسنغنشلىءكلناماحفروقدموأ

لمجتنبصوتلفصقتربغيرقربب

الكربدلمادراىولمحمنمهوفله
سببلوحهبحرفوببكللأوا

منقبايحهابأنعدثقةيطاكأو
بنامعيرفامعرقأنماشوئرببنلىواكذلححقغنشوشرلمجوايزلنمؤيرلمجنامحافطرب
هوقاألتدريخعنلذاشواقالمتوااانباأحمدومجئإلعبيلنروشبنففالليصلى

نكأيفالتعزاوصلىاهيمبراصارالفائهاقالشالوالرلمجكلليصانربوامكغاسن
أناوهامنأعرفتفقاليناالحافنفصتختالطقنهاهيبقواتغنىأتصداسصقعاالقدعرفنه

فائدقدوثلكميلقوعتريمهاكيرفىفانهفتمرففاانقومصحقاوشفقالهراياكعزفهانمففلنا
غنوعبيدتوفيألالمسدودنجالرشبديرماويهمامباسلطنبرروشكلفأبااجتهعاوممشانانمرفنها

نننكتجوىهققداصقبهفزغقفالستاذاقوهىنفلمتحكببدئمالالوايقول

الحبيتملنفدالخباسوىممنىرهالط
أصءيااطاهروأباللهابددجمهلغاملهاصباسلمحأبىالطلببنترصلعبينتو

لطبىىاسيدرامائفألفاليناروممنهمجلحدلكلوابرهرفينجطاالمصلهذيئمدقاا
بماثنهنلماالاأبالىناسايدصالزانكنءالصرااصبابلراموممنصاحألمجايخنلفسالى

عشنهناجيدوطبعحسنوممشلعبيدقصونسكوأييإشوضرسوةلكبيدصباعواعندفامأ

لىافي



عالمجكليهاوطأفعياصالبعهاوحهارعرسيدرعاولغناانجغقلبهاوافىرجمددفوفع
وكخماصقبحلشفيفةليسيرتغوتقنبهالطنبورعرجتامكلىملغنالوقدحذقتوسقت

كنأخوعروعارجمىلفربهناكبهحظهالنتزترجهاعلىتغدمتيحتىهاينأيرعمالرو
بهبشذالتعوصادفبهالفرهكلىلننهامانطنالمجبههافوالهالمالكئارجهصسن

فطلقهاعركألدعآلماضلوا

لنديماسضاولبيدفيأظفهاوشحتىفرطاماجهافأشفوصاتشجيدقهن
محذررطىلهاسصلتهظحدةالصاشوافماستحكبيدةأ

شكنبطبورلنفاحتشاواتبصرهارجهينلناساحسنأمن

هيثرأكارشبدشاشثقباريقالخيزصاء

لللجالحاأديبتارعقايفةانتبرقيققظرلسغاعواباسددتابىبقبدهاريطفاوكلفت
طقالناحأشربطةمنهاوظربفهأشعاررقيمتووافهاوالأبطالشاهةالنيعنقهاو

فاخهلبالسةتحضرذالتأنعتبةشطريهاوأصتئسقيترظزلحانجسالئتهاعبدلىوجهتعا

رأيتمانخلدمتامحعيفكحيرالبقىشيخشداداجعلىمتنسفقللنحلالعتاهيةأافيا
وفعفاظاهواةصشجيرءالذفتاللخللتعبدافعلمأجورقفاقبلمحوتحقىفشثراأمحزك

يركققيللتمنىنيدأصمئاأتاذامتاهيةبماأمالنمفعالعنقأديبافاشزموأجالاوولسانالص
لعتاهيتأباذفااقااذمئرينتدأالنوتالنجماللهعبداكفنمرفهاوااليدفاذنشلفف

وركبقبلحتىالسكيكحمامحطاال

لوهىهداتوخلضاالممىةشمايلىالايناالموالضمضافىجهاتامتاهـاسأبكثرتثولما

ظاوقفايهافاثخلهيةلعنااصباحمارأبففاخبرتهخبرهاعئفسأياظيزراالدممطيدتههابنتبكل

نحكلتبةنللفانشاألتآيهيدبيئ
توالمالطلحروالىأبدتموالئلييليناله

قولأفكاافاناأميرالمؤمنينياقاعنكهـاتثكومذصىوموصلتك
رالحتىزبنيخنفسلتهكأسالويحثىبألالف

اتبالمهلتهاتؤبهاالىبناصبهئىص

تىبرافىالشهـارجهلمحمفتكاتريقول
يغباتؤالخجللتاخالجنوتححفزعيه

اقائلنارأسمفقاالالرفعرأسيريهبالقضيبفنكقال
اهالمدالبأبلتأاماالسيدتحماأال

اماسربالحىاعىأفدكلملورصاجحوأينسجاو

وهوعلىافلقيتسكلتبةمجاودجحترأضمنالمنبهلدالهدافاميامتاهةأبياعمأغيامفاممين4سأئم

38



3س

وبلفيكمالمهدىتدقلءعئابهممنعتبةبخبخ
رأساباقاواالنكلمالعتبةالشغقالخدالخيزءىالمهدعيناهلوفامرمعهارعادففنغرغرت

لبابمبعلىتاهيهلهفؤقهاألبرارهمانجمسأالياكيوبهشفاصوفالمجالثاةلعتاها

مئكنصماكنالذمسهافمةآلضكبهرافاالصكلمااليرجهنجفكنبماجالخبر
لمبردأهمكألولمحاقانصرفخذهاوااليفرقهافاليمأنأخرمحوصلفسألفاسيمنجاماأحببفو

لملةلوبانباقيوعليمسمطرانمملزبتفهابجمقصنوروزملمهدادهقالعتاا
المهدئبمفيهانمقمواالناامعلفةليااربمكأمننضمى

اومافيامميلداخقلىكفيهايطمعنىمنهاثميأالةابئ

ريهنجبالنمعيبراالمحبانعتدفحىفحدمىىحرأمعلمؤمننأميراإللليمطتبققااأشلدفعفهغ
بحعتبقوهويناظااالحفرجتسيراماجلالتالوفدأعسااشيلالأماعتبضليهافبعت

منامنبكييزاشتاتالتبظاقاائاوكنتمكاتفقاطرايقوونوهمالنروردأغاايمولو

مختارضعزومنلفاظاالحوكنلكلدمونرنحاعلىاخلىأقدراوكنرريقباخلعنأوكشايرا
بةش

واالفاستريرماتاقبلزوريئبنينااةلاتمهـاحبا
ونىيدالموتداكاأوالنايبهاأفاصحارىانهذاشأمى

ييىفاأصياضانوإخشارشحىلكآاهرانتفانثئخمؤداا

قصينهاكوفعدئجاممنفيقربمنحكلبالائ

التباونىفىبجهـدصوااطالنشبمالنحتداودأصلإل
بالمساكينطزااناساأرهنتدكأتطنكملتها

ذيهفيىفبلصحتكأط01ووذفهأرجؤفيواعيراأما
وافيهرشحزنحناومن

والتطافهلصالمدإناتوإقرارصافأالإلعتب

الفهصكءفدسكأرزقواورزقكلطىرزتركوتق

نهسلألامنيعلصررصغهطفااهوكلؤانوصرت
ثذإتقدخلقتنكاحبنالمترأتاالا

بهصاالنهاشبمسماعننعهاوالذىبةةارباسعكونهاكهـعغزتبةححنللمحتاهيقوااشأباو

المغنيةءا

مناعتهابونحذخبهناقلاايهاهومالتالااالسجالهبلدووالنغرلداليشمشكىدنشؤا

بمكلهارماناهارعذخصآضاقياتاكليرهاسسللمصباهاماروبلغزيمنقصاركان

ضزهرمودسحيىبنرسماحشفنظاوأيخهااماصنفااالعيرصافاحشتعاجالوأتفرتوا
ورالومئأشماتتداالمعمفبقيشكندمابهنمعويةارحمنإالميراشتراهاااناضدبقيع
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قالذعقلشرأشلغناناس11سنلضشالالثبقالدأبراقالالجاسيةهذهعنىالر1ماثاا
عليهازبءبرطفايقبهفاشكليناجلىلندلنافدخلناحفانجرمسمشجثناداألىفتبعتمابىا

ادوتصكشنتانماهذمفقالالثببابأالمجضعفهافقلتمنشيطشوكيهاأصبفرو

الممناقىأماتفرصبمبهمافؤااافكلثسففيد

صعنماشففائدثمفتصقدأظسزقلى
بالصمالموتفثلتجللنااتاقدكميم

تغنتثمعفشمنهئبوزلسااأكلياوشلكلهبامألذاوشفضنفال

تسرنيحلميظهرماوتولخفامناجمابتكتمابر
بالحساشرمإنكإلقلبغريرقلبهمنتفعنممط

ثعاوصكيمطاسىلمراتاقىباهـضناحساياليخأنهـا
كاذاتنغنااخوفكونونعر4عيتنافنذوظة

غنثثمنةهيجمايقاصوايشكيفلمجفاالنرقتهوربتاثبحنلرقنالساساأفزضشهعمال
ماالححبءالصلعاذ01مااسأعاصهفيياطول
عزساخمابممأصىايومفاءأباحمخماأخثىماكنحهـ

رقاكأرسةالمدصيهاالرعلىكايصاحوصرأسىلىءفوضحتهاوصارةاقيشطيلسانحوأخنفا

اضغشأريلجاصاصاصاحرأسموفوفحاهنريرورقلمجشنيهاابحةوالرئبفتااا

رقالرالئبوصسدأصارأفىءهنالدوسالريوبهسرتاةافاصطيهتنواريريعىطنىترا
بئفهبنايةدصاصبليارريرالقهاانمنوضظورأسهبعقكنيلوضعاقادالعاقدهننرال

خبرهانفالقطعاندالاحجاويقنجبدارحنشتراطاضاجمناافىاشتلف

امرومةا

الغةووااهعالهانأخذتوكغقدبانسيهكنتنبلبوشاللبهشرحمناجمدءموحقأسالمطرف
لمحوتترحهاوقدقرادرلقانوإلبرثماملاابئسوممنلعرومقاوبرعمفواكخهففاقتمى

حثبنكددابعدسيدهاسيةاغيتإالعرومقعهاوأخذالمذكوريهتبينثاأبيعاودسلينعليها

تحالىتهادهارحمهامنجيالشبمادراطويالوخاذكاجيالكشاعائقوفدوال

بعرث

لجالوالحسنااقفىوألماوالمنهبشاطلىلئعروعنشيقاعرقمالخشترثاكلشممخنيق

دسانيمعروالركاالوتارواوالنغلمعرفتاوالصنعنقاشالضرسواااميرقوجودةاصنافلرفروا
الميالوعزةحثجللقديمالمئللجازياشاايانداءلنساؤعفاخهاوالنظراأصدشحهاشعلقا
لمايياومخناهااشاثلفضاااوعنيخهاشانظيراهنددقلةعلىهنمجرابرىمومئرنىقمااوسالمةا
جهاللجاانىانحيثىبئمميؤتةقصوراغالحألمفاومنجيالكانلىامنمممايموشلئايئأ
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لدمهنهالفهالجالعربلبنانومنغلظبعيونلمنهداهابندمناماصرااجيئلنعقزوالجعيعنا
اخناأايهاولرشيدوهاللنكللألالهاوأداكباجصصماصعيلبهشاتهيبلعبالوكنشكلرغير
أندلبركلابنجعفرنجييىااألمعتعماظلنجاطمعيلحديامنلدالاعاحبزقل
فهعدايمقبةنت7فاطمةكأنعريباشأملوتميزةىهاسقشوانتلمامالبها

لتجبهاففئأنتهاالككبدجهالوسافهوبنجيجعفرنقاشظيثىكليشصضظنجييا
بهاشترمكنهامافطريفواضوثألمجاأالبعرشاالؤعمنأنتزلهاخالنأبمرموفالبنصصيىظبراوبلغ
فييبافولتعثرايهايترتعاوكنمجفظهابيمنووكليهاحنرصرنجاالاسانليضرفيالاجهافأض

ريبعاتفياشأوفيلسنةماتتسناوتسعينأنانشسنياومائقفنينسنفاحلكو
سنبىباعتهامنصكةبالبرالحادثةنالهابخاحديةلمعاجعلهـويةأتمنمااصالىحباقبعفرفدفعها

يبنبهتهماىصدقدظرشاذااضدممشبنمبنافملاانوقيلالماكبىنانجا

ذكايمنهاشفقاللاكباكنبههاذكرشلبعضغهافىأشبألصكعشمنقالومجيىبنجعفر
قالدألمجمارأيتقالأنهحدنجخلعنعاالصهافأوالفروروكطحيبنكنجعفروهى

باوثاسعخطاحسناوالهوصاعأوالجهاوحنعنعضثأيجوألصسنعركرلمجمنفةمرأا

لغذفذمأتنهيرهاظالعادشااأرتلاتصنةنلصأجمعلنردوالعببالطرباوألجها
موناتلتلماالاالبعهناكنمقلخأنحستهافاحدكنالتحألمدقألمجفغاجابهشاكخميى

بهافاخبرتفيوأعاهىكأعلىاللمجنجهاهئسهـنلقيىلشنتماالحذنتكذكرأبوعدأن
اهذشلهكلصاقأشقسافاناتيصاماأتالنمفضمألأبنجال

اتوذنلجانههنلمأفقاهغرلمعاهاشتهاالاحفوكلشحجباصاالحقكلنأدهمجيىبنوأضكل
لمفمنيففلتأميهاولرإاهدالطرولنففتمايافالفاضدلىلباباطىنسك51النازلماير

وأناصمنيبلالىنهيشاارميللمجاىظامفهااكرفبحاتىكرهانجدمذذهفابم
وقالهآنلعمحنشغفالةسكنالىفقالجهىونغيرلىتطرالالافىضالنفردخاتفد

فغنتتلرةاااجارياتئودفأمسلذالعاللهإشنينأضأميرالمهوفقلخاسملمنأتدر

لصوتافقلشماآضعيادنىفزافاطأنجشملىآضافقلشزدشمعهابالقدبمشهتقدابشفاذوفر
ولمالنااغنللحدشمنقلتطاحمعنلينمثؤشالتذأيخقلتالمنقاضاربةةأالمىمحدث

فقالأخكاةآضاسردزأمصاصبتقدصضصاطهعلشأنرأيخوشممتاطعه
افممنعتشأخذتهاغاأجمعأننهاعلىلمعتداأهونعلىبنبكيىوقالبباخاعيرصدقنا

االبهنؤدافيكزبوصاموتبنمفكشهافيحهاغناةالتىكانتقدجمتشهاوصنهاشهاد

أنمبهعاقطهمصدنجاعنالمبهانىاونفلوتايقشأاذاهافدصنعتهافقاعن
ببععقبفآبليتهاسنيثبحكقطرأسدوخومالعبيساأبلمعتزونجاانىديهامنغنا
صؤينوعثحرئفوخمالفاومافكأل

الغنامعذشلثلشسفقالغقابهشفمياالمالقبببنرسوعروهوزالىامبهاودخ
يمثقمدللمعىاكنقليلكغناديحشفاصنتشأواعرلبقلألفحالمتياصبد
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ويعيبمنحتهاويقولاسانمفيهابسطذلثفكشبعدظبللمجلبهيعاسنهاهليبفاضكشأاكالطر
طعييقيزخالدبنفىابداقولصنلوهىلمعنىلدارردوصوشواافىاللشعهى

عداسواانماوأاظكبهصشيا

أنامنهاالزتشوجقئيوالوانيهابصنعقااخهالصنعثبضقالاالصظداالصبهالمحولبى

ناصرمغحافاكلنأردنماافارئهاعهاوآليممىيقوليونها3يلهاعووقلكنضنضىس
جهالبصقوأثبهاوخرالىعايبخرككرنحوالقهناالروثلذيمانمافادتثآسلهاجتأص

عرومميالهامديقلالتقاضلدكرتألكزطبرعتمفىافخالعرواوواوااظطوعلما

هانصالفرصقللهاوفحلىلبمةعنهالوفإسان3دقمننجحديقطاللمطتم
بينههماصدستموكلنالموألجااتفعربدكلكبضعايخفاستتكندهركبصنملهاهـنحاورعوءكنبرا

همتامؤغالنلوصترخيوطمنعتبوتيلشسالطعنذغاحتحتاشليبغعرومحثمضه

شمهاباليلانحغراوجعلتهاثيالفتوالهقوفدأعذدماومنزلعنرتاشايعدايهرسابا

هـتالماطالمغوفنازطدهككئشضليهمغضستبمهرالحائطتىتسضرتعنهـارهاودشحهاإل

حنإثئواليحههـنلىأخهالميوهوالعودهتغنيمبفأعلرهانصودحالهايتعيربحشللىعد
جوأبامويعرمبهاوصطببهضزوهرعضىكبىالماحمعيلالتعبنبداعيسىفقالامرها
جربمايمكبر

كلياضالشفعلواتمرطاقاتل

اعبامهردهيحاجدلليلاكبشو

قريبهماأومنهبالمخمفارتقمتحال
حماارلنومأقمااذاماصتىصيت

تريبانالهالخالمثببن

المفاتدىراناخافسها

وكئيبافضيبافواخلىلهاومحشيه

تذوباأنصكليطضةوصكتعة

صبيبافنلقاهالمحفتدلت

اشيانيباامئيالتشاقدناجذ

بالشلىاعيار1خلنالظبىااجها
بعحمحناوطيبابعفابأصقلا

فلقدأطعخذيبالذئلخهباكنت
بيباراعيهايكانااشاةوكا

اكغيذاصالمصاوبألىالب

صيباكضانبالنتهدأفلة

ضقالجيوباصقداوحهقداكرصلطم
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لئعهاظضيبابلشامنصموعوص

قالادمتسزقمففسغييكلرفتهماأقنيءآكنىنتفبمنهبعدندصفهراملتأغبعحنهموأص

ممفىمفبخاافعزععغنامنعىقعكانشفبحعببتانكبىإلأخبىخناالالاممسو
اناإلهذانصعوهىةبهامائقمقحذهـاففرىفلبجهاوأءصاببرصكحفلملهووأقاموقمنا

نساللىءكدنمممنفالكلناضحيقةاأصبرعلىلتفبعئكلوكدإنكتحغأةعسأصبرعيالات

خذهلنمقاليخشبرهافأالامحدابلغثمررهمالآعثشوهبلهاأوجلهوررأعهاليهافقبلراساوا
ادساممشطلبصنمنلىوتياساللىاحبهبهفمنهفطلبهايهأصاةعدفىلىاخبرهاستمطكن
انكرىذكنصلفعنامربخعموديايمببهىلماافيونلىفالرودامحايهـثلذفاضطختمحند

اكبىعمبافدعاقكهمحدنزللالناكرءفأفبلهانجاأىسيديمننسألألثرقاالماكيفضربه
ننقاتمنطعقامماثرمماأثةهـمانجهاحهأعفاموحبسعوطاةهأهلفىفسانشهبفرسوأه

ئالنشمكلندهجةكبىلمراالىبمامحدهرنالقنللىكلقخدممرلصعيمنخنكروبعشفالكاعا
ياتأوهىملتمغهربمنهايهـرالماطممنشكلنالىعدبننجالحاتماأبعضنىألنثد

حروبالفتيلعريبقتيلبالندوءالمامنوجهىعلىورش

بعدالممشنميبىمنتكؤينفتثتلتىجملتىإذكمات

فاقطلحمداظهدبئدابهىاالمررصوالهاأدبشمناهرأوهىهذفحابةالربعفهمذكروقد
افيهوافقزسريبؤنجالنحرأزرقركشانغرأقادخراسانأحدقؤبسرضالمعرو
اعبطساالصوألمجاايتهارواهنزلوني

يهرجنونىمىقالبصلحنشقرالوشأسامأرزابممأ

نبرننىرنرثائمناصدالالأطلبصاضومارضأدلمأمونااكأخمرفاللمدابهأشااوتل
وكاوكأرفمةلطناثااردإتاالحرالكلناركوأيطنمحرفاطخرنجطااخ

اممارإلتنمانجباشأصنىكقلششمالجاناشكلريبهزبعضعلىفثتالدأحدهمأشابا

طبزبهتأيياشكليمىدواث
فعلشفعاللمجيايباعرتهافاشل

أفاأتممتهافاذاصتىبمفحاعرحتواشاالفأنثدوششارحطهاارهانعدلءحنمهشفا

أنسيشفولنعروأطيهانسيأجورافىصهافقالتهـاجشرأاخرققداباص
نجقدبخشضروال3لثصايبركبةوعر

يالقىوعرأصابخوفامنلىأريئبادببواعىفعأللستمالهثماضنيهفنمابالفا
رمخااس

عيعشجايمنةقالحنبارواحملةهامظاصأبقالارتكبىكانضمالراةنجعروقال
كفتخيطممانبهتالىاخاتعهاكانشربملدومعارفمؤأهلهفئورسةمنادلمهألمحااعرث

ثااانيهابعضنقالايها



ببعرعلىالرقيبأفاموكلمالممليمفاوكقدظ
افىقبمنأؤتألخهلىلماومحدالانمافاوكووأ
لمربائاوأنخعنبملمعاصىاصيبالمرأتنهين

لبقالزبوأنيكلدذفىبامجافبمالجاوكيف

خلوبامنأنتكارقبوكعريبعلىكيسؤان

ونختوالهاألصضراارحضواارهالمحضبضقمينعداالىخبرعريبىلمابعفههنهوأخبر
موليءالمهـدىبنهمبكضرقابها

المالخناتزاال71ماوأدجيرمتنافسأناسلكل
حساوانمصالسيدىقاسمعتإلعغحيماالبهوقالياالمىلعوتواصتحادارفطرلمج

هاففعللرويكانجارجشالفضلىفقازدادغناؤهاصسناأرومحهاسكنيااتطاواشجا

الوالهالبتهاياعلمةعهاعدوصلأصخقحنىواحاردأجهاالجمائةكأواصومموالهاشافاشن
سوالهامحعنليخهاهرالءؤعدىنجهلمحغااكهـربتصنهودأللحرجمعشافتصندأشافتلى

رهمدفأميالصضاطعدبنمنكيىاايهافضظملمأموشبغالداقدعندمحتىتزلعدفمينالىا
صبهزدهأنالرطةجصاوأمسذحمخبركاحدسقطكذبتالمأمونألقاعخافأنكزفأصضرفاال

وبردسرواربهتالخبروبلعهـذفاايرقصىت41تمحالشرطقويضعشالث

رحبيلكختحرففوانبعتفاكنسمكلوكهانيبعرلأىأوهىجهمشوففلووممىليضرب
كىايعالممااقدمندموحفعدلتلقافىتديلهاعندقنيبقبزياالفأمالمامونالىخبرهافزحعلى
قزأحدبهااليطاوفالفدعاواونااللمأامتظاملكماإلهافطسلمجنقكلىامااباصهافسأطا

عدتتلرعلىاححرىشرأغالظاوفاةيمزيرأوأمقوتظيفاارعشحافيدمنواليىجدشله
فاصالكننىايتدالنهمالثىأخذانىافقاداالحهاساهـءصكلوأخؤهاسهجوكالمابهىاي

فأصزيىقبنققيخذهامنفألثحرابالجفبااشقدوالوقدامماحدكنداضهـدنلمأا
نهاوقلاومحبقلهايماحربذهـهقلفزثىهمآالشهالمأموشبهناهافاشاذجةببيعها

اأكشمثمرهماثعلئةبمطالعقمماهاأمقنهيرهافاشتهامحبدواللهوايبعثهعضميراتمرنلماياماشا
بئاطرالمحاصلرلخاتماتدلتندارسلالتخلمنبتوذكربعضهماخهالماهروالنهىف

عهانديلاكالبعبداللبنياروآالشمجمسةهاشاالماموشاثويخاالرعدىبنتمدطرهملشا

فاأضحافهلمجبعالوليكساكىلردتوهذكزمنكلوكبأأشرىالأنأنححلفتوالليصفالا

فقللشةةعالحياروتأأحمرجمتهماإقومنيناايسالكمضاعفقوالئهناهذا

عنكانياشوخرخلجاريةنماالشأنافافسهيقالمحالةوأثاهداالحيامبظاطتفعنماصاإلسيد
برماربيئأدبوتغيرعفلوماختالناحضرت
أنهمسأيبعرالوصاهمابايصحئانرصفاالمونقالشاصدنةعنجرباحهـهيمااوئل

خرىأرهمافرنقأماقالسحملأن1موشبماها11اصتفأتالمراأهاجمائةشترايئرحهافا

افاوالمانةصعوهرةشجتمفىخرافاالميعهـةأنالديمانفلحكيتاأنبغواالدكيفذففعلشن



كلنهوسالوفدرأكنلدفانكزالملمونلىشااعسبنافصلنجلصمائغهاودثاهانجاماأصالخرد

اقصةاثرههوغلطاامائةءوصاأوجبلاللذلئوقالنمارأيشفسااللماموشفقلنم
ضأمماصقاصلفاسمقبعرننهففاالمالليموأضبرنلمأموشفدعاشودرشاااعرفا

المامونمغنيةدفصكؤنهغئأنهاضجشمسلانلفعألوأفبششاماحالمفمنينأصرلمجا
كربنالوفشىهناكانيعلىتعنرعقالإنبعدىتواهىبنللفضلقالتمفطخاصوبلنالوقا

لشفاظروبمحناكانبتهثهمتمونعدبهحامدصلتادصنالتدلمالماموناالمامارت

راخبرفزؤجماياهالمامولاذبنتاوبلغنموولتصبلنعىوقشبعدااحالشفلفامدليها
بفهاوصبمهافىنىشموفهوضتمباميببااطمدأمربادبئعامعخبعلىلمامونالملوفنهبعهها

اوأمياؤصهافرقممبرماباسشاصنوماولجعايهابرالضؤيدخالترصاشهراكنبصثحظلم
زرضشتغىالكلمقىتكلاجتلبالمجواخراجهاظافغاباخر

صعتبعانبأصنرأيتيبننعابهأنريفدركن

بباقلجفهومحججالاصفعهقسلبمرىعنجمبوه

ابزبهاهذمأبدانزلححوقايلناموشنجبعنللنالمافبلغ
وعريبنينوبهاعتالمامدمحدنجونيماؤهـعمزرماواصطجمافعأشالمامونالاحجاكرفد

ادسانغمتفالبهابفبلةسداعدبنمحالمفاوصاعصلى

المسهمايمانىاالبردمملنمبةيطعخةناسناتهزتعنرعر

علىلأفثممحتفاصالماموشامسافقاللطفةقوليبانوربغناصاجاسكلدنجم

فقالطمدمحمدبنعنقمففاميذسءالابصدقىاهلبقبلقالالعثريبأومأبهمالمنجلذمماا
كيفساستدألميرالمفمنينفماللقدعفيتفمالستقىاحفهأفرليياواأتاأونننالمؤأنالجأم

أواشاالصرتاذاسىاتبتالشأخهالهالعقال01شدااالنغئىصأتمؤالاقالنف

طورمحشعرهائومنبتبمحنةأطهانعاضابمباةالثاالموفحهذاشغمنليهاوابهنا
شقاطدأوتعتومعلكويلي

ف1علىجوراخونآنىتز
صناطذالمنمابهاسلىفأ

ضتهأدهاناصدعضصمأماأخهادرسومحنهرهلرصبهشالجكليىاتتعدتأحهاكابفهموأضعبر
غاثورحسنجعألمجكياثبهولوكنشألتضرلمجاكسعاهوأوكاغنللمحبضنا

مكشبعيدقىالىبعللتوفؤجنصراظادكوفئالمنذدعالحاالنتتعثقببشكلروروط

لتصاجقهـنغا

ارضاالعبارضمنىدفبيباطأما

ضصعقناألقالمضىقىفىأخطأت

وسرلمجكاييماارهيءفاستعارلمنوصايلفغنتميعابينقال
فانكمقالموضعهنااضقبلىذلجامفقاااضيانعالىفقالمتوكللكااصدكراصلشلتكليها



ئئنوىصائحاضفبلىاقالسعبنداتهالساكمانهاففعلتصدلىلبنفوأوماخامدينرع
الموعغطهن

ضوتيتلناشبحلدساجعايتميهوذصامدبهتمحدرتيبزانمكرحلرنماللهلمحكبدا

بحئلأرأاخهـاهفاليموقاتشافالتةااوكذكذضلتلهايغووأشيامفهلتهابعمقيعالهـبهاعلىليهاهـا

ودعبعتابكلىتحررفاالضممالذاحناااللخشانثرتحإعاجزرعناافيثهأفبلنحليوقاانحى
لشاعرظاالالفغدالف

ىنعسدوالأعداللعا4لتقمناافاافزبماكحدد

دأخكلىقديغىصقاعاللشدفقالسئحديشاوأنابيبزفحىكلنحطكنالبنقاالو
رسولمحمنفأفبلكثيرايهالمننسيأاطعاماكنيراوأرسلتفاستأنضنجصحيحمنهاقاالىدعؤهابعث
بىصيلثليوجهخمافأكبوفدشبالطعامأصباجهلىعرفتخبرىلمىتللمالىفقالهصرعاعند

ويمثئلخادافدخلصتقصرشفعلىاأخهافدمتيرشوظنتاباجظمعنالاوهاهرمى
عئأأظتتغبئلارحيمإللمجمىرخنالقافيهابسمفانارقعهرأشاوهـقعهنديلمتدود

ليلثوجهاقنضعىلينإفدتكلتمالمستعلش01وحواوشبزلجندفبعشتلىاووصثىالراكا

لظرشفيزثادايعمةاأخالقلشلوالالضالاامنونحعالخالقافمئفتعانلحفرقمنزلة
فةلمولىاعلمنسوجفمبومحبتنفيمطبقنانلمنديلافكثمفتتهشثماعااكتبكلليايعيبواا

وطلعضهكلوبقلصدرثرانمىوفيهماقطعتاوقدعصبتطرفيهمارقاقلغتانعنيهابديةزويخ

ابمرأاالرنميرجاإيمياآمفقاإليالديامعديخفتافىيقالطرالملمفأعرميمالمحابهلىودةياوفرالعفغاجمصد
كتفىصقانفلوراعييفأمفالومخباشزاككغيبطعريىوشحهوتسأمافىعتدىالم
بينبواافضواثماعرنحخلقأبالمجنافاامنفؤقاخلقلألدعضيتحعهعربببهيا

شاكااطعاكفأورنجلسنلوأصضرنالشقدحهابيدبىعلىكرببعحالسةعراذاطالمجفدخل

امتاهيقفقلتششعرصؤصنعخالبارحةنلمأبالقللثمانيينخلسناننربوناباود
اللتوماهوف

لديهطوحكتوثانصفالىشصونهحاالنسانيرممسمقعذ

كدرشكلليهلنوبمىيروفعاحبالمحفربلمشخاقلق

بابوخنحروالمأبطمبهحاشىثهصاأناثعوشالفكررفمفبمئئفدبئلشدوقا
غىوأنقؤمضوقصاليهحملتأمثسظارأفالمائونكللىفدخلكواسضرجونىالما

ادنلىضدلخبرساخبرفأالىمنبطرستظرفؤايعصغوموصاعندهرومنقممعنصوتا
الحاذافئوأعطثاالايقحذقإعلىهاضفىلدمراخفقاتصبعرقعمفرررمون

كنمشأصوخصنتعنرةخقاربعمحداأإلمكنتمنىقاكيبعرضتنىبهنزصزورحدلضلمالال
زكالتصوخلمشوالطايصوكسئيخانقولداييتوكتعكراقاسماقالالسنذموأنالغناا

تذلحنمفنبموشأجؤمنبيينمطنالنمعا

اساللمننررا3



زللىعناليومفاعأفزبافنبسلىييكاعامدفؤنجاآت

واوباظوفربنبرموقاكلمعننوسيدأولىمناصفعفا
وهوالثاتطجودمأوطنهاؤلنئوانوطمبللنهافبمخفبففكلف

وثأضكيالمحأصدبىحسبىلكدصااقىأمالدالأشك
ياسسنضكلمبؤىشنامحاففدكنتمارأبن

بالسهدلعينبعفوشايقدجمايفرحئيماثنكتهاوأسا
جردمنلحنهأاالولويائفافيممننقواوفىكلشلفاة

الىياكباوجدأنهعنهاشالمعتعنحرابهاموسلاعهاكيادهانقفانحراسبباكلنلمعتزبهاقاال

نقااهنإلماهلىاماالاأناقتلأصتىلبمأناشلمضيفارومبالدافىبهنالمأمونلعبلا
دمشافميغدااوممشالمعتمايلبسهراوكلت

وهمطتعريبنجاأينمونلمااادصوخفىوناالامعأبىاضادالماللربهشربهاالمالحوقا
هطواهدمالحانطتسلىبغرعودفاعقاغنبهبعؤفقااللنروشنالتااعنفسالسكومة

وثمكتشئهاكانحشياللوأوتبنهصفرأينهاقاللسصبدهاعقربفأقبلتوغنتفىهـمفعوال
صضاوفرقانفسطشيالامرشوهواليملمأحفترمايشعنعليهافاوفدغنىسغطتلعوتاأفرضت

ذارأىاخددودااعيمزغاوقدميصبلنهصاصىالغرطساابههاكشلمامرناشاوتعل
نشرببتبهديبفرراشدفااخاتباامباساأوقالمائشنحهغرافاامنا

حلعهافىلجقاالعنونوعنبراالبتيناضاةشاثصهاجمتغلنتؤجهابردارأ

بالميهاننسرححنوماريرحيابالقكسافىىلجوااوتضعنثتهكاغسلنمأعانافا

بحمطارهلسجلسناهاللشاعليهافاللطاعرببسطابحماقالثنتأنهصحيىبنكلروهـحنو
بحوأبىتميفاقالنكخواشمنأصنشارجارصالأغضيأنالمكالواعندأفمتنقا

ماسقسانئوأكنيناانيفقوخلىاشبهلسالصخبرناباعناششفسأدنفرتشوسملسنا
تالبماسافاومماهؤاجرالتتانشاصنعبريلىليفهخشماافأبرخهالغناان

االقىجفوشحثىهاتنطبئنمنجافى
منطلقاقوماوسفرفيعاكفلمحف

وصابمفلئانوجميلفاق

مخترقوقانجارخطركمثليجو

فاضةبسستصلألبمواالمالخنجلعمالعفألبلنماوقدوقتهنمفضرمنبنادهشرسواالفوفال

طاساكتبتتقدلمذتعالارافأصفغناهاصهثابثرسمعناوصأتيكنموجلغالعاوفذأل
افرقارجااوطحاخدقاابلاأصاب

االلرقحنوهاجفونلنانجالنغىوشد

حدقحبلبهطنكامنرعةساافهات

ياتهنماالاثكلىبنابغبفبىمناحغلنيبنايع



سثرأبنافننلومخئريهافوعهاماومعهاعثشنببعرىرلمأمونزابهالعباسابهنلفمسلاوقال
الباأهلمنئخواجاعشنفاضقددعهالفأبوقاناباقليىعندتقيماألتهاناماعقرفخلد

توقدعفعيىبهتححىحمدووسعيديالمدبهتواهماعوشدبحزيرقالمويديهممجوالظرشو
4لبافكنبشبىتوقرطاسراصمتافأقاسالوديهاباالقامخندنعلضشقالالمسيراليهمعلي

كنبالمدساوأرصلهافأخذهالعلىوالأزتمتفرفتوهىأحرسطرواحرنال

ءهؤالأشكأاخفغوقافالرأحهابارقعهووجهأرجواذاليتكذاصشمختص
ايهماوأقوميكةيهمجواركضلمبأضعافىهيبلثمعناقىكاذاالوأعندموأفعد

عريهشيىماعلىوعبالمأوانمرفتوقىكابعضهنجاريهالصعهابعتففعلوأت
رةاوالمصأميرالمؤضينفقالشعااصراخعموجدالهاكيفقاعتلفعادهاكاأياطفصرها

جالفلىامونلمأاؤصجفاخضجدعاقبتارصاماجذومنوصلوفاضحالاعزحجرلها

كبيراايئاكأبئكلألكامنذاأتركركشقالتمطمالحذنههبالقصة

قالاأياجىتهفنهكضبشنكةلمأموشااألهوشفمهاوابعرتبندبرىأسوابهأهأوقال

شتضانهالحاجقدتظيمنهاشؤالثظااصعييشابانضىحمداأتجاللخلشومافدألبدوادبئأحمد
تقولننأتنناوأفبودخوال

دأننالحلعشاصليدوالراليصالاالو
رومدايالونلمأابهلسضاكنطوتالعقااصلىواعاايهابااخلموشنلئاللمأاحظا

فىسربةالنولساعترالداكباافسووناشرمحودشليلىظالحرةثاعادسالقال

سكلعشوفعذايقاطمائانحاوبيظالفركبومفيتفافأذاليرسالنىاينعمميعىقاسعسكرأبى
ملشوجهبارشفتأقبقواسااتلذرممبدصلوحتىؤقاأالشوجعلتذنبقفرهبتافرد

قالتمتااهتتشأأكىنموشقلتنشعهأتحنمافايبعريبفقلتعرهىاكبهـاذا
عنريبأدغكرأقىىهذاكسنشقاامشجعندمدقلوماصعتطعندحمدبىمن

االصجعندمضتمنعكالهاماذوبترلبهنلمدلتزورحمدوقتااهذلينحشمنلامضرب

ومايفعلحشعندماتبونيماكايتزاوالزورججتخرأحمقفقميااشيأشعليهرسأوألديملتروسا
رجالىفاوشماأشبمفأنجلتنىومابشأشماقواموشثوصكلورضاوغفهـبوصيمنحاب
حملصهبتهصضرهاأأتوهممضواللهشراالوأخفالشالحديشوتناشدسافىماراحدأةالمأمون

هـلدألعزامنيضابحثئتعرتجينكأتدمنقلت

فلباالقومماعتسأوتالمجلسعةواطالالأثئ
بلاطافطةاطىجلىالىتلعةمجانبأسىفوأنصن

وصلاقوكعنهاعلىاوكلراحهاعندطفللاأنيقالىجلحس

تءفالحديثهاأشاونظنصببهومحراصحثلموموتكضاونالمأفقالقال
لراالدالرابمالبرأاألردشأنكالئأذ

سحكأيندفضياينقاقيارأكاردنفدبضكدفرأرومابلوفىلمأموشاامعناضيدلنراوظل
خهافيملحنافأنندعأحضفلتطمش



البرقلمعكرايتانااظفقثوامحنبقبىاذا
االفئبذاكأهيىمنالندمقأواالردتخلىةمن

منكتاافغاعاذشدثتنغىتقصصخنمفقلشاالهداوفتنفسشفاظننشأشفلؤماقلىقال

لىاهلأهفنفاتكامجلببققصلظرشنظرةاثماقدالدواكلفئمعشوقةالأبلأشقالجزأطل

وكنيبهلوجداضامحمدنجبنببوعرلينرخحمموماالحمدبنبغاعئروشزياسلظر
لشلهففاعيتميرصفلالهاعنسعنجمىفلبهاقوكشلفدلداغرهمالمجمنصخرفكدافرطا

ريباظيابااركلشااشبدلهميالففالاقااتتمكاكهـنوتشدليشقىواامحمدفالقلبالئكب
الضبهشالعباساستقياأأعبريرهاتعبئفقالرمايهونذاااللاخلقدفقالفهلت

ىاليلفىحةرمنخبرلهالهوىالرلجمزىطوشمعبته

نالساكبعضعدىولكنغعاتبنحملماممتوالك
لموقاصدقالعايمندماكاادصعليوعاشتهعتذرشوعاهفالنؤرمتيهناهاواف

لمعلنترهاوصى

عارثائلمجفأسثنئدهالبقىأطبافطروضلمجأفيبمعؤباخاكبىلماابنالؤما
يالفاستنثدفمفأنثدنىثاباكلليناثيهمنفوقأحمعصنهمككههافمادروجيهاوأ

غيرفتيانضببجمونؤدأبافتىسيئفىلإلعزهل
وصرتهفاصضننفويتيمالدهونعرفقاشباشافأنثدفالصقلتستتبلكنأفاسضتمولم

فىاللهكضعيغاظاكنبفلديعموميثطالولالئقيلؤالمافيسلبيوغنتوصغظضا
أئديخيهبتبمنهوقااللحمايكلرطلانشدكافلملبيشاذلثكلفمأصنعئياقالدماليومنان

رحببراحهفارهمانيتالحرهبدأكخيبتمأدأفانثدتهظتيانككخ

وعلىبرمحيىأوكدممنالمارجعكمفجلسنههبوشبهنهروشامالايدبالعرشفرطد
صعربللمواأنبرمجيىكىعلىفذامهتافترههانغنمانمكريبوغوبدعفبارمجيىبنا

يسألهثسالنعمعريبومخنبهتبصقعقالىطهاآالكنلتالقعهيجمرالمقكوتتدأقااا1اأمس لةالبسمبعد

يئماالمكبنوللعزبجمههمرباسالبيوتهنياال

بنؤعشهـلييئأتعانسورأخذتمدقدفيأنغفطاوذدوأنحتموحيدقفريمقلغيرالمبهنأنا
اشمدلطماتموأبقاكوساناكاشنمخاللعزشواناواملفأنهاجإلنهاتحفنوبلغ

ثرابىبكامهامعاقعةاهوكذاوذكرخااقعنفيمالاموتاعزصفبانالنمصاممااممرك

بخحيليترأوكازماعبمىبطلمحأبمارمملماصشترأموضكجعفربهشالىلمجالمجااولماوصل
الميااريخاالليماهنافنكرذلففأيقوقرادناوقاقعقفنعةأشيتلبادفأالءيماا

اامبغضاشركعرلئالنقععنه

ذكىوعربممؤآلماميشنثربنجاعندجفرطثالصتصمأنهاشسوقاالحمدنجا
هناكجمالنءلعض
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المضيرايألخوجمثاكمنيالجرلنفقاكسيشمشاجها
حببليىااليامعدبافشوصهاباولكصحوأالك

يتدرأصدمنلصهتخبرسغ11أصدبعرنفاالرعقوبهمماعلىاوفاوعفقتففحثشكؤ
أخبريهماللغصقدساصاجماأنبقحتمووالأضربمناألملتاكافسأعضصنهيريتهامسالىلقوكا

ماشقماعافاطلعثتأمناكنحظشلمكينارعاعبغرسالدفترلاوفدبغدأبامحمبهاوهوأن
ليهتاشوجهانجلشنالشيهالتوعلادشابموأحيتسبامفرطاوأدفولهرقنلرفالمجبهاجما
وانهوحارالشراحضاحهايمنجعااشقدةوأخهابعدتياجاأخهافىوتعالمنمنقزعق

فكسبباللوصلةرصقوكنمالماالوثةتصالضلئسنهفاضسنتاليهممشاغيرهامالت

اةبدكدعاينظراليهأجموجعلقرشالةفشربابمأغنىالالكنأالمتراالىيدخل
كتبوفرطاس

انجقصلحعدأموجهمنيشمثاجهاتدكإلبرانك
أختىاللسصآحرمحدأمبحاعليمفقالتنحدفيشفعلشياصضاموثرلىوفالالضلببشاوا

محديمشأتمأغيرممعلوأناكمرفقاألاخراللحقالىنعلىنصإلقىثاائراهذاقدنبلهـ
لمطأبريهمصيةمحدأمووكانتكلىالكاغيرموأخنماوغنتعالمشنيراالذاكجمنقماعا

باظبر

ليهفكتبشاىنضخافمكلىأائايهااملحامدتتزيمأبئالىايجيرماكتبتكر
التجسرأنكوشتحذرماتحتراناكنت

البقدرلقاثكموصبوقمماأقمكالى
يهابمنبتجلبةتعخذؤلمنكتباليهليهايعاتبهانحثئاوأرسلوفتهناالرتعتمواظاقرأ

هذيخالبينبئ

نثعرومابليجىوأرماتعؤركلوتبينخذ
مايفىليىامنودمىلروروخليتىاألفت

أخبرتوزرمنهوقععاإعفوطايهامسشحاومضدامىنرفتحيناصالبيتينعلىاطلعالل
عرب

ههيوعزقا

تجليلبكوماتتلنسااهنلغنامالمغامئأقدمالمديتوهىوصكنهانصارتالالوالنتمز
ممنوكلفتامنعيلهافىلمبالمقطاستجاووأحهناناموبهااأبهلشعنوبمجمد
أغاشالصبانتغئوهالعنعتموالناليفهأثاؤاليعيهاءلغناافىبابعيوعهـحطبوضكلىاصن
ئبوسالقدكتيطستاذحهالئققامائعضوكلهـناودرباسوسلىارنجورقييخثسيرضخلااكس

أهلفؤليعنأفهىجميةفارأفكليألحانغاسيقفلقنمشثزتعنهعامالفاأغالمديخنيااضا

التمثؤهافاعزة1ذكراذاالمدينةأهلوكشصئاعليهوربالهمنساوحرصقاخمالهالمديخقباا
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علرأهىلمالالمعازشوساواهربهابالماضرصنوأحلهاندىوأشموحمهااوأغناصسناممشا
مساعدخهانغسهاوأحنخلفهارأصفىكرموأفربمجلهـاوأالححوصهاوأظرف

نىوبمالبئسالموااضلخلوبارعجالحناامنغىسيدقمنبحفحزقهىبىلماووفا

تفالنممجالهالااللوأتممشأنمجانبتقامحئماشؤصهاعنحمهىوأهلحنيروباخلىمتأ
بهنسالماقالنقررأسهأومخركتكلممجلهالمنرؤسأهللىلعليزاصافهـالجلشبااذ

ويسالسمنساألذاوحنقولاهذاطويسوالرفيكادخك

طنابةالابهنشعراةمعزعلىتنىونحدجملققمدأسنتاوهىنمأقعكزقولعبطؤما

ؤنحرللمراميانحمنواحبياصادوعالنىعال

شابةوهىفبهاصندأسنتضاؤهاهناالمعبدذالئقامناصنبثىلسلسوشنطاالناحفا
بنبهنبعفرواتهاوممفمكبديألعفبفضنتمزتصوالفلناوكللاالنصارىحسانبنصاعوفد

كأمنيعتلحنلماهافىأسرعربهةتحومماوكأجهممضاالنتشفىوخهابغفعصأبلرومحربهأبكلتبق
داالفالخطاباأبااللجهلاتحاللغبركقافيافامعاعظيهدقعنابصعاحقهـشح
هـيفلمهامحدساولوايىبمبابعغءبتاليسانودوثكضنضىمعهأمالاماتهواسعت

لمديةاهلروعامقانماالالالبرونايىالمحاجتعواتمظاالبنتنلدبنوضزفياشالمدية
ثففرهرهسجرهالقوصشامنذوهيولمقبلشاننووأيىبشوقدكنالخبهطوححنرحا

شقوشعرحساأشبصنداؤلماأنتتغنسنىثمبه

بلىصدوواوصىمناعابهوجاثبمرىقبهربينفالزال

صسانبهنرلدفالطالجلىسخاروفالانحكلأشزيحفانانادتاحمهااإسيرمىواصانو
ضنتكزةاحاأومفأامجلليفل

أحدمنءابلقابصرثونماهلجاقيابخايلىأتطر

هـسااتجلساكمنقجىمجالمايقدكرهتمأخهاابعىالفاسذاعلفالدرثمثىصانبهي
مائصرفيوكوفاا

بهتعبداطهىيغثلفضوللماأهلينناسئنالمهلءرصنكبحليهةلتمبناعوفال
نعطعااحبلهاىوأماشباتحئانخاسيناضيفمغشيتلبصجرحعفرمع

بمولتمنلن11ليبهجالنكلنمالوةطاصطاوسيامشىحتىالبنماكهاوهالوتن
االعر

وقعطأملموماأطارأبالىكاهملأأفوافبليمى
رفاالهاممنااغنامهابهذاخءفاعترعالجاريعواسالمحاجعفرخرضبشسبنعبدالنوبلغ
ءإافامحالضبرعنمالرالابعاتمافدرهمآهاباربعينتافالمييواعزةتحناقادتهأ

اابعزقونالفدنمنالريةاللماضأنهذنأممنواااووعنحبأنأاللننقاتهوصد
ظاجههضهثلىلمااالماجعفرأنمنافيهبنالبئعليهوخرمئيالاربفمحقختهإلهغضيما
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رأيتالقدقاشعممنهابأنأفكئرقالأليكنىوماقالبئمهابلغهذاأاللهفاأفاق
منكهاقالأقدرسناالوأنهانطلىيمفةجهاأوأناالغسيرهاستمهـناكأصناط

ليهاقطلتسانظرتماوافهىهاذوقاحمبهافاخرصأرأعرفمكيرهافاشرأيتهاقالاماأفتحز
قوىبنيشأوقركتىىبئوأجييتعيىألكتوقالورجيهيلدالرجلضلبعرمقاالعن

جهايهتموبهتمكهالمحهالمتلاصغالشاعطيههابهذايااأرضىمافغاعقلىلمرثثشاو
شاكرانمرفوخذهافا

عضةلئمفىأنشوأكملاللبأبجفؤشايحاسدعبدالتجتفاتءالليالجبابعزةكلتيئنجاانو
الايلطقسثفأركصضوالاتنثهغاالساوأأفبأبلمضلايواالاالليهافالاشتافد

لمرينتاأهلفقدشخلغناااديغرلباجمهاكلىميرارسوللموفاشيالففصوشكخغالقىساع
الديتالمحيكأقماللصىعبكدارجعصاجعبهتاالفماصاشلهمرجماقنامنوفا

تادىاصاوشاهبظهـنفسبذالخحىفموالكصأممزةبلقفننتأمىأوابمارجأيخةلمدا
ماستالكاالنثاهالنظمحتيقأبهتليهاواجنرابناوثضلنفهداظهرأبشخارصلا

فغنينافغنتهما

طيلبااتطاهانبليموانمماطالاأجهافاصالمحوكإ
قيتوعزةاصوشمناهـذاشحبعداركابكأثوكأالتاابهنجنىبافقالطرقتبهأهتزاظ

بعاالرأكاوعوخماخسسرفإعلميهاشممنماتشمأصتىفرةاتدلوفبزداشعزة
حميرجمةعزةر

يقدمنافحلقهاكئيرادعبنسبهايتصلعبدالمحرىبنإياصبنبهحفصلنتعيلعزةهى

خهودهاكعبت

ونلبفاراادىخهغمننسقسكأدالمابفنمأتكنيرامشحمااهوىخوالروعشسبب

وأعطاهاممشفرقالدواهممهاماخلىفدالفنظرهانظرتمتأمةناابسحهالرممهماثربدعزة
فامةفيهاليررالفقانعزةناأقتضىادالالثلنعؤساعادفلشربضأخذلخقىاوفالاكبنا

لهألمجألنالصدافاخزا
أششبشوبالضهورهاحصىعلتقطوهىنظرةاحهااظرت

هاودلمجلوانعحمرأابمفىمايسززايهاظتطرخا

نشأشطلتهشتالواالاامادخاادزنالعرهةيبرملنفي

قلبىفيهامخالفضهمجقععترعغنححبينهدف

للبفواينظرالباباقابفبازضىختاروااومافففلشدعوا

القلبثمئانانالذاخوالفوىااوضعاحيناشفىوساشبمحا
اذقالكنيراامخمطلنهاطاااملتمالعزينابىءنجتامحنىاأمعزقحلىودخلت

غرعهامعنىممطولوعزةحكريمهتمىعؤمحديهفو

نمهااصهاوعلىلشأنجزففا4ففانخوعدتثقب
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نمااقتمالأجللنااعطىفاربايتجرعلىكالمأنكنيراكشلهتماقال
وظعفغالثايبالتكطعقلمفقاعندكجماآشاشتفىمأمانساصفولثقوقدلهاييمامالللتمكزضقا

هىرصقلندألفقيمتكغرهىأتديكمنلهلبيشفغدنيخاممطيقولقضىصصيثحمالمد
عندكيوأفعروماقايةخبرموالجاطفاومصمماعندهاصلفىخأعلىشهدكناشثزقفضاوا

شدديالرأافكلكلندمألكشا

سهـادشالدصغاظالمناناعليهمسياشفيقالدفىكسيه
سلهقاإبميىعنهتاذاسلعلهاشاجمىبانبود
لهعندعزخاشهديوطلعالاإلعروشفلطلبنزو

كثيرفولوأفىياشفقالمروالملدبنياءعزقكلىودظت
اليتغيرإسالتذاكنبعانغرتالملؤتحافى

مخبرركبيخبرلمدتمملتىوالخليقةجممىنغر
فرصرأولكنهذارد2الفقاك

زلتالعصمبهايتتالمنأعرضتمحرتحينالدىكأ
ملسهمنهافالوعللكننجيلةلتلقاكصفهحافا

لطزقاسالعيرظاكنطأفاوممنكنيربهانمكمعخرحلدشكلغقفقأ1ذيثمنلفحك
وأتدالجلسلمهـواطللادانجانهـكئممافبلغلصدالمفلتمشيهل

للحياكمنرصصكخىامبموانصرفتحيتنحزنبعدا

لواالجااكوالمطعنلملزلنانقةوكشحييها

حيشيرجلإلبهلعنممهفاغرهالىكنتايشاقصة
وجغماوجسصتبهالجهافاضفلفيهاكنيرسناأشتستعطىأمرهازوجهاأنمقا

كئرةجهاغرفشأرجلهماظلرجعتأنكرزريثسعرصتىجمدهالشنلمعزقوهماءنااسكبن
يسمعهاففعلشفأنثدكنيرامجيثفثتمأولخرصعنبنهاليضرعليهافأخبرنمناوأقم11

كثر

ستلتإللبئاولكنههاتىاومايرثهىظزايهطفها

الستلتضناعاألعؤمنعيمحكاايردكبثاهيهنيثا
وزفيتشوبهاالدمظدسفدءكاعديويخظراليهاملهاممايبرصكليموهوودخلث

ظاوقففبرعزةلىيرشمدماينأنلعزعباليشمنهاؤدسألباكيرزالهاأربيومائنوهحزت
علبمأنثد

يسغمنالدالبررشاشوالفنيكألهربغعلىمتو
حالمعجاسوارجغونهصالبدرقدسنرانتااذ

ءوأسأناىاليومرىفهذافهاقئفيفمنأبصوقدك

واقبمحاالامنكسأبمنممنهشاقالميخمنفهلوفداك



تجلعلمنمداواللنعىلضرلنةبعدابنقأرىالال
تعنهارحمهسنتعزسائالضممنقفالزللصر

بمالمروالفرجلليالىاطوالاالدكشداضأحبتفاشا

بقوحئعالدفقدكدمجبرىةليصلالبعينئأربئ
صجهـاالكمالمحستعاروشزثمالىلعيناصاتضلمبهىاذا

يضاالفيهاومما

لعزقكليرأذنشايجلطرنهاردأنللعبنصناكق

لغليلىاذاابكألشقاتلالمبالفاخترشناتوقاو

ئتجلخيريلىأقاتلتىحيصامحزوناوتلشاؤلب
الخيشبعدصاللفاوحمزمغاأهلهايفيالانمالعز
عفيليىلعثنبعشنبهعا1اقامةطوللمنهابعدو

مميلصضوناوشاالوفيناوفيكمشيناواضدأكثر
سبيلمملعمىحكليوماالىلمشطزشالايدشارلو

أيضانيهاوقا

ؤامالوعحماعليكأضذتنحماعزةبوصلرنالئ
المهكودايصفاموأنجزامدقحبيبأحباذااان
يداصاوجدتحجكزوألىدشزإلدةيتها

صؤاامشابؤالعنيرنمحهدحموالنيئرهباشصدين

اودمبملعزنضاشيئاخزمخسديثهاكسحعونو

االحمرالخاسةنجتراه

ينهوامدةبههافأقازجأنبلغافزلىباأللفقاجينممضلفرنداربابهنلمتهلحرخاعامابنانثاشمع
عبخفسهيبهىأيألمجعمنهماقامتصهليمفأاالجهزهاأشقتصرأبلضيرماعطاكزلمحأراالنهليىا

لحرثالعرسيغرمقؤرمحاخرمخافقأنالأأحدهماأشاليانئعلىهماأبرتجبهاوحلادشايحة
ها11فثتج

صاهدأصدفءحثاانولىبرهةحبلةعلىكانصبمت

زرصواامقالهابقلبهفىتقيمؤتةخكاتأتكألمهسانهوا
ستمتفيلىفاجا

امىاسدكمهوىالذونلتالمنىكفيافكشنحوصرتمالى

العوائدنبشفعلماطؤكبانظننااشيقالوالتهووا

عناااخيلمتحاذاعازماخهاغثىأمحطأهلنترمجهاوكاظافرأمافارقترتشق

احهالعرواوثعضتبقرلبانمنضقاتلةولثىلبهاصبتبقاأنقالتعغنتعليوأجبتيزورة

اللمنتعرلدا4

سذاعثشفيلىإ
م15ررواالسلى
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رألبهفكلجبىفيببهنبهشولمثبنمهاصربهنماثثفر

أصمهاصرامضبئونصلحتثغشبهاعىوةطرفاوأدباعاالحسناماهاليرصرهامآعظمكلن
ضربلعشئاقاسأللهلندقلمماتبايبرفأولكالضئافيلوهاللنهوربالعثئشامااامطو

المناهمهاصرأبحكلكلرأرجمنيناودعروتمنمازقىأبامحالنببطثقمهـاوبمللنل
نجأغهجاماالملمحااكأضجهلتفرعدممجياتئوعهماللحماظابلغايالفهارنألفهفكنبهيعا

خاهجتاببشانضامالومابثيطمريخاهوطلسفنزلاطجنريدمبمعيدنجماالااليمال
فزوجهعههامنظيهقتقلببهتهنقمنثورخزظآلهانااومعميههالوعيهاوجههعنصاصز
لجاابهنبعدوأخبرأائرفهامنجهازوممعاكحلشكلايههاالعيراشروتأفبلبهاثا

غأنندلقوافرباصاجوالجيمبتالماتقياوعرشاا

ديوانعظجلدىاببناءلمعمهزكاكلتعروفىقو

أصيبكراماحفابهتنجامةأراهاأنهواالألط
لطبيبأبرأننىانفانكثاوقامةاافافقلت

كذوببىئاعنىولكنجنةوالسمنكاب
قريبنكويكفتسلىمنبعيدةهالعؤعية

بتذالتفيقنضماتكلدالبعدوضةاالحزانجومنو

ايبهناكعسيدابهغلىمقولحناشةأبقىولككا
سبالعلثقنبقاولكئوىافساالمحبممياوما

يخبربسزماصدادامهظافؤالحشفتميتناولالأياماوأقالفلقوايذياناأخذلحىاوعلو

فاقلبلفاالىاوقحافاللهم4أهرصناكملفاانأهيزماناولماينبينعقتزا
سلمأاألقامكنالفميثةاودتورهاعاهلنظرفىاابلىشثثفامنالحيهاوجعللأرجو

كلبملبكمالمهغدثذوفالاعوجزبىعلىرىلعذاخلمدفاطإعليهعذرتيششمنص
شاعلشبقحوواغتبماوصقأنخاوعرمالتعئنالففغدفضمفيفابننبببهم

اقىالمحتعىنحابنصجعلأصجظافيمهفىالخالقااسنلبادقومحممنصفاباعفراوجوكمز
اللاليبياانعزفانهوةعرفذهيمطمئناوأمامنالفحكدثثندهاأشاليترلنبصأفسمعروتفعا

نداشروبهااوفاتمعواولمابلغوشمنكلقؤرلفراثافنوفىلمرعقاودهدهنجطقدعلوا
انلىدتأذنةلمجدانالىذراوجداعنوماعندرحمامنادجدوببنوببىمابينكتعلم

شرغتحليموفيتشفبرهجشحأغرليكفالنالناتضىفهسبمنقدبلغالطقبرمفابهاا
شمروكاطويلو

حزاموعصجكاكيغحموونااركبأيهاأال
ظألملربنيقبانفاعيوقوينصقالمافانكن
بسالمغيبةعنالرجعهاالحةبعدكالفتيانفاللقى
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خلومفدهمنفرصتوالهـأنتهامابوالوفحت

طعامصلفاتؤكصخلهوجصغحيثبلخوطان
لحرياشمنحانبمففنتهافدشميتةدضفواذلقبراعنفسهالثاقتشعرهاولمافرغشمن

انباتافرسعئأبرفاشمنوالليهمااتةلمحاشساقمتبىاقاصزعاذااتىشمز

محيرلثهالباذلتولكنالناسأنندشفيهماماوكنيرا

لمروالهالرذحيثالمعاطفتالثتلمثكسلفاخاوباشيإسحة
عارساكحمانمعانقةساكثيبغاالحبعىمعانقيهم

قالكلفرومنتبئال83سةرضااكشوفا

فصؤمعلنركلههواإلخليلىاصوركااعد

رشومافيهسموكلبرناهىاعالشمالدواعواشاأ

الحودلناسكيمفدودداطالبومؤبتلؤفاما

لعديداليطيبمداابعدكقاسيامذالدالىبتفالطا

ادهايتىلنؤسيقاروققصيدتماشحزسئمحاومن

فىسحكلراليوماالامحوبضنعاماصليعلياهالمنخيلى

ميتليانايومبهفانايبرعندمحوأجمالوالشهدافى
ومنها

فدطغالبلقاضرطالىفياللهباركأالفاصلوف

رانايالببدعرعقنقياللمجناجيقالسرءصتااللى
ابمفزقاتبئصطذالنهكهااخإلءعفراألماص

تياناجمئاوالىوءكنومجءاعففياواشيى
ايخالفدانىيرآفعومنسيالفديتهعاوأدماهجمن

وقدشكمالنهرحهاوضفيقضأومحافرقيقضبالفاظشاوضمنهاصاصيتاقدتتوشعونهى
لموضوحاعنوجلرا

انالمثهوروجذهاسالرطصالصاامامالمنذربئنجااخاناالدبهتااعقيفابنقأبى

رنيلخوصطسبا

بهأكعبعروبهتتعلقهاوقائعاوإألعربياحياومبوأعيهبالعربناكااصصلمنوس
شتذطهـعموزادوبهاعدحهعبنغبعدوفاقواالةمممأبماشرباورلمذكواخناا

ىبئبنوألىعاوهـباظأصاببعضضوعليهفأيجزعنمصافطلجصنهعهلىاغراهففطها

الصياهلمستمحندمفااشنجكبميبقلطرظلؤصايملهايامنصالجلماكشبين
فيقلةالااداوجهكنهامضيلنلفهاادعتدزؤجفطوفرصديركفيهولأنمصاعفأخبر
داليلاجنداكاللنمتنتامامحعاالفاعروأضحاسئوقاامهالموكلششافزاابها
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لحلاهنارسبذلئنافاككليخبهاأفيسضتطلقهلمغكاأهندلرناذاالبيتونببثكسرا
لةالوأفامتهببهفثطرسأيخشفيختالشظنهنهماالعرسالدظاكرؤلبلةسبعين

ممنووهوكذلففانهممرلىاتكهاأودرمقاايمسكبقدراطعامامنثتليانتناوالالبيابيها
طندوهوبىاداساارلسنفرعربلملهااخصاالنااليكا

بأوممحطالدممادشلاالأدمعالعينناضشايدمنناا

بعدابمماكبيفالكقدنزشاقاثليلروااأكطلىح

بائباطالوايلريماكيفهصبتىعدفعبالاأسفىحا
لغقاللفامستبناؤبييفماجدبقمفوعلبمصرخدالجمبهف

شدانليننابعددلوانصوشنلتقنقدحذثتالنض

النافدممناخآليفبأفهلخؤنهادانفغد
صنيفةلبىماثلىاصرناإبئلىاللجنجالغرزدششفالنفسهنهغقفاضتكخهق

الرجلنممالتكنحمتقرءاخها8خرخدجاريةناكلبتالىاتمطعجمطاراها

زدقلفريفولفيكهاأليئاأنغذالتمانبهغقانجنكائهنلقلمنتجيلهأيهاتحمنافافلتشميى
وأطولأعزهرعابيتاانفيالطافمهـكلكاشا

افوارسخثوأبيامجاخبفنائهمحتبرةزكابيتا
جريربقوالاشقدممطكمفقفقلضنم

االوهدبيتفبلحيبضوأحلهبهلنعاالافيحكأضزى

تللتلصعدامقفننفسشااوثتلشافالتمأينفمقرأتظاالفاجمبتىفا

ايهامهواالمرومةأهلبهاءاضانالكرىانذكرت
مهاللللذبهبمومجودجهناجئىألمبكافسئأال

والالمهلضيةفأهالأبانجيببالالموحيا
فغالتأذاششدرأكؤاشبعلتظالفانستثال

لمباحاالىعومانؤرنماعرافانلمالنبرندناا

والبعاحفالهوبالخلىازصمحوفلبىقلبهتقطع
ارواحالىحىعروبهالرقيمةالطاللهسق

تقولهوفائندتمنفملشاال

المستنيرالمنبراهورافاشقدالنيمرذاا

أسيراتجعلرتاوانحبرمئلنبصلاومالى
عروشؤوتجدلطماتشفبمفوايواوضطةقياهىماذااكانفالكةهتتن

فبوكأبصماا

حةوابهنروشطرالنجفاحرضا

قواالدبالنايمنرجدمابينوالاحذطقصبلمضرقيغتأديبةثلظظتاخفا
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ببئعلىجيقتحزضصفيزابقغهاللترهىابلمغفغماقاانرطباوألضضرقعرلمجعفين

ويرمأوطهامناليرصلناخااهتديغاذاضلصنالبضرتمأنفسكمكلليكمالناأجهاطالب
بنوكونجانهماستبمصومهاسموالتننعيارالسومهـهاءتافاصامادوشعنوالسبههاص

لصلوبعماإبمهالمحرباليكملفانحطريةطلمهـإلمبرعلىمستهرفددينكل
ناللتمالنهنبوءلادالباهمالصتدصياألجابؤههبالدويمةاطوالورروشمااليفقهوشاالبمنا

قبةاوانمبوالحضرىقمؤالطبطفىالعزيقشذلثفااياصآلتواتهادعبادالتمفى
غدانىبهمكاذيممعزاعلىصبرثمابميريهمعلىوامارنإلمعئرالمهابركوازىا
عكرشبقووخهذهامكانالبهابمفأاولبحيرهذااصقعتصغالناهقةممألنامااأهللقيغو

ظهاثااأزلوبمبدلقوكفلنرطباالطرالنت
شاءفقرارقكخاءأمحنياصئتؤخذنتصدقاتااصانامعاولقفسألتمردالصدفاتحفصرفدشك

أينهعىشاشالفكانافالنافقيراييملناكسيرواليخعقوادقااقالومايهنعناقدفقلناذكو
قاللطلةاستثلاهـنقوالخلىنطستاندشايكغيرألنءكلوإنلتولةاجعقوبرااخمماملبمحنكئدا

تهاتصافرصقالخاسجاخالتموالفقاكورتووتنجنىأأموررعيقناخوبئمئانهاهذهصحويق

ابطاأببنعلىمناحاقاهلاححويقدإفاالحيربوموعالغزداخمهـرراعلىصقانجعلن

مالوفادأتانحقومهايهزتعبفووذهبتوهىيهرمةفجهموأنمفاقاحهميدصكأمىقوتطافم
لىماأتها

سيةدسالحباابخةاعليةلم

رفهىوأنهاوصهـازصاءاناخننكاكاناداهـسانلىشينرالمؤأيدأفخهروشار
جمالىالرشيدوكلنىءالعباعيحسىبنىوصوجهأعدسباهـصيانخاذاتعقروأؤشهنخلقا

أنمؤحمهاوكالصبب16وتوفيشسنهةخينتنممحرعاثطهـاديوهاكامهاالصتراا
ذللنوحمشوماتسمىقرزشطىهاووجههايغبيرالمحمدرمرجعلااعليهاوونصلملماا

ضامطهوطلقولهافىخنورضأعدهحاطيواالأضادسثتغزليوكنتيمرةيام
يالينبليفيدالىفتنقتىطالفتياناإلسرو

ليموصولجمهيكالمنىوليسعروجهيقضىليىيلندمنمى

وفالتغيحأيضا

لمأللاطنغيداال01لغزالاذاككلىسم
لرجالابابادإغيلهولعيهمم

لجالاوكتمظلضاحياخليشجمب
الاضماناأدرلمشكايةحئوبلغت

لبقؤاخرسوؤآلقوآناققرأجدهاليمافوعاياتعنمتذكرهاحيالارصيدذلنلففبلغ
اوقالرأارضيدوتجلفلفلأيرالممننهاعنهانهنربلهحبهاوايصاادفانتئتبلةحتى

طهرشالزمتاعابذاضاىكاةالنفأكانعنايئزاخدنعشكوالشيافدوهت
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ظمشفوااللمحالمرجاظاوصلتأخذمامعهرممطاشبدابهاغنولمطإقكناذا
اسربلىالمسعدوشنهظبمرفييبكلومقترسالمج

باركححبرابسنثوتنسقكوأرضمىكبأتامااناا
شحرهاهاوشيدميفأوأهلهالثاقالىااصاقتافدألموشكلارصيداوضشجهياظابفع

ئرافااللثىئمواككرتهزعيهممئرتنىا

تطرافااءقمرا4طزفىآلرىأزاالافىصنهابنىود
أيضااتوفا

ثىفئالصبابهررثوالعبادعنالحبيب3اكت

ىأناأهوىمنباسملهلىخلىأيامألىاشرق
اشأبعناوفا

محطهاانهاثمخؤاأناجيهاباالحتضا
فبهاينركىأنءأرفاأجدصاصبااذامتهانا

أبطؤاسمتوليفاوهذ

ىوحداخلهجامتلىيئنواماتلىيموشمناذمنلهاعلى
تحايحناوفا

لصجفيهالمعشهقأنصفورفلولىاعلىباطبنى
تخابفاأحجتششالهوىيعكبحسنليس
هحيرمنكبرقدصقحظلصاصرفااطبلبلو

لمهدىابئاهيماتجعشفيسصعاالنياوأطيبعيرمافبمىأحسنبىملمغنيةصازوقا
شرهاصنعهاهنفقبغيةنجدأشلمربالمزلنشاأحتيعقوسركلنهموأختسليرعد
عليهافيهىوأخوهايعغوب

لفربابرشبملمابعيدامنملحباعيةلجمعااتحببفان
بصاطمنابخاةضبهاسالمافانجاكوىاأخاأحذتشبهصفا

والكتبارسائلحالواتفأينوالرصناخمطالحببهنلماذا
شفيمواللعتبكجراابايرؤحوممافانفأإلموأطيب

اتحأيضاوفا

وجهئالحسنينسىالكيفكيفرالوالصرنجيكلم
ومركضمئغرلبمكىصدىوالفلبىوكعالحنك

والحزناااالكبسكنفحاعنلثمنءطفمالىاسنوجمالة

وانبدنلروحفيطنكلملصقرومنكىمنفهـؤ

مأباأحمهنالأوأعمماطمنهاممعنصلكا



جعفربناجاريهلمرةء

وجلبهاطومملشسيلغناهاشملطدليدامناهيرنساعكصعرهاصصناوجاالواهالشمنكا
فحقهينلاينهعاوبضكللىفعدأوحضرصفرافهافرناليستطيعفشدلداجماو

مميأفكغهادموعشؤانغمنصبهاقلبموتمكنتبتافأخذريقبهنصنبااطفغنتفيرهفز
حععرعندبئاارنقالواخهايهناالتراردوانههاأميزنهمتتارأهالنضالموايعاطنفتظ
فىفأخذجهدفداحليلةوافاركالمهـلهذالعاليكوالنامنحكأعايعحنكلنوترهمامبزرافاا

مماكىاليف5أميصوأطدلواطالسكراتياثحروفافاصفرربظهرلهدبرذلئحتى

محقءححاقىحمكاوخرجواهراباوماالوةاهأمحثموبسركدالالضفقابهاضكأريدوالصذأشا
ليهافأرسلليهلتودثاتحاامراماتقاموأخذابلغمفاصنوجعفربنتهبداحبااشاراا

ندمانهأشصارافىإداانهنىفزاضرامدالىهـاوتجعا4اافاليئوأفىءيلىشوهدابتهطق
كاتساالمفقالهذسلنحاماظننشأنمدالقاصتىلعرائاأجمببهالحكنتفاراريةصضرظ

عحرأحمحاظإسيدقالرىىنجخهارتطلبرصئميهتنلثدلترقولتهاعبدغقالالفلىفاالعندك
بهةفقايابالمالإعرااوفاماثترتقالفدبعتكفالخذخهاراللينااصينزوليلعتينهاالدرهم

وأنصعروفبمنلذاللجيئجدوهذاخيىلماعاانأنشنعمىيدفقالجضفاكشازحا
حهاخدعمخاخردالىالكلالمينهعاوطالهشامثلعنكثيعأنضىفزالشنالثبللكر

لعااخسلالدرفرايهااليقرلهيخالباجفرحزاقايومموأبهامننرحلنفسهالجملذوهركبخون
يالموشعبهاخرجارأففافىاطبروعفلىامىفجماويقوللىخفاطتدبزيدةوبشا11
يفخذتالشاينتفاسترتطااضوارجاأنايتعنيةاللالروكنقدنمراصجهـو

كودصاكليمعنمانىسنغرىفاعنلسوصرتالندااوفاللياصاهقالمالةالصعاوفافاطجاامالو
رالرمطليبماكوالثنرتابهنانهيتابالضأبرءةلماتلوفزايعلدرصالبههاصئم
ا3ندوفالهـاالهاشالتأنماماوواتارهاعافأاطاهالايربمالد5آانهلدداين

لمالاووهمه5رعمىااصارأععلهاىلعرامزلةاوزأدخاعةطمغثيينخاالقاوتعا
نباللىواعزفىعيهالماعدمانصرهوأتاوا

كلهاايدبأرعرقانجتى

جراماتسعرفبهأصعربءقتدوسالشرجاصنينبىشللداجثمسيدبنى
ميالديت36و

لعرباورواياتسعاطشهبأااااالدبحقواضااافابغالهقدماسافزالألمغلعرلمجاانسامن
فابىانىوكورلمذدحريدايمأفىالتزفاماعارهاأمنكملخراكركواالطولىيداالها

هلضلجااحهماريالاصساشسلميم

احتافاجيشسصيرةيطئدرروصماخنيتلثرك
عقاقكالفعلواوعتهمبسيماالالبرصكنه
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التونبرمامشيارهمدليهماعدنااذاوأمسقانا
قىلترانفاوقدبلغتممنهسمفعتداعظىفربئ

القاوأضرصثدبهكمنمنهمعتأبمةوربيهر
بعرماقلطكؤتأجبتسليممنؤبنمىورب

اقمنغاحوهماعغوفازاؤنامفك

لنهاقبفافنكطضرالىخيلذبعدأسالرعفشا

يحاشفيمااوقا

نجدرلسربالاملىثعىقطلفتقدصدقوارلدافتلناقاو

تأكرفيهكعبصليمأتدكليممالفوافهانوال
ضفرلهمستقرشزصياوظاهرةكباملحانا

لخنسابنقااعز

يهاسياضداعيابيزوباسوكلشاسامربئاسدهلصعىوأرنسااهاأعصضثلنتضاكا

فدكيهايزيدالفنلأانبهافواالفىعسومناالفيمرماتحمكلتاولدقفواهـلدؤجشهـؤفى

كككئالصلتبهنافثاناروخنارمنطلبهبموصبعضفىثسلتابهتتيمىوركنمشلفيأن
عرفقالتعروبنوهؤبالمجقيسبقبىيدفقلهينمن

نجيبابخأسجليداا2كنأشاليؤباأىبناأجد
خطيبالبباصليباطيمالمقامرصيبنقياتقيا

يخادريباصالمفالورسدماتبدىاناأريباحابها
اسبيباجباففكءمشوبةالضولوصناع

كوبااطيفنبهفدارتمقصرابنطقهقذ

بالغيوانحياياطرفوظررىسنابمهاباقث
افؤباانالناأفرغبهتاسةظاعرها

يوباهلومجدوهفمالستقماالبمؤداروافط

لىكؤكوبامنهمالدركأصكواذافركابمرم
اردامالجوباءلمسااكعطفتالفينهاخلىنةوطه

كئيبادفتبهاعلىنكاهمظلحمةالفوحهدما

لففيببازشاوهزفسرفبهاغيرمسشأمريمتها
أضصخضيبادرتوغاثالثكرحأصنكوسفظلت

نصاقرياالفهمدمفلمعالشلمماصبههاوفلت
جنييأرحالثادروأهونأبرديهتكلفراح

داشروباوظمجيافظلبهالصاسباهولق



لمجرانصبضصائهكامنلفيضلمايقالبهنساراأباهاقىثىأيضاكزافا
تجاعزوصمهممارخوفيناساعببالالقدأ

فيرشهقدأعيااغرقريرقعبفتقهشقاظلالناساليرقع

اثهبالؤجدنافالكذالالبهيتضانهابفينلوالفيض

اممدشلضطربرفوالجمونسكنهفىعانمباالذمخئا

كبوااذالسسعرايواظبينسنابمهاسالمسلعلك
الخابهماللتعدااضعينتهبضىصعترصقافويوفهاكليها

اسةاشعرنحارويدوهذاششأخاهافيعرهاتوقا

تحبراشأأملالامروألمجانةيااأضاللمعسنئأ
تحىاأكأذاينثاكركأأشأكوربمأختىوماكت

لمأزورااشسكنجليىوايسآشتهابةعناودزماشلىقىى
ليالد836والهثجئ61نةفماألوقدماتامخداخيهاعبدوفا

صوالهاأكسىإذصمهعجزءصاعراهمدامكلىصابهتلتبك
الموونضهاهااانشيمناالصريهفاهمذارصما

لهاطالرداحبهاأخماذافيتهاليناومعضلة

يزلدفىيىحلةمنوقا

أحياالاصرفااالثمكالسضنفرةاهاناشأجالركمى
الواليحذيقرداتباحذيءبهالباممبالخاقبىفه

رية8وسنةااظتعرةوؤفيت

لنجهاكأء

فهافتثينأخوولهازدائئاصقجوللمشمساشوشحعالدياشااعراتلثااجسمنسامنهى
اتلغراض

باباصااقلدأنحزحوهلحفعشثياأاقدزعوا
فدعاهمايىمانبوةخلفافاأظألالمنلحرباأخوهما

هماعاعلوبهلىطادضححانحالبسةلمجدأحسناهممايلبان

نجيراشبناعرقانجة

خهاأخواققكرفتبيقلمدااصحواباكسكةحةبرعغيغتصلمتطرالمجفقااحضارتجيلةممنتحستقا

فمتتحعشلىومكثشسلنلثاألمجبهميؤجهالختاربنفئماشبتكندالعهدخحفامانبا

شبىأباأظطببهفدكماقالتمشاؤنطيعمظبعض4ثبولهالؤالايتعرابمطياعموكن
نجبذامرممصنزنباعروعبنحميمهأختهاواجنمخيهاعلىانماخؤالا

عناجذاممناكنتمتىغالممنشأنكتهاأطال

المنثرا4ه



س5

اسنامابناوفدكايقرفالزواواسىبالفوفىضىأ

حميدتففالعاختهاوزنبابئعهلروبنااصحهؤوقد
امجذزكباالفقكنءطالثشياعاتيطونارضى

وللغالمللكهولصافةالعذارىبضعجهوى
كامصتدلتعساشخودروجااليخبلؤت

سلومانحمماوءبماوخزلعلذلفأبقى
الكرامفارثيوااللغوأوبصهئاجمعديههود

الثنالبهفاكملاالتلىعاكابئلببفؤلدالنققاألمججيدلخنلراوجهاتتلعدممرقفدتلت
ماعنافاحضرصاوساءذنثوعرقمرأجندلمجابنحمرةلنتئابتأملختاردعاابعدأشغتلأشمصعبا

لحبمهااصاتهابتهاممرقرحمهأنناظلفهاوقالتوكفيمبنتيلالبتتحأماتازقاا

لنرطااكوفقوالحرقننلهابعفرابينليالبقنلها5فاصانفبىفيلياناقىعملتيجاأخيمكبداالىكتب
ليهفانجااإلالقانيوفالفاطملدرجلفرفعالعزالهشاأتقوإلوهىاسباثضرالتضربهاثال
افظيعاأهرأىنقدخلوليظممحبصافىوحملبارالثرطىشغتعلقفينثصتتماوعذ

لخزوسؤلثجعقانجألمجرعرقالل
عطبولحغيفاشلالجائبكلندثأجماشهن

قثيلاشيرهلنازغيرجرمعلىهكذاقتلت
لولاصحرناتوعسدااالليناقشالواكتبا

النصاسكشنلشأبماساالوبنانبئدحمناببهوقالميد
طسبواويناالخاشذاانجةلبجمبابالنبانالكباأشهـا

دالنسبلعزالاخليمفىذبستيرساقؤاشلفل

اقباساياظيرشالمؤثرينمنارمقوألشلمنمطهرة
عىبيضرلمجوالمجونحالحروعإحبلممطفاؤصرهاياكخلبل

إباواالقتلاضالقنلهاعلىقؤاصديناللبأتأتاق

لحربواشلوتوافلااباسقوذاربيرمعثةآدافالهنات
ربلاواجمملكةفايافباتؤظهاذأبرزوهاصأكم

دباعثةالدينمناثاسنحمغصلمعناالقلجب11
والريبكجمهتاشالواافممنريةالمفمناتاخادلالتان

دابلجالنحاعفافوهشحبواليأالاقتلهـإشاعبنا
بممضاتخزأهالواقىمروأبؤاأجداددينعلى
الجنبجمارهااعتجنىوالذمةكبشةيروجفاتاظمن

وانجبرمابسؤتردلفوالاظناواتدرماقريالجارذلمحاوال
حباأهنالخبهذاأثصيةوهىاذكتنلتاالجمت



م5

ةهمابابراوأصسةاخلاأهىارةعرقوابنةلخنارأخذافنلمصعبابعدأنشكاحباصا

أتجهانليهاكتبللهاأخيصبدبمعمبادعرخكفبرثتنعوأبتلىشسرةفتارأماان
فقتلتقمسفيهاخميرتوأفابشضرفهافتلهامنمماتبرأأن

عبدالملمهـبهتصليهنطريةوا

بهلغرصقانعليهلىةصلةاديالدنثحاصةلواباجمالرةمتهوىيحبهاموالهاحباشديداكش
طيهنهـفتمبغيرةلمهكنيرايزكهنلغناايالنحناتوكنخارسمعروفابالثومعصنلن

أخذشعنهيالشقلىءلغنااأحيفاتكهمنامالماإلصنانمفقامهمفأاليلةتالرصيحزاوممئ
انرقفانثد

الصرالمابلياليلاضفىفارفهاصوقسثعتمحبوبة

لبثهاصمرلىصكهالىروامعصفئثنىكذهاعلىتنئ

لموشمخدرااطروففدمعهانهلقوأبراساصهتابا

لقمراأمعندمأحهىأوجههااجهاطومابلنعاةي

طرىةرقيمالمنممتدملىمنحتوخايتك

فالشميقظانةالاتالأصفةشفرآهاسحافىنجامايتفهمفزاصيتخراسليهنظمع
اتقافطنشبه

دابوالاحلهطوااقبححنثقمنأالرلمجصوشحا
معاوالمحكلبدالمحأمقيدبنافهجعدلسيفانجادقممر

فؤسلتحدامجنرهمفنلنهانينائرالمقالصادشصرعئصوتهاقددمابموقالفسكئ
أناوانبرممنكلفالثمليهبخنظرااؤاساينرمولوأنتحرفسبقفالضليتهقتهشاوفالت

صىبعصكأقتلذأالنضالفارسئفاستبقى

فهلمحخاوآلخاكلنهاأنطلىامعززقمكرمةعندلجننصو

خصبىلنءعوال

وأغلبهاصحرقيلااحربشرابةواصبقوشاالدب3االناثبتاالنقافمكانت

فياهاهبمراأإلمهمئلفىتنلجنخشبسصعبداأخيهاالفى
نارءنمااخشقبيلاذهالحبدأبكل

ازارهلمظيةيرشحكالاءاطياشطاوى
نحيماعذارهلمجدثا3أراانااضلايصى

هالونصف

صهـادحفيالمضعميلمحارانمات

كشأكأالصواتوصنعتجعيدقباماالصوتسسئاخنارشنهاتيأنملسيقمتأدبقمحتنجرهىا



ممه

وهي



الوثشوجعدةوهانثاويىهبيرةبهكنبهنىعراوبمةاالألأتووفاأكؤنى
لهاآلممسلىارموخهاحدنشأفافئهـاأالالضحىايملىاتسكليمومماصلىلنبىأخبرأحدأنعرأكما

يتممحنغيرأتمنهاأصالةكعاشيارأيتمصكانىفئفكفاكتسفخطغايومخلدطيوسم
السحودوالر

اصلتألمجابهنأصيةضتأالتصيضنجتألمجالصلىفارعتا

التلمحذاصابياشااظروكانمنلملهيئقواحثيالشالعاقالشااعراتاشاسالعراديبك3كعن

قابجمةاكيرنعهاأخؤوايهشارصادقاتا

جمايتنحرالمافقاماقأخحهاونفسآيهاوسمالتمكليهصلىاللهرسوليقلمتيثلىبئءأفالمات
قالشرعنمرحلهالواراشهعندحعاحدأابيضوشالخحدفكئطاسمعاقداذأتامرجالنالهو

فالركاأربممالبليموىعندالذىأسهعنددالىقالأوىرأسهسكلنديذعندرجليهالفكط

قالأفاضافالعليهغثىتمعينهقطرتنمجمأردينىفقالذكمكلتافأقال
ال2ينأنالىأصاشرادالولتوانشص

صالايأرىالابقاللفطبهبمالىاقدلنهطلتى

اشالدهركوالالمراغهلةءيواحذرالموخنصجحتحعلا

لوصغاريحافنابفيمصظيمواطابومان

حرأيخهاليضدتفاطيهنباللمآصاشعرسأأطيبممئاالنمكليموسمدستهاارسوليفقال
فتمالتحدادتصنعوأد

مجدوأامندجزأسشحأفلألبنارللفوااااراالال

دوتصوجوتعخوااعزفهيفمساعرفاسميك

اقايغوالنيهايدتماأنشدنهـقحهااثمآضرهاتشكلاصتىيمطويلةقوهى

انلفياوالكلالمالجهريعمليهءيعرضونلعرشاذىعند
مأخالهكشوعسدارحيموهوربيحهناضه

شداوغهياايذرفطفرثااليصاشلناخلوم
نابماكبشسقيامهاأمرجوأالأسماثهأمسيد

لهـتعاتبشمأونعاتبمحدكأطناةفالىتعفانرب
السذاسفريامنألئسوفءفافاجترمتخذجماأواان

فيهالتىاهورةلمتاتهبقصيديضاأأخيهاقولتهألنشد

هاوالصعاكشيىأترصطهارقهاهكطباتش

مخياقليالفالميقسائتهاءالحياقوانالنضىارغب

لوافقهاغزةلههاخيلىسنيتهفرمنمنلحشك



ثقهالمركاواإلئكابمشنهبطتيهشهرماأن
ميتهكلندتمفونندأل

لدثالذاأهااجحمالمجثم

ألماالعدكوأئتغفرجاالتغغريتوفوو

مئلثيطاشفكنفأتجافاتهآالنمفانسلعتامااافيثكتلأليعهممكشمنلتساصفمتال
بغيشفارعةويةاالإلننااتبناالهانبابهمطنلوافيتعااآفأتراالكفرفلبهشعزنجآمنالغاو

شمتتألىلعطبقاكلندالمقذمااتبالفضائلالمعدوثاءلنساامن3لتعكلليراصنبىعهدا

ادنجفشذافارعه

ههاومالحقبولةطشعرصناصالمدكهوحسنلنامالموصوفاشباالدسوعاقالهتاكانشعن

نهواغزبعمزلديهقولرتمسعألمجزالخيهاأفىلنهاما
وبادىشعبراتذىجمكلشسدادلمسعودبهتاجؤإلعا

بايمادماضنافااميالبهفهاوالالسدبثماليخابمن
ىوالناالمالبينارزيةىحشثمننبذاذامدلايسلو

أوالدحباسهمةكخمامبرمهنقامقمحثةققال
أقيادفككيسةجاللرا4طاغيةقتالراغيةنحا

أنجادطالعمفظعةفراعلةمعحمالكرعةحالل

أسدادقعيةإدأوشآلنيةأرفاعأطهكاطر
لعالاااظااطليخواخرنىيخااللخيرفداالنطحهب
وأعهاداتصضلومارهنفتىفكلالتبعدرةالأبك

ادكربقذىمنؤكفداسىبئأسيرصمفيالسميتم
دتأفاطمما

خاجعفرفيلوجوعفيلاطاأخيتهمءلجوطاأببنكللهانجأافرصيةاشافبهكلبمنجهاإ
بنتفاطمةكعحااابنقولؤيبهاقاللمدالىاهلرتاأاصجوابئوايسلهجغاافيشقا

اتمصواالقةلشرظطيكنىينشأسماةفاالبرشادالمدبنقولؤيخبهاوقالاسلتوطأصد
رحذايدلكللىوهـاجمنوالطناالداضعلفويهفيلشعنالحافطبالمطايةمقايمهسمالد
هاشميةأولأبماوهىشلهاشىالمالميفولدأمىرهرالقابالمدينكاتزؤبمنااعلياالن

تورشيلىأقاميرتجاششاطلداشيهموسممطالتاطشرسولفاعدبعدهانمةولخب
لىثموؤلمبمالمجاضطراافانهكنيمنلىاانلالفشاتضلهملنالكلمالمااننمالنعاكيرهنثمينا

نجثفاطمةلتحليعوسمكفناالدصلىشرسيلاوقيللثمبقعاالحناوثهوصرأكأنتحل
ايئلهظاالبهذماصنعتصنعتبحدرأيناكماففيلهاخيراهاقبرهاوعقيصواأسلنى
كلهاايهونعترهابلنتواامنطلتهاقيملنكسايأنمااجمنهابرألبألمجطاد



مقهذملهافضائلأسدولنتبآممقاطمةامناوألسدبهنهـاثمارييراتقرضذابمالقبزمال
كتفينابنرهذاااواتداريخولثهرحهاوكرةلتاوماشمثكورقعذكورقنىكتبمامثهورة

نهاايسيرا

ماثمكلليممباصنبىقابفاطمتا

ةوأمهاخدسمليملتماصطهبناقهأصغروهىشينمىلكعبايشقرساقبىلطماقفولدتمما

نخلىفيأمجبهالنبىانقهالنوئالئخسبناذذاكالماتسكللبمواصلنبىايلديكلنضوف
لسنةاضلشمئينهررلسالاطالجكلليهياباأبنفئوبهاعلىريفاتلناونجاتهاطاهرماثأ
للهارسولكضكنقالمهاأنسنىروكةالذكواةالمنفيمحابهارتويةلنلا

ماحبعنلسالعليمامبمببرلأتدرمحماطنىأإقاأفاقبخاوصفغتيماسموعلمهتهاملى
انكيأهسلمتعالىتبركتهاانلىفالقاليلبمببرماجمامكالمجأنشوأىإوعالقلتعزوجللعرشا

تناةالنعارقاولابعدحهممنربيروالوظطكروعاثنبهرودأدحوائفانطفىءقمنفاطوجش
بلطانهالطاعاالمعبودبقدزلهتثانحودبختهد31وشكليهاصلىقالامامجاأخذواالوحمفد

صوأعزءبازهمبقدرقواصطلقعائمافكغلقالفذأعمأدصفموكحفابماروساليمحنا
مفزضااوأمىقانسبااللمصاهزهاجعللتمكزوجلاات3وليلاطابنبيهينموأسمهم

بئرالماامنخافوهوافلحزوجلافقالناالاهاأرالرطاأوثههبهاجامعاطدثونجراوص
قضلهويكللمحقلرهسااومبرقضائموقضلىايبهىىاتمتحالىاهـأمىبقدياوكالرنجعالنسباوصهر

انأعرتعافىلتهاشانمايمباأعوبثبوعندهلتعابتاجمطأجلكولكلقدرأجلقدلرلكل
سمنالفضقاشرضعاأربعائقمتقالعلىعلىمنفاطهجتوفزادعواشعلىأصوعفاطمضئ

تمامفانسلهاوجعلنلهمماوأطابوبوكصاخكللهللهانجمعجةرريضقنأقاثمترالسنةا
لالمعليماعلىوكنفالوكملتمدستغفراهناوغولىأقوثمةائلحكقرااارحتحععاللن

نتهبواألديافقاالبنفيقرفوضعلناطبقأعسهائمبعنتدليموصلمالمصالويترطفىئيظ
أروجكهشانأاانعلىداوقاللملتسكلييراصتهااليعرسرفتبسمصلاذامخنكذفبيظ

ضكراساجداعلياضاتتمللهاورفيالركلنقاتقادفضمةأرجمافوتجكهاعلىفاطمقوا
منجدكوأسعدالوعايماتملاباركلمليموساتاعسالرسولقاليرأسهظانحعلته
اطيبنحيرااعمنهماخرتطقدأوانسأقالالطيباكئا
رسلففاهكليملسملتاصلىلنيكشمشينهاسثيقاأقبفاطمضكثمىئالتئةعنلمسنداو

ولراخلصكوأسرلياحدينافبكشفقلتبمينهعناأتملنتىصباباهىالسكليعوصماآلسلى
اشفساحزأقرسعنهـطقضممكمففلنماهـأيتكليومأيضايثاصلىأسلهاتبكينتمخهسبهدا

لتعكليموسماعلىقبضصتىكلليمومملتاصلىتهاورسالفثىماكنتاففالتاعافيل
تننمسامامااهذبمعارصنىنهعمواعامفىصنالقرباارضىيلكنناببرافماالشأسرالىتهاافسأ
االالشفننففاغبكفالاللسا11سونمجملزماأصلأولوانكبماثغدصنأوال

لأبيهاةفاوبعدلسآلاطمخليهافاكنولمكشلنكصمةاذمفاسيدةنتكئا



ولعدويالحارقلهاعدقأعطاتسكليموسلماالتممسلىفاطمتبنرسلأنلىرعالجان
تهالتحلىانشرسولصدفدبقبلمنفعهدلسوقبملدااهضىاالاوفالتسكليوسلمااتمملىا

لهااآمصبنرساالالصمقةيقبلاخحلسوؤوقاادلجريقابمغضشافأتلئااقبلهـكنعيوسم
فأعطشيالدقةشكلليموسماالتممياتوصولياصدقةالموفيأمغربجلالرفقاوسمعليه
أنااافمالساتممأنتالبابظابلغانمفقالليموسمتهااتممنجشرمحواالأجباصلهوقا

ئهوالكلرسواللىقالوقالثللبريفبكشفاطمةففالمنأمحالمغربشاتحفقامغربرجل
الىويفراوالدهمابنالحسواطصيقتيالبروحواركاذرجممحوارىدكاالتحليموسلمصلى

السالمعايعلىوكرمههوأعزهماللنذالكوطوبكمفعللبريفياشؤكمنثاهماالمغربفاليأو
شابدشسأثمتييموبهتوويهابهممؤلفبرافىامارتهابنشرصولاشفاطهفال

نغولننأتأوجههاعينهاوعلىعاتهالقبرا

لياغوالزماناصداليثمن01أصدنربةشممنعلىافا
يااياعدنالياماصتائجثممامحلىصبت

كالليصسلمتهالىأباهاقىئلسالماعليهاواال

نالماروأفاشسوصورتءااسااقاغرا

نالعليمسنيرتاأصفالنبىكنيبةبعدامنالرا
حيانوصلمضراتبههوغرحمهاالبالدفيثنرق

الناالذواالستارتواوجؤهالاالطيبئءوا
توآنشزالعايكلىصوهالمباركهارصلإلخ

للهرقوهىمحثغهررمضاشسنتاصدىننصنلوخخااليواايلقالمومااديلؤفيخ

فىاوشلصطاعوفيلالسالمعليةعليهاعلىوصلياليعودفنشباابهسنةوعثيلقنها

بىعروةؤدالانهرثالثةعليمالسالماخبىدوفافاابنفاطمةوفيلصالعباسقبرهاهروالفصل

المماشتلسالاعلياعليانروحالمرهرمحوهيابمانهبىاسكنثهروشأتةوعائثتلبنشالزب
أنثاثمايدفايهافيوفيعفيهلبيشناشوحقداارجعدفنهاناجهازموفركمىفاطمة
يقهلي

علبلالمماتوصاصبهاحتىكنرةعلىياالدللأر

تيللكاقلنكحوشااحلىفرنهخايامنجكطعألكل
ضيلاليحومأنمحيلدحمددأاانانتشاساوان

ابقولامرءلقبروافانكبكلىدوفاتجلؤاتلوكلفىرقبرطينوكن
بجويردفلمبيبقبراتمبوزساالرشرااذه

صبابااللهبصاتأالتجببمنادالفاإلف

قولتنفجابمهافأ

جناددوقىابوأنارهيندمجوإبكمجببوكيفاداط
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اشابىوعنأصعنوجمبتصينكمحاسنيلتراباأ
صببالاضلةيهموتمنىتتقطهملساملىفعليكم

رقيةمعدبهالحثادبوراوأمكنعهوزشصنراماوهشامحنراصينراطالصهأوالدادأ
آينتبهمااونفالالاماجلفواأولتوعنتفاطهعلىصيتزوجاوغاقشصغيرةو

الحبهطابخةفاطمة

عهاابنةفاتوفئتهعبدابنةطدطتاغييةاصئاأهاأالساللهمطالبأببهتعلىبهتا
يئبيينلىاكأنصنغابربالمححواويلتمببالمحضاآبمدافرلدثايسبطشنجاطصن
مالوالأنبهورضوناليهلناساالناسفتالاخاأفضلصرتملهلوفلموكليهااتهـصلىارعو

الالمئوناالاضصاهيمهـااكأاكللححمنتاشبتاصاوولدتأحدأننكوشمننقح
المنكأصاطعهاكمات541سنةوكاشحؤكماحباصنيورانفىهوواخوتهااللمحضوماسكعب
لملبطبفيعلىبناحدنبنصاالعكالنعطحاطونيخلشبهنكلنانعروبنبهتتهاعبازؤ

لنتبهافىأثشحترلمخىهلعحمثاخؤرخنلئاحظرهذاضكانجأكأتدكنشأالفقاللشدمحماطا
ايصصيألضفاووبأىاكثرضهافهىنجتىاخزشالضفاطمةفقاللعقدفاطمقحمكينصاخى

لؤحللةطمةاتجضوجخصرلمثىااخالحناولماالجافيالحوراوكانختثهوشكليها

فتمؤضيالالمأظااذاالتاواقالنةاارظاكشرأسااونصومالياتقوطاكنتفطافبزعلى
حواتلآخرؤأجمابهوامافمواجلواليلمواتسوفؤضوهاليلامأفالالغطاطاصذا

تضربوجههافارسلسنظفاطهفنظالىجنازلهكروفىبنتهعبداءنأطولماماتفانقلبط

لأرصتجهافاللعنهرشونهالوعروتيتبمفارفتىدالمجكوشلنافىاواللها

صكلاللهااليهابقوللفألصءمخبعدالنتزأنلروجهااقدكغتبأيمافجمفخطبهافقالتاليها

تهداسثماللفاسمماصداشلحهخيرولحجهافنكشفعحمهاعنشاشعمماوكنوعنصميك
أحدأمحدشهأصببسجاوالحداعروابئدهعبداأبغضخبغصماايقوليلالحسنبنا

بعدشلالمدينةابيالىاأصيلطاجهرقيلالعراققحسنقاخالكريمقاوكانشفاطمة

طتفالمللمدياأزرخولىاتهمسرهالشمناااأهلمنأمياجالصعهرسلأرلحسينا
لهمانصناتممدمضالخوابثئتمليهأنلليافارجلاهداأصنهاسينققدلحسطششا

وكاتومالبهمافردهماياشاوبنخرجخلمسواريخالىدفافالعلىلتقافىاطهنااكنممىله
لىصللهارسولمنشكمقراااللتسواتصافحلتهواىيقيلكاكفادكشاصياالدانحمتوغبةا

نىاصعرالقجاابصارعننوالحبماقامةأختهاسككبرشامننفاطمقأكلمبصسلما

رحمناعبداخيغاقالحرالحمربالرجاصدفؤسةاسبطاالحتمالنابةلنبوليدقماطمقااأت
طصظيزقاقيعرتزقاقحمراالبالصابخويقصدفؤلقوناليتغاداكبيهإشااالجهورعا

يولوابلمهابهاومحيهـظيمءهـااوسجدجايلنجويقىا

ترةاجحمشاريهاانانبالقرومانمهغزعلىايمدمبطوطقبعدابناشرحله

المننورار6



كمم

بخطبديعرشأصلمماهكثوسندلرخااشعنمالحروأسفاباعلىقممنموارفىبهكلحا
امهاآمملىاصلروءفناخلفثنباماذرأوبرأوعوءابقاواالعزدهارصيمالمارحمنابم

االضمنقوئمنعشدالرحاوألماعلبشاطسشبكاطهماسوضذافبرأمعليرسلم
سياتالاهذهنمافبهصروحكششااهـهيأبا

والجرالزببيننهبالركمكنهءاالصثافىمىبهنأممكنت

بهالزهرسشاالنشاالعةتفابنبنشاةفاطهإلقبر
رخنومنصوونعفاوهنورعومندمنلمصماهمبرل

الاثبالنامنكأدشياوبسفههمفهااأهلشاناألحدمناليالسالاناطمتكلياكلدمومن
قهسرايلواسننراوآشلمرهياأناوقد

هاباأكاانواومن

وبصلنهـإغرابتناهففلتسنابالنعق

لصيبالمؤقفالفقلمناالسامقال

ابأكزونطلقطالسيناتشا
بوالحراثحسنةبينبكربيواطسنلن

الوابحااللهكأحنى3بعبرةحيناطأب

إبلتاحهدأزطافييممافدبه
وبالوهسيافوبوتمركنجالمديةاتاتخافيهالرلصغرصاخلفاضمقاالاذشالوة

سيهاتبكثثديداوأنثاشاالالربمطماوظرتفرفعشطرغرىااجدارفاطمةكلىوطالهوخا
كورةلمذا

هاكالرعغابنكانكروبنبنهعيدالالىالالاعلبنشالحعنشفاطمةضيهاالزابوقا
قاللىتينثواموتا

مافوافلرجذماظيرتط
3هاتمفرعصنالطاهاتأنت

الالموالفسعفعىكمسجممأال

لنلاإالوقانابخافأالمعرلمممإلممأماائمالاأمنغأشولغفامامىعاتهرردإلسياألحرطمهمإلمندلمخااااخلف
مننالصداتواالذكريققوالطرفيهارجاالضبهتمعأسوعحضققصسنقوامهلدشواال11
لصباحداالما11

يةالخثعتجفا

الشعربههانقوكانشتفولكهاافراسترقداشقرعمتهاراهههـاسافىناتحادبهكانتا ءوهـمىا
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كغيهمثبداآلسزراساطعافنفرىدفرأتدهلمحبداوضاشمرعايهايحماعبدالمطاسف
آعأشقفعالثقصلعبدااشالالفأحبأشجوشمنهاذالظلوودفضاعمنعحعالويموشالشأنيخر

ستبينهفاحللحلواحونهلمملتفالحراماأما

سضردنجهيملكراسىتبغينهفكيصباالعاف

نمرفاالعندهاثالفامبفأسشمنةاجعأفزؤىوأشأفارقمرأفدفالأبلهألنامعقكنم
حبةأنابصاماتلشهـإفتىكنسأرتفيالفقاالمالليهامحتهدمادامسهكزبالخنعمقفدعت

ثفاعنضبعدىأراأيخحيخاالاتماانيكوندفائيأرافأردتكجهـوسرأواكتئرية
اكصحيخطمقتحفااابنضامنةاأزبعنىمال

رالةااتمححتءالفتلوتلمهصكيلةاشرأدضه

دراكاظعماحولهبهءوريضىفصكلطبها
اقضرؤخشبوعارقاهابلدورأيسقيا

يورىنىنمهادحلمابهأبررقرجؤ
وماتدرىانحصابتائصسلبتصرهربةلق

ثإخافمذأاتوقا

صقركناباهاذينةأاخنكملوشمنقدغاياشمنج
بدهانشدباتلءفحاهدضتباحعنكادرالم

لتوانفهفاوالصانمامالذمنلصامابصوكا

انلعتسيكفيهمجشانفالهاجمخأصاطااذافأب

ببنانورمبوطةامالةمقيدإصايمهسةسي
افلىماؤيصييأمينضاولماحوتصنه

وايهوشللمجربوشأدتمكلليوسمصيورالصتىحمالهافىقيتمىوتهارففانع

لمحهاوماتضفلمدتهـرحمهايهيدلىكليموأسشوفدو

زاخلىبهشندنظشأجمم4فاددى

حربانءرتمىاوكايبالمطبنجااعتحالدةفئؤجالعرباتسادأحكشأبها
تكنلالعربوكانتءواكرهازالالهثاليوااطكمعكلترشعارهاكحافسلمؤاوشاعهـاشا
الجاعزوجهاقولهاومنبأشعارها

حالجعلىباربعةجوسصباحعدصإلعسين

حردضاحباضىأفزكئأيؤبظلىتدكنشدسبر

أمهالبراشوكشانتجناءحميقملعشتدقدبهنخنات

دالراحناللمىوأدعتواتقىالذيخنعومنالي



ثم

ورماسفوارسىصذفبانأتألعبمرىمنوأغض

عياصدعوتفنعلىييعااياخناكريةواذادعت
تحأيئاوفا

اتمقدبعدواواوبلىأبمابعدواالإخوتى
واوالصزأوءالقنناعثيمحهموتملهم
فكألجدابعضمنهاأرريةابعفمنهان

واورىاالحوضراردوالوارأمماشل

طاباظبنأكأعرلعدوتااقراسىاحبدبنلنشفلطبافاطمة

لفبنكروحيدنجزبدبنزوجهاأسيصعوهىثحسالمأوياأسالوايعثرقالذاحدكانا
قالضجتممهسالسبباكرعنشلوفبلمهسببانتوهىصأخهاعراسالموعنجللعدا

ينتبعتفقلشزضويخآبائدواأسلموككروملأحدرفاذاألثةبالحمغسالمابعد
نطدفتلفاقافوختنكأتهرقاتاخنعليئحغمىعظمهوأهمنضحقلىفعلتاماحد

يعشضئاماقاعكالسلذاطشللبفدافنخمهمةغلغاوصثشلبلبعاجدفو
ففالتأمىلبرفاخذاخقآلفثمامافأدمتههلفعنرضىأخذلبرأسصتىبينناطألمادكلزال

صلمظارآ4إرومالكبفأاذاأرعهىفلتلدجرأياسخيفالفانفكأرغمعلىفدكاشفاك
نهشوندحمعشهورفى

لالسالكنسامورطاريندفلتىعنبااعلىيققرنسا5يوضكرضثسلتعفداالمرجةبقيتو

روشبسيهاك

أخيهمافةالدؤفيشارربمرناهيكنممرهقالنآحقبالمعروفليرنطقبةقفاضلممشأدو
بماالقيبهاسولمحفنتلخطانجاعر

لضشةفمحارجبنبهتثيبانممروبنبخةبهنوانعلبةيبهنوهبالكبرااظلديربننجنضفاطمفا
نجقيهلضحالكابقأختالفهر

لوومجزالفبفاشرأصعائبفاضلةأثيفكالتألوكنتكالشأكبرمنابعنرسننقبل
الفطلقهانالهالمغبرةبنحفصاكنشهابرمعمئأؤذاالسالماجرتظاهروجالباهر

لىأليمىفقالتثتومانجأبمتطأشئعغكيموسماإاصلىالنبىهاينهمافأصثصمبلبوقعت
فامتنلتسكىنفققوالدفحدبهيسففدالمانغقةعفمرأبعلى
بذمكليموسلماعلىفبىستمثارشاينمقفانجحذخطهاطويقوأبحبهموحفصألماطلقهانهاوفل

ورنىاباسامنبنتقثوأمأمحويفقنالبضهماسثنوأمااللهالمابهقصلوكأصامعاواافقال
فتزؤجته

ظطالمجظمعبهاممرفبلجهالمنالشأممراابهشقيسالصصالكأخهالىنكوفاكاقدماونجل

بغمدمها



تهكليهاعلىالنبىعنعتهوفدحذئتههبهالشعبىجملغمومنالكوفشقاطرواعليهاأهلماقدو
يترجلقألنعبىارصكلكهاووصم
فضلمطالعهارجهماظالماوقفهاثورصفابياأهلطاساخعاظبنعرانعالقتللوف
ووللتحهارأاوأفنر

اصلبةاعهابعضهاوايثردوفدروتجيأ

خيةاااقرضيةادمنابهأعبلخىبهترعتبتبنصالاوإلمبزتفاط

الولشااجثاالمهشعن14عتيةمتبنأوحذعهاامولسحزيفتزؤحهاسنهسالنروخكف
وجهابعدشايماسةاوالمعهاولماتتلللوونضلوكلئهاعقليشطترأياأفضلومن

لنأزرففنمنيابهـالخزلجابصئاتلبسالماخهاكانعتاوقيللخزوىلمغيرقاااملحرلجأها

روشجلوقدرباالفايامصليموطسمالتصهالرسيلحتشاففااالزارعنهفااهامايغنيك
لحابةابضهاعهارواليو3لتاصلىلبىاكنأصاد

اريلىيهتضايرأختوىلخزاالصدبهنايغيربعاطمةفا

هـفروىالنرتابهاهنامالحرشبنعهابناصوجىوسملمهءدهاصلىاخبىاوبايعفأختحاهـمأسلت
وقدخرضمحعيموأمارحمنعبئامبهشسرثوقدولرتالخطاببهتعردهوجهابانقزيغاو

تدبيرهاعقاهاوحسنوفرةورمونلكأبحضأخوهاظللفىصتنرهاوؤلمااداالمحلرثازوجها
لابقللخطاسبعدرصعؤاوقدتزوجهرشلمديةاالىعادهـثاطكاوشهشولماصا

نحابةاعنهابعضهاااليلأ3ليواتاصلنبىاعنلهاورو
سةألاااكاضاحاتطىظ

تهاصلىالنبىؤصعهاشوكاليوفيجالواتحئوهىالخفالتانعاقالتاطاانتحننهم
خالذلذزهاسياضالداشييرفاختارشاآيةكألتكخيرهاخاافيلنبلنتمزأبعدوفاقاعيمو

اخترشالمنشقيقاااأناوتهـتولالبعرمطنشبعدذكافوسمالتهكديهصاللنبىا

اللهصلىتهاأشريولعنهاهاضىعائضعنغارديتافىءاللمعاقباطللظاهرائمذماروا
موعليهاللهصلنحىاأزداجشتابعشورسوالوهكذاهافاختارشاجبألجرأزواحينوععليه
لتىرولمجامحتأشاوعهنودنىالاوهنخيرهنقحتفخحمتعوقيلكانفلذكهـئ

كئيراخخالفاالمفثافجهااوقدطذشصنهاساكاااسقيةاأناتقا

يئإبثياشيةالقيحبهدضبنيعةرحبةءابنةفطمة

رقيققأديبةلفاظافجموىكفتالسفياشاأفبئاوضاوهىكنشعتبةندأخشهى

اللهصلىلنبىالفتهوباختاومأصلتاالدبلمالحنيتىمشبينجمامعضفرقفقمطشاصلىة
أالجتهافىالتمصصلانكاهنإلسبايعوبمهاعتبخبهتيفةأوحلىاأخعوروصكلنهاعليموع
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فيمكشنساأوتعلمقالتهنىانمكللبو3اصلنبىاعليناشترطافالاخفاطةفقالفتحافللذبروسلم
عماتهكليمواقمملىاقحامشرسولفاطانذلويثزطفهكذابايعياماهاشنفالوانااهذما
قبةاالرضوماالبومالققبتكمئآنهداحجادقرصقلمفاالتمقايهنشواشهـإرسولفقا
نفسهليهـصناحأكوأحتىيومنلنإحدعإنماأفقالؤقبشبقامعنلىصباأ

حلبناكبننمردشبدبنبهفيسللهاعبيللنجقاافاطمة

يةلعاصاقرشيقاأؤىمربنبهأعاا

وارءاظرلقوافاتصقرشإوفدايباشالعاقالتاكلفافلوتفاماجيلكنمناثمؤكى

السيومساابتبنالامنويى
هابروامنخبرتهاطبوقدابنلحرثاطبوايممصالشهالمغيرطرشناطبمبنصعهاطتزو

دانساكصالهاواتجهانحبالرالحنضقدظازنحزشوجهاصاطببشضعبالثاطالى

ثوفدتلحبمااأرصخهالمافدممنبئقوقيلحااايهامناتانيقلالفينتناحالمديمماافى

منسراذاأصبنجأخيلئحاطجوتياتصذاارسولبالفقابهااوكعهاليموسلملاصلنبىادا
نثقغفابائليهوسلملتاعلىاتمغدعالاللنبىالنوفادعا

ن1ميصنقصبدالمالسبرافاطمة

ايسبئوورءعودينفاثقوحسنالدانقذالضوأدببقكصرهاوأواخهافصزماخهاممنت

فنهرهابامطألفةشدلوايتودأنمومحقبليرامزابمدابنببهرشوجتأميةشنساأحدمنبهـا

فةلمواظواآلاالتنمتارفاهيقوقدعاشالشمبدحمهماعمنمماالبأفلاتكنوداالاوأق
أردورصبتىاإنماطمةماصنعمقالبهلهوشتثتهالمجملماثقيلعبأهاأنرأىفىزابعربنلىا

بيتوهونأناوأأجغالنىاللهمنهفااسلننبتماالفىهاوجوالوصماةعكمادفرذ
الفةاخلىانحمعدالفيىانضفعيشقائمعهوبقيتةاالشمخالاواحدفرذنجيعموايق

ورفانحرمافىظككرقداناهافاللملذاعدكفروبنأغهافقالىاضلالشقلتاظاأنحاتلىوالملما

لهأعلىوفزتيدينيصيتافأخذهعصواكطيعمعياكنتمنال6خذالللهواكألجمفالتايئشففا
تلتمارضىعروجهابنلحقتصرعوالتزهدوعبادتوطفىبفيفاطمةو

بهأيمجمراببهطسلينلدينجايازالمقراالصاانيئاضةضافا
مالدلنصالرىايفاسماأدلتبناسعدلرحمنعبدا

والدهاوعنعنثشايدتصذوابقأاالصادقاتالتءذادالفالتحااامالعاللنانشمن

خاسااالقرنكاطوأصازهامعظموخالفهصفحامنلرريشلهاطنحياوفدأفصرهااخالم
ودؤيخفىةر036شةاوممنشوالدوكيرهالجازوفارسامراشوااألكواتجرقمنلله

التوصارستادارقوالوسبراكمنصهاباعالفزغوفواشخناتو807سنة

نليريةالابافعاباهتورتبضدخدمبهارالتجهـعنيأوقافالنلذالمحالشاظيروأوفغتتكلهـ
تعطلىللهامرهارحمهاونسامصالرأعلظم

فاطمة
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الخشاببنةاالطمة

لضنفدصماعاكرتياجميلؤضوألنعلرلطيفةورمهصقبليغقالهافصائدمجيدتوفكضشاعز

قمهموفدأصازهافداطدواالدباماالفافلواالمانلىامالامنعليهابهلتجعوفداابع11
يححاعهاكنلوهـوى

ليتاعثريهنحةبقيللهاضلبهتديهثهلبامققانالقضالعالااوقدراسلهايو
للعهاو

ارؤارصعممتنعواوصلءقرلمجالدارتافالميغالل

االنسالربمطمعالظرئمنيمودإرهمصإلناظين
ارىلممثييكتااوخطبعديمباالىادتصلىغ

مالبيتينهذيهاالعلىنهانعزتالعشحركتاصزصهاوقافيقافئيرعئالمتربهتصيدقكلىخهفأط
رواسن2تلذافاظاقرذااجمال3غىصان

بحارولاجديقاسأنىشعرأمائلأفالتحسبوا

بمرنحطبتهأفعبقريةوبيةدراظاف11فضاقوجدهاكهااالمقاضىةقميداظاوصلتمذ
تطأنالىوبقيشعززقمكزمةماالععماطامقااالبكاوافقوايخاطبهالااوأخذهابعين

نعالمىللهالحبههرحمهاواالعيانالعيااجلخمادحفرمث

لرندىاأحمدكديالرينءيتابنتحلوالعهمفا

وأخذمحهانحوودافقهلهائقصععنلعميثطخنشادوايمضالماشباشافقبهاااكنشمن
انجظيمبعلىاورعارهددكنضضوكباراشىرهاجوقدأللتدربرلهاحتةوكت

للهافاتافتوقدأباللوويهثضكندمزمناطوقاضافىريخااءإلثقكاللهاالعااالالمبخاجتوفئ

ررافيعادلشصعاصرتاليفاضلاللعالمواانتتسرشمؤلفاخهابينديضهاواطافالعديدقا

عليهائماصمايفقهيركاشاالماثلخليقوأخذعنهابعخىالدأمورماستارهافثبعضالنهيدوطالماا
دمسعاهايعضو

وبعهاالخهابقبرالمأقرفىمثهوروقبرهاهناكاصاطتجورامنسفىقعلبودفنتؤفيشبثدقمد
فبهبهاندوفاقهدفنت

عنهاللهابفرتىلنياورطمقافا

لىاضيقوهىمكةلىالمقدساطتمرارمنجمخلةالمسوحوالبساتوررهدوااذودكاننممن
ثنهأهـفرونالمصرىذدماكناالبطاىيديزالمصرصوأتالنووكنشصرتنمدميها

وينممميدانبخرفىصفالهلطكلفىتعالىاتاقبااينتقوءكانتتاستاذقيخدفاطم
وكانشقوللهغالصالحياعمنمواالعدقوألزسماالعنأضحالتمنىصقباالوناسالهجمكل
فاطمتصأتضلامارأيتعنهاكايقوللبسطايداأوينكفوغلصاتملهإمهتاهدقالتهكيكلمئ
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سشالشوعتريهنومائتينبمكةرةطرباماتتمفىبرلهاعبانامقاكاالكشاظأخبركاعنما

لكببرارفااليمأحمدالمامقبنشاطهفا

االيخيرمنللمارريخافاشحةعلىكافظهاتأبنشفقيهةاتدكبافطةماساتتةفاكانتمطبة

اللهرسهلصفدسللفارثااغيرلتمتعلدعنصبالنفياتعادالتائمقمانعتإكي

شكيصاصوالنبىباييحيهطبليدقزافاطمقهذمطختهاواليااكفىلبموعلماشص
الفارصندهناكلرفافاقمالياهذأحبأهلبنتاولدبنناممطوبزبنبىوزيفىفأيقولفاط
بنبصخرلتهالجلراوتونلفىنافىالحيلمحعتأذناأنيساصغايماليلوغنى

لداهايقرامقواأخذعنهااكيموسالتصلىارجمنابجديذكررؤليهأنقبلوأنينةوص
دثورسولحديشاحمعامهانهماكالدأأحملصكىبنارنجمليداولطلمجوالعزاهيمرااكأوا

قاضارممايالدبهابرهيماصئكليىاعؤلقلعنمفىحباوظائفاطهىرتاصباناأحمديداعنها
وهوهاشرصبقورواهايشلصالاتهـأتاحعناتدرسهاالسشندأا

والتغوكابراثااناالثأصظعلىغدوخضثافمونموش

لمكتهااركىالحمدادفنتباكوروسيائةتسعشكبهوفيبا

كمارفااارجمليءيانتطمةفا

لفدبصماالسبدقناطمتماذكرهاصبنسزقدسلكبإلجدمماوحمدارأالمامفاالكةؤلدضبد
عارفةشعاحملىطكهضمياأهلكافيياقاكزارهاتماقدسارفاىيادبنأيدأحمداااالجليل

نقوزارترتهاشوأربنيراضرصنياداااأحمينلكاداحهاأتحجمتقضاضحدعالمةعا
تفالالمواوامماعلهاجدقبرأمامفالكثلتوساعابتهاصااللنبىمدينة

دفكأفرسطهظحطبطيمنرللىقلديكبلتةانإلرب

وساليهتاملىايضحرمبصنرباودقتوماكانتثكمحللىاوحاعلبهافرىفنم
الواياادالكبربافوامحاييىوهىهالتمرمرفكحديمويحرباافاعروفركالباقدهاومى

ظمءالالقطبااصاللدهااثريغتزثافىسارنتاديتاءنهخالهيدأحمارفاسرنحآا
سنأحلشكمأرضىلحسيىااارجالرجمءدا

فاطمفية

عدياتفاودلتاإلكليادشادديةابرجدتباشاناطراأغاااللمؤرالممةاهأل6نجتاهى
9فقيقالموار1731سنزاثاخءبىر3ءمنبنثراوالعاااللوألةاتةداانةتاالشا

كنا383هسنةاشهحااحابوالدهاوالبةطوربالريفراهـ3681نبركوالأينتنر

مدةءوممننهفأخذهدحبلنحديداثاأجخابةاامارأتنلمبءهرواطاتسنكرهانالت
ظرتهغشمناالصنتانموهىوالث

فىستااحهاالللطةمهمققوظاثباشوهوتقلبوورطهعينسحفيالدآمتاافىعاوسر

يقفذهبتراآ31مةنالثكنصهيقياوالوأرهاخضةصنةعشئالثرأربعتحمنلشأش
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اميهاللمطرتنباجهفاخهامنغكازأالظنازونةثحتاورجيداامعمواعكهاكبا
ءأفامشتاتممانمدقمنقيقفتويهمشمعمراظمناوالقوراللدو5931وفلعنة

فهالستاالىااالواخولرصبرجوحشجر
حدوسلركيقويلفبقالمموااالولأتلملطفوليةاشعنلعلواشتغلشممنااأوليكلن

يةصاوافزااللغةلبنتغلتاتملطبقاتاخموعبيزغنالىمطينةعدارسيشئافلعيقواا

بيهةاللنقالعرمخملفىسوريقتقلمتيسيقواالكنتنسقباراسطةيابوموالوأكشا

نيوخألتسياووصيكووعرخورهنضخهاءجم

المابأصسنواكنأخذخهاسظناحسامنطرريافقوهندسفووكحيدللعقليقناماهوأمي
نجفروعرلمجرفرسالكأكفيمصنيئماهرعنعرفرواواكاصلأخننهفاكالموسيقهاعمنفوأطمأ

فيهزماضهاهلقنأفاصى

كينهالمترايتطلةاشغالالاتعىفثوايكمماأهمألهمأخهابظنالعليميدهتفزغهاوالكليرى
تكنيراتشيثهالونبشلفبينخؤزرتنرتلخدراللالؤةانغاالتقدمادلحماحهمللم

بنقهاقرمن

افتباال5شرإاللبتفرااقحدرعليفولكنهاالآسالكالالاضوصياىفتضلناخهامنهابا

دالواسيةولمزللنسابهتديياغمقالعاللححولاطبيحبةهىلتىاالصبالثؤنالأاهافىشتا

يةلعلتانقاالاوخصوصافىسةايخالممامفىاصرالحيدىلهاذااكلرشموابعلمشماولما

المترجمهتلرتارغيرهاايفصخدضالتراثسنراكللىراالننسيقلعهاللخدالتمااضشدأوا

افرنساويينارأثباأصلمثاناأداجوربمايتاستهوالدت1رجشرشفلخدالأخكهاتابقألط

ليافثسيبواجهقامنبداعالاعنهيولدامباسهاصلتركيقوحمتهاالىاويةصالغزللغقاامى
ءأثبالتأتخظخابلىاصوناواخأتذسمبلفمضعخلحهااعهاعتهاىللىآأول

خهاعبادكلبصقبرتفدادلدزاالطرءالدباشساشاائمعالظفرتحنىنثرهاصلصلعصرعهاوا
جمأللعبارقوكبالترجاشحعيقتتاشبرنالرىصدصمدحأحمداحهلوااهاضمؤدا
دابواالالمحمتالعلواعنهاوشؤفمول

صدهافيهتمربهاولكئ013فالنظرخلىبارواهاهزؤسيامحنييناخااباأدبلكلألماوكض
بالشا5صهأواوأظهرتراكعالالفىأفندمحوأمناسمدحت

ايخهايةواالدستدأشالماصثاصتاكليةكلهاوااأظهرتصلهامدحتأفنداتحميدوتنيطثباو
رزكوجمالخقيقتكىفتنثرنطئهاتحامضاقوكأسلهااحدياالمقاتوبينموصارتمتكتبا

عطيهااصاشغاألدبااببنصهرتا

قصدنتافاأؤلمايردنحلىاالئحاشمرنالفربخاافاشوحمعبهاذالاكرطولماصا
اضونوايالمعاراكلواخهاكريناجةلمتريزرشالفضبلقوالمتصغاشباتهااليداتالمنان

يةفاضلتادفيبهدشمنيا

وصهاباممرساالجمهالتمهمةاامخاشكاصدالشاالفرتجاصميدنالشنبينوصدبرتبينها
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ثعنهابريدقزجمتهافرنجبتوقى39811حققضنةبهانقىوقدنشرشفعربدةسالمنساما

الفكليريةوالفرنساريةاالىلمةرامذهـخشثملعريةالىاالركبةمنوتبفىتطبعللفنوشاا
رشتهاالامنوبلضشدها

رأتجعأنالوراعالبالغواحنلمافيهامنشالقناعقواتحمنأفيكقالةأشهاصامقأحسنالو
لفاضأللهذمااوأكأافانالطنيهامنالشفيهاطيلبهقثانلزثذماعقيبعهاأثر

سنانةلمحالبديعالتركلجمياخيباسلىننسيضهاتمحاسيقوحمغاباممتجازكيةيةبهقهاولتر
العية

للعلىمفغومهالتلفلسفبفوالطيعيةيارياضبهلعلحماقفانألاثرصعتدنفنلنمقوبا

لنااأحلمناسالميقمايضافاضانحتواشاثنصارتسيهتىرهالةرفيقبالعالن

مبهاللعيماأنالهاووععالتحنكزفبالسنانفللعليةشعقالاياشوهىلغراسنرفياقواا
فاقاجنسناكالرلمموا

لتقاجهاالبادؤلمواريئاهىوها

كلفىككلبحضابفهضدمعلنعاواوناخعاالىاجاومحتايابالطبعنحمدنساالالنوعلماكشا
باتدرتجالتسمنىنميةورالفرجاتهططواسنسيةالمدبساطاحهـعيقوبسطوابطعقدبهقمن

هوتانجايناالطراأفىالغكفخترهاوجهذااكاليقأيضاوعلىحجااحداسحصال

اليقبينصبهادهباينةلمحااايمنوالسانخاختألاأفوقدخضمبفهـايخالفلتعاملالعرفلمحا
النقادوالعزلةاطةفىيمغلمحكاللمعايعيقلماللانههانفرثحكلأخذلقديمانصاالقواموالمللا

االهدحماأمنشبأبعلمال
بةصعوألنمبالنظرالىالسفنفيوااشواكاصالتلموااسانطخطمنلمذكورإقكئالمالاينأجل

وقهشرأحوالامغرواقفينعبدةالوثاداأهاكاتاردوقلفايةححرواأبربةفالالا

طةسالبعابهلعماأرربااليمكنقصححهرشنرظاذاوصالفافىاوعأبناماكشكيرهم
طويلورزصنالبعداالمادشامجولسعأيعاالةالوبىلبالراادكالممغلذذومثل
ادتزداوقدلحركهوااخقلالسههلةيصعقشوسطشارداالاكرتلتجماريةانقنأنغشاولما

فلتلغراخزعانمطعإليةطرشاسطقااذكردإدقزصالياسفالالالالسههلةمواشاماف5

لبالداسالنعمكاادخايقاثسغمارصاشاطلسرعةماببمصإلمحايافكشواسطة
دطورولادامافاشاالباواحدقرعةفعالمدرنرشكلليمااإريمكنلعيلقاالبعدسنقا

فدممقانمشياالاجميعدقيقؤبشتميقالمنتنلينحيخالورافانذلوعلىاللعدرزااكصننل

شالنىالمحاورالولفدتيطخاواائحأوالطالعلمرغبقنهفاااللجهذفىستدؤاا
حيثمنبحاالمنعاقةظنونهاالفرنجاللهأنمعتبرصاتعنسياالورلنامااإهفىبينوضببق

الموىبقعنلكلاثخباراهنهعتمماسعندنققيققعامهجبقللنيرفموطواول

ئننمااخهنلفاسدقالمغلىطقوظنناثغباالامنممايلقيةنصمسنؤاااهىلبهبايبلهنا

ومع
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صبةتواسيقاالوبىالضدربمشاالكاهومخاشاالاهزاللوسكلعتناالكلىفاشافالومع
لمسلوماتكتباحنصياشالمذكورقليم11كتبنلافهوعلىليلحةكشبماسسكل

قصصطرناكنبيالتىظياليةالحكهإشانئبهأكزندرجثحانماالثالحائقحقالباصثقكىا

سينالرواغراضأننجعئتءوهلفأخهـإفىكبواظطيئاوهمالاذهانروا

ايقونحكللىلسنغهدخهن5ههوبهـتملىتيبهذكتالمعتبرسماحاشاكلخصهصيها

يخبمنيمافراثمفردصكلعهمطالواماعاهمايستضالمحاوأفطارفاافىالمنتثحةئقلحقاا
ومنافاتقصرالاخرمحكلتاكلموجباتمنذأنالانااضصورعنداهذاعنىتمأشنذالوأ

اقدربرفعقازينوبواوالحقحانباالشكيهنغيرهقهالرفباعلبعدقبامخهيقيس
وعلظالب

لباسوطرتاقأحفىبالحولواليتمثجمسللنبنىكاحهمالهالمحوعاداايموأةسوقوفامعلومأن
مججاالجقلعقيميةاطالمللحلاوالأعلىوفغاالباالواقغمالمثورةوماهدتمو

الخطهبهنممخافامتحباتشدلنساكناواالديتأههباطافالخذناشواالبالذكوردا

معارفعنمعارفهننامالتقلاحاساهؤكبينجدلوفلفانكئيراالرجالومعمحصيو
لسهودلداقيقيقبهزاطلمليننساعاأحواأبضعلىلسماحاصصايطدعأناصهنيخكئرجالا

فاخزيهنلغتهابنمهمنالثألعاعلىدخواهنجمرديفهمنأنيهكنرفاشأيضالعالشاماهؤالماايهن
طراتابتبادويهتفنكظرسحينئذ

يراكالأنعلىيةصاويغزاالخيحرفئمتلاافسااامىاطاحنرعدوحماأجالشالينافى

علنيسلستينوشا3لمعروفاشباحاتماويتمااللمريتوفصعرفقافربيتاببهاشقدشنهئ

كنمححاولماأفرنجياتنيمنظواكاركبقعكتاسالمعارشرالعماالالجليةاوالفزدالغةا
صهنالضحاعيئقأفرشبهيةكنإلوعنالمليطهرقدنبدشثادخكناشرعيةالشالحكها

صادقيكنهاراالمنقسمبأوغلىفىفرصبهيةالااحيالنضمحادثقاعهنلحلياخذبأطالوا
الكلااالحيالاتحرهانهاالطيومحأصشهنواليفهمتسباركاظنضصالحغيدفالياالفرخ

المصينقاالسالميقكايهنبأصهلاخالمتعلقةالمعلومحولاطاصمئيهنافاركبمسلذالتعتليدا

حماقيالشاجثملننإمناورالمبينلدينامقوطهارةاشمممجانقسكتننبنالتواقدنبنثه

مماشالمليقعقتبقكنلعاداأشاعاتالجابامسائلقوصذقكنبههلكلااخشلىوورلله

علىإنباشبعضشاثاياشوالمفزسبباجهافيكنلضعممالأضيافىيحشقفاوباألنرعية
إتهوقثرفناباكلكقهزفااستالنالمطارين

لممائفانهنكئيراتهذماأدركئاسياضأوربلبقمالطتنامنمددالحقدشانالغالبأشاال
اقداالصعلواالبقاالحسقامحئخةمايحشاشاالسالهيةاليامياباالجتعجقشارا

والمعاهـتلعلىمالسااتعليمنملىوشأيعخقدرهمأفرامجحبأيضاميةسالااللعامنجدقملونهوا
لغنالزكيةادريرأيضافىعصبرنبلةاوكألااالخهاتطيههنبأمىجوشفقمااليتعغماكتزا

لبناتهـاشواالمطاالزواجليهاعابلغاليعلوثنفالشايقلليواعئاضرودصىاللروكايدعنماين



ارطاطأناللصلراشعورهناالمجاللمضصويكتفنكىعلىعيهنمجحركفوإ
لعصلمألااالرجاسلىأنديعآالمصداعباسالماسألولسركر بعامنفاناونثدورهنبسعررعيهناااوإناثاناهـ

الفراطأشايروالحالدأيقجهةجاسالتيمفثندسمحاداعرةهاأباعبناننالمودعن
طهافبناهيورأوعااللفانشيهاالارنحجيعدثكرعدالالذسئرامضزومنئفىبطلفروا

اكيالاكعفواويتاثعواأليخصتوااثقحقاوشكلياككنالمنلواحصاعلىيلزمفالثعلى
أحكمهاامحافظضالكوسالميقحالةالالصوالاخضىمةأصفحلىاايقانرناوالغقااماؤصقاا
يضالقيأاكالجاناإذألغربالنباقللألاباكلتمييزذلفمانلمايقغاحهالنينرأفكلرهاوعلسا

بقصدةأسئلالهياهذاعاعنيهيطخطابنرجاألبنبهةالنرالىبطرحوشاوغلىبكفناد
الصىلقابهاتافىبلجلتأديقارضطرااايخراجمبااحراثفبايخاخنهـزالماابعضعلىولاطى

ليةإشالخياكلوضهثاهـنااحهاأفئبماليعرفوفؤفيهرفوناا
فققالعةلمقاطلداناأحكلعلىأليعخوشبثغجاوالاأالماللعلوضضصاهواراالميعا

خناتالومبائغيطدوشأدسنهمظدوماشمعذودلبزاأنطاصيدوشويظنونكاوالاوا
ابابااذلدشلشدا

وفادنطنوخهمسبينالصراامأشكلىطلشتدالممتبهاالئحاشاابثضحنىرامحااعالاشبما
ديياشماثلربيننازيسنغسلقلبرأاخحغاإلذلمنبىسشرأشأستراكأسوألمتعاقتجناا

عماالققاولىاوراشالمذكوراويشفىاالمن

االولىدرةا

أوهـلةكلفأأخبرنابرية8031يىلشفالنفالماضيقاعسنةصاشالنهنهررمابر
صوبعيدالفطااهدخطعامالمحنادسمالىشاسيلزغبانهلتالدهبضأوالآداكى

اخهمناعقأرسلناتخساموزبجيةخطارطديمفانمالمزالوأخذتانتنزهاالىامصأفبلتا

فىمااالستفباذهبتحغلعامامترلنامفؤضقلعهدةحقفىنرنشونينهـقاكالمترالولمااشااخلتاد
زلينالامممنموظااقمعررائيطبهئةطدببا

داهامدشلاداانقباالبدىالمابقوتبادافزالاباللغةماوئدلضاهمارجب

لجاربقظهااأمانالتصاطهامتراءاظةيئمقبهدمزلفايفااالراعبتىكفتالجارا

هماوبرميطهماايترواثاطاوأخذشالجروادذهـصبظواصيةانااايهالموسايالشنثطتاواسا

محلعائلقوعرفتهميهنداالجوأفراصبقاهتلهماقدايخوشوبعدفلتاتدابهماود

لىالربعياابينهبةالدارامنبعينالرالىالنألنيزواظامةابينمرأةاىفأماماداك

الىلماافاكأثاهوارنربهااحهاالموكالكامادأنلجاقخدعكساشبعينثرلخامقواا

أنماداكفييهطلبتالنسقااقهحمكلىناهماباطاللكربعدأشأكرهذمالمدقوقبلمادةاداال
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طترفهاغيرمحدبعقولمطالقاليااخلناهافأدلقركيةاثعولاغرفشفروشقكلئتفهبهثلى
طؤظفاالمضاغايةيهونكدؤحرايغراأمكىاذاهاأطوأنلحيرقوطلبنىااخنخها

دماخرادرئيافصاداالشأثدتالخووشفافونجتهااايريحنامنتوسارعيحاثفان
اتوقامامهاقغقأواا

علىماقعههاأراالنواكالمظلةينائشذخغاولهاواتتنافملسيدةأصامدخهدناقدمتيدمحلهذما
فقالتالهااللاسببممحنافاالكالسالاماالقد
لماتفىاملماداتهاأتيةرالكاط

تلشاهابقمهافقركلىللاشالبشااشاو
لصفاابفامنلهاهر

وقدىطاالويلهرهاصاعضصداخلكاوعلىيوفىطاأفراأذنيهائأرىةلسيدايتهاألكنجتاحسئ

عارممسخاااحمرعنتميزهيالحرهقساآكدفأريةارعشاالواأخهاشدوننضتجلو
يقرطاهذاولكننحأذلهارطغيرةخعلخراللطرهاالاقفهواختاقااأشهاففلدوأرىالبهـب
الذفتاتاريةواطالحلىأفاعالتححيخرصىىنلنتءوفضالالضطكذاكقبهةايرمتى

المحكيرفقلشاالوسلساعقبيةساكغمالجهـ

رىلجالاكاليرقمدترلةأنهاأشلمنزلااذداخلىسضئىىقفشأكايدفلنلتىارتلاان

وصةابأمورهننيوشعورهنويسرحنانألياشيككنلممجدعلهـنكيفىاهى
عغامقكوقلتىاوهىذجراالىشفادرحخمابصرتلهنقاازراغبيالوالصاذصاتهن

هوطهانظافتهنباعياتجعقيااتاسيدمالمنزلقليالعأمعدثفىكثراهـمابهنناالمتا

اهدالماذأعطاهاميدمالخدحتكيرهافقدتهاشبحكلىكفتآعالهالهوناللمؤلياجعلمراى
شهافضدبمقاب

حييداشاالاوعقمرألرابعتعنسنقاافىوثىزااهذدفقدجبشاافتاةألجارتاوأماهانه
اممأدهذاافىءةغرفاكلكانتولمصهاابعتضممنشاالاوهىيوقاالومحدسحكدم

لدوايةواقادخافحىشقدابنهاشخظرالىاخردزصوعالوخدصلحمشاتا

همانتلخدالرتجتوصارلصثيسةارخهاهذهـقاهافاللنىعتادكاصلىزياعهدستطادط
صشرةاهاتهمنهصلداشفاصداسنخاالنفاذلفامخيرنوعلىاالريهاصهانهيةلمحنااءفاعة

الخدمةمبلثرةأخنشنذاالناابمئللمستفبهالمحاقوتالناحتىياعهدجهااالعاالنتى

يةلجطواحراثتبهاالراناحهاوادخرفتدالتىامملوبازخهمادافأذنعهافىانالذبقرطاشاوأ

مكحهامنفدفيلالجملاتقماحيتخماهذادينقالعهونقتاعنهااللمشلبالساكأاالضىا
ففاللتلسلسالواناتاىر

بطلببعضاليكصموطبأسضهاصوبعبقلييرنراالتىلكلماتليدقاأيتهاال

قالتتماشاسافقلشلهاجكالنرعاداعككشذالثخاذالتثعيلوا
االنصتهـزهافآيهمحصيرهطيسابقةارتيسقاظدعنؤسئياالألمكصقممرفىتذ
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كلهافوجناهانتهوظبفتهاوأوفتعامجبانشندمعقامهاطاكاتبااناظلماتبهنباتأ
لتنالثفأوالدفاالناولها

شفلتاالوأين

بيشفالبهافالتنمالاهىاشبعلاذحيشا

قلشاهقدالماظالسؤموشفىل

ذكأكيرهنفلدسناىزأيدممهذنجلىالألتىارياقااسانقبمنرلالمدةكرالض
انيهنواليهنمهننخدبجممانهاااهدايخلنرىلوااوساللخدمؤيةوتعنهادااستعدوا

اصؤفياعامنالتعاضلدمةشصءافىءتاقداجمىدرانالكتابذاوالئيشالخد

لةمعلصصتهاسلهنلمجامذواايقابطراؤنببهالحهاالخطاراامصدداالتيابكلألمنقيتأوال
لتهافاضضقا

فاثراتباللجدصاتدفعوفهلنىبارواقكرلشيأذ

أنغلحاصاتئاثابسقوطماالنزجمايبضويقوملنهـاشلجاراإلشسيدنالريبمنلتا
ورلبيتالنهاازاكلمولممالمبهنشتيينأجمافرورنجيلالفسوالقحضخطالنغاكاص

اتلممثتيئبوامافهذماريدهنالضكااقلبسقاالاغنتافألبقلىولادالىح

اتفاانبشصوصتردولذكشلهنتجهنرداحياسماكمارأههااخذخه
اظالمامينهاالأإلاصدالفقياضالشاهاالشمداذدءوةمحلواقديمتياشالجارداتعطوشاوهل
عنناشالحاربشظهققواذاناألزمالحهازامخضهاالمنزلأهلعلىررمى صهيمغاحالعا

اتيققرشبهافاهواذلهفاالامقتديسيدهالوكش

قاتهمابالدنغرىلجمااأالتشضو

اعلبالجثدقالفرلفائحقاخهاشياواللبامحالجربتألنتفيدعاتدخافعهاندالنىادلدغرأنهاجلأا
ادطريتلكلتعطىنكوثبلاركطحقاعاينانتركناباشنأحيةالهـنتالياوأيدألم

اشفاتدظاامنؤعنياقالمصذلتأشانبهـتفاداافضلمتهاففبمقسابوبهانىولراهما
شةأحرئلهنمانحناغرأشاظادمةمناهرتأواليسنةيستخدالتىلخاثما001ا رحؤيسبهناما

لصتنمقاهمرايقفاشالجلىاارقفاسدقوأمااهـىالجلراابرقمقدالارلجهالتفاشاملوا

دةنامكاليهكانتممعاملتهاممائااللألطرمايفاينقكنالختشضدتهاغيةمعلطأخهاغعلهاا
متضىتكلليهالناتكونلجاراسفقهاكسدلتىاهملدواوجموااهذامحملىخعاموايعابرشاوايمن

ا

نشكلىمعينهربملخهاوامهادفخرأماةرالعاالعرشوفئابعينهاقيماوفسيدهاوهذتقاوفىصدا
لكمتكنلمواناسنياتضدمقنعنبعدلجايىامجمائنعنفافصااناأصيعلنمرأشاال11

رجةقدتمالمتامادةرشوالهشاننثفاومعيعتقهاالمروأهلمىشفصفىارصوهااقتدوقوافى
لببؤالتشاالشأماذوواحبعدصمريههناليعتتفجواأليهقااريعبكلحقالوضوعاضممبهذ11

ءأ

طالوالجلعتقفىسباباكنيرقفمالديئللفمارابهذهناليقيدالحهممناولمرنتوااالهلامن
خهماذاننوبثقدضكهاقبيلمحبدامنبعنقامايرجعهمخمامنالأشبهلفنولهنيةلماطا



يةلمااسوأمانؤعاعايقيهاحبداوجهكليمأنالصشأعقافلأللمصدااعلىحصلتذاافائثا

لركأانكأوتبمالمغيرإلدرسةينلنليميتهاشاحراتعطىفابهميدهاتفهبتريتاالتى

ئعحتىسنماخأربعلمجاسارقاعرهمكانشمدقابعضنلىلسنقاارسةاايرطونرهـخاا
ريةفباعطاماطأنيمفرعنكاجمصيامانركقنحمدالوومادفسا01فضصرمخباافافا

طلوفأشاتدماتىمانيتنتحيجامضتينبنكونيمقارةفاالصااهذستطعلمذادوالمحبوا
برأهلسمليتثاأسبابعثرعيقواناكممشورفلاستينصامقامحدتمووايقكلبدص

اتقايعبداضقكللىثسالا

ابقامنىاخهامكرهقكللىفالجارلةاأماالشكالمنزالفىاالضدأنلممقيهكنهاكرألياظجذاحسن
فضلتلماظاهاسيدلخلحتوانيمنا

لمجطاتقوللنمانتفيكنىغبقدتركهالمترلوكنترابرهسرورتمننكوشلتىااشالجاريةلمفا
جثوأمامناليالئمهاالمحشكصأدشباعااليمثناثقألحرشاشضامويجبهاوقدمنالىشباعوحينئذ

فىحريمةاجاونحدعسالطيوتالسرصطاوجماانمخاشيابهوناوالطفعلمافاشااثروجماا
تقالماهالدممالخذمجراتألةافاسدالميا

قلتالخادابينوينهنالفرفأنهلدذضفاثمنإ

نرالونحااايس7لنماتبهاتتنواللخدادملآلدرفاشااألخدمضهذادونيناصناخاالماحااأبهاكلال
رهاهكأجهالتىاهىلذاتصارتحيصحثاعومىلىصمافنفذانخهاليهابماالكاالنحتاا

يةراااوأمالهامحلتححشثنخابذفهـكلنهقماالارغبزوجهاوختئفقاذااالنفسها
ضفصلىورغبحتأنجهازومعنعيشأنواتستطعجةورشفماامتىالاسبيلااهذفليشن

نورحيشركملهاعلىنهأهاسيدسحموصينئذيرأببهادمترلخبفااصيدهاممدمضلاتؤاقتاعنه

اليههميساعدوخهيورجهحمايفأوالثجصوونالزينيادهمثاتجاالفيزؤجهالهمالئم

ونجهاوعهافاذالداخافسيدهالىاهاظلألتبهوأمسحتوجهاتناهدمريةءوتدريسهم
هتهمنؤينهااشأدخوقةاريةاانظيرهاتهسبدهامنزلىادهابأورخهاتانئعفياثداالميرابتركوأ

رةابادلخاالمحتيغقكنقاجمزخلبافيتىنرالانالمغيروطائفضهاايدولحقابضةلنامذةا

ااؤكمداوإيهمىذلضساكتاضىاكرههأاصتنعافافايغكأعبعخأنأضمهالوجبنرعامح
انذالتمنويبئالرتانصيجنأإلكنيةهـاطشكهااشةثوقطاشمجنىبلوتويخشاريه

ائنناولخخاوتمفاحكللىرممالجواتمنتانأاذمعاوزيالةتمائلةلمحااخماأشنورعمعدلا
صلةهاريقوسيدلجاابينالقلخيانةغارسايرفيطلجالرافانعليهابالكليةالخدمتمنانناالنأإلهامعا
الوالثيهولؤشوالحهماذاكناالالهالحشونأناليهنيةالجارارصانالمعحهنابهرةبطةرر

مثلالهس11ذفىمناهامااللنأشتفخدمتفةمبيلفىوقلبهانجلشروحهامميدطحسظفا

احنحارأساأصاجهااناثمحهموأأمفقدوضاحلموشعنلىواةرعدتاصفهـهالذينادلال

غيحفئشأينداساالنجمهالحربتولمعنوقاصكساالجوأنعلملتيضالماومعمامثهاكلبعنايتيد
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أرهاصيميهسيتالموقوعلحتاسىحليياصىكحايقسجدجماأشالجاربتترالتهاا
اتقاباوفووفر

فقلتكنلطأليرؤيهباعوهااباماوصقرأبيهاوأمهاوذقرخهامننشنلفمنبعنالبرمها
الفنمابمباتطلبينصقاواااحححتأتبحماالبمذاناتالعسكذاايىيالماداأقيف

عخنكإنحساشاتىعهمعمحانتافلةرقاالرأيشاكماشحمماوأجؤأرادوأيضاحل

البضاصشلرأبتعنبياشافىفلوتحلهلتخقيمالخطاكنفهمتمكللىىألايباينرورمحاعن
قأنراأبتهااربركنهانابباوأنييئبأنااءتقديهاعلىكرهاماصكملىنضمى

ديملتاطعلىل

بقةطرالئملىاكاشطهاحكلملهالدايأخذوشاصهيشةاراكولدمىألهاليفى

لرحلجضالواللمارشرتبقاسماصاطةراودوهنىيسعرأنمحمالأوالونبحؤافينالفرخآا
ورلوثايهعوششاككشأيضاالجنديقوالجافىطاداالحريلفيكوشلمهملمحأذها

اباشواتفتصمريهزوجقماحداثحتاافىابتتننكاقووشللطفلةيتالقوالماهلىاطمبضلا

خهاآداميهاوايمااطغالمعىاأدركحااذصحهمحمماافىىجتهدابلباكتىوذوىأهالثتنسينفالا

وتبتدئبهيراسبهسلةلطةشالافيضمتانلةاةجعالموظلهاوعتهالسعادقوحندا
وحهعاشدصفاالهطفاخهمااالومحودقاااسعارةباحظىلتذهبهافالزنعنننهسهاتألأن

وملنثقماوعندماتصيربمولىومسأتىفوأنهأخهابهيلبثنؤلداواكاالهثلماعنايتهماومطاق

يألنىفتياشاقاكالديهافتأخذالنحاطبمحافىتنالتخلنناهـفتلنثاناداأفتاةا

شفجلياههناعنرسالهاافىالخاأالهماايهيضثؤتذصاحيباذقبللماعنينئنها
باصطاهدينخاطبهاوابهتدىهاشقاداالساغماشايرسيولاالانةوالاهذاأنلمادامااأي

اعسافىأنعليهالليمطباظاافاطلذذعرتهـاشوفضالحهاشواليكلفهططهماباليقبلاذ

العادقوالمستغبعنتجضلموكلفرباهاكأبيهاوأمهاؤعنشفصلاالصمفاكاوأماتوهروااط

االبلماناخاملهماعلىتدلبالةوبضبهامحسننحلانههاتكفمليهفخياولكىوفيظرالن

سافيهماففالظرواكسيفمبواكاسأسهـصبهارزوعدا4إأحمايهمكأالاماقائلى
بهذهوماينطقهلنضوعزقالعظىابهارتظبصورةودأ11لمغشذاوعناتكبحصتدوقكم

فكزبداراعلىلعشةالمراسمناالمنموااسطقبهااواألنتةواالمنيةاالاقوالالا

ثهاثتهااوقاىافالتأمصاايرسلاذامثألمادأاأيهاالشهـومافيهاترمخبلتىأةكالسحاد
يثنالجيالتأولئكالررآمحروماتلماكىءفهؤالتيلىأفتياشكليراشالحبااالنأ

الىواضطرارهنلحلتهنمأيوساقمنينابهنآقوجوههنعىلىالنظا4صواائمنةاشلنأاخز
نأكامضمنالرصاشلردعلهناذتتبالدهنفىمةءواسلىاالهفاملاكرياف

كتعلىسطورهامابفيألخثستفيمترأزالىانألصنانشمثلهـالجيركيرلهنيأخوا

ةحوظوكرثامالوادمةلىاابعذمنقلمهنلتاقةالصتراضااعلىصلنقدصفواخهلجرا

افدأخذلهافلمنجلمتهابفالنىطلراذلدأنيأخذخابعدلنىاسائلامنامىيننمنىالراا



أهلهاالىكموضقطنالشصلياثمهالرجلورؤجهامنفتهااصدعلىافأامترثمميدهـ

فكنلعالنمافننوسلرسالةمشاوقصحمالنهبالمجرفللطاصابعثمانأشلطفلااسالكهذ
تهيقمدهاوعناشتعقبهمافئللمجهاواألمالجاريقبعدزثلرسااتالمنيظهرلهنولالمهداطا

عشيبهلنكافلمنزامناالهصفرنصنصدأخهنداامحالبناقمواالفبامشقلوباهذهاققع
ئأفوافىاطمتارللتنكهااألتىاالطهةاهضئلكرااماوخهلديخهنظالعينهنويصهـي

سفىتينىظياالشااهذمالىوبالنظراليمائقيقجداتعقدنلتىفاديريخالخدفانهنيالجلهو
نةطلئذأنهنحترصنالويواغيلافيستهدعيهلاكايلمننلهـاليبتىأذهاخهق

عالصئراالتعابماامنعلوأصبرامرمنأكدمامنهنحنأويسباخزأمهاتهاكديرشوا

حدةوافتاخذصمفنكسكاالكلماتامنوغيرذعلتبداليؤصبنشاطااهنقيامم

كلأشآجللخبزاصغسالدثماافىالزرعدأضطزأوالأتيباغرليىأساقاثلةحننشاأنحهى
لمملطنلبزياتينىلةالفنديحدامصالحبةناكسرسستلنةاالفاذانهـبخافىااانتل

نزارالأهتمأنىايسسيدقأأصجفاذالمرلخدستاكناألأالحالبلقشالمملههوشمقا
حدصدمااذأفلىسظدمةامناؤدماهاباأشالانلالمكفأةاأمامناكلوتدبره

أشهفقوعطاأصهيوحيثذضلداأصيرحرقوأسحدمنمةفأالمحمرالريعيثفندا
اأتهامحخخريلالسحؤرهذماافخبكبماشتضالافقواالستالىاجااننحاارغبةجاقتنتلبهاااك

أفىالاالكلىاتشلؤجمجاالبمهـزماحعوالواذاةانايهرهاتجللهمامنوأباهاتتطرا

كمفيهاأنحرصقاحيشانكأوالمعلوماشوكايةاطسبيلاالعلىااليفاحدبتآتكلمحبشانى
ركألغتاقااتنحنلصصمغاالشالقاذكشحنشألشمنداذاأطابلعكسامابتهاعلى
لتفاالقنعةاحظتحمبوفصرلحرفلذاشاحباعثلهاومخملينهانالوبوفققوا

أدنحياينسااحجلكلكادرصىلممداالطيفابهذايفاتعررقيفاشعزأنكلسيدةايااأرى

يهفرقيقاقلت

سبةاباحماخكلدمصاشيصيبفاشنلطلحداهذافىاالرقااادنكزسوالمججأنالداماأبهاكلال

أيضالهايةقؤاتقلبالنتصهإليههو
شفورحالماورمعنابانثنرذاوقشلمهذااراهبقامممذكمناحكسنضلننناتابيناكأمخنر

اهاصختلكنانتبالمدلملكلرأفافقدانتبهتأماآهاهيمننالتفيداساصطبئأيضاكااليها
فقدالولىصولتما

عاداتوسالسلميةلنرمحيقاعدلقوانجيثصكاهىارلجوارامينتهااىالحماتخاا

القبههحتىلميممنماالعافاشاصيخانساصاشاالالمصسامعمحدلغوااهانةكطاضثالتىالوأفعا
الحسسةءشيااالوبلتغييروفىمضنرقالبنريةأدارندايلبهالضياصأبفىالغييعن

مورامسئفاالفييخللمانسيرباشذطشاسوإالسنلعيلةارديثةوجهةاا
أوكلرهنعنجخاجمرلماغباتماالالتيمنمنجايبيمرنءابايرجدائفاثبدأفأءاقجاامنضة
ششوهاايونحشتدلتىلجلريقاانسلحشبعاملىناككهنكألمنبدهـدأشيتفيوانوا

المننمرالاصس
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صمنأيضايبيعوضهاسنينضنصشيزكأئالامدأنلنرعيقفبعدقاؤالمرلفخامعام

لججويحنبطونمقالشاابسيزاخسأنيقأليعنفاالمحالمنميالدنلداضتكمارا
كراضمبعاصحسناةعدفائدقونفعاوأشدااقوانيناكزحبأيخايتعلقةالغاسدألوبالتا

المذهبقاهذثنالذيخيلأنلىالولنأيرجبمااالفانالنسانيةباضأماالماش
حيتشاطغيوهوالءدوشاالفاعالسالميةشالعادااتلصارسؤنأوبلبعةصراالشعااسو

لمروعقوتلطوازقالحودااشعوأليخضزاتجااأربابعنودونوميتمعالفكراواطرالنا

ةالمرورطرأسأنهكنجراشاصأبىباصكمرصقوصظالوافدتاقشهذمافاالمثامأما
اتقابضاشأروبالخنااخكوالوالدواالزالباالاببنيالرطعدأمورمن
الرالقاأورباوسطرفىنجميعمقدفيليقراعلىالمطاعننتالميأننممهمابهنقااليدأيتها
لتىاالنعالهىاالرقيقيخاعنكنجهولتلىلىاغيرألمالمسانلناناصلحماعخدنموأ

وهوياارأسألدآشيأأنملىكرقكممتنقنابيانكامشئألخويفهاوبشرأتمخع
لجركسيكلفتباشاايخالخمملتىارغاثبمالواالأصاناثحساشقنغألحنتا

دايلغوأليبخولنئثطفايابببعوشاهمنوكومارأيكولكنوأمهكأباعهنعندسايفار
قاتاالعاأخمالعىفوافيضيائنواليموكزامصوافيمأنميهزالميتىاذالسن
كلىانزةداقىقوننمايتثااتدلياثتشواذلغلصألزالماليكتفوشبأنشالماداماأبنها
يايىننهماربعدفىاكيةمحبةبجونأوللملباثتوهمانوغبههالمرأةانقئنحثلتىحقالتروا13

اتفااصييراتلجوارمحاينزودالدفيههامنتعلانايهمتماردهفناالابا
أفتكرالنمبلمنلىيقنمااصىحدهاهنمهذادادقدأورشفبيعهنلتفكرفىبهصثاههاال

فلتوغنذنجيثزاهمفين

قالتتاالبضامنليئالمحماسا6االمغانعدهذطلدهشنأ
فلتايكصاغيقاكىآذانانىك

صزاالابفروابمنابفأوالدهننفحلوابخينلعقيهونسنههالتغبراالكااوشالجيشبعضاممنا
حقبهأتشبقويرنجهتلاقراعتواالجفهنخهمأعىلسيخهحليالقصنينيأخذوشا

أنلالجنيقمالجوفانصيداوعليهلبداتاقامدتفبااينىلعظئالمدنا
كنرليمبداثمكلوأاسلجماليهااالحسانجهالهـاالهكاااليفمرليراألفلىانجمسمانفلبنبلع

بونأبضليرلبعضايمواااضافلبفراهذامنكاهىابهنبراوسكلليزلجاقاتنزاااهبالا
لممنراتهؤالماشيدحعدفمالوالدفيكزوجابهبرنأالىميوتصغيراابناشااهؤال
كببرةالمجؤالتاذوفتافدنالوالدهاالصقالرأوبمزالتصاصباتلجبرقاحكنيااانتأخت

يراسيدحاوشزخدثلىبةقرالهااتتعمبةرفهذمالجالهلبالسنممانلهجاريضض
يبهانالمعيمعنسيافيصعركتنلالمايونحاراريةانهطبطالميالسيدةوخماومتى
كاييعشبععلتىثسببااطىاالمادأيتهافهذاثمزومجمالمحليعلهااكسيد
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يشيكنتىألصهانجالبيعونالحسنةلمعامالتهذطمنمايرونربايتطراهـاكسةاشالشابصغ

ئحكصلنومجبرهنيشنينشآضااخضاشدالىاحهنالدصضننجفعنفينقنهمبمدوفاقأمهن
يتفاةاسعادانهىعطابخبهن

شيملىات11نئيووعيتتبأمعتلمحمابالنظرالىسكلعتهامننيللتىاليضاحماشااأنعنلتأخنى
أضمحقلتباللىاااخاابقبطرأتتغاوا

بكىنالاناادتؤإحادقذهوناددارايألؤشاالنيئييهةمنمصرفحكوشاالورببمفالاان

اوقوفمامنحفبهنوشاقيواصاثقليىالماثاحنسماتااأهالمحهـذبينمأوقاونفحصضأوغلى
فتوالواالرلطردثاايعهاكاؤاليعرفواباخلاممكداروواستانبواوأماحهاتشفهمعلي
لجنهماليىبلبأوغلىنلهافىصاماعلىكلالننمبقوحلالصواالوطرظلمحثقغيهاالكئمآشمحوأ

الحقيقةشكللىدالماليعربمغقيخوصهميناكجةالترداذزإلثقكلىوالطالقصاعلىقياس

لتقمعنعليهمكؤاتاقىلتىاشلةاعنثإبةايخالىضطرأكولمابأوغلىاعاعنمصرحضيأ

ؤاعايضايظنونيرفينمبهااليعزشندواموخمارقأبعبارههوفأئمواليالعقاليمفقلوجما
ضهمقبعضأيمدعدفراشنااصىصهمسياكتيسطروطفىوقائقاطبانيزونصترلةصوامهميؤ
هازشلتىالبالصاحداتفىأخهاخوههوهماكتبال

الشطاموارينةمحفاشبتثلمحانلياقحبتيقوالطكلمنذبىرلرخلليناطخالهؤأو
لتهـباستغرابقاالماثامحفالرألينبهاحسنتيداخلشياعهـشزينها

كلتحمتخردمارثيةسناعلىتقاسحالهاتفوقعناطتكوشهـذمأرمن

عتقهاعرضناعليهاشزنأماعلهافكثيرفالانكبرتلىالمنذالصغراعنداخهاجايىلصدكأبت
قلتاشالذاقايقفأتراط

اتالزغبأىغيرهافدشكانحنحتولكنالامهنامنبضازالحرشصفالنأنهاةأتجللث
شابنضهامئنفسهاتعتشمأنااالجمقنضقحاسندأعطيناها

ولدىتلعتئتأبااسطالذابرالتصنماوسأقركورتوأجلتهاسلمزلحنجيقشاالداملمادشاا
االقالتالفرنسيةكايأتىابالغةابالدلحبثيةلمجافتربهضجعا

محناملمالاماضندئذسأبهابنضىءاينغادجاصالزرأيتصنىيقاهـاطئمشمننما

شبأنبهونوكيتريخننلنىومجارا
اصيدحاويمسعبفىولهتتنالمجهانظيرالطحاكافىزوجعلىيشصلذاااخهايةاطبحهافاط
وجتتزموالهافالضلتقيبههالتىخررومقااكزمنأجملهوابةالاماتكقسيممنبمئل

دأنمأمعنتبهاململيالمائدقأمااعلىجلسناولطعااغرفةلىالفطرفذهالامدخامذالضأطلىاوئ
الفطارقالتظرفلمينيقااك

عطالطوارفاكابمعمكياثهـدملعضاساألنابمونأبنهدنااحادااقدبرت

اقلأبحمعتمأفمةدالهاهذنرنالئةفينبئهوردورلمرلأوالطعامأشابمقد
لسالماعليهعيىصضزقىلكلىأتىثدتاوممانالتمارمفانمخحوصشتهرعادةخهااجل1
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ورتناحاكالكانحتلتهنمرمحناباطدبخبلتركوالمطاقاعتشمالزسلىكلتىهبقاالاأما
ثرفافىتفنسااابلجوااهناعسىافاخياعندأصلر

هافلتمالوقادبءإسماماهى

قلخعاكيرقعنأعاالاصالمعليماعيىفدأبمروالحفرةممألوانربينطيماأشاالصنفى
الؤماالصزتهاويةيصرواصأنصضيةنمارنجواتلمجاالذكمنزخثأليملتاالعادا

امؤصنايفاتتياكنتماذاقاثالأطهمدعاءانةمائدأينزلربنكلديايممصبناياعيى
برننممادقيناأننعنفاعلمصاؤعلمشقلوقؤطمندلمااهاةحشكللدأشنأفىاصثذفقاال
لجميهونااعلينامائدضنأشلياربعيىحفنفقالالهدينالماندقالمذكوراعلى

صامحيمايهرشااااكورقئدقمذالافقصنبؤتىمنكحرفاوآاواالالاناسدا
هبضالامخاقاوحلمنرا

ققاتثدملالهذامسنلكفهل

وكنتاسماامائدقمنئكةلمالظاعيسأمحضرةلكاكلابنهلمحاوشاالمفسرنقدذهبنم

فرفعنسجبقطعقعنملفوفةالسفلواالعلىاطزيخاحننكالعنمملىاتفدفقثغطافبهنديلماظ
فكناحينارألوشذلرلحهاارأؤدوتعالىجانهطقأنضكابعداكطاعالملاعليهعيى

رةالمشحهويرواكوالشوااالاهفشصكالوأواعأفىياتوارلصتااصؤدوكوالشمشعايهامأ
ومقدداتوسبموعللضحمنواخرضرابعضمئوولمؤكورخبزلماثدنااقدكخكلىتفيدأنه

تبركنبحأبمناولةالفطارححهاابعدوجهااهذالفطارعلىمبائلتاوشالشياهنمانجحنلن
الصلىمالمسااطعا

مؤعالمطخصددوماافوفعالتاكطياعننقىارابرطملماورةنعابتوع

لصيامالبنرااشقلناكااجدفبهاثالطعامالدتههاواعؤتاباعلىتايأنلتامالسحاالا

فاالءالمسارالىاقبلوالنربصنالعيهابههـعبهرقكنشالحاعيالمادامفبحداشأحماطتا

شنجملناكترفاخهاتحاوايكاههكبادتصعبقجداوجهاهناكللىلصانكلفيالغايقانبال

للهاحينئذبفلمعومامابقدرهدأنحن
اتفطاشاابرعاياالاطاشاالاطناممنأبالظرالمحماايطالقرخكلىصعوخنفلس

لخقوىوارهداآرالباعلىنهاصتىلمياماكفقحنباقلتايمجيبنالىعندرباضالال

شادرينيخوفاسئاعمساكامنوارجمماوتحرانقطعااللذكااوهمااللساضرمحجةفمراشا
ثتطاتابتحارجضشامحوضحهمأعرضعاكهمقضيةطرهمخوالىالبمجراض
بزنىعزبننهـنتنحا4ءضولدشااالدشواشغاعالاعنميثلقعل

تيالقلتحسالميكوالتهاطلئكراقسيلانعباداحنحمعاصلنهاأفولهبةلىافالت
نمونعالىسطلحقارهاناينفضلامجقيملريغرآشاافىانصاوردكتداذالعاليىلبفى

نانحاردافافاين4اميوقالعنيننااابهوشوأفربلمشايهطواارتالمنينالناشأشعاهاالب
يعدانلحواقبويأبرنوشوثيستكبرخهمواازهادالورهباىلمدوفالضالنسنهفيسين



جينأشتأخنيههبعداقضتراضااوتاحيعةاخااالىالمانحقرشنااالممنضخاعىنتهينامن
رخهاقباليسرحيصةأظهـلتىرغبنااعلىءخاالمالمادامنمثلةوأفرادالعاصاصبقالمتربينوينفاشا

حدةواأخرتاحلافىوممناافقهوقئذعيشدناوكتغرشعلىفرادالعائلقخغرجابعض

اكهةالمالتغضتاترامالبرأورقامتغرؤموهىخهاكاتهبوحشاتقرأتضيرالمما
وقالخسائال

شتالتترااتقرأصدةاذاخهل

هبةالااتقالترصياالغاخأقسبر

زىنقرؤهايامخااشاتالاشعلقمحةبأى
اتقاتقزئنورةاكدةشلقااتحافأ

عرانآلنحسورة

قالتيةهـنسوواجهاباللغفاهبكافهعشا

شقلتبثاتعنجاحن

واالشانيممسحفرةوالئانحواالاامحلهلدصحنرقسيدناموسىدماشاشاالولعراشايوجدباسم
اراهبةاتقايالءاسثاشيوتمى

شتلتكرمماهشاذردعمناسبقوبأ

لمندسكياضعمسلدمةلالنكلأطضاوقدرزرتصنقعائالوجتهخاكخرلؤقىشقدعراان

لمقدساتلذكورشلدمةاأوكيقتواابيؤالشأنافوكنديثقدرمنكانتكالافمنالنهال

يمميحمتهاأولملىضعحهالمثتدسيشامةدشلىوتكانندذكااولداصتضعأأملأيثناعلىغنة
فىاربلتوقاخقسرةأصجخححزكراذنمعأخهاللمجماويهنةهلىزابمةعاسيةاحبراوحعنامبا
بيتدمةولماعرضتهاحنحورباهاشصنولختدقبلهابفقاطأمماجنابأنثىرضعتها

فرمحواالمنافسقفاحهمووقعتهمابالنتشبيتهاالخهاالحلصثيعارهاتسابقشذإنىداالجلالمدسا

ليتهابزحهعحضرقزكرياادحدوجمىقنىاواباكفحزكرلححنزةاكترنافمحليهايخاإلحمهم

لكريهسورقصنسوبةايقرآنشااليكونسناعلىشبأنعسياهاأتتمالعثحرصمالصامونحا
هةاراأشقالقمصهذماتفصيلفيهايمصسورةلهايضاليملمر

فعهاسورةادهوقلوحؤرأ

الأوقفاسرهأصايمصركرإلوحضغفضلمتعلضاشاالآوقاوصارتالبمفخضورتجسوصحثذ
نهوابثرورةبلسالمامحليهلرأشبماثيمميأنحنرةهافأخهييضاكزضوبهقفلدبابتررتنجاد

لوضملفسهابعالاشعرتعئعنديمعسلشضرةاتفصيالسيناهاصهلىضنحطوفروحانفغ
كيفثمهذاكنشنيامنياخفبلىايهـاقوأقابلوجهباىاتوفاقيشادجهيفءجا

لماخوذاابيانااهذمئائتىكدثاداوهونعيىصفشنكلمالهاوكيفوواسلاجبهاجام
وقالةهبةاجهوعلىظيملتأتيرالهاظصشرالئلالعايرصتىدكريمانلقرآاعن

مالمجفقلشاأعيولبالنهـأنسفرةوقعتتدنكمأفمةيتضش
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أنلمضبباملكئنهاأحدمنالنفرقببنخنعنغاديمونكفراالااالبعتفدهذأشمنوعندنايمف
دهالنبيامناخااأفضللسالكهمفوالصاعيدماواوهميابراىمميوموواحمديعىستضنهم

ستبعافىايهكنوهذااببالنسانآاضابخلقافاثراكؤلهاليتلبأحدقبترافكلخلىآلمحهمن
هاتحالىقاأيضاحكةغالو

لنمريفاتلتاجيلالنتهبالونأتعنفدأ
ألنجيلذكاوفدوردلسمرياالحبهيلاسثاكباحفرقيىعلىشافقدظجلطقنعتمدأشاأحل

حؤخدالثريخبلامندرجاتالقرآشبحضيكريهوذكرالتهـرتشامناضععحقصرفى
قالتاالحمدايقبعدىنينصيأابقوفىبثرلالليماعيىشحفضالكرآفالا
لقفلتلرواهؤمامئلأعراشذكمنلمعىهبشالالا

ذلوأخرجصفلشيوحناانجلعشرمنالدسواعثرسوالخاعثمربعاالالملفلننظر
كلثصرةامادسيفاالؤرأشالنالنةافمواالانممنمالمكنبةيفنالفرنسوالناصلشصقا

عشرالخمحىلغصلامنفيلعشرسقحاسايدتاالواعنروخااللفهلامنحمنريناالواالسعة
هلمتعلقحىالسادسيالفعلاثنعنمزهاثالثة1لعاشنلتاسعقوالنامنقواواالبعقوايقاالولىالوا

هبةالتحاافاسلومامحيهـنايمسسيرالحنتني

يخنلفيكنيقتدنسرخهاقمراواناعيصىسحدخئبعدنيءمجلئرالىتمعىاالهنهفىليى
يفهحمقاتاشأناصكلاليمنصحنادقيقاكانلتسلولمطكنأليهبتعاذ

ائهحانحأيةيستاناديةاالننالهذهقامن4نكنلصوغابتالفهبقلوصناانجلفهمأنم
تقاناعيهـىححنزمبيىآخرنبىسياتى

يةلفرنسواومعنامفىبارقايييةثنبهييباليؤالكرمناقدورلذسيأنهأبهليرلنىشافااو
قكالمفرى

قالتيفبنمحرفهكنانمالبرقليططنغن

قلتبربقلبتثبكلمةظأسكلعاكتا
يةلفرشواجملافقدرأيتهاأالماأ

سورقالصفادسضنايقاالابمتبقوقرأشااشالكرجمبالؤنسويضنالضاوأخرجشزجمة

عارتربنقلهاصفباوذكزمريخاأناأنجالنوهالمتعلقةارميرصفاجمكراشيةحمادوأشرشا
كأتى

كدافهوبسائضكتبلغشوهىفاااوبعضانعواكنعنتأسالبهعزللمسليناحندإنقد
قكنحدناماخهةالمستيتإماهؤفكلمةاغلمجلومحيحوارلختاواوالمصطقلمعظمأحمدوا
ممانلفلكلتأىكتأحمدهىااأصلكقأحمدععناجعنآلكلمةايذهلمصلا

حدأضمدوعدجمىلسالمعليماالممقيدعنأنبوالملونلمعظمأمحايةلقديطبالبؤاللجد
ربولبفسافكيهبااليبارقليطشاوا1اسمراسادسالوحناانجيلربميتوساحنمححى
فالشالماالمنايثاشاسحضحيبميلنوسوفحورااللغريكنليسالفداروح
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اخغتلتاالالفىالتظهرالتىاالشياعامنائانماهنطعنلؤغاالمجالدبئجهذاؤسعتيفد
نانهيدفاالطالقاعلىوجهاهذانضطراسيهسناخوشواالنامنزانحنشئوثزيشيها

ناوقصذقههيمةلالماعليهمنلمللساحفبيااتعرمت3صلقداتمكلليموصمالىكبينا
يبلنالؤحهههوشفاعتمسخضرناافدبنلد

سببعتشتانانحوحمننذسأوخلزاقاصالااللمنزلاأهلصناعننهضلمؤنادننئطوحند

لمطاماتقاادؤضانافىحهاتؤدقاقااصلواادهباشاذهناحهمافأنباذهبهن
تقاتاصلوهذماادبيأنالتنأ

اتقااوقشوساذهباخأدبهابعدئدفهذابىلانيوشمنواكراموظيفقاان
لعباديلتماصصوأخكنيلنابهئأ

يتطرهارأنأمحناغيرممنوععناحباداتاهذهشمنلاقاشفضفالبأاافارنخافلتمل

فالتشهورةقماناياشوظاهرلمسليناوديخه
قلتغايقاثمتنانكوش

سالايةخذفامحفاهدقومحاأوهناكلراعلزعنلمفروالنسلاكعاابهسسردتفضال

مصربعدمممشكراقاالصلوصسورقاافهعئالننىالنشتاالمالقجامحايؤدينالرتىا
اتحالمثامفاجهالهعافا

لفاظبجتجداأبهارفالمكدرصثوناورةصالتكرااذاابر

لجيعاتحرفعوالزسالمآضاحضالكقبعدسورةأغانانجادىيمقوهيقالكراالوعندماقرثت
فقلتالمملياتتقرؤهافطبغولهمامااشالنالتىفسالعالالمحاأيديهن

لنكالشلتمكلليناقدآمنابايحباالربناريخومعاهاالحطويةحلكربهوهىلغرآخاامنةآخهاا

تالمءقااوجلتراخيايقصلوقاتقرأعادةبةالاوهذهديناصئااامعفاكتونيسحمااارضعناال
هبةاراررمضاشفقاس

قلتشرثلحواااكاعهأنغ

هبراشاانسالمامحليهرناعيمحاأميهاسحفعتخاصمنهؤالمنم
قلتللهبهنااناعسىسينسفرةاضوونا

ةهلىالنببامفالتاىكألمالتواصدناصكلد
ألمجقكبنيولدوشانضقالماا

اثبالالترابمنتذمقوخاقدوجمحارتحللهاخلشبثأسكلىالىوتنهاشالحقاسحاسابقاكاتقدنم
الوالةفىصريماوقاوورالاخبهيلائالشهنافملااصحرآيقهنافىللهاابهتطاادوقدعبرعنأوال

أدافشىواسصيطاابنمالتموأأبنهامافكزفرفتنداصالبئقدامنماوالدتأيلوءيللعدؤخخا

ئللقااللدايلدأصكنففطثعنمصابثأبئنهأباجنمالملهججلقنجا
تهايعبرعنيقأيضاروممنلموسوايعةلثرالرإئعااعضهتاىلباطلقاالميتووصطابذالككلقا
اقعبيراتهذلخلولأنحرلتفالاهأشاليماليعبيدالمؤمنونمواالعزشالجفظفأجل



فيعجةاطاالعناذخههلقنتيثازشاقبيلاهداالسمنلتالتجيرعناكابيظيفوالز
هنمالتعبيراشفىوالبنيضالماثيقوبببنالضنيانعبيراالسثاالبهفباالهالععنالحصل

نلمثرشارلبيشااشيعنىاةالمكركعبةانسمىأيخاضامخناواسالسيةيشلنرا

لمادوالتنالدانلبغالمكنكذكاعنزهكنوتعاانسقاطتلحيقيافالنهاليفيدانلنموذالثا
اراهبةاقايةالمجحاثنجاللمنزمجلادتعالنمابيتدرظ

قاتمابطمبمدسافىاعيىالحفرقمسبدناتفاوشبا6لعتقد

اتقالبهفدبموالنهسثاالىمابعمودنضقد

طرأناجماكلبىصلبهمأفيىاخمنمفحرلومخئصلبناهيغووسخلبهوانيالقولاياجمباماهذا
نلتلطرفينسائقسنقبكذشابعدديخايأنى

لمواأخىنماالابمبتعاتبعمننقطاعابالليهماوماتيةرالمجيمناعنددئلةهنمافىايس
تحاواالطلوقاىلىىلنمايقارواالتجرحهذااليقواطالسلولجومفافةلهورصراافكهلثىا

سوتاأحدادطوالماعليهعىاللسيد1أخؤليهودأسالمعاااللممنايهوايةاتجهكهى

عنهانيكنكهغهةخافذهبسنقد3أحددبهانموأعلىبهعهمباريهنءاطقفرقواذناك
االبيترركاالسالعليهالعيىصنرقياأدخنجالهورهبحالمي9أياأشمذااال

ادشعتدافنباالعدامعيهمحمرأأشاصوااصفدكنفنذخلالاماأحدبطلع

ىلهناعيبرمعاسدلحقاصضشاضبهعبواخمالحال1صيدناعيسىوااخذنهمافظنلظا
هـأبلشافعفذاهالقىاافىلمواا

ثواصاالادوبعضاودبنماأحمادولةانافلمدلقوأخذاطماسلمرطبكايمالفنتقحعتماحيفثذ

اشحيابهسرةطلخكاسياحتهالدقمنزلأللمعلوصاشاالىقدصملأصهانذكالناأوالملصشاائم
شتركتاوايةناهااللوامالامنلنمارأنوحمدلتكرماالكرتقبلامناكفشؤ

والعحسنفاعتاودهمابموكلحوقفشكالنمملىأسولمهاصهالمتنابصلممرحقباعاننناباهبةالا
ممتنتايشاكزلينهبتاوذ

بةخآلمحارقا1

تهباولمافضصةعذأالوفىطورفاصالناذذفيضينطبنلشاجاعنااحدسوااسوعب
سلتهاأشهااشلرةكاارقعةعلىخطوقدظروظحزرقركلرقعرخنهبىو4ختد

ارالوبماشفئوأناايتسنىأسوقتفامكنأاذالواأمنحمنهانايممناتجالهااممذامالهدأخئعم
ىعتبرمناداموصلحبدؤيعشفعرفتاخمااساافطفشغتامالامالموكاالرصاصمعرشاأ

انجاعناكرتبهبهاذايقدمنزككادفواجمعتبااراادلىلماضيقالسنقاانذنشطمتالسواحكا
راجهالمثاهدقوذهاسبصبضثمالعزاحهابيامى01رامميدقاالنثمضىالما

خهاكانتحيضالغرجشهامناحدريفالنظريلمحالاالألزصقكلنخاأاليضاطلبتمنياقماثتوا11

لقكهااسطةااعناااشكيقوسأالعاثالتهـعاعصعلالوالميلفوكنيرتاضهليبماواافمبشقبال
ذلوالبننمحاالصث1للألقااصافالتالماااسااداذماشالمنيقواصهماافرنرامن



ماثامفلفدباكزاثتحلىلحريةافيمصعللىقىستداأمنتامأملعلىخهاواألنتنبلدمنزلناتهارم

يةكللعرشلغتهالفزلواالغهتعرفمالغاشوأخهاعارققبعتالالنناتالمحتدالنعمتمانكليزنجار
قبانرايهاطلمرصااراماداناالبختتهتمعهاوالتكلاقمنثقلناأدنخعلفمثيهكنرا

نلكبخلكاحضرااشصامغايقكالثطالشوحيشأنيماهذافىنملبسفيلسوفقواتد
اشتؤاوانيثلىاايهمارنإرتنافىشحفضنلأناالالموأشيخبهالماثابلواسبلغتهانحظاللال

علىشبرذصرفطاناللوباقرذواعدثمخمترالىولمذكوراليهماالفطارمعناواطعاولةبمنا

بيلءاسيفالقاصابينابموباواالقراالهلحبينفكولتهااشهررمعاشعنالعاتحالماوفنفى
لتقايركليناتلنهاردخلاعثيقين4لحادعالساا

رلحاافنالىلخوالاأهةلىخهلقدأتشوالمادامظارعأنحاابئضحن6

قتبستمعنامماأظنكنتايهالوتيلموكالضيفتااعسنقبالصنخشمسرعةعبارحهاخموماكد

ثيننالنااوالءناعاسنهيذالمجأفالسنافىعنةاوففيبلتمأاعبأنىاعاجةهموات

نرففقالمدبهتفهاكسينشونحوملحتيفايةاصاصرتليقبلياميلماثامذماتوعلعرامن

ورقرداشعرطالحيارأصهاقباعنتجهاهارضتضالجالندولزإلالتاملموالئققبأز
ثنطدلباشهيقهراشابطرأوكنثجهكافىضطلمواراأ

لتىافيلوفقاتادباناالعتعلىممفشملىبهاماليهااابقاايئاصاحبأنكبةالححرم
ءباالزإلرينقواليعناالخهمهنلالتىلمناتحالنسمااتكونعناسعادتيهبأنراهازراصاال

المطاحنصتاللواتالجاهالتاينحنلحتمأخهارامنصرفقمادتبمبمدلنولكننى

فطلعاملمعثاشايعدمناكهالدصانونعنذسنرلصباعنلنلعيهوااقدتافتواكاهىئحهرهن
منلدالئالثينكاوصلتالتابالىاهسنالىجهدهاوجذهاشملىفتقصاراالالمافتئشالىا

سانمىوتبلتهذيبرفيعاشاوبلضضأشصيلابيلمعظمهكانغدعرفتعرهاحتى

االتيلمخهااخضهانعتقدخهاعاثصثياجمهعلىعالطواوفعالىجحتهادأالللمياءستمفهارأ
لىاشعرهاتبيفىثلنحلطواالوااطغيادون4نصاتعزوالمحرفقثاالمعدلوبتمئالدوصقا

لمعارنحوتحصيلىاطلببقيخرهاخهاشمرفواأوقاخهابالبطانصلأننوالجمصيضكيرارال
ةتقاخهالزااوألفافلهاصمعليهاايطلئيحانوقشركاصراهذاالىكصرفتهلفنونهوالح

يفهاولقرخمهاببنسطهاوعنلهاشرقكلىااالثبلافابهنلكسوقوقىتيبثعرهاافىوتغالها
عضهأنصاكروالعظيللئررتاعليمعنماهىمعلصلسظخلىالهاالناقدوشوينسباحكلرضهابهز

لجالااذخهاالتعرفكانتلغرورفانهاجمبرداعلىنجاللالتحيهملهنلنساماانليتلماثاما

ءطنااكاأطئهغرلمجصنوأطبيعتهاوأخالفهاجالىتخطراممغاابمثيتهخايبلرالتقرا
افهاواللصننىلبرقرثفدايينهيرألدنراغنحقلبهاوايمنعثقههاؤلهامتبالعماقى

سائرغعيلكنشالسطقفدخمئلثروةاطحاوالعااروجااوممنمذشفضبعإلوضثدسلبت
ستاهدبام1ذعراقاصكااخظراأشتثرلئطممةنجقفىاطدولماءصحتأشياثلهوصفضتا

اليالمننورا98
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جهقمنسفيأخذتلنيالمجثآنارااآصانرمنضكلليهطلهاومالفنواملعرستحنرأسا

الدالكونجكلىآءالنبصورقالثغنعركزهافمدالتسؤالعالم

وحلماالمروصقعناربقوهذلجاااحمااردلتهامعاقدقبىيهضمرنافلةامالمادذوممهـن

ظهارهاللنلىاالجلموايهنباروكأطلرفعلماثاالشألالجلكبهاأتنقلهالتىالقيهةشانا
غيرصاراللهقلذاممدهثاولماييهاطجفامنرطباوليسالاكلدسعرهاحولقاشقيهتهاوغالوب
الىرخالهالممعهاعندتنيألماداماننأهذمالمروحةاانخدالىصاجفاناكمدأشبكونا

لمروحقبغدهنعااشملأنهاادداللعلااذرالالربهوقناشاريةلجاالفاعتوركهامعا
اتكنلنىتاالمجسلرقةذمافاشعلةباببساشاخهاوشهرلمحانظقكللىاقمكلهخقوافا

لجانبوكتاأذىومخايلضعلتماالرالشباديشلجهآالكبرلعظعفوالغروسواتختبراماهتعر

النالرالكتاشصهاشوممناستنذاناشبالاالويدخلالقلبأكاقالىيغبصوشلطفطمف
كانتشالبستهافاخهاوأأأماذوبةجملثولمجيألاسيهاهاانررقاواشفئيايكيناهاثنكليزافى

حنؤهارومامائلسنقياصبهنواطةلباانشنايةزكلكليرأخهااضفصلشتبالحسنتومن

تطرهاوقبعتهاوكمشقدسرحبهمدتهاشعشردابعدأنوكالهالتهالملباتمنيهالبهرجقوكلنتالأ
محوظتعدساقدمشلهلدسحقاالا

فالتضبهلهألتتمضلىماكفيعدالحعمافدألرانصخلىكااشجعبتنالماالماداأيتها

لهامديقمادامننشألتىاصيدفافلشاشمننرفضاأأخألفكرملسيدقمهاأشكرالئأي

تتهخ

اشالنسكروالنمرفعبمنلمانشضلشبهفالصاجةتىواجباقحاضبفرمقلعنايتبااان
سخقاقغيراعلىجآواتنصممادامحاناالاشليماأضرشاا

مئناككنكاشكلالثالعادالوأفرألمزاحبةلقاعخرفتهابصاااهااذدلماداسأخذشابعداو

لتىكنمتهاباياتماارادالعاشلىوااالرلصاحبةجتدقوشعلىهنمممءثاالنبابااالزهـ

الكمالفنجايقهوقفئمرثااللداموحيمئنتقذمتحدتهنوابهراوبلغقاتاالموعاجمادام
فبهلفتجامهوفدخثرباشصئلهااداالاتذلنهاوكنضهـوةافضربتااتكنشالاخهاوقا

كبفيهوعزنهاالفرنجاطريقةعنفهوقتختافااطيخصوصبقتطرلركأشاالتمدانااأ
وأنهابفسدبمقدارذكالصفهائطونهقدالضالتبغكسكلىااتهوأناكأنبأنجهاط

رلاتمرلينافلماحلبعشنهاوبالخزةسعطشكربالئاماداقدأصجهانىانجاااالقهوكأمنهذه
السيداثعزفىممنذاامماالمادامسألتنىغيرهاجمشكلىصنتولنالجهنالىبيروقاثنا

فسيذفيجاطعلىءقانازألكزهةقلتمانالكنمتراناهذماليلىئميتنأننانيءالموجودات
فصدأنفطارعلىخرخمهاللوالنهرفقدارقمنبعصنارالليلهاهىليلةانهاردانضؤاليهاعلىا

تمهقروقتبلطاففحاليختعنشبلبسنفد

فدضكائالتتفافابعدفاالياهذفاتجالعاثألشكيةضيقباشأبمحينكنشراعلىنششااقا
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حينأسعدفىلمزااهدلىاينليقالألفطالرثاهاتهقيارهنانشكرافلفورادمحسرفزاةهال
نه6ربالحظ

المسزءبصنرماشتلعرنبنأعلىالحالمهئمملىقاشاهالضالماداطألفنربهت

هننحبببايقنعنانطبىرفتهاوأخهنجالفشناادلؤاشقدالسيدشااهاقلتثمالمننانوا
ءطألمونقللزجةلقابواسأنىاقولجألتاوامباصشلمسامسلمتلصقامحرلعديتأصفناالولكن

اءمجىرسأنملماليحاشوصعبيناالمادلبنصبةاثلنتواخركتاالالبضافىيثتينالض
اخعليمصدةعقواوقهامافقدخصصشمنحدواأسبوحأحمزنلسحادةراثالى0001رالمحام

اليهنعخشبعضالهماااسيداتاكلألاهاجمأقىفاكنتقواخفردبهخفظتصهكأيرضا

عنهاساهاماصفىأشجمرراعماتاضنفهمكانتأشهاشارملأوالنمبهيببلفظةشيا
حهاأكضقجىنئاوصسطرقشبوحالانحنولحفظهايتىشااالمفردفتشهالرا0اسا

لوسالطكاصتتهزوالزكيةاتعمبثدهاالتههملاجوعهارمحغهاخهاتىمجبوقدأنباوجباك
يرطيزيأخياوعيىااتعدصاالناكايئبشاصلفظاتعلتهاتىااتالفرداياثمانتاكلةوالمطا

يسياتلبدممسا4كحمصؤلغزمدكلختتكلهاالمحتدوالمهك

لمتنفلفثنالسيدامنناكمنكشخببهبعاطالظرأانلقاعنشمنذلشهاهالدا
لتدتيقظرقاعلهنخاكانشاقىواضاابلهاابمايهنتؤاجنلمخهااخرالادصدمااا

روطخهنيقزوطرتلرتيااتبالنسبقالسيدرغبقالتأهلعلىعهافالثأالفقدعلمااالمعالما

ظهرتأنماعتحدةمحتيناظومئلكلمعانهاتدتيقهالواعفتوضاتؤطومداعننقطحتتتا
رنتعايمؤعامكتكأكماصعلىلحمولاحاولناالااخاصالتغكركيهصدارااوجههاعلى

فائلهلىلتفناكيرماواثفناهابمافىحتجيهاقليالفبا

ياأؤقنمعلجهولاقىانحأكشتضمناشأبهنأحلرقكلمارذفدبذلتجهد
ىخفافناأعلىلياسالمناصللةوعتلئبازاصالىألجأفافجاادديهمالننهافالوذ
نقلتالألأرجؤمشابايضاحيهوشدنمأفكلعاكوء

تقالماداماأيتهااهس

قلتىزمالثحرعقحنلقاخضاالموجؤشالسيداهؤالعمنحن

فالتاحدالوااشسغاشأسامرشبماعأابيانباصكاداقللىكأتصملمادااأيحغاعض

لمجدقفلتاأيقانفضلى

لتقاةلمسثاكشفعينتدأبفمورعلى
شصيصهنلئااننظرالىاكنيتماضكرنمفاكلرممسفاقدصرقلالءالنهماطرأن

البركأنداحولحبوااخرىالالىتنظهاقهنحدراأنالاأداكألبغضامولكضومقواالخم

قىيمفىاليماخممضالثباشذيهرااعلىكبيرةممشيصملىاحيعاهانههـشنليضراافقدان
ذعدشغشاشنقدالاائاانجانباوجتهداروجهاالنجبرهـنادربرجةضهـااوجوداأشكلدلع

تلتعقكنشأظنمتدخىلنااشنظر
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الخطعلىلماظينكسةلنألجتاأنلبهةااللتمسنلنتمكلىأكاوااتهالمحأيظركأمجظى

قالتييهاباالعابعثوجضبناللىغاددارلضراوجياالنالمسقيم
اقالقاتااهذلسبدمغاأينهافوا

لذقالماداماأيتهالحغيغةاالاأمولال

لحاضرقلتحمتااناشالموجيراااحيدابنضراشالبرجدافن

افالتالضاهعهناحمدفةالنرااهـكذهنجداليوأنهكا
طالضاطنمومنلنوبناتمالسيداتااوسلىبسببجتىكنتمكننةالؤلقولئنخمامجسباا

عتناشقكاولخاألمجشنىعؤالقمنلهدمامنؤفلوتحكتلضراحيشوأنممنالا
لتقاالنااقبمتفااعلىفهنكنأصملءانساصاانلماداااميبايتهانطفشبااقد

رأيطتلتلخصركشاانهذنزكيقنااحيننمكلىامنذإلجمابفه
ؤجيشالالتىلياامنفردقبالتاشعلىلتىفالماداماأيهاأفههماهبتفكركشااالفىياا

تفافكركعلىمتفقضعلىشيملتهنلترالسيدااولنهابغيرهنلهنرجا

اأهكاتحسبشوافطشذسغيرهالنأةيقترنزوبهاباصلتىلمأقاأشاحءأفاففدكنأاأ
خقلتالنكاراعبالطاتنالهإ

ععسينهحلطشاللتافجتوهنكثرأنيقترشبارجلعلىتحوجبثطالاعلىلهياااوكشفالخاعي

لحاجةاعنلصعسىجازنلدوأخنماسصفههوازولىشجادهـالطنيقأنلرجمالاياصاولعالى
أصأنتعتقديخمئلنانكاجرتهاأمريطلققطلموتوفشاففهىكاتقوليناأماكقلىكش

لتقاالصاطلبشبمصازمنحكليكأهلاتثولكناسيدلموتا
أنرجالياأيةثسالالثرلسةالنمفىحمعتأناوممننىوجهاهؤامنلاطثأنكرعليك

فلتفوصابعربأيعزنر
روجاتولقدكشدداابيابكسبحازمااذنبقابمئاكاهوانتقوااكالمساشهذاا

إخأرأكثرمنثسالميقحهشكناأيضافالثريعةمحدلهايهنالسالفتبلءلثرااائط
إلعليهضكثالهافعقلثرحصورقعصئبراشامجااجدعبصعاصررمقيدبفاوهذ

وأستكوشنقوشحدةهزثكلىنهننرلكليفرشيجرأنالجاشهنعذوبنيقنفاجلاال

بستهن11بينبوشوفرقتمشألجصرنرياشوااالالالالاخرفضالعنالابمضاابعمهاممانلهغرفه
واجاولماكشمنالحعوبفالمتعمزلذليلهاهئمناكعالجماكزب6نالذمنلوزيهن

بالنظرالدراطتواداكشنعدصااهـسااكسؤلممهالهوجتيورقرباثاأنجيتهناعندجللرا

لتىلمرأقااعسأنزإلدقكلفوفرااطعمصناتمقحصراحدقفضالعنرياقواوبفلقيارانعدا
نأصلمحكةالستهاواكففتنكالىاتذلهاآنضرخداواعنايتبسعحهاجهاوزحنالتر

لتقاواصالماهذمنثالاعلىسيئيماروجأشاجتوزعلىيخفقأنلرسعلا

فاتهىتعذدالنمنشفاليمنعمؤوربعرقأادايقتدرعلىلمتهقلاجللزاان
ىضعاالصالهنيرزوجاكوأنمأنيسارممجينصيسعليهمثروطولكنكدثيهنعينلى



جليهلبهنبدلالنظظفاذاحبايزيدعنحبمالألضىاليظهرواحدضنهنإليداالعطاليوا
لتققامباصدالكتغااضرعا

العفلتااهذامقباشعنعمالمثاصهذماووضحشابامنأوفىلمبهنقأكنيرلمتاصااجمبال
يوجميطلبوجةبمالمرأقصاكلفتألبنينارومجلماغبااقدروجقصنتعافاناكالماثااأيتهاال

اتتاأضىوجةدفيءأبويسا

فتلتحداالخشوبهتوكرهاخذياويطلغهانهففاطالجداليوأ
وليامنتضحىلملمحنتوائقتاذاامناجةالمراةتيماعاتيوعلمناطركشانمرشالتطرماا

قابقاطراكغقاربزلمرصقااربطرنحدعمحدزوشكآضولكئكيف
لهزوجتممعانكليتزوجربلعنثافياظماذباصوادكونهامللقوليبااهذاعفقأوانلىا

اتمقحغبأزوجتسناعوكتعةاومعاولى
نوعالننسانالاألياجتعذكدلديئيتططاانصدقكواباثثىامجماانلماثااهاأي

تشقالمجثاأفامما

لمجقلتلمواصقااللمالالىلمجافرطاكأباللتهنلليسأ

صةميتعصبلورلثربعقاشاياارزهيمهذاكولبهرالوافلحكخاطاأشذللشمنهىرم

عىفرحهاسافىتدنجهالحمحاوإنغقالأحكاالأنبهونسانفىالامنماليينمنصؤيفة
اسكالسؤانمنىأيضامعكمحمالننىوالطيباشواالمسرآتمنماجمتغونخوكنيلهملمحورا

العتساتمالظماهسذاالصلنلدقىشافامايهاالنساتروجماشعظتعحواققالممنالمساعذ

لمجعياتدأررشاجاثيواتعدداتهطىلجوفالمغاهذامنهنحدتتنضذلىحلحقوشمعلهن
االسوباوبنرجمالاأنكنرامنفالثوسجلةلبنادتواوخساراتستراحنرااسيةالمد

اماداتبهطاالهذالنأزوابملنساعبتطباغفيرامئارأصحمابثضوجوعدشالتحاصا

نيكوشلرجلاهـأممحئلضراثماتالناسنااننقذشئناظليالتفللميهشوالسيئقأالوهىكزتا11
التحئيرمنسغاناكذميظهراافالولاصلرامنأمزوأةضقأوتالشلفخثنتاندوا
فيرلعدثمنارذلفماعنتأمونروبصورخرطلمادهذالؤشاالؤينالمعصواثطفالا

ءفمااجالكشقليلرأنحدنانفقااذاأنهرعلىاطوليزمهمنجاليالعسالااهذمشاألرفىتالا
رنوتمنهأختطلئياأمكئجتالبفيةاقاللضناعاطرجتطفىعالوصكلىالنةأةقترشباوا

ومايمرونمبانفسلهمالعلمالذيناالطفاهيفلوسمولكناالوتجدثسعالقماخرعزيبنومجآ
عنأشيهتنرأموبحوتسوقبهاضافىاصنئامنلحمييتقلجلهمإلوماامؤتنليها
أوثالمساكينانعلياثاأفىنسفيةلالفوفاطنيلنلمسانترلمأظاشاياالدلىابرا

القداموالسىانجوامئمهمانانيقفاخهمالاقوقطصثيحطبيعيحروموشمنأوالالطرنلذينا
كايمويؤنواحهمراالفيهكئمعهورقاوالزلعملمعرنخواامنبلغماومهمامنفؤأجهدواومهما

حدكاقىوعفىفنقبلئدايرمنبخلواءاسألحارييجهشلهفدرهيضععنهمواواص
فثأرىالبناشومصيرهنأصافىتحاالمحلتساساالاباليليقثلةفمثماصيشافعنمنهميجلنجقهم



محبؤباتوجمنيحبنأاشنوصهالينناحنمصلأشذااللموضوع11حتجهذ
اينهاهؤالكاذنبلطالقاعلىبمسورفاللمححىنجباشفوشقحلىولةن1ا

مجيهمنوالمخرذلشالهناصبصدبليركبونلتىلحاآلانيااالىقمايااكننلماؤالمااهـ

افنهئقتدغيرناوأناللاتهه
ربعقالالمهوالثاضمالزوجوتذفهنفنطلأبتبرضاهاواناثغونءأماللمرأقالملغ

رصدقآوحقوافهنالصللرجاالفينتوأجكلدنيامنحشارناقطعياداارناأوالدامجىعنعضل
قأنهنرجمضرانيهنقكرءاللدظانلامجبشانلطالوضعشابلقفالاررجاشومشا

تفاةحدوجقوابنيرنىوجممأز

دؤعشامنشامنشيأوإيهنالماناافبدمحدأزلولجهاهذفكالرويساقاصبت

روجشااالنوعهلالةحمابيششكمجرققليالولعااهصخدربمىآنانعاا
اذالبهامنشكألهسادونهأنلينهقابيشابالحباأنفيناحدماريجقهـماجسمو

أةياهسعلىوجيتزحىشزالهآ4اثاعقناجمنفسهاسابذصلهمفىصلمسكينةاروجةفكال
ستكاالضدوااقاالوخلىصيافالمهنلةأفشكىأض

تهزومحوجرخكافئاتاثا11هاأياللناالناااليسةجنأزوابمحبنالميمحنرنادوذاا

جتيعليلوزلمحافظقحلىالشاايتزوجنفيدبمةركهالاكونطيأىقبةصاالكوخهافى
عندنااليموصرجالواووفاروجانباشحباعلىليلااهدسنأعنلميقامأنلهاواليمنمحبت

ذالنفاشالىجلإيهمىسيقبلالاجرداحاشواوساالمدبمحندكمكاحكلءلحااهك
ءالداجياواإينابنعتيقىالمالنقمابنتوهناكبههزانهملواايدخافهواجيزار

نالنةعليهاسضئواضطزتمانارجلنبنهاالمراشؤتاكهاطالقوخفافاللمؤلمعاوهعا
اتفاخرازوجالحموالمنككنصتىلصقاشيأمنخهاالتضملامجيتأإلممووعثهـزهأ

ركبققلتغبوففيناعالراراأنالاءالثداارانكاندفعشاغا
كرربمامثلهاعنحللناعكندناالتنذعنلتىرعايفالحركدواصياارغتلمجبأهياداسنقالااذا
برتبةمحترماتاليسالماءلنافلشاالحقائقظراهريالالنغترالتحنأعظمانوعكلىشكا

هاحعهاانحنةيدتسارضغيرقكرضليتمختحكراخغنمالحبهواصىاشرانا

سهفشصبلغالباتكونصالمتهاهامهلةلتىاستكريقاالكبرقاالفرقأماءافافصيهاالا
امالضانرايلنرالمما

فائلةلنسااالاتفشااواءطألمجمأشأشتمسشاظياللفكرةشأعلشاافاخهابرالماداما
الابالهن

ائليضدكنزوبئعلىوةالشزوأشيتهـترؤادواأراغميبهوفيللرالاالحبشدمن

قائلةاتصددالدخافاجما
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وجينزأنيمنفلوحبهىسشزرااوا

ءعنءلبقاايرضجنىكنلننىأعليرىوائانيقفليتزألطبخا

عللولاليالرلقطاوقوعهنعشأالوجيرفبعدأنكشثيهبىذالنالنقاوقالنما

صكد

ؤسنواالحأولحشاالتسكبرشهأأنادنىالريترأنحقاروبحىمحانبشسيدقأحمروأط
عسدواكلوانمتىكنداظسينارابعأالشاممرأااالربحيمناالقبههياشلمس

لمرآةاباناكاشنزأعنتجلال

لةقااكالتفتتالصوبحدتةيهرقليلشالمادالزلفقرقاهاهماجزوبعدأ

غلتأليسكذيخالنساكياليموسمالتهصانغبيكميغا

وقرقكيىءلنساوايةالعطرادائحةأكطيبنالشادنمامنبغولببالالىضللبينااأجل
اتقالمالةنحا

نشلفصببافئترحهاوقبلشرأشطلقاشأصسكبيدجمعدحلنساانكيرلفأخذنأاظلا
هفلتلمعرضمابعفعامقا

اتقاليانهلىادلخاطرأتاتصديعممطيىسحبلمبهنفانانيلالىكاحخاشبعالبحمأللكا
ثحئياعقلتهذماخائقلىءلوقوفاللنأرغبكيهاشكماجزيأغرلثاف

عبامأةويتزونحمدخياخهالملكبرىنجدحبهقاالصباثكالعثؤفئليموسلماآلصينااش

فيائةعافبالحمبمرصديغماأبخهافوحعحفرةنهاوبعحوفاباقيكاهىايةلنبويقارغيرهافاأل
أشنبيارنجمحنالشىئنيحتمفلمأبابهروكانصمنسبهارءكرصعنشصفصضانجةشملت

طانسافغأشوالفدسوجمعارفعةكلرنعيسضرةممنظونماصهاوأنتموجظطفحرش
أعسفىرفالشرمحوالمجثناجمسئلةينعلقلمجبملمخاكوهـيانهضدلحاوممةاافرنمبهن

فئللقجااأضفاكأاقرشةوكانتقيدافوةالعرسمساعيمااكممنشلةانهدفواا

يومحمنواانللمثحريهمأواشااحيتنلهنكفاآلمحرطالتهاهنونسابنثهنطنأنمن
كاتبسدذنمبادبالاجهاباهامسثاددمشبرءجفاوسفاوجواللممينيسوموشا

لهرجمااكبيرمىدخآأءلجاهزماصشأليئبرقأفقرلعالمهاوهذعابوحهالديداالهجغا
جمفاعةامتاحلمسسالمديهنالعظمةاتالمحرارلمعنولماكنامللضامأرااتمناباناوكئعز

تلحبتطهنجواتكنرلمهاهاشاآذمحعئتبرلمكفلالوداائلأاشلة5ذماوعشفاشكا
بعدلمحهماتلشاوديانمياسبباهنهـداالكفااعبكصلنشاااسالالحالمسينا

دشفياصؤسأسسفيانشةحبيبتاإشأماناادانحآشألضبهأوردالأفاذاطولبويةصبرفاا

ينصةإلسواحثتناكلتمفتوفامالجنيضلبالثاطاداجهازوحرنصعفهانآصنكنشأول
نةموبلغنرسكةبشالقرؤيازوقدرصارأبحفياناقنيثىرؤسامقركزأوحيشاسعما

نهكشبوقنسعيبئذبهدصبيألؤيسلمطابماعبدبعدنهنمايقاالالدحانغااقميحممن



أميأنعلىمكةاليقابالنبالنلمحاةصبيبفدمافنحاممووكاؤافيميدنبيلنحارياببهمدها
شهقبالرمكالمدوانفوذنستفيدمن

فغطعفثياراللعايتالمندلمجالمرأتااهالةسياهمبدينهميعونلذفياولئكأمننكناغيرأغا
لىءماملتهاباللطقصلالفتكلفىلطسيقاالموالافكمنثصالاصلبتمنمفققأهلدابةلغرا
علىمالرسوالالمطاسوفلشمأرسلابهديباااكفاثأسالاأهلمنيئوحيضاللحكاا

أيضاعقدنكلحهافىىخاشباكحبيمنواالقتراارنحبتمذمظهراخبهاشىالىااصوسلملتصكليا
شأشيهوناليربالطبعقفالنسالمنورايخةلملىالىاالخرامالكركوأرساهابهاالرسوالاعلىلحبشا

لمزيخةايبقدلمحبوالنبىوحقاثنزحفرقكاصوصاظوكلهـاتلمطيوجافاثأشااواضراين

لمسانلذطيقدرشنكنلمكليمولاانبهاصلىتعدلوجاقاشياعننبقايمنلفملوابالعلم
رهاقدلمهمتعقا

لبيوسلماثماملىتهرسهاالأمحابنوينآنواأواللمطلبكشمناخهبهبرفطبنكذلذأبرسك
مارملىالشأمحدفحرلمجاقأصاجمنلمدينقوتولمحاالهشسلىالىسلقافوجتمامفهابرمع

طلبهاتقبلفلمممرألمجبهرومنلجااطلبهاياطسحنباشارثشنيأصراشفرولماكانتممن
ليوسيأاتعااصكرالرسواالاتزونكوجهاوبعدنرضيشنتزوسيأيعاللهاصبخضظ
ممقلتمقثكلنرااعلىمابعضالمعنرضنفهناوربهنحدثشعمصقهمطلققؤبزينبينتجشأبضا

معرفةأنيموشكللىيكالحقيقةوشفيأكبااعفلقمهمقوأراهذافنعنبرأمصأمامخئ
البهااينببهفطلزلجوزقىش

حفرقخدمجفاثرتهبمهفىليعوياكفمغيراصيرااعقأخذقضاتجميلةأمازيدنجطرثقفهيمن
وأمححووربنبنبسمهنهالناسقموتجضاميالنفأتليموسهألتاصالكرملرسهاافىاورهبته

لتحكليموسلماصكلمالارصانمالنصزورؤفىنوأبربهرخدوهماداهاينلالربعفاا
يدأشافولالجندوبهلةابهاجهةكيرساللىآالجيشدمافيايالشغالوأههايالحي
السالميةالملقاظمأطكنوسلمديهاتاملىسوالالكرؤجمانكشمظهراطبهنمارثةا

شزيدلمطلبكليرشثبدانأجمطتزينببانجقظلنعأىكليثوآاتاصاللممالرسهلاجؤفز
رماملهنغاأيعرفننميهرربهثناشفرماأقرشياإيمنالصلعيلمجاكطنهروطدبنا
زينبأشحضشعلىفقربثىأشرائئالعاعنلهنأوالدعبدالمطلبفانهخموصالقبإللا

أخذأيضاازلدأنكفالهاايمننهحيصتكعفمتكذرقمنأنوجبزيدشمسرورقمنو
فكطبيوهوأصالعظمةجمبراعلىدةاداارزيباالأقيققنمللديفتكرشتالشمالمسئلفا

لىلمججبالنظماعظمتزنمليمعايابهاثوسيأليلقماصلىكرماللرموالالىكافذهبثات
نغعنلهاوخاصيهوجزفدأضذهامنيمونانجنالنأمانصيطلقهاهاوأشسقرا

وخصالتمانلفكراهذاعنكدعطمعنامدقاالقمكليموسلمصكرمشالرصوالالاكاعلىعظه
هذلمشلكفأانبكونأملمايطلقهافاشزلجااهذوعالشسياهماهذلنللمراقالتطا
ثفزانبهاوجوبمالرفيعنجاملزفكلنميهرصيألتثكللبماصليصاالالصلعبابفقالسبدتالنرا



ماننلذااصذولتممقاخصاالنبظهرنلذميهناعلىقرقهاحقاقاطاواطرهطييباظا
ثيهونهثبامنكفنمفمأيحتقدوننرأيزعونبلفكاماافقىياالجئابقالناككنال

برضعهالتفمجلااصللمبئلمسائلاهذلكلثرعيةكهاالشااكلىتبناطلقتنوجيتزأت

حهانفضمحكذشاابصلحهافطلقهاوكؤينجذهباعظهبعديضلمذأظهرأعانأمازيممذذاكا
ارسلؤفئادبانىوسافابجمؤأثمرمحبتوهاياشاالحفىىاالاقإولكرإلشااالقىلت
صبءوانميراالوالدالحآلخبواسدباالوابينباقشربقالعسوعدالكيموعالىاكراال
اتطرنةمالدبنبنمحدصاريلىريلبنمدأنكشهـلىوثهمبا7لىاأوا

قلتكفاالاصلدعنجممشتبقأيضاذماماخذلمنيغهم
ناقاسخثئلتىاةيثحرعيثحكهاايقكاهىاأيضاحكتهاشونروعذالعنلمجكلةفيهاالصلانانم
لحفلىامةالد

لجشاللنضبعضأسماعنتسألاكانتاتلسيداباظراهالحديشمعأخذتشالماداما
وقالفىقخااالةاهذثلهقكلىءانغحنابعدظقاودهاشستوتكمةالز

القلتجاصبقاسامننكنصماالجرمئواشلةامحكناحبامنتكننأالت

النافىاضممطابارألعسشعلقالولادقيناقملفضسأعنجيبهانكأابلجشااامالمادأيحها

السملالبعيةودالصلناعزيةاثوداياناالثلوانرظواالباساطحاالنبهقتضىابالعرشوا
4لنراأهكالرجلجلمبمريقااذقالاعشمنءلموسويقفرالمأشاذألكلنجاالظاكنراا

أيضافاكثسالحيفنهنهاا

امسحضؤقةفماااللتاءاةاتأثكوفطفظشحوركنأستسسترنايشببهبننكاا
لعورلخابترااتكتيمالتجابخيرا

صجكاالهـأطرفطدنطاصكافحاحبهجأنشالمرأةالىءاماالتاتهاأتالتإششافأجمل

تالايخهنشالدفلزيهخاالمااهـفماهـاالظهارقهاحهاويرالتجعيجهالحلةوزيهوةنحهالو
بالبةاالننايتألهاتاهديحهشقىالألهـياشىاليداشاالور01النسايمتمىنالمايهتن

افارالثمتسالرادنحاالبهأنتنسنكةمانلحنكتاأوواعرمىناكممنفافاارإلدا

ثريحةنتامهـععالنتترافارنوبتارأسنوسقالبهرماهذسنقفوقرارصقعاثىس

ؤضالخشزالأبالداعالتمنفهفرضجفوفراسءاخطاواقيانمالباأما

نقفهنريساوكسرليقنظبسهنالشسيورأسفقطصتراايخفينلمحاااسروإتوناالاوم
افىلىبةاكناينالملنجيلكراللوأذغالافىمصيويئدصبهلنولالربهاالصهذهوالحالة

راتساصبهلىاالنداةقباهذرجونسادالمشلوفولةسهاكلاكأتاةلخياوهىفريماا

اللينالنسارانشثموضاوفضندههفادادقثحأمهـوهذجيونحويترفاحهسملرجالأوسجوا
تاذاكامطهبمالجةاطلاعيدتضعلسحصءالءالساوطيظطكرخروسصنرطمستورقفا

لتقاءاضهورهنوسكلىمضربصرقإلمالمهناجا
فلتصنههخثاالالوصااردتحتمكلالاذاظؤش



الس

قماوفةناعلرنتوهناصادالتثتىطالدقواكلحفىعلنطيلتير

للدنجيةيخلضروراانيكنفدهفهالحا4ال

كونحآصللكنمجتمعنبخاوحمنيسزلنرصنممايموسلمتهاملىنبيممازنلنساماظ
يركةانمكهاارضرههـاطعقحضرفنالذهبونمدكفلسراةامنكنيراأنيعمصفطاةصشعورهن
امئكلهابدمكةأشأهغالمانمهاوشاشكروبذااتمكليعصسسااملىاالكرمارسصضن

اولمااصلعضداالمديخفعلىممكةرزساسخرطأبرصفياوقمطيموسلماصلىلنيااهميكلافو
نههارضارهرامفاذهبدلمحضرقأمحابهواتسكديموسلماعلهرسولدحضشلعنفز

لكماماالصاسالألوأفافاممظمممشااتسكليموسااصلنبىاوبعدلحعشاوساايرجوها
الجولةاويالنللمسااكليهابطرحونواتحنهاائثقرضىزتحالمطيوجنمازمجللىعلىثونبتال

نئةشوضرضكاأماصضرنفاطهلمملرطلعصرفاهالتحكاللماتالمبارممضدطذكاينسااعنهاوكن

لرجالفضيووكلشانثااللعروفصاحقاالفصالثقرصقواشنهاربالعلماأيماثقزالالافهلتمارضى
صخرةنهدةيتعلوتكيرونكنلسعادةازمنوبعدوفضدهماماعلهعتفيدوشعنلنسااعن

كلتيضالثصنبليغأنعنهاؤكارفنمهفؤلةفىااممجلالىبزهبونوكزااسكنهاعائئنرضى
هراتالمجموواكخأزاكذوسااتحلباصلىاالكربمرسولاصفزهزمنماوصفكلمثل

ىالتبلرمماومنزلىشرشاليحاهىلىشكأطببهلهننننلمؤهاتماشأيضاوكاايشرشفوسهن

بالملمارقكنهنممكلنتلتصكنهاارضشةمماغيرأشحضونبزإرحهتتبركلناسنماولناساعب
كنلفالثلنياكعكلماالغيرهاويتعاونممنهالهازياثحكنيرحعولمحايكاماابفكالاللضلال

فالتالحزاماكلمحزمةالهىوساشهنكنرمنأاصموعاومعتبراكلأل

فاتليهافرصاانتاماأهى

هذافترطليردتدائنماألبالمنانفبنكلبابعمننفتركلشالشنمالنىاأدبمررضىتعائثةهى

اتظءابهسيدةللصحضترهعلىءراال

ناتطبدأوفدانجكحدقطعملىعفوأسالت
ورأضدهفدافرغهاإنلزأشماداالالحالاهانهشلعلىبالاتضظلشوقتاطواشفاعدقا

قالتمالومجالدتمبارجاالجكاعامىاسعمالؤالرقافا

سيكئوالناابرويةلوشرالشفالتاوصفتالسلومالجاسفدينأصكهاكاثذاا

نيافراشتخكنالبعدأنابالبناتاليقتررطلافيسنقفانتجبزذلنوخصوصاأماكنناكلنا

يمترنالفنافااصارحالوجهأنايبهورشلءالىكلادننهدهمأصجتبنوهنابماروا

وعنهافأهلمخعاثةبلدةصلىلكنوخنواضرهنايظراقالعلييرصمتهاياملىألنبهاحح
اتطلامنللثزوجميعلمردىقالحداادعنجشلروالدنبذهذماككنهاسلبلدفلنانف

فالتبنبةالدنللمسااالهن



ثم

لمحرجلالبنتاخفللالاببنشاليعزرجلاأنحاكرأنتركهاثليسجبفاةطليقفأغر
لمثاعفلتاعظمأتعزفمن

قلمسخغيهأنمبهضضالنبنظهرالزمنلموكشثنشنلناهللمنامماامشابهناشمذا
لتعقارواضفيالأماممصيرلىاشاسأنافتاقواائلتىبكالتفاقصيااذاطنايمند

بالدانوقناطوايتساهوأنايايعضهمابعضاأنيبهخلصآئمجعكلليهاومحلةنظرقراأتكنى
الحجاجينافىببنهماعضدبخالباوؤبهنأنذلنوأصنيوقهوأاالضمنهماطجعةرسير
ضيةماتاعيثرواجا

تعينبلشفانيناليهمماذهباشفىليتلمرااثافتوصئافىويلفالمفيدةأشاعقادناا

عاررأنماكهعالمتزاخاحنئحقنبافضلتأمولهاكامثلفاعلىعنداجرانلمائلمحا
فئرجواممنافانكالزوجينبينجمزاامحياالبترتبلفئبوااطىوباحمعهاظتحصللتىا

نكاهباممنخالوأصجثقهمصهموازشنهرأوسنبعدسنقأوخبهمنعلفأشجذافداعحنقاوهيا
أنحهماصواضطبحنههمابعضاعنااللغصاليلىبهمنالشاأدىماكنيرنمشيامذكوراىاللمبهن
ايمأليمىيسوشاالةاونكيرفاثويهئارتأدطاقىلحااضقاالولرمنغردايعيثى
لأوفيفطيشنىيقلننهصباعمايساوسيتوهموشاالفتياننيرجدعدثثيىأنه

مئونيخفزمووأآباكنحئيمملحهماحددحههاظيادبصلالظئاناأناألليلخياا
عةيخموشرثقصااظنوايممانابفسادلنالمروتمغرأمأفارعنويخعزينمنذلم

ضاوباصقدوصنتملبكلثقمهويمرهرشظنهنهمند

بليوصضارثدجخالمجافافىلفنرناهـبالحكمالأنهمومعلالحهالالدأسافيصيرو
قىافالبنمطشصينطتعافمقكاالفتاالااأنؤخروئقلغااكللىوااصيالانخغأ

هاحقيقدالاوالجمهماوطبيعتهماومغاتههماوكاإلهماااظوالنهطدأسادأامط

أوالدهماستنارةبعدالمداايقديخأنلدالفينبضنلتيناباكباتقديرفلئمنوطقدرهاوا
ليئكنيؤتلواااكأشأفصلقياعاهؤذاشكصظنلرضاهلوبخالففلنماشصاونجهماوا

شبانبناشرالعناايطلقونالأيضاوباأراوأظئاممأبلتههبالجمابورواباالفروا
لتظاالداماأيتهاايسكذالثمجأروااهذامثلمقىايقالحراواليمخومن

رقكثمواقبيقكوللتفكغيةرنهاطنمكنافتيااليطلقهكزا

اسضانضوكليلفديناكمقنمىثمورمنماحبافاالمادامأيطااطىجلقالقيدافو

لطضمكاللبهاوارتديتماحالماتعديلالدةأنمأسيرانانعالشضوصقهاطألدباللكل
اقبترالحنضاتحالعاواامنهارأواافائدظظرادابالوجهتمكبلضرااادلاوأورلمحخثد

خالثرلىءرشالنظرأهياناثململلبهيحاذئصتاولدآنهرينكليسشكلصوصتبقرم
رماناأدعكممأيفاوطكمبعضامنرعتلورلفدتبلهجماي1شسبمدللفابن14ترأبتاناليا

شئاطشيمنكراواندلميخلؤألسالمنهنختضعصهاممليهألشحضئااباباذاقأتإكاى
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منمشرإئبهانمنكلدوابطرالمنخهماالفتاففنباأاشاشيضنرمااالد
وروراصيلناباهلأنميأمامحندلوماكليهـآدفاشحفرةشبطنآضوعايفعبزإوااون

اقترانانعاألمانقدلافماألضالقايرعإلكلفاخوأمحذاوهـسلاشوأ15شدا
الخجلشادنيرالجاالشنلخشريماصالمقاوممالنىمصدنالنماممنوكلنلتوأميزا

نأضرلمجيتمتالأنوضالأيالرركماهافاصجاصثماعلألنجحضرخموسدابهممهنهما
عدوصاالكؤلهلالمعييماعيرةأشمعتركهعاتااشلدورثاكتىضيهيلامىآض
طبعضةفااطالباىموأذنلماذاإذاممامعناهلفصئلوقلطالاقنمدمنعلتورأاع

منععبهـىحعضفانيهءاوفوشفلوبهملىالظاصيوشدالطأذكتااؤىانىعي
فارنالغيرعلطالقا

جلألتفا

حامشااأفوالمنجمماقننتصملمأاأمادةالاافىفالرفذهنالافطالتتمداأدألذشاهأوفى

االرزأقلامخلىاكوثمحعامأاعارافااثلأنءسألناتذوقهاوكاثوازمكريباسلميةبغا

مانهالخنمانداالاعلىيلوهحوآضحرالطعاميازمحنسداالثاكأالرانلةءساتئتا
أسرت

علىكتفتحأبمترالقهرسشالطعامكالترقااسممائدلونانرستبمئابةهىأصولستاشااال

الحماجحطعملمائدقمنهذما

الشلهاقكلنمفافافاحابةاعامامحاأكرناالاوقدكأزكنلماالمااتهـشعاقااقعالاوفى
قهااوكثلشاجركىحاوكتاالفرخبهىاسقاعلىاكامامطبرخبننامهااللىمنالمسا

ةءبىاالمحداتىأاايىاللصرأيشوشإرأحاذفبهلمحثوااوشخلجةرالألدالياوتلمعرا
لجنبنةطرشالمزلوعالامنلعلوىالطابفانمةفاطعامااليهارلناتنااقالغرفةا3طتالماالمكألم

لناأرخاعفاائدادااةلمائداعننخهثساايخدقنلفبدسيماجمىحيابكجيرهاااور
بمرتتحنوعكاقكاناأنفاسنابعببراررؤحدأنعاحمهقطاإلاابلنينخناالىكرصير

الرضفينيرظالشاشعهايرسلعثرحااوماأكسفااقرلجراشاخاكاقهوفااوتناواالمك
اقااضجبتنالنرحزفزاناثاناتبااقهوةساشرنهينامناذلمااالواطمافعبألءعااوا

االثألالحأضمعشسقهابمالعرلجنينتاالسفأطافاطبتشتنالوتةممشممظفئعن
النةحؤوماخمااالمادوهنشمنؤلغةأمبعيتنابمنإباإواخرتحؤطنماتلكلافض

للنيحالفطارجمزبهداخنراتشبالخاخىازبهعجتنابخهاطبنوكللنأاماثلهاادأ

دألىنأحيلقمناتالتنراساالالزهحدااللونالعوإضىاتجمكلدشاحماالتو
دنهثاصادامالىاالاالقاربوهوماكانتنبيراامحددلجعبرألتالغاالماحااتنىاا

سفوألقينادوافبااخباأطرافهنلمىافاجمهاكنكادنادخينقداالهيمحياالءأوا
وفدجلتلديشاإطرمادوألككادهذاالناالودتنلخواسانراأتجللنيارنمعااليخ

لكبيرللومالوالننقيىاكااهاينتوبموسائنماقننذقابهماحآلاهذهاالاالا
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كعتطعوضكناطالمضئحشبهمايرهاوتكرمارحبودانجاصوالضنطرلمجاالبانامالكثكالقائم
ضينةلىماساعزنضالشفاالخايةجموقجلىسناويالناطيفبدانظاتحثلاس

صرالذثممنداطهححراغاوذاكماهـاكدأرانوةخإلىاراومنححداوعقكنثاوا

لمرابلكراليلالمبعنفرالنودأفرابمداننئرفهفسنليممواالنصفاعفممنكامالحيناي
لثوناصاكأصلةألتالضافقوالمقاوصغاالحيههلهرهمباسنمهإكأوصنشعرااافمأخزاصبها
فضرةوابهدامنخانئاسماصافقوشمارالزهابارطماعاليلوفيعورطوايهدهباوا

داهافىجهأمسنفىعخعحألىكأناجادااهاؤشأاداالإللةؤالحافىارظالنوسمانعرشأينال
خالبىحهـأمحهالقشكلنهاجماأخنامحياناكغارءافضاااكمشصتفىاعتمملىاصساويقاامالحرا

وتبرثتيعىكالتمشرفاامىاافىجههانرأمةالءوالامحجامخياموودوفياشكطكنلمخالهاااافى

ظركاتقلئاولانالجرزؤداررلمطظعالماسمنمابمدزغئلورالبدسنعامنبخينةنما
فىخينهفاريواافىارهاأنهتوالمطشاامحيلوثاسبأصةدادىههفصالمز
ااايضاوضصطةقدصنداواالهيئةبفنالعالمةونحراهذهـوكانتاليافظ

فقتظرأداطاهداخظرااضهعزلسكوتمنبخالمعاليافصنتلئاشفلثتاجما
نإللةاك

لهانندالساالالهل

هالىابلغابأشزىكوحثنماأقالت
ءالويرعمنالعراللباشرأساتالشنم

الباجاتفرصفاشأيمثنقا

أنفهيالتجداناتصافن11لىمتعنومحالتيخوالفأشظنىشووكنيهاافرباانقات

لتغدصيالتاببعضىتلذكدس

لمةاصعشأجلاقا
لهابسورةجمأثثتوشوأبادهاودوالصهاخووضحيتهااالصطاآتنقلامااللشاأحذثم

الألنهوهفاثظةاقؤاطاخلذاصوهتيانااوصنلنقلبسطافىايهيلبالقحدأالضلشوا

كرهورزنمهاعنومأبعاالذهتيأشيهفظاانفليىالعرفةالمأانلمزالا
يئقومقدارمااابفنالمناقةءلحفالسفقوااأفاليلممدبلإلخاءوكنشزوتامقلتد

شافيهطايوومتمدمنأفااللالقدبرينالمضأخرانولماالروأتجاالشمنتالممحتغاب
تثرحعايهفديفواالولناكوانادتويبواواتدعادينالمتأضوالاشلجواعلى

لحآكيراتقىالوداوراتولافىنتكاالمادامأنسهـاشوخواجوماأوظعتؤباعنشر
محتضىلمكوامنزمانةفىيقاذ01خهفاماهـمأأشجامحعناأسألهنالارتالصلةان

وعنلمجرقرنحااعثىعنلضدواخذشقثرححرجتالىانظرهاماحقاتياوبايض

اكللمشونالنبالمحادشوااثتخنقوعرتلجنةاالىظرهاوجهتثمعافئموأسباسضياكيفية



دثافشقلماتنمرشانقابلنةنوااهذعنمتتكلكنتثبضااالمقاكمنليهاميتا
ذشبةكاوالاظرفوااليهساثلالبهقبهادالعلفموأرلحاآاسهطرعلىوتظنميقتهـرزكر
اراالثهعمالقشنظرقاوبعدهنيهفتتتشبمااطيهتملازتروثاممتاها

مقاديرأعارهاىوكانشابهيرةا
نضهافىوعلتبهاعئاسدهـأخؤكانمافقأخجاالإثرمنؤأمريفثبرةساكىالهاسلتة

اتقاالمافهاتديخقامتبعدأشايهابارفخإإلهانحمقوأربها
نالصبراطوريفازمنباتيتعنىونةاالستشاسيشخاصنندمأثجرقالىاسهاشاسالحهالدتأ

حدينهافاستانفالمادالكنكالىانابعدنذعدثمعدنأعصر19ححتاجالطودهنالىااوصو

تفاثملحتىاوبامننرعذتالقىوأخذتلعلىا
هذهضلىفيأرىوأناماحيلىواحنلموضوحااذنحبرطدكامالزتحاأووأأنىعتأ
دورصشلنةاداوا

ألفاظكفمناليمايذتاسفاشثرىأشأبينماكشماوذانكأكنلمادامااأقينهااضماذقا

أنجزأابللكرالةتأدعنريكليحؤففتاتطحخثيخنأنزالاأماليهوعيالأحمليا
كنيرابكداعايخدفقداصتفدشباوأشكرالمتالهالمنزدجهذهكأهـثفاالدأبلأن
اتمادااشةدعنحطروجاأحبشواللمسر1افرحوالالقحلمااداهبخوأذلجهاأحاوشآقا

يريةالحرباالبةكلكأااللموالاكثهامعلارالأنمحامحوعرضتهطظارزايجماال
هاثيمصهاوزأمواهتزابمالكاسءياخةالجألنالحاأعااسواالفمنلمتواالبقداطاالعقارا

أخيدخلواالسإائمءأقواأءمااذااتااكأتهابئواارءوداحا 01ؤ4تدءساأإالياضاابةبمدطدااإعاخاأأ
لتىاالسبالعاثتليةاواليغقهونلحظااأسببصاليعلرششياحنمولمحححةارهاإلسوأنرضا

يافوالزاالدوابأجلىللهاكةفيهااشقلهـعدأبهاطوأطغمممرساتالمرصكهاعلىمبهع

نمهىلللواهمااؤنأهكرموتسلذوالشورنصانالاجرتلتىورالوبخضابتلونذحهـاا
رطافرشاااالسكألشطودفومحهـلزياشااةايئفهاوأصأماالحلطالرقاقاسؤألثىا رىأر
اشالبععلهاتخالللعياشاثثوعاوأاقناديلاءكلضيا11سطالسيتوارةابكأعىال
قىللنسالىثأتطراننىآلمأداللحرلقويئالجارةامااليوجدئلنلراللطفوارتةاىخهبميةالص11
أدةساكنتءرلءخررنالش01قءتا011االدةصلىقاالىاالطالةا
وبهبوررىسءا
كيلتىاالملوجمالوهاتهااهذقتيهاللمعصوماتلفتياشااأخالتحأطوالوقجطحصرهناإ

وأتغرجشالمراقصلمباتاأدخاالدفااشالرهافىمموؤثأمحالقاأزمحهـفىندالخياداوا

اضروناروشادهمنحققحدمنشاأصذنىوشواليربألينداءصنرالالوباالاس
فامجاسواسغرباالاالالمعدنذابءدلوأعلصخالالأدبلرحنهمفابحايهماءأ

ابجععونفسالالبئاإمجممرمامأخمسالقىممقالمعشالغاخمذهاعلىبنفدثوكأليناباوإيئ
ظااا1001ءلمتااالهاشزاطااال اؤالدماالباجمعهمالصتبللمرصىلمهلمجوهحرا



كشغرابلدهنقواساموجمنألبسوضرفهمحهاصاجههوأصواأيلعبن9بعدبوشمبهنيلههم
ويعتاضونتعبهميقبدرالمحدنهذامنحدواعولاطيلألنسحأللمفونيخساأشأواحلى

الفراعاوليالىقصرالمرافىمناظرالجعيةكثرمنافرفيبرممسشئالحظمامنهنبساعةمهشقامحن
يتسارقهالتىالنخداالةملىخشاىتطانمامنبلممالكلديتافاعينادبنظراالفرالتدقيقا
يعشهافاشااالرثحامويتفايقرناتههمويتجبوشأصهمآباسويلعتاذالذيهتانهـالفها
االفهاملىشسالهااللتىالعييشفاشالكلماتااااتجعافااأمالماصاشالمعئنغلىمنافذافلوبا

اشاقاراأتإذسيةالفامالمرجايضصالاالسنانبيزمنتخرجلنىااليفاظادحقبوالعلىوتعاشو
ةبعيداحيونابابهذلمجولكنةوزونصكدركات1وجهابايهةيهوشجملتهاالافمئعدرمن

يظرحلىمجرثاقيقضئظهراطاذحالافهبالماتيدفبينايتكلمواكالتمنععنىمزيةالقوعئ
يونأفاشابنوالمنافالثذبوائىولالساأرعنسبهـاهذشلصقالسؤالالطنانهاللعينن
4وضحضباأالايهإنالوالدشواوالداواواواريهتءالعاالواايبينمكلإلونشيراددااتعشف

امغحيوشتطلعوانينامامنفلذيحصءالعدااوغرصقاالصدقاومحبةزالحاهاقوهياملا
ظباشاقىمالعيونانهباعةاألأناالنانطيعماليشأسياحمألفىءعاالط

دتوأسفذةاكافىءافهستكوضت5جانبالصيالشالقؤتاادكناداالىاماالضفيالوصلشا

اكاكصاحمااأصؤنحتيثاأخهاقطخحدوخالصالحاىقاتكاغكايدحهارأسا
هاتساالفاظياللادبثسىالشتانجيئستاالأذفكانتةسالضقربعبارةوشكلمالقال

خطبتهاسماعانتغلقاصوآنلغتاداالخارهمافاكآصوعنعناشأنتبعراربدالهىكايةصلا
نماهرمحبنهـةانحلرفواصءااالخالقمنايةلعاامالمةااتهـابمبهمالطأخمماايسأاباوآكةةالممل
فةلاامتظاشسطافىلؤغلتأنافقدأمالحهيمراخاداقالىاةعقوقدلىللدااطكقاكاحيلى

ياكروايمشأننجرديماباطراقوراللأربابافىااذافهـمواالبعضإنفشضاماىلنىا
سمممحترفتاامنطهاآتاهمعطقثواالىاوصولياسثضوني4بتعرهماهبافمااكتصوالابهذا
هاتهنامجرحمواقدجاهابكتقفاشالخاءاالماعناوهكاشورةاأهـارخكتهمن

بالبالشافاشاةاللذا

اإنلثرىالؤبةباريشناهؤكماوأيلعبامحبواةاحبهعلقاطبالجاتابستأ
اتدحاحصرةفاموصوفوالجمحروفياهاثليناالباالذهـلوالطصىالتظأهـيان

أبداثملفىفيىاتهيوااوجهابادالةأوكاكاراالؤالقلوسقبلوتضمهااالبصاروالتنهظرها

تهاسبقعصوحهافاخهالصوةالامزمالمسكاشالفةااأكلماشظاهرقماالصثرات11
الصواتواطلفتاموتحرقةكأشهجفوبمهشريئالطحنةاممثهانلفظنلدكانتولجلوصهها

رعهافوقيزسلاسودبصتامحطليمويدعنقهقمنتاقالمتمعارركانابانثيدضديا
لطانوهـتركألزرقاطلمافيتاشاالياأخهاتخياأعىلياشاذلحمنلمنعكىلضياعااكلنتف

احنهودخاالسجعنحشااصعالشيظهـرشايضاليالسجاالاخيومجمهاباظافخلول
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اجمبااليىورجمهذااكءفضانحامخةاصواالعاءالمضوالمداناععاضساالنلعامن
لهاوتياتالموصاآللتقضاا

لمففاتاانبيزمقصاكأناصوتكرننشىباى

دفيتافعزتتطريخهاوأمعنتاالشاجيعأنففدوقعتكلىبرمننظربكأفتكرانئ
المرآةالظرالىافىويشوقتاادتكونحصزقاىءيايقتههاأانكحينحهافقح

لجالمثاهدقافىآضثالجمتابصاةناالظتماالضومحدلتحفيقاجل

حابصمىالتىوالمثحهباطانهاقسعفرنالخاالفدراوأانحكيرناكرةتحأصلفا

جيالتأهنأنغسهنيعزنالخهنيتظاهرناألقااشلىاكبعمقثمساشولتاهذاكرةوضا
كرسحمالشأللألأصماوالجاالاناأكزانباغهـوفاتلقدشأنحنالوهنأ

يدىاهافهوبينلجااأؤيتممنصاتريهتناشابننلليدتايتهاأيمافانظرطموهمأعرشنىأ

الممورصهنافواجمننقاالممأذالصبلسفحلىبالستفىومحضقصغاهفئاانجمرهماالفداوا
أنمحرفنىأشتمورصتدعيدعبائقلغرورجمرالأشاالركأالولكنتلغروراعشودربماكشا

ممنأراأشكوممانالشالجلولنتصاناورخلغرابنايليىوأظفصورباليمونأنلعبداليهنا
رةعمسرلمالداونذالكوشكللىجلىمحوداضمهيدا

أعاالنهالولثكأجموعسجعمتناايهناالشهـجهاردجواباباترطملمالمكانتاأحرم
عاتراثشالقخلعلممااناامأكبرإلويهرعظمةورهرفعبدأشينبضبسرصاذاكن
يهااايلمواامارلممانممزصاذالتءبكأ

بشونفىاهمالئللدابهنيرتعيهالومظاهرجمزههوهفهمقجلنمىأشاوشحينالمرفاالثم
حمفلاالىوسناخالذاخفضاكوالخشيامدثحلةاتالكىاتركالغراكلىصصؤأنغمههو
وسنارعوستهنهيفأأناليلزسانحننناواؤجاللوضعلتجلتاهدعظرقاالعلىالمحاورفعناها

هاخبهللتىاهرالمحلروااالااءلطبمرواادأخخظراعينكاواالمحاالوجاثوطتنصعدوثأن

رىمعرفقأسرالىوصولماهحقأتارلمجواعنعبزونابمماالشحايالناتقولألستءطااانا

لقدكنيرابلىبنذغإنمأتمللمغاهوأهاءألأذفمنالتىلسهويتااالجماامحؤاللماذا
رولغراطةفىذذاكاوكاالمجالظنكداثاتللثألىارصولالىأصاسوفقاسنازهـالمظانااختر

يهبلىاالمنعلرفىالصعورصللمنواالمسواالجهـيأللجهدبدخابهداأنزالقنداأوكنصكل
لتهدلدتخاطبافاؤكلعناعتماكليالمياآرتنائورقعابلعلواذاكصافهمنامؤدهطنامنذاشمترا

زافاتعنووانخللمتملحدوأاهذانأعلىداتحعدوأأنينغبرإنوبهمالجالفابالثلهقا
منبترشأخذاالمذااحتىبالموشماغرينزصأاواأنيغحيتمنأدنحودوافاماالفضا

ضرورااغمناذأفايمنرجوعالمدهئتأحبرناعلىلحاالنثاساضناورأيخاها
لحسنةالشالقانوىمنأنبهوسنعركيجبيمرةاذصاحبأعلىلمحوابقلشلقدنطاتجا

لخطله3لهصرفكرموتاأكسشوننلنفايخاوجماأناالأشاشناناذاليختلاسعوالعمال
أوأنيسرلمجردلنظراادنلئهدالراينينلىاأنيأىحبينهلالمابهيننبككيااووحداطعظت



اصهذئفسىقمروضباطالمجرونحدابرسكونلكعااولمعاامانىطعااالينقطمن
االيرليالسر

نينهاشووحداعينيظمةنيكينلتنشوأيخاوجتطرهاالنسانكيفماأشاالجر

عذالصقريهنيهأصىديفالابايعتقدونلنحاصداذاكثرأأنتعلبنأصتولكئ
شةعدايا

فىكنبراكرتاأنافقايةمحأللةادال4اروالنيقمستندفافىالدالمسائلأنالمعلوماشمنفا
تهستااعرعتقدفلظالوالحكترالجلداعغيقهالشأغكنتنليالمااةمسئ
سينالربامذهباعلىقكونأنيقتضىذنقال

اتغاهوايفمااعنداتنلثفامحامكماتدآزسيقجمعفاننقرضالذهبهـقدا11ذيالشاتقا
عخقطالواافسابمثاامليىفلاساليلوكه

كتقاداكةاكامفىلتليفليمىالةثلمتعلقمجالتصصطلنصاالمنحاالثرياليخلاانقلت

لوصعدباعصروالوبعدهىحضزميرناعيبعدظهرتاتنديفقدسئلقالمعقورأمااعلىالينطبئبثئ

فالسترفراقىوحمقالشاسنداشلالالنعبيراتبهضمنوماهناكايثبشناقولالفاجيلا
موراتماشصااناجمخلىليأوتحرماتغييرعيطأأننكأالدلموظالكابلتصرايلسوا

أنلمحتملافيخنمختاغافاكيزاذالطكببادكهـلأيقغةهـتالفانهـميياشاأنحعليم

دياالالم4علىدناجمصحضؤعجاناالذهمالضتىفىمحموظاميختىسمنكابهنوتشما
يةلحطرنامحالناجلاةياالالتإشاايىكنناشاطنحاذهاتظهرابقىدرجمحالالمالا

منشائقسخهابعدقخدفانماحرىاعداسيناظتزيدعنوالىالشكتبتالجيلاالفلذفاوعلى

االبىدعالجيلالالههامنجهاتكثيرةوفىلبااقوقىكأرمهافالقىلالماعاحهيمىفاصيددجملو
لمحائثثسنةلتصيلنحراالنيطبيعيةكحورااالخروهذاساالبحضضهاياقضصاتكةمبا

حفيدااصاخالشكلاالقدارمالسنيناالهذاخالاقيققطافىاوفوموفاطىتكلت
ةلتوراضماقهالافا

لجهههسذمافنامجددطغظاكتبتمثنثمركناحينامنفقدأحرقتقدةلتوالأشااليخدقات
كىليلبعفاوشبعضلسنهمنهايخاقمقنالثالاياأيبينودواصكبرينإلتادسمتصال

فيهقضلتااعرويمنتطاالنكدمحرفةأخهاعطا
ةوالأليتهانحالتىاتفاللمناااضماهىقا

ليهاسرتحاوأبقمئمقرنكجماريةكادلتفشاواافلخذللثامهقشاساجدلفيهانئشهثخا
اليهاودفهالمطلوبةلمحفظظتباجالريترلىاسعاافطاوعلىلموضعكلهلحاطاتانيبالمحغظةان

كوفلتلماداالحديشعففخافاستأ
الىالالاعليهاشزحطوافىعلمالالادمضلقةمنمرتلتىشالمدقااناقضايالشاكا

الصةشقربموجما13633يةيهيااششقاجموجباسنو6561يةجمرانسمتاابثقتضى
لحيفيقاكيخعذراجدشتالشفاخاوااتنافضراهناشولماكنشوا7031يةلسامرا

بايغاتهائةاالطلسالمممنعينأيضايظهرأشطعليعالثالثاوبموججالنغلنسغيرهانما
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إللالاعليهدمادفاةلسالثحينممليميفيكالانيهوشفحاساهيمبمامجروامن
أيضانجةليعالنضامعبةينفقالعبراوافاالمؤرحينباتفادوثباطللروهناهسامنسنة33م

نينالوواننتبنلكاكانبعدبهائةبةابانقاساحووالدخفضجنالئالنقكذ
يخلعبهااشضتااضىبمةسنة393ىلوعايماهيمبادوالدتاشااطؤاالرقمناانسن

يحظعئىاخالتوهذايةاساميامجبالنة138سبةاليؤالةلنئوبا3301و

ئثنشبالطيفابالوليمامبرفاكنشوالدءلعبرلهسشقاببايظهرأنأعكوممانقد
انةالتكوينساتاصلباساابقالنلحنشنألاممرطفدجاكؤلهنتلةواننتبؤصعين

حيخلرناةهمابهأتيهوشالعلؤطاشننذويلزبعداسنةنثائضخسبنقدعاسنىلالماعليطش
لساعسيةادالحشقاليؤاليخةاالمفربهدعرموهؤاباطالبانناقمنمالنامنقواظسنوصضرة

ينوابتسعائةسوفاةالودكانشاانمابباهيموالدتحضؤاالنبانهطتكأي
وجودامقلىالمسضيلامنسنتولمماكاثنتيؤصعنثقوامسحاالئانيشسنفوبثوجبوعثصر

ثكالالاليحشكرفاهدالمتحلقالنريفهاقوالاإتآكانتلتهاكوفمىلتناا

كارصقلهاعلبهأشتطرأونيهممنكهـعجممااقرآشقحرصلاانعمأنئاجلأامالمالتقا
واطكمافالعقلرينيقكااناعقاثدمحلىشيأواافييعندنالمجتهدينافانهذاوعالوقكلىقلشيوكذلذ

اعجمهممقثلةاساتفاشأاخثاناأماحمزاشاسلىناءبىتارشانيخنارنحن

الذينءاامناممنيرالجكنالحإناطكقوهزندلعقلواثسديخكماليقةافىفالت
مشكلهاوالىاالبضاحدذههـسطةلبلوبولقدقبوالوالتدينالدينلننيشمنلفاصؤتم

والاالمنكئياافههأننتهاالحننعدنافىخالمرسايناوذالحلمكحصترلإشلا

اوأاصاحاغمويفلمخةلنصرالمحاشالافدرعئواالخوررنجةالثكااوألقوابانفسههفى
كناالاكنيرثفىالسهحلةلدبمزعلوحميالالىاينلىامنأرعوةدمنفقدتمثنوونجدمجماصبم

نقدنهمشانالأأمايلوبناأنحألمروأالذاطىيهراةاالانيهاوقهدواعالق

دينكمققانقوشاطاتمايمحمهـقبولهمحااللخلىءالحكاتدسبهوممهواتموانطبافمكاطافقلى
منموتقيههسداشوجهفوراملنااعلقمسثلقواهناكمولكنعليامطعنوتهصي4المر

لنينالمجبينامئلنسلواراعلىااصدجدافانمنلنساانلجاساةمثهىحنمأال

نونفيئافللئاكرعددفالصجنثاافيمتكئبمويلملتستهأليرضواايقوعدهـاطواأل
لمينيهنلهمدعن

لشعوراسكالنريعقاالجابقاقلانقلشلقدببنشك

نبلكاعلىواأجرمسارصامئكهماليرضمينهوهذاافا

كلتقاداالسالكرنجاانملىتكبينهاوئساالديهنداعمنيرهاالنزشعولنىالمرأةنللنما

أىالقفيتبناكانبنبعحوبسلمافالنحمىىالليالمالقعلكبولؤانمتعايقامدا
يامكلصالظييةايميشاةبعضلمسماكللىانمكلياكضوالشرطكننههصمديخومنوو

عهانحنهىااالمواحهىلمعاصقكباوالنضاوقنلنمؤمابماقاطبهاأصلنىالفروصقارهى



اصذابالضناشاونيسعوسالفونونممناآموالمجتنبرشنيباالجمتئيشأمىالزيىن

رقدبمواششامثذفاضنثشاللهاوالنميمالمبنقاايةخالناذيناافلفهممعولكئ
المهمافوعنلهاستالشالملوشثجتاجىندااتمرالبدابينواليدخلجننهكيدخلهمنموما

ينالعبالتتطمالمجيياكءسااحالخيالىدطاناعلىيهنحجبروايسهاالضكلنمالدالى
ماازاوالمراواالستبةلتوااكنيسقفاذارغبالىابدخهللذهعبلىبهودؤشحرين

كفآخهاالماداأمادهلغبماهموخفاوهمأنبهئفينيسوابمجبرونعالىنشطقاطفناجوا
رأىااطررالمبييقوكحرااطافهاتفلناملاخفكروااداعاثبعدلضفلل

فاارلماقيجنبعضوضاالالبعمقخادفئهخهننبعضفاقارلفىكنوأماالألقى
رناعتذاننااآخرعلىانننابيكرانسيقوأحببنالةهىلقهوةاطلنخزاقرصتىبضؤاراتروس

امالطسظفوئثمظتبموتقىتنتلفيداءتلذاالشناقءدالرانقبهالبمعن

حهاواننصررهاأشباضبسروعخصماتماصعاقىعاهااكافتوليدهافاصوخهااكاسشمن
لممثدقوقلتادأيتفتأنافاماأماكأبهلهواكذالىوقاااهذحنللمنثدقفىعيشان

لصوقالمهموساايناصبهـذامحزالمؤئيأنثدفافمعن
نندهأاشماليحبأنفا

نجدراقلشثيأمن
لهسااتمشامالماديقوممفتمؤشللعابصوشريخمافيلطيفدتايننئحدنثلسيدةافأخذت

الصغاهاكسم

البهفعرالمراملىيرهـبئاطثىكلىمااارتجاجامننحصلبمالتىثعاأليستالماالمايتهانقلت
لعوتاهذا

ضماناطعهاوونخملخواعلىشامالااعفاسيلذالمرواذاأفتكرجصئالأاتفا
التفكرفىالىلناالطلىاتالالدصاحماوبعماهـدعيهءالبلذةاكااتسزكانتالمليام

ايمرقفقتهالماعلىخبىااكوناجزفحلىاهافماكاناطكيةلعلىصيشاهنيئالصدصوالمو
رثمالأضيابضفتكرافدأخذتفنىأالالعاليةانرولمجاطكةلعالمشنالمرأةاقههاذهن

لصؤالدصتىانيداأمحرهاونحىاأعرشمقدتصورمدتالاافضافىالقاصرشجتنمئعلى
ةئقاتنبهنىشرلممةاريقضدمىمجاانراوقغتنحغاأذ

لقدسالبردليي

أيقظتىيدشحىنىاأتاكأبننصازقيحكقالن

لصهتاسنفلملتزسشإصاحارأذصويطشعرشبالردفارشديشباكسامنذهنيهققدنىلتائا

كصتهدتوبهئظالمشيماككنتصئئاالنهتكطلدلبردأختمالمجباتدتقغتظننتئرا
انبارثتحقيقةشعر

هـدجهاجضاأكثرمىمندتتدبمولمالمضمالالكتءوأتينابغطافانعكقلتناطق
رشفافستاالالسثرهماالوعنقها



ليفثاتتلتفشزاشاوأخذتبكرانهارتنافهبشمنمحاوصعتعلىاسنيفظتفقدلماداماما

لتوأبقيننارصدنافقاجنضكنتايقاؤفأيقارقىغيرالجافمثهطل11
مفىالبركأنملييبةأخرنمالحاالكاهماتينمنغردوكأكنناكرشافتفزنمنرهنصدوختالتد

لرقادمجالتاطاالوقدتذكزالأحدانحدهماليريدونقالينواالتاالآتعنيمونوأحديرضى
الموتطشلطالخضهاشطتناقيقاالوشوفىاوانأ

حجاكانتااليلةهاتهأياهادلتىاصقلاالموالهـونومأنيهوشفاالملثامأيتهاهاتقا
يذيشارااتوحكلوالفىممصفثرداماأ

زالقدجلنايميشنماكانكامناماززكالموتنئراحوافابتمدفلكلماتأماهذما

نغظأفىششأشنهربابأفىغبعكوافلموتشاااليلقراتلذرناوصوهـتلنهختا
ذاشوشتنسياأاللحابالشايمولنهلناكفحاليلةاتالفىناكنيرافقدتمنليامقرث

كاأوالدافانأنممثىالحقيقةلمجزنافرأصنابعينلبالمحوظهرلدطاالخالقظمةءلناأيماقدبلتارقت
عبهناختحرفيصاتناسنجانفتشحفرفيقاعحيثامنيبمابهنارهيهااآلجماكنهذاااال

اكاهمنفصرناششديدازأنيرااالفتلفشغظأتىزدالترلأنفىعةاااددخلناجمأل
ؤقثتلمادامشااصهـرااركلكللىالجاقفاالفشيههابالمبرثاأكناالاتالثوفىتتهاثمنوتنتفض
لحصصفالقاتومذاقبوا

السبدقلقأيتهاتهاصمنمفاجمؤكيأأنلماالميتهاافىغبيىلفاصاىاسمنفىممنجادنضا
منهجلىايؤوأرجوأنشكرلوأرغبباالأ

هنيهخنسجرقوبعلحرااضعاوثتالمطلوسفشربناأمثاعاأقمباصتىدقائقفالضبععلىوماص
رباقحا01ستدعاشلمافرامورفهبممافئليبعاثدقاشمدذاباالاتلارتت
منهلأتخهيئتهاوعصاتطهبربعااقواكاناويالتهااصعدأشيامآوصلمادااأما

ثمءالمعصعهتهاشونذهبتمموأحدقننلهلمامجىالولبمركوارائاتحمنتمكنالجلةثحهش
قالتبخحدهاحتهاشعبنوبهاوأخذمهلوارتدتقدااكلفافيابتهيئةااداافىالنبا

فهاباقدعدوهى

غااسياحقاامنلمشمداانوييهئليلىاهاتلمعروفامنأولينيىيماللححزشكماأغركننىا
صدأحمالارقيشالىإلةءنىوفقرمماهـالىغاالصياهـفةفىهبنصاهدماهؤصلهـدقمالم

صرفشالذلوالهابىقاهاوأفثرهاوحاتريهوعلفىءاظلعادانأخمرآثداكشمنمكلش
حملشكلليهااللىلتىاالمعلىماتانقاطأفوليخىانفقاشواأفصفىواوقتاطويألالبيلهذا

ليألقأنامذببذاذماوقفليمالذالمجعلعلماؤازصثيائن7شالا
حةادكضمامخميفالمثقاذاتسنشبيلصالكهمعندملتزملضاكرامشاألهفم

أسكنابذالحظولااريهررهذبافبيةالغاسهلاوهذكلالمااخعشكحدالدءاشرشكاالصرم

فالشمأقتهلذوإعلطااصننكاهاتظيركوفاضلدثقللةالشكالناكأمنكثرافةادم
وجيزقكللىمالمذقاتحصياحمبمبرقداماوهاقهالألاهاففىاأناخينيالىلقلببتصاتنسكما



ثكرىالماثاأيتهابثكلمفألحمعالكلليمامنأغكنقكتبعتهسأطاليككاككئيرةصعممات
لحقيئاقنافاوأعلن

دهلمحماشاماانافيانحاالبكالتجاعالليلفوأشاأشهانهكسيبئاالمللىقالت
جملتهاوزهبنىخكلتىثميرةلعبارتاذمالتقا

افىخانريهارتتدشلمهكاقالتءالذحغيقتحلىاداعهـابئصاأعرفنخالعدانضران

وقدعكالنتهبااحتىخذمنهاالمنئقوأفتكرجمادنشايخليقالصابذكرىاهزأزاالظىقلبى
كلبسيكرنآاذافرسهاحتهافالتخهاستضعكباشسياجمقوالعرابردأخهاذهبشللتقوا

ااهااللتويخوبااحقوهتهلقااكاامحتغائوهذجمعاالحقا

لثالنةارةلمحاوا

خراععنىلئنااموحيابينفهيمنولمطاوالننااالطايةنوارأوايارايمعان
فذكيةاماخرنتثحرسبثاالنكطشثاااهزمثللثتامنئىثاأخضمىوبىثهالصفحرامنأقل
ونشوحمنشوالبتااحدكعنهرفامنهوكنحالسقمباححكةلىارهـالعتأرواعارضا

وصفاسنيأنىاتهأستغفرالمكااتاكأايةاهطرائحرواااطفأمنهالغرفضفتوحقيدخلا
فىبعفهمكدالوسروراالناسلبحضقدوجبلتىالمسكائحىرامخقوببنقلذاالبفننانلشيلوا

وفىالجنينهأرضغزءالنىكانتثؤامناباثلواحميناواوردوالغزلأشرإئحقاص

دأزهارهالغرفةفذانريبمىكانخرلتىراالناواخودالرواحانعشأريممهاخهايتضوعادجد
صمخةهذاناسلمالمسئومعتحتمحكانشقشبنتمرهاكيةاكعارهاتهكلاجمياصقااععةاا

نجهدااالجنسئحةادإنصتىيواالعلىلينهائابهةتملميمنةاالخرىعنكلشنلفقدفصي
وفىؤواعاكأساحئوهثايقايضالواالحمرالصغرواابينأشكلهختالنتختلفباص
اكالجادلطرساالمذكوزاليوصبافىنتفبلالبالأماهاماالعلىتدسيةاكروشحيهذ

لنييطارحالعلثىالةبقمايخلالمطرخهاوؤشدثباصاصدالقلالهقىقصقؤحرثتضيدائ11

نكارالشانملشاراعنقافىباظهرتجاالنينلنمذااصتىلحبعالشامعمتغ

شدبمبستالمنشزماراالسبهاومناظابللباللماالمشهكقواصواالزهاالاواعرأنقوليفاوج
لنظرواحلساستالمزخهاتترك

ورنمامجباصمنصوتاثبهاالطخفذقيحالسةلعابرضاذنشوصفهكاشالملتفدو

يةالنكليزلغتااتحسنالسيدففاخاهذثماخانمهماتدعاصاحدابالحليبوكتنقهوقال

بصعوبقوقكتبولكنبمموتءبطاالخمقولكنهذأضهاتفهماالفرنسيقضزهرشقليالمن
الغةببنضلعهاقىاطمراوافهامةيهرهاالنعبجكنبهامنككنالركيضوجال

ففضمتعلدولمحاطزفاؤالتىصجمهاصشمنتكاممنالزكيةاللغقاسزياثقكناالفكلنر
أخالقمناليدخريبةتحهـاتهلوأوكافتصاالتقاننحافأتيةغقاالنكليزامنذالصغرعنها

صةغجاممنةائباتنتسترهتكنفكلالحيهىفماالخالقكياجتتأكااالنكزاذأنطتر



هرةظافابهايتهاوكلشمنطووصننبتهاصفانننيعلىولماكنتلمحاالزيااونميللعزلةالنا
دأشنأذاتمضمنهاواالىلمحرمارزكرهاعرعقسأنىارتلشلهاينهابعتالمحراظهواللنللعيان

هذاحماحنيأصالذكمنثماعتامقأنهذاجةرصتموجابشمسق1ؤلثفلبشطلبى
باعننماللشجرسااهاتهذكرهاعلىآتىأنتحجمهااكأيفقالطرعاامماأشأسأثلىلنصرا

وفباقاثمبالؤهازيزأوأعرعهاأذأناليمننقفبانلىاونىاالمحبئحسبينعاصانال
ستقدالاببالنألتمعححمىاكينسنكأالثيألمحقليوشفالالةأطحنتحكللىبؤكأافف
فىلوشوأفنسدافاصلوافىاهذلحالاأضطردأالاددابهسةأءلى

أخهالىمفوكلبةتكلماوقرالركيةاامتهاتحسنكتظنمانصيقفكفالناارنيققاوأ

ممنشغبهدالنااوقوشكلنقدبفهامحالادرجنهاوهذافوقمحينبعيوتحبتدلت

نجةمحدقكرمراالآيعساأيضاميامموممنتألامنظاييهنااأاياعلدوجتطلذاعننتقدمفلم
ابفاكنتضطرعندأالالزإلمااتكرصبلئهاالفةمداخقماافخودودوسوئرتاشفا

حهارأوقااشسطرزوأيآابقحبأالكتاهافىأشتبهارصنهيرهالفراحاوجعياترالافىا

لغرفةؤلمجاممابفااللزببسيطعبارقحكنيتركيقوالبسةاللزكيترهذماايلبسةانشفلبسف

هذعليتمهاالثشكلؤباللايأنإمعممنذااماهـفمعميقةيكنالئوساناذاأشك
كتعىهاديأنصبناثؤالمالزكيقئالىشميهلنالسيدةأوجلقالفوليالصورة

صبهيالنراالبةعبمولمحاومحوال

يدؤسجعلافىجاممالنهافداظرتااصرشذاكواكيرقالمالصاييدةوعمت
بهماالحاجةستءالثتاالمحفصليارفافانويكلرة53طفهاأصماالفراحللذهالمجبمالى

ؤبصدشاشتلبساصهلىنالعئلمذكوركفالااليحمللنلالولساينخريذاشاآؤبعللىا
صرحتيروفدالتغرنحمنابسببماطرأاالمسكليهاامالثمتنعاتلبهلناسنقالماضيفاا

غيرهامنثترامثسعارفىماغالمنكورلمذلشااتنيابضجرهاوكدرهاشليدةهذما

اقدأصبىأالوللتغيرالزىشونظراشلبربئالريماعشفواعشااهاأجاشاالزابذاكرةط
الهمالويقامناطراالعا

التىنمدةأشاالذكورنيايبماأسببكدرهاوىقىصنشايسيدةو
ليدةهـباشتالشماأوذهاالسحفادفصرحشبااوالايفافىارداتالثإلمقدأدشبههافىاتكركات

صالميدةئالتاليدننسياخهابرتىالمباصئتاالححىتعقبؤلثوالكدرثمتاشاكن
أشأجدهنفهليمنىعلىالباتدضامجيشالشدازثدشثنافداالسنفالماضبةنيسنىا

هنمهجمألفقطللوشوجباكاعابسيطلهيوضفتفانثئوعلىميعلقصلالاملشاجنس
فهساشاطامنبللحلرجهقا

الصاأثظفلهنمنضكتحملىييأننلشلةقالما
اهاولمذاصفالت

كيلزملمداعليكينبقلمضريبنينئذاالجلالثنلىاتحالهلشرفا



اكرابهذاءناملبىاطاشاالا

ارقاتذاكفىاأفكأشادعنكأخنىفالءنفئناتحعلبئلتىأنانماوا7ممدذانىكدافماللت
لطعاذستغئافاليهالمجالناعلىثجلاسيطرلرأيتمأنهاذاولكننى

أصولمقتمىعلىاالفراحونقكتأنخبيئغاتعنببهاتقوليانحمطاضالسيدةفقا
ىاا

بالىوأطبصخهألختصنعلحياطةالىاامحاشاؤباتخذأعغأنأردنمامتىاسواأفمدذالاخالتا
النوبوعنداطاجفأكنجهذازمآض
تصنهـسنبمغفابهتىايهونلئعبافابطالزىفاذاقالت

بدلجدالزالىاأنهألأطاحهماطقيااظأنارىضاافا
فىلنظراوبالعرنينبخؤلوثراالاهاتهحكلىأنمقتانىبركأضغاشواذسأعغرصقالاتفا

لعاطلايتهاثاانخرومعياخطثنافرعأوسنةدنهسايحتاجأعجكسأرالناتغيا
شويلزممخةثالثليراافىليرةنسفنهومناكاشاذالعغنصدوأتلابعأشيمافصحال

أفبفتاذغرناواوخسينسبهائةرعالذانمنغرشبلغنجمسينفاناكشالنداعيمشراكالهنعشرذرا
ضيفأنالبحدياطةاانفاليرتؤخمشءنالثالمجوحليراتكىنالاجماطتوهىأجرتاابا
عشرتلبرةكمىاخفققتحالطمفةازللابعضأنفصخلىخهااةتينامنأقلهالفددلىا

فازاصتذهجمررشأقيشاشاابسأمخفا

اأيشفامحزا4اتذأالولىليرفالثيزواس9اكلنماتقوااذننالسيدةاتقا

اليخاةبوساضلسناقا

تنفشمزىاىاهمالدوكأتأسالبداشوخاجمونأنحبهبأقولالنةدفااليى
وعلىالطاندواارانمنذماثلماشارصهالتعرشمسبتىاالالموااتاصأاواالا

ليرئالثينواسنانصففىىلؤكهاتكلرملةالخماتدنعاىاملقا

ثمأيضابكأفىاكهـوألتانتيطيناقاشانالبسأنهليمشااجملاامى5اليدقالت

قاشامئيترارنحافماشؤبلكلىاوقتالالحاضرفانىءضرراالذإلأتيشبنيمنعلشلهالفدقا
تعنقتصوقدائدبيطاالزضفتيموالزجعكوايخبيرالوااللجاافىاقمإلالبضيوثجتاجا
سيعهامرغبمقنئيشامجابرلنقاالمنيشفطعقشترثطبواالعذقايميفوشراذاكالها

نلهاماوبماشيابمثلهاكنهاأخسرمنال

العامئعزلمعونينصةياقالت

رتغفككتسبشبايثوساووكنعوبثنلأنبمفتيحلىاعلىانميجبأقولالأناضهـهااها
لةلشرواالصزوللدفشضىالزما

يريخمنهريباأنغحمساتراالوانلواسضنفردقفبكنيرااشنالنليدهشصفقلشاليدة
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فاسلكثالمزبهىالفريافااأثماخيايباونبتلينىاعورضصاتحسبيمتانقأكثتنلاللطنبة
ضاوزالهاذطالنلصةعضتاظااومميمشودإلربمروبغدالثاابدألجنارالبليرتين

كأفالبعالطرزاالفرنيعلىشالهأمنتاعخااليمنعساقلثىانكونغرئايناظكنه
نيهونإتيقجبدكاثمنهاعادفعتذماعثونوؤبيننمكلذفانمكبارمكنلنزااقاشهذا

منهاعفدمثرمحاأمكنماريراأكنقأصوبااكلنيمناذاالنفكروسزووكشاعاكن

اديمذييوويغلهفياكننلهشبشثأاذأأنهرهمطأخركالةالقاشناعقكرشامحفرينكنفلبا
الولىتمااصا

ايزأزكنهواحدفلويمننسكهاعلىأقنتناغيرانالجرمصفقالشالسبدة

لزقتالفرنجيةاثغثةافىرنجةنفاحةوقنقاناإشكلنالسبدقوبتهااالنمااافلشا

محوانشأضأوحبهاداثنارةلحفاأحقخامعشأنفىىأشالصاهـادئشفعاليضاأيماأقئتنا

طنقغثقئقاامننافالوشاانناطلبناأشنقوللنااذالحكقيةثقاالصوهتهاضالباابهاتم

ناالجيحةاهااالمحروساالالقدجإقشالحانرأصمذثاشاومعلىمعاضكل

الأررىروبافيوبالىامحمنناهثالوهذماخاكزكايلزأوغيرفشوهىشخلىواكاالطالس
كوانهمقايداهماطرمنانايمهويروشالنمعليرضوشرفئاالنرانشأتهننمرنحننا

فىايينالرواجلعنألفريخيااسبرالمساكتيهامانتولصجكوابتداالمياهذابعيبحزحكلل
الطالقابهاعلىالمجتسمخنلماهداساليفىءباادأروثرلثقهافاإذأشنهاأكتاوسفرتنا

يلوتالنانكئكماىابقاالاهانهوأكنالفرجيةاابااليعفىكتساالاانناهضطروشائم
ضاليقمهاالدبالنتمفاالوالثرسوالجوا

بصهلالتانحمايعادللالثالامحندالهـنأليىنقالشاليدة

بتبنللتاعيمنمأشفضىقيرلغالئيحنهـيافااعنالنغىسبةخلاثقةايدانفقلخها
زدادتامخاتيمفاكافاسشبهيخافاقااالقأماجماوهلمويغلهؤباةهحينمبارهـ

تااشذاسكغىاشالبليةاااللجسشااترينسفانكالحالجعاهنالىانظرصاالولاخوقش
اعإكافةااالكةألفرجميئامنهابأصنلغايةنظفراووطأدلباتتقواليهنانكها
علىآحمرثكنىاالباتتقوالالليليقلهامنابمتىأانكنةليدفالما

لموقالطا

مششسانةأفواالاالبغيرموأثمشفحهأنالعسارئاالناشنيمحبهبشذاقللها

رلوالننبذهاظهاثعبفاصوأنيكمنانهأرياممنغاماورنيألالمتحاأنفسنامن

أيفااخاثاتمأواكيراأشيشافادنافانصدفناتحاسيدةقا

الهنكايهامحومبقوثااجةشاحلىورباجمزقاهـناتواردادبالثتستهبافيخوااادأحلقاصلها

وجتالحيرةكئيرقبداوااالقشاهذهلةالمودناخكنكاخخرااالسااللأشيأردنااذا
تلد01
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اصسالعؤبىمانفهاعلىاقاييرعئربالخساذنحزعاشاشترىصلضانسيدت
لرمحهاعلىلمفبققاناوطنياوأغيطهللسنقا

كلتررانطزاشتخيطيمكلىامنلماعاانلسيداتماقا
ووافانلمباوؤبمالغرفةوبمايحشاللدتلبسينماوباأمثلطرزتعنينأىاتحاالقا
زشندطرعنطأيقالالحابسحىنهالما

يهنالانهبمعىلغرفابهاكاليكتىولمجثشاميرلغرفةؤبانناليدةاقا
النانلكليهيدنالصباحيمتسبهوبماوحتهدماعلىالمزحصلأاقصدمنهوالنااااالطهوربه

همامضشماأدابىنأنالميهكننافأمانحنلغززلمجائعكنهأمحاباحلفامرتاط

الوقاتاجمعفىحةالاعلىلححولا

لةلسيايتهاوأنمأزطهاف4لالفرخالزلاداتجهايميلصلسيدةإنحالشلهاض

االفرفيدارىاأحياأحمجانىشينزطراكرأكأالأنافلوأماتغعايناشصكذااارىالى
تنالنلذالنعرضثاعاعننخرجلمخاإنمبهوولقدقلتنضىليهاكمللترصحسبمالطرنمااالساوأ

صآخرزىبعنصجبأنيهولنالشوفرفيالالطرنمالىءأسنكتىأرثناهتىأنهعلىزأقسنا
أفوالصةشالموقصوصقثاننماايموةانلصساناحرأنبهياشوثحثكالفرالئكالبناال

أفداللرمجيشااليلىلتغاباقكجهفاكمنحدابمذهبأنالخمتاليصبحليهحقالمحاوأرجوأن
آنهذشالزكقابالعاداممبهيةالفرلبسقاالادفىاتلتىائدلفوااأردبضوالافهافقيبدنفسى

فيالالبناثدقأخصهامنعبراقتيامقدأالزالينكرأشا

نىانسحاالنشعلىنكونفبيناصاليقرعلىفالتكنبراتختلفءأخاالزإلنفالخاليدض

بيطةتكونجأنللناماوعذشخغرجيخاقواطعلىتكوقضسةلجنازآخروطرلىخقلشاناا

لتبعأنمججليناأمانحنفقلمتكالدتكاالقداأفهـاازىأأيضاشقىتمهطلهـتاذتتغيهآخيرايقالغا
لأالقبذهاظهريكمناوقتاناكةصهاغيركمالتىسضاعاظلجبالتىثزإلماا

لتاعليناسيدخسننفتدخلتحاالاالفا

ماأشعورهنصنيسرلمخهناصىلوماكتسياشيالبةاليلننأللزماشأىاصفتياشآهـ
الخأطلمحلأعرساكن11كنكنخمثفالصكسالتامئأسفامكليهنوا

نسانمحابأتفتكرتكوناأفغللها
داحزاممرساغيرلمزكرشبهردافيهاذنماقصدتمماتلواذألثأنحمدالإلورسكلزالتقا

كفابطئيثالبمىكنضألمعلدكللتأكنألدغهنمامثل
باكأفىوتكلتكاصفطبئنمالفمانهلصليدةتحااقا

اشاللبوأوزحواساةفيعصاقنأربرابرااماالدكستةلرامنهومقانىلشنا
راصداعدكالمالتىكفتصنمتوحها

أنممافاتهمبذناصارمانحدفىصدرحويعوداامنتالنالنوبممفاهليذصاتحااقا

اسابقلعصرإرعاأدرنحاوكلنلزىااهذ

الرالمننور35



تهاسفلهكليكأأواكثيرابهفضيقاومنلمداتعفتومحاعفاءضمندالبرابملشاا
الماضىعمزدالعصرمئانجنيافانجينااشناكنلغتياشاا

ذككننايهنتجاباكمرابهفلأاقل

باوزفوقنايرضيهنهكىلعماآلثزدنجافااللتقا
كسيهنكنتعنمرجمفيغلناكتفلت

ينهاكصوعتبهنثئزعصافاكلفحاقواعلاتكئصوطونرلملةمافااشالمجونافالما

برةئقانثاهاليهفمنادياالباوكاسبعتأاكانمؤلفتمنصطوشأيئقا
مادمتننلريهقااالزإلمالىآلميالسيلنااأيتها000ابالداليدقنصليدةفالهـما
ثفاقصرى1لاتماةلزبهاكساماللمابففهاجلعمافهـاهاجملفعليكهالفاهذلىالميلشديدقا

كاغلجاالغرفدالصبالمجاكؤاصةلمراابسةالاجرمناكعن
لفائدةجهاواحمسىذالجلقوالزاسالزيهااالاشاشصةأرصالاشالسيدقافا

رأسدتهطالالماهذضلىوضعمن
مننتغيءالزإلأشاالثقدنببناساللمماتعثرضىأشاذشأرجوكصةيقلشا
المانىكانتثلبأشارمانيناالفرشبينأشاعلىأيامحندناجودةالمولحاانهشطحرثااداوقت

شتثوراتغجقالاماأسنةأرخمشأربحننكلقفىغيرمت
نلمحطالثيهكئاطلمننجفلبوشألجابناكالحأزمنتنافاشمكلنمالرعةنأئيهاشؤكاففتماجل

ةخدطالالعدألبسحقمتبق

نجانيانلألسأنحبهبرشيااشفاذفا
المحهـنأبألبتكلؤقلفايأ
التلممتلاالرلطشممغتتلبسهاوبيطيةلجلىاخؤتأللبهالباثلبسةاطؤاتلشوبدأن

ائوىالأعلفكييضايقويلبراصىالمثدفانههذاغملنعفئأاالناكأص11

االلبسيهنقلشا

فابلحمنكاليبئبلبسافانحاافا
ااذلبسيهافقشهـا

سنئيؤئرنهاتلأااتماناقا

الأأشتلبهئماصاسيدفولملشافتملشلها
مالىممضانالهسفالشا

عليهانافاالشلهماوجداذاقلتلها

ثظلالاةهاضيامنالمجملنىسعلواشزبايزعزتقلسيدشلشاقا
كامحبوباينماليبهظربليعرشذكحالهصاشالسيدةفقا

اهدالوؤذاكشبعقلمافامجسبغللشيباأالشافقا
الليبةبالمماحباتىكنبممدتمأفندكلألشالمثدفىعباتفرفطالممةنقاللسيد



ثان11اقالببهذمافايززالماناشأا
جهقزوايغدبقمنكترمههكلىفقلشاالها

رومنهلمقالمحلاأرينىافا

أننهدقراأعتحغصالسيدةفعتميلىالفقرقالمتعلققبللتداعباولماغرشاعقفأ
فالتا

اليالبسوانيلبنأطالمرينفطعحافقداستصولمجاراقرااليضعفلمايزإلعز
مدحتفقدفااظياطيئقيموعلىلحافولعلىولفقلثكفانذثرمىأيمؤلأنفاشيريناضلشلها

ينميالالتبسموأنشحيرتنجالاأنلنيؤلفعلهاحشكياأداذواافقلبسهعزكراالمرأةشامتفاكاأفند

تعودلندثماعلىلعرشميهااقطرأخذشهلوالزالاليدقوتبكيلاقلبيىلجارقعنانتهتوبعدأشا
صالسيدةلتخهافظشحرسيلىجهالتصم
جمنأنراأشتلبئنيتكنفىلهـألياأيحهاللسيصلكسلاماهنا

عركبينشمىتنتهىأنلنيابأنمأليمىأمنطيعننىاالصابهاككىجأنالفقلخاال
نضياذلفعنتفعلأنبالهاأرافافئثياجمهاسيدنكنتوألبىأاذهبىصتىلمحطرلتملطبقافقا
هاثيابهاألبمأنوالتحبهاكنسحهـيدلمقنصمةرلجاالشاالفقا
حتهاتعرشراالخهااممركطاذالتقكأنهامتعوحمجشاقا

أالعشماكنتوكئيراالبهـأعسؤفىآدثصحتيمااعنأشأتصهرضبايزيداليمكئفقلخلها

يبمؤداابدبسشمساعلقىاسعأظمىدسويطاالايدتأشالبندلممنتهـصافاعندبماوامناا
صيفئذقتعرضلمساعدفمومذوففوالعنىفدحتىمحراغباتكنرراذاابمناالمامصقلتلهن

ذلتمنثئلىحرضنالتصمنأ

لمدندقدكهـربطاأنتتطيمنهجملتقا

سقفالاهكامعغيشكهطتلنئاةادالواوالأضيقمعنةمسالولبمسه11امحنريماافقلت

لوميالنلتلمتداأسثلالنىتعيانتاوأخموضىفلدوضريرمخافعلللجهفامىصبطها

صنثلشمالشدحميرااولميلىالبهابمياو

تسرصمواالنالتىبتىبهنشمىصغرىمنذلنىانافاأماأيفاضغسكتسرنجضعركأنتقالت

شتيبأحنترتجشعرىفمارتيقتهاقطرلفنااذهلشفد
كلعيناذالفتاقهنمايهناافاذقالال

القمرقلهئالبناثوأوائكلتاملترطبماالىلجاالالنىالمسقةمنكنيمافسيننذأالقىاضالجمهاقا
كلاا3الهذ

صابهيشمئهياتفنلكلتداحسالثالالئعرصاصففمنيدىااخحارقيفقا

صنعنهمخسئافناأذشىاناتسرماتأخذهىلمحفرحالذهاسا

لمالظحمامااىنتتاخداتكونأنالىشعرىرتبهدأكنفاناجدشفلنحسنارفقالث
بمبثعهيرتبهكاكندأأأمحينافقل



نمتا
إسيدلمقصوداتمقلشفدثمؤدسرمجهلمنعرالمحبهعالملاطرشالتدفبا
لمجلةاهنماجبالشقا

اللمرغوسأماذاكاصحسجاشظرثأنيماعلباالستجيهمامانافقلت
قالتنمايممليااسيدهاوتطرتشعرهاصفذشالسيدة

تقانالقاشنماحركأنهال

طااللوظحلشبريقبادلألشاتلفونلكيبللقاحظرتنهاكنتقدتمشاضىيخأشزينتها
كليةفوجدشأنصحيشاليدةوبعداشلبستهاعدشالىنيابلبسالليظغرفةخرحجشالى

اتشها

لفترةشهـذمانلتعثعركزنيابئولبتفدأراكهـإجمباافن

رانحرطهوشصناديقشفزوحدتهمحفقلشاارحماكاهذأكلقدرأيشنناسيدةاقالت

أقديمارمنااتلمطحاحدكالامر

شأيتهالعمبوأدهذماثطردا1اظضلمفرباللنموبينفرالنهالفساالشأرىاأماهذقاقا
الععراكإزىوشاهدفىتعصاس

جبيعلمجترقستجلشاتقمديئألهافقاللت

ثزييبارىأفتظيرعصبتهاأقدرأصنعلفطالففانىاهذاصنلخثأصاذاكنتنلسدةاشافا
يرنئتحدياعزافانمأوقدادلدانيمونبينفرقإفيوسبزممهـإلسأإبادديمنروأناورلجدا

لقمبامنوشااسينالبطامنقايأيىجلكلندكصثىوصد
االننضبهداألعينفغلشاالبالكل

يكههاارسمارهواللمنمرقفهذاكلىمجمىىاشابلمحاعوثةارهورالموانفالخلبرم
شيأمنهاأبهعاننعماغةلميهنيعيقفاذا

صبةاللثكللفيهافصنشصميأكاندتملمارغضابارهوراعادتنموصحرجعتادالجنينةذلثاتفا

ذفاكاقههتنايادأأنناتشتتعصبشبهاوقدالرمشاالمرسومة
منفالمههـيةايمااأضوتلقابوالنمحمبفازنمبقالاتهكنجمباهصلسبدةاضاقا

النلذقلشبنصزشامتعاخهماكااسبماصكلغراشكلهاكلتأ
فاخهانةليداااكبيرفأشالسيدةققدطقائلباباهاكشرأالجوارىحدكأطانلذاالشاهون
عنبةلنبااضعاحملايالمجودتدنقاالخزثخاضااوفلذرأئالصبتاقرفعفرصصا

يأنىوضاطجننابمالمناخالقدقىاثهلدأعيوا

أجنبباتحواخهناتكتاونسيأتبناليفيداضأمسالنمبمالفتيتمااسأخبركنآبتهااكنىذاقد
لتركبةالباالزنستقبلهنانبرحوضا

ننماصناضامنككنأليهاالوسااكنوكضنالصبةناقعخظهروجمالسيدةذاكلفى

لقممنشللدلعمبفارقانموظهفهلجاساالاذللنفعلجثصجلمولكنبالنعاليقكففنةناحلىا



كنتثرلمجالمحظرمجالغرفشلمااننيسيلتااقهقهقبيضاضعلرافأخذفبيعناباخفام
قعةواهناهاصغيقتالفصفأاسباسالمتكنوااامهقهقسالتناضوضاتا

بعةالايبانئعقفرالفاخاسالبكنابارتدضأسعنالدفقالشا

اييمنهنالظهرسيكضرشبعدانانبأنشاقداامماجمىالىءساعشزمنمأيةكباقىفقلهـا

اساعنمعليحة
تمحرضقللنقلفوقدقتكئمخباالكتسامبألبتثركيقلمنلسيدةاجمشولماكقضثم
السيدةالمألتركيهابالقاامنزببنضرثفاصللسيدةفررداأانلفرورةا

للونينتالزهارالمماثلةرأساعصبشضمناعلىوبعدأشارتديخاحياوضحتصالضلىاص
زينتناتفوقصةالسيدينةأيشاشفاماكالمرآقرنامنلمايدىمماكنشصنعتهاالرابا

حمصهافظيبكلظهرتلبسشدزادمجنللنىكانتداالبنلذالشالمةعؤتصسناوجاالوتدا
حمرمنهألتركيةالجقاوالياخطاممااححللمندشااوقدتبيلىاتشايتثلنالبثنااليمون

فةوجعووبتاواطالنعرممايزلياارقهصالزهااشوضعكافرنجيةاللبسقاللأل

المثدشقلبىواكنصىشعركتفرقىالمظهرفعليانهذاأعلتكطاذاصآلشاليدة

الطعاموقشمناولةآنولضديلولعريستخرقوقناطوافرالمتدوايهنالجسسآىالهانملت
يهنثمستقياستعدادانكونهكللىلمنلسماناأرمحمقليناقاالتمااهايللتىعقاالاخمالكاص
تضاغرالىناعداملبعدالمائدقوالىاعوناجمغدالسنعداقدمعلىجميحاكأئقعضدفاكدو

يةصسناللكشهـذالثفلسيدةانمووجدتصحنالتمأناصفطلخاليدة

اشهاويلوقشطرمرلقدافغال

روجاظحغاوممعهلمئازوجهاقدسلبدنالقيسنافىالظمانصلسيدةالقا
كثيرالحياةحوبقفىااافزفازالضتلذالذااخهيعثلعابشاناحننالسيدةقالت

صاافنهافعئاهوفقدكشهأفلنفنرقكاريالانىفينهااماظاخله
حهمالهراصباس6قلشماحى

يزكهالخاالنهماقايفرجهاوهىكنيراسببتحوهوالقلنالاشئرجلالنصقلسيرةاقالت
اليتركهالميهوتموملتموهوكشيقوالالمامعاتضلتعداثنها

يبههاقلشفاذاهو

المحبةهنهأبهنليتهاصاضالسيدةقا

هوكذلحلثامرأقهذمالمعاطةيعلملافالفعطالخالقارحلانتاضاليقا
أتهاصشكلسيئتوثكلىشاثخالابذهذسلهظادمتوالقبلظاثهواا

البقاسهتجبرعلهلإمفانؤوجتمالتضصاضالسيدةقا

الممئنروابزكهانضماليرلجانافنكانخضهليههالمافاخهلنىاأجلنلدةفالشا
لمحكهاجعةمرالىالصااآخ

تلىأمكهـممنالقألوافاذانهيرادتارجالاغاهوراجعاشالطلوقفالشلها
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وأنتكنثدقاللمحكتغجعقالىكالطالؤتضطرااكبةالراكنشالمأقخشأمابرطمقوا

بمذارواجبعفحهماعنأنمئفمطيعوناليلمجيفاخهمعنماكلالعصنماقامنذمدتقوا

القزامجلكرسبعدوالنكدأعزشيصرتالشألاهنهاكشسيئلمرأفأأوالرجلغامجبراال
لطالققنظرمحلناوسيالفابندلطالاااللبعأحننحننناوا

زغبيانيههناكيلمخا

يطلقنقاثواشأنجاللنسايهنكاءاأنلمرأقبهعنىارجيوامساوأقببنصالااصأرغجأشيكفا
رجالجهلحندالمولمهوالآانجضلهنرجما

لشمافاتتمديذألتقافدنكلحهيهابستدكبقونطافذهادافلديرنجفىمنفقلشلها
لالمواجهانرومنرققلقازابشفباقمتىللرأناقلت

المماعششرانجققضحصأتشوليننالسيدةقالت

مافلتكدكيقتنأنطاالىاذهبىاقولىفىكنشفئالبيننااظلها
ممزاشرزيديذمناكراوصلسيدةاضاقا

لنوبازؤجهاتلبىادشزكضأأفيأزورففىخذمعهالؤبانأكيخندنرفافهانطالمأقفاشاقلتما
بضالمأبااعزشامحنبرقفىلملىيامطلشقاصدبأبعتتبتذوضرقا

غرحنيانتهمناىوأقأخرصوظبسهمياصنأزرتحظهاتسنعبرهؤباالكلذلتىلغفيرفاالمرأقااوأ
ضهصالىمايىته

صمححةاالصكاكعلىاالمىهذالؤيخقيهكغكيغنيدةااتحاقا

ونفيعخدلثمراؤجوشجنايزرواجاحينمظاهرأفاوجحفرطلشرفىشألأاتكنفشلنمأ
زتىأباابسزمقتطاقلمرأةاانهامفتخامنعاولة

اعمنفنمافاطامأصصنفعلاذايرنجمنهافهـطعااهنرجماعلىالجشرطنشاعلطأافىلتفا
التاأنقوليناكلتكنانما

بصونجئشزوطاويضحنفئؤجنمنىخزفانيرمناعقلاكيةنطااشنساأذفتمليفههعن

نىبطيرأنضعنيرخكزقكادفهأنمافىواكيففقطنطاماشاضصرفلذليسجهاجمو

رفىللمفزوبهاحلرباطشكبقىلمرأقمافاذاكشارالسراعلىوطاميسوببقى4كللما
وفلدبيك11نخرمحمنكالدقأيردضةالداالزكيمتقمنمواميرةأصجطاأخهادارقاذالنا

فرلضنمدبنثنتصيرناللققومفموفوتخهااسطتبراجهلشبروفىداأرمامتسفيرالمرأقتىشاا
ثرطاعلى

ايمنلىأواضرطابنوسوردوضعوعندناوحعداكلرممسلنهمصلدةقافا
الجاحةنلف

نطلقهناممثهراالألينفيلرادعديممفهنذظدنالعندفقووضعها
ونسامالعمثرةءانطاكيةينسانيعندناعقلسببأليقالخال
ولبسئهشئبشعيماشنهدالخارجمدنمئلاالشابكثيرالللكندالتىاللثياماقلشانما

وبا
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تاخذهالحذةلترفستىالترضروجاصانحدامنعندهنثايىلمجاعطححىناتبلزبابا
لمتدياتوائقرراالىاسالناعنهنمنعناافواجهنأمن

مبايعشكلنساكغهلمنعتةرجونلعشاشيتراصاالرعواأكزرصالكانلكلألاصعامخاهذاافا
لسبباهذاكزمنألكدرلحذتواا

ربعااجهمأزواشبلغحتىلهنزوتجلىقيرغنارقالضراشوهنامنصسرولماتإخهنيمنفتطت
نصفاسيقضكلثاة6مىنروجتمعلىجلرأخذادضفاذاأظكهىفىقللضركرشاكالنهال

ءاالاوهؤالبعرأادقابطتخفملراأخؤافابقبالنلشواامطانتنالنهضفرنارمقفاذاخلىا
كزمنالتأذنبالثربعةاولكئبهنباألوممذلتساظلىاخدمتهنضفلمكيناشيرغبنا

أربع
كألضرايقبلنمةظداالمججثبللدذقالشان

لىايخاتضطرالرتهسعهـللقباعاووناشوصيهوجمالحيرتطيرهناسيقأعندكاققهأيتها
أتلىتحاقراشحبهرفاوتسرلنعراعتصهجنديمهنستثقلعاجأذالالخاسوااتحميلها

رىرالاقعنعدلماونقاالانتت

ثؤهـقلولمجااضدصهناعادمنكابجبىاضراكأأيحاوااملهاواللنىامةهـاظهذهأريدأناقالت

ؤجزلنسابراااذارفيقتنااقاالفانهالححناهاواذذثدأيمالننظزنفسيدةشااقا
لنمأاغرللرجللةلىبمرشاأ

ححئهامعدشأشاكنةصأةاانتغقفقالهبصدالنحنثبمونفقرةممنأنقلاننىقلت
أفضلةأؤكأمديكرروصيضبضهأناااأنئكاإلسيدافغويليعاغامحبتهاالزوجهاعن

ةفبالوافقدكانشطالمرأةاوأمالعاالأسرقفاعلىلبيهاوااكاشارجلعنكاالنفصالشكللىالم

ءاليوبحيافكنبيتمالمهوماجدالىاجلرصمإكافاتفقياالالأحغيأهنالتعلمتظوا
عىوأخذخنسأعضانحرافمنىعلىوتجمحلشنافزاتطاابكلمقعنلحفعافيحوافغعلى

ثعاااشهزوارمبدادحادشكلظيمكاعليهرأكلاصقاالاخرايهنافهأجمابههارمأماهفئسببكد
افياالقاللرجلامنيلطوسكوتعقبهلمرأةامنلحاحكاىبعديانهعلىيقوىحدأظلىامهم

االتاوضعتنسامههولكناليطلقينكشارجاالنكلداالعلىوبقأنتاوجتىإلز
فىكتنالضكررطاكأفاأشبطلقنلنساشفصاعداالاأنميهوؤناليدقمنثعويط
هذاوكدرمنهمأقلفىحناروشنهىىتعالقابئءالنفصاداعرمالكنلاوظينمحبال

2فاقائفاطبتمتطلهـنيىصدنتأنلنكدووالقهرابالعصحلأفتكرماذاشفانىالااألقيلا
لكليةطلقثمباأقىضوالأالفاناببتمالولفبهرااهذعئ

سشبقائماأناعفمائلةليهاتغتشافاباهاضرعجلطلبارنصفساعةنلذعلىوبعداشمي

أشتغلنىاهمينشالتيتوأأفركاناأناهرلامنلعزيزقبقوالرحلافاطجهانربأنشمافقم
أنيشادالميتهاذامحالمناممنطأسسفاللتهءمحاصتنورغاالقياماللءادإافىالصصء ج

فقمتنندكصيمسورجليكانئلهخمقافأجاماهىأالقلأشأرتاعفيهيكاللمثتهاخأمخاسشال



نأسمطاقنانضفهاالتزدلحنتكااللمرأقفمالشدابتماغاوراهذصنيولآشربا
غبالمزما

أنأسوانىءساارطالوالبينقدوضحشبقدالمزاةالمئاناشهصلسيدةاللخا
منانكلتلنهك

لههانفاتيوابابرىماولنسحلةيهةاصنالقلتهكاتواعيأروماروبئاناافقلشلها
لراداشعاوصبراأفلنللساماننحكرأيسعناالا

أدنىالهـمجاامنكئيراكاتلامنشحبراوأمألأهنممىلساابينجدانمليىظشهـالفا

ءلنساامنجهالعظموأاجلدأفلمعرفر
شىنمألكزيةصالعتباسئيتقوالصدايتهاأالستثنلاقبيلننولكىلقوليبعاثأفكرمفلنم

النساليعيونماءلنساحهماللهلحرعنانمابطاقوناقينينالوراشاصىماالحرهكذاتمدد

ءلسهـاايرحطالواليبقونمبأالىاجهازلبناتههمصصعنهكنلكشايلوشالمهدرطلامحزكحنأ
بىسيدزودائاالأرىبانأريدالقالشرهفا

أشيوهالهمعندلعاشاحاادمجسنوابعوشأنيستلادانقلنعحت

اهاحتغاالوانتهاهاالىسترحماثائماالأهوجتحيالححولفأمظحاجلخطرللراتظفاقا
امهـاطاعلىمحولاذتلش

الهمىباسطتاشيخوننىالثأيئكوأقالت
لينفلمانا

عةلسااتلذأطلقممننىقالتا

يوتورحادامحنماهوالمرأقاأموالبلعالجلطيواواشكالأغايلقهممحديوفنافالخا
حتىجلامحمتدضكحتلمرأقاالشأثهـوالفذجللطالظكققانحملجقأنعندناألطماوأ

هضهامنثني

قادصنلضيوفأشاالىفانصرهنمتافىلثاابصنتتقىصنتااحدشاصؤاللثراوحيثذحمعا

تدياتنساسمهاتالثجينظواجملفىفرأبخاحللسااعلىالمطأللنافؤةاناووفمناعلىعليهاف
بألبسقبه

لبسيطةألبهاالحوتاملىلببضااهاتمالمطادانظر0001صلسيدةشااقا
نناضبفامنفللعلهن

لبابورشاتجاقدهنولكأراشفا

طيىوهذاافميصصهنارجلاباسالمنزالنظرىيباننايأتيننربماقليدةفالخا
اتممفردكضرنالالغن

فىآضمنلبسنشهةجيألخهنالرلولمترابابمنخلنفددهانمأصلسيدةلشافا
رأحبأشاظهفالشيأمجسبننالنموكيرألخهنالحاضغىلهباعلهنتدخلينىأنتجينفكي

بتالسيهونكذيصشاكسوقووعرفتمألطباكتيكأخزحلبستيطقفىبالممهئأ



14

ظهرلهلمارتداليلفرنجيقاالثواساالاؤبامنكطافعزفيصباللهافتفضلىلالزاسوأحسن
أطعهن

ءقدلراشزبىانمفقةبامواأفىافايطأشفرخياطةلمعكنامنهـلفالمألعزفي
ورجدأتطينوأنتكسعكيالتمأنيهندالالمدرولكئمشداصيانممفوحكاالضمند

فالتلجلالرماخرزخنفقاعمطريقعلىطهقلقكميمةنجاوأضرنينهخلثيعن

الحافشصالتىلظهورأمامضامننجلأننىدهـكايتلهكدقااضماتنامقابلةنؤجلفهللخهاهـك

مامهنأتظيرىفالخبىأشغيزريككئالعفنشالسيدهاقا

لجلةالبسهنأوسكلىعليهنضبقمالتمرخفلدوأفاالكيفيمنلتهااشاغالش
الكننبهسقمااأباباشارارناتاشاينولمحندشالماداماشالقيداشااقاأليغا

االاورغاذوكرمنأاففاطورنجكدألوآنعليناجبأنهالمعلومكيتومنبألبسضمجتسىأن

وجدأنهـتباوالناادالقاعنخلناشالماداكنتوجمعهاهذاهذرسوبيفاكنهزل
شرينبتالاوتبلغقبعلفاهناحىاأنمنظرهنفنامنؤدتبيننبعغمقرداجدخاحييناهئ

مايصشقراامينينقمالحاكسماطوللنسنقاقوامااممرممنؤةاسريهعنأوالنمنتوالعث
انألوكالبراثريهمنأوالهضسرةاخاسعهصانيتاشضدوالثالقالجلةضلبثاجضا

أكنرعرأنحدالاالالاأنوخاواطةمجهالالولىعاديةلنانقيفقااواتينصبيناشنقيا
لناساتحقنخلةيال1أشاكأالنبالعكسنانجياليمامحدأشمايراافىعستعدثقجداأر

ألضىأخفالترأاللطئساالاصشظاوذلذمماجمضعنامنحدواجهركلتفئأتاليمن

افوفينبفابقفلؤررقااصواضقرالاامئادالؤكنااسعامياالسودواالحاجبا
الجالكلخرمجباالنهيراسيخاشلواليردحابعفانانوحصامنراالوسطافييهـ

سىأقسلوممنتالتايروراشمحندفالنقولنسغيامازيالشوااارفيعطالااب
درجاخالجاللغتاقمأكئرحمندلوكنتايزيىعناالضهلؤالقعليمامما

نمنصاشمثنالامنليسالنوافجقراالصالىنالئبالنظراجالوعدمدهذمجماللفولأفاالجرم
ناليخرأنهوباكنراالهمايتيتقورغبتماالنميلهيخرالناسكلألمنإن
علىالاهلاقدبرأوتعالىلهجماقأطالنالذواقواالميالاألىبالنسبةكليرجيلدجملاهذالء
سبةقافقلحانهيثوحرتفعئلعينفاكاماجمكليشنيشالشاأ

شغيقتهاأفصرمىصاكاالومعكبراجالعنااليختلفأنجاالالمورةقاصغيرقجيانشارقايم
اشقدالتاومغاأنهماعيزخهايظهرناكزسالولمحاقامتهلورجوثايفباجحيزحكيرأش

هابباواشموديجهماطواروأهدالخضرالىامائلتينفرقاوينيشلصغيرقذااأنوهى

افككلفأودوشعررأسهاأوشعرهمالطووالقمرامتعسطاشبرسمواوصنعاصعتدالن
أحمزلىلكبرمحمشرجبلينااياأناالنتينياصقبينلونكئتيقتهاغيرأشالفرقىييضهـاما
فاالصغرىكننامعاضفاعقيايرأن

عرالاصدقولمملىنتدانفيقنىارأماظزاللعبابنظرقالولفثرىاوكنجالي



نظرامازدتهاذامعسناوزيحت

صثصرالحابيينبضوثاثاادبطةكغشقراالولىانصثسلهثةاماالموجؤنجمةالمباينة
الشاثوالالزينباجهافيالتعدكريبةكهنهماشقبقتبنالعينبنكسقنائيقللثرعلىءزرقايدبيزوا

نبموزنمملذبنااكذحههيمههوأمهاباشامكهبنتبامثقروأمهالعفمتكوشهيامنتحنيا
زالابعضواالبايتبهظدبعفهموبالعكهلحررانجببنداطلعينيناالدترشقروواأب
هاهيئنثقيفعنلخنلفةظدراشاهئتشافىلالمكلسماية

أتكالنىاهماابأعيننظزالمكليهمافنبدشكارإلزتلنسضيننرفعناعناؤسالمانابلتاظهها
موقاشابسيطضاسبريةنياباصلخدرتلبىوكهـشذاشاجداجملةنتكودمستورمبالنولمجالمذ

يحاأبيطاوبفرافضالحزبابنرساصيقالبسةلناالفاي

االقاأانحؤكلهـتحسنضرأيماوأخهاذالخدعرفناالنىنالثةافيفقاصصفاشكلىالفلتاشا

رنحيالزيةسااعذلرمنامماظاأمهافداوضأنحيومعةياساطمنلخسينمخفاغاقبلغ
يزييبوينايةفطالمنروجثحرهالبسهاومدكهـشأتحملهماهذمالمثقاثأخهاكانت

شظاماال

لالملمعهار13لنوجماصلدةباواهنفؤلعاثلةلنوساوأفراداواافيفاشواالقاعحضعوندكا
شضيقتبزأشلصيتاتكوشظلاشاظددالمنةأخالثنارنوقدفهـمت

يمرعلىملمفيفاشاارتالالفرنسيةحبالغقاهدمالعبزننسالترتمثاركصدةاانتفى
زيارفبولنافليهالفرواعناحتنالالرلفاايحهااصرنفايامثالثسنانقاالاامجثهن
امجيثرمخابئأوغلىقأهـعاللتفرجيوكالسعادتواالالمحكنبنالاوأحباجهننباأفر

مؤصاغلترك11منليناكخهبنظرشاأغنكنتاانلنانضعا
يهالنكليزنسعابايغقاشكلمالمنلميضاخنشاخاللوق

وفدثعنالبرطيزكطبههزلانباللساشاسينكلمافامصالالقدتمليك0001مىفقاتخطابالليدة

كورلمذاالشاتفهمياالليركأنكسيلهماالتجعلىأنبلز

باتهماملتزبففانكلبزنمإالجماصاينكلماماأكاأوجمنأشكهمايفهماناليدظلت
كورلمذااالانعرالهرأخهااظاشفاا

موالناناافقلشله

آضإنميهأشنابرشلأقلاانرآصإعزالمعامقالخةاننانعرلتااخهمافاعييدةافالشا
شياشثندركالطيصسبنناصهنفالقئاتطهرأصاصنمزى

2نعالألبمززركنينأنكنكرجناشاقائقالبعلشاايناذالنفتشاالففاوشغو
قبترلجعنانكنوأ

وكتالبضكبةثلبسةانكرنألأيواإجممستغراجامجبرقوائألقاصنمتشاكطبمثذا
هساومياوصبفعىمقرأخهاولكانخلىالاكالتحباالشكليزهذمافكرهوناذعننصح

امهاممبمكجنبالزكيففصلىءينمةاثفأالىالكلوبلتحواشاجتهفمفىالمحانلخنوتد



سانمنايعرشاأحداشبانهـالزايعرااذكلىويفهعدأننحبحيمعاليهكئالشلغالن

بلمطالنكليزصوكنمواا

شكحضةكامناهىلبتناوأنمأافقلت

لمذكورةاالكسااضاشكيمساهفالزيهاالكاماىبنشليالإلعزلاشااذافا
ليهاابنتثيراشكيةاثابسةقكوشايهفصلسيرةااقا

سمهبةفاأضااليىجافا
لىلتحشاهابعالىمنذيهخضبهبكأنكاصالمفثوبهالبىوايامديقتىهيذانهضانملىتلضا

الفهراخوجالمنهـرتأشبكلىاوقلخاشالميدقستلبمذاخالبعل
رقةوانياشحبئااكحرولركنصأشعلبعلساااشذقا

اهـاتناالمذهبنهصأشنابؤبكنيةخانمنخكصقميرةغيربرهةفالثعلىوماهي
نانطالاكامطعثناتيهنا

لمرفةغبشاالكلهالتركيقاراخامخئمقمدنلهذاليىالبالخاقالعا

4أصعاالترمالزازمردتحااظاش
يمونئمكلهاكاوجمفأكأقىغباكاوفدلتىاشيمةاالكساماتغهعاناماهىأنبمفيفقأل

رنجحقيصبالصفصرتطرزةفقطمحزملبرسىيصلعهاجماكبتهانبعلااتلشذفا
مممبحمواو

ارعاذايخقىاالنمالمت

اظيوربهاركاواامجادهذايمكنكأيهنمنتقعلينلمذاصسدةاشاقا
نتعلرينقاتحاالن

أضكنيشصدرقمطرنىةمرايقلطرافىئاهدتوقدكتلرسومجوكقاخخفاحضرتوحيننذ

لمذكوروقلتاعاراتراالمجوعقوعرضشلىاقصبفاخنقؤكلهاؤدفءوضروالبالذهبما
حدبموشوالنالثلعاجمبارأانكلتطلبينمنارىهاأه

يلبسنلثقانسامااأيهرأيتنرنحفكاهسحانلمكنسياتوأنكنلتأينمنىههذانمنبم
الافىهد

فيرلمحبانملرأيخزكلهنناوايالمكفسياشباينثاهدلبعلشافلتذا
ذألأكئرمناهددأناأيهنااليمنكالحالهذهمثلفللهاش

رالريهقمنبهتيزحهذاانسااببنايجقااابحقالخناشا
فغلشلهاكال

ارارباشمذاصعادقعنشثاخانطحتاهداليتلىاللحايقفاذجيللزلأسفاماصوااظدقالحغات

رصمااهدالمنلشاالهدأنالحكشلهاما
لرسم11صابتيزهىغاوتىاشاقا

نأخفرهـهااطربقاأصمحاقدرأبهافىنغالش



ترواتاملرمنىكهـطبعلثحاالشؤفا

كاشرتخهاالبركاضالخاالاقا

كاواكيةشلمرأةماذالتكواللاطهذمنلسيحيشنفىالجبعهنريانحترواشاممشلألفقلشان
سيةأة5اهى

وزرققسالريهيالارسومننماهىارسوكاهنهباريزشظرافمنلخاالبعلشاقافذا
الزلجعلناانشسؤكيقيفهاينقليسشبزأشاذيفمنيغهمفاذاجوههنوتهنشزكئيرا
لرجمالشاليداامن

اثلىمالنسااأيضابعضممنافبهيرغبافىباريرتحناسانااالىأنهيهنجلفلشأ

قىين3لزااشهدهدننحوماتاابمنمالطثلىدافىاهوارنحاأدرىالننىالزإمحيراهذمانجليرتصر
وفىشاماالرنائرطدراتنحمدرةعاتقهاوسرسدالبيواحءمنيكصارأسمح

اشالموضوعافهوايناماعغغاهومنرفرلبصهاالزشادالمنزلبااكزىوارجبهالنردمال
أماالمللماشنأيةصحعطالنااحقيعقمنأعرتلدهالؤقالدجيلهلهندوااخعمنعليه

بهلنظرأمضشاالورلمجفاذاالنسقاعلىأسغلمنقدقصنيأالفرارىاعلىهقموكسفايشعرها

اإثصتلز3االزياامنرنحايهناناناامافاذنرخبهىالأرامحلهاعرمالعلااناتافا
أزةعدركبمنقدلؤلخرفايسامدهوزيااحن

أوالعانجلاواسلةانمماابرفيقوضعاشكبةااناامحهـةاأحةضاباصاوانم
سمنهاقطكلشةنناشمعاستأذثبهاسوااصبتلمحافرسمافأقبهنديلمغطالمصريفوالغقابا

بعأباربقيبلحاتنالمحلكابانهـبوسألتاعنعشممنالنهامينتاءغطانحزداحدةعيا
أنلظايبنوقركةثقثقاافمئزىارغبابيننمغةاماموشاافهـديتهنالفضيةسهوها

يخمنأشيئتروأوصيتهنامتنؤعفجدشأكثنمااهنفعرفأصسنهابهيباعاذالموضععننعرفهن
أنصعدنفهمناتاشامناطديفاوقدصؤخاةكالعرأل1صرسةاكة

ضالمكبيرقمتأهلقمناالكأدماننرباروأباهماأمهماوقوأناالجرحميرامهـمابنتاتننالقي

فىتقيملبعلذاشاواناليهواأمحنتحظلقماواهامالحواأيضامنزوجهاتوأنسن
نوجهـاث

لىانتاتأيطخا4اخالاصبمةاقالتما

ضمثناكشنصيبىقا

رواجاأناقىنجأاضهـانقا
بةلمعوالمهمنالالتنيءرراجاانتللت

لرتةالممرلشلمسثألأتا
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انخلجيالشفاننافبغيراوصنماهونحابالمشوكللىلحمواشكلداألبىوكنلتفقا
مهربلوشوشيتزيالا

الهصلألقابريلواحرمانذسياماكنكئيهالمخالجسيالشذوايخاوكئفلدنلبفقاضغفا
بعدوتإقرشباجودمنويدرأنهحينعلىزوجتلموخهندقواالتجثئالنهبمااللغدانءلص

لمهرااياتعقظاا

رنضقيقتدفلمأتلهااففا
هـعيرأنهـءلهاوولمبهنبهيضنأنصبولقدكاشجهوىسكلنشوالمهـسأخزوالماالبعلقالتفد

وكنشظاكأفتاققىصاللسأسضواتلشبستأويسبعواتموبعدتأهلبارادرالمجدورخ
تاذاك

للوفالالىغجياراايننأدفالوصسدةشاقا

تدبلاالحسواالقرانافىرغبأنهفقطالشهـايمىتيسرذنملخاأللتاقا
شهـهأشاولمانالمهرمحهلسئلفاايقاساللةئاهزعىفلتالشاليدة

محرواجامننطحشألحىكنتفألسبعداأولهافاقرلشلفمناليدالأاالشالها
قدوحوسءسانماملوالمعرفقكبالليلتهذيبلواالباأشعادفثاباغنياداقئئماالطالف

ولماارواخهإتههـفىبحالظاهراخروهواطماحجاالقابصلىرةبمذموأحهاثمغؤعشكنسبا
قلبىاالمييممنمقمارأيأنالاظهرإلوألبذحبىكلىنغأشأحتهدتكنيرامااكنطليتعن

لقمقبلىأشوالدكاياقطهايننانرشارومالالالؤطيدتكلجرااولدتدوالزداا

بسءؤلهكفيفالخأقىلماللوامنايفارفاهقاعالشعلىالنبالكمتويىنيفهـذاحسنمتنانا
االالثتتصنئلواهاالمحاصددستنهاارصمذاهـشناادفاكوكااهنحترااالرافهابي

وطلبياالالووغيلووعااحهلى1جكعااحناخهاوانىترربدسهإنىانفياانفلط
الوالداغاهرمنواةمعاعائلهالينتمسبارتحينثظهمفطوعنأحوارفحيشيضالااهنه

لمنبوديهأابيعييناا

باطراذاوالثأصعبوأسفامطصلبدةاافا

كفيةاخبرذاشرفكأكعنولرتاااهذجببدذالتموقىألكننىحشأجهـانماضاالفا
لنفوراهذامنكزبأاطلنفرتمنعواليكماكللىتبحثالن

صهيلةاهذمابملاكؤينناأنلىأممنفشاماوهل

نهاناللىقايقغرشببلدآخرحيتلىرلمجالفرااعلىكنراأصرعليمويدأسفاالعشقأسانهكلفالت

خكرأةاذاأشأرفامفاناأنافكيفيخىأماالتقلهعاثلتىأىمممادامتمرالىأهـأناليزكى
بولةبئيابئملأسمنبيأمنلمحا11هذحيشوضعتهمننىالباوالدىبهباشأقكربنضمى
ماوالثعاظهالتعرحلهانضكالئلالعامماساشكبأزشقتكرتانرهاءوراطوأمامهم
فلسترحالكمأأشكلىصتابموأقلننىأقأئباوأخبرتهبيرررباالنتابمافضرالكل

طالقالابمكلمنمكلى
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التالحادثةبعدهالهأعدأراشاقابعدنالثدبواكإبهودالحظامفافئؤهلصلدةاتقا

دملت1دونهمرعندىابهنثءأناأماالحوصبهعاأدرأخرمحوالةاوامديربلىنايل
بالزواجلسنافىماتنجاشمتقدلوجدعندحممأالأنتطنبكأوبعدفألمحطالبآض

عدفوااليهناشوالفخريتفاشالقباالطالقخثلىوااودالدوامديونسنقللتااليفع
احبوتفال

لندمياسأشارجمالأالوهىسنكللانشلفثلوكئحدمحمنميالبلااتحناتفا
رىكد

منرقيكنمافااالوظائاغاهومناكلنلناجتروامحاالننينواارناشاداقلشا

تجماوزاذاوامقوطباخةببنمظقدبسلوفانهالأرجلااببشأمامطللباشبالنفاتحرافدن

ملثرعابهبشااليستطيعرجلاشاالالبيتصصكدصتاتمرمةءوعجتههسنزحمدخدمهصقدرله
منجمظللثفقخريواالاصاالكامابالماجالمنممرأشرمخالفةأتفوافتهدبنال
فلمابسبهرئرمنينأميراشهـإحدشئىمجدقفقاليتكلحرمموهومنفنظرعرظرتجهز

بكالنكطوأنتادهذمالحدقتجنلعمهنزوجتىيضاالىاالبخاجمعلوملنسااطلابقور

الشكوىكلالالأفالاللاطهذهشرمئلاؤدرأ10جتىشوليكالشكاالشيمكأدىاهنافأجابهلىا

ونيفقنعنذلئظرجانيوضطرةابادبتنناثشافانصوضطفىفعأنبالصهراسدفتا

يتفهذلقصةهذماخنضررلناعهاينغئللمىاهرناهدهأاازشلكلفانأوالدنايرضعنو
مةدمكلفاششوعاباظلبتصغرصطالنااأنيا

زوجماخهمعدمايدخلهاجألزاأنايممعادمىالسائلفمنلشفانقأحسلشوالبلااتششقا
داخلبااامامأاتجيرضحشخوانؤروجارأفاذا4اخزباساخلدايظزوفصنفعكرفقن

ضأتىهشعيومنخلىشايظراالخوالواالباحاسيطامحدنارهاالتحباشأسللحاا

افرجيقارزمااالمأخوذعنلغلطانليموشصنعأناشكيقباللغقاصةلسيداتحاقا

مشلشيأعناتعاتنالنلسيدةاأمانانهعهفبطمننننانالامخننغنلدولمقا
انكطرأعلياثلقماقاادلتنكلضحاالهاالرائرةأثارتصالتىعالببازآأطواتكنصةافرا

قداتأرنهأمااقلكةاماءنالجووكشووصقهأضسكناباضزكمعاالقضيتويخثففافهمغا

نماتدامنكومكدكانضشاشارالاتهاأعفوافملتستغرابهندلوقدالحظضابهمناصتغرا

كاىبمنثماكنئداةمدرنعبهئيعباراحهةلمبينكنفىلمكلبارةتيقتالفقبئا

بالدنافعهوابأضياعلمالجرشلضمناضلوجدبهكانهاوقلترقارفرجينااساةأهنتنمنم
محرالمسافةبتمماانهرواكياهاشمغليطتثنكيرمنمعلىتتعلبهنأنصاالتجبعهز

لغلطاهوناديا

شنهللمواهفاجيدفىلنهنيدراتتكنلريهدالنساأشاالمحندثوعارلفلىااتاضفا

محجالثذ
لموجبلنالصياشىاكاكلباهاتلخا



ذهذوصاضاكداالنادالاوادااصهنوضوعدمهنحمااناثهأعننالاالنقاشاا

قدنكأكالفاحالتححدابينكىلمجأتاانأىماحمعتبهىكثيراينسفافأيتتطماله

رحدفابإلرأوأاشالفالمتزااالةابخيامنوابىلالىدصلشاصبخأوكلىهنيقالطررأيتمفى
شمحجباتناصسحترا

رأنأمحوشضمتحفىالمواالمحاخئحىأناهنيهنلبيوقواكخبساناالعنءلنساافقلما

نثزصماشغب

إحملنأنالستطعىأخهننعفاشصهنبايدصأزوااتأسهئلتريهاءلنساخااعلاشااذاقا
منجانيرذلجوشاشيأ
خدءىطائهذمامنلاعلىححهنأزوابطحنكأنقملةاالحداوظيفةمنانهرمفدنم

ئروحةابهونأنفيهوطاثرركامجراعنايهنكاحصئماكالنورييناعندشلصنهاأيينلمةا

كأكلىاجبراصزيذأحلحللرلحالاهاتهمئلتجطقبمننىنفروجهاوصتابهيطلي

كامجكعينسننأنيهوناثالموراطالمجنالصفانصنوحويبوالرثكقالت
افكتيلالاقاالىلؤالصرداوأالرالياحةكاقيخاوكفاروعمناذنفثولدفات

إحالرامعيقتهيلرظهرلمرعلىاأعاففىلتونحلاوأصبهيةبمرلسياحناالىاجميلوممنأوكن
اموااطبقاتامحيدعلىافىورغبتناييوخس11دينالمنطاأكشمن

انهـبصعهماعلىلنساجالاعندعللرجالاليضلخأفا
لمثاسعةاطويلفااالسفارانفاصداذاكاواغيرأنهمبةالقراالصاكنافىأخذهنلهمجمكئفات

روألمنوتجبرتذهبفاللماذواغيرالؤةومسطهكاجهازوغاتذهبحاثهامةااشافالمرأق

ستهالكوايعستقاقفىحرملمأقكلندناشافاأمامخنجلراشمنالباذااالماثيامننبيعإلرأقأن
لمكهماغ

لتركيقوفاتتاثاأكرشاالفريخةلبةايبئلتريهتشالسيداشااعناسخراللةفياةات

الثذأخقيهةاشاباالكمنتنتفبلنناوأجمامبانلرالىانااماحدا

ماوصفتمئلكلكضهنشأاتأجل

صلسيدةالىشحرتافأجعسيقيةاألبالبياؤإقانعزفبنلبيانوقائاالىلبعلشالتفنشزاكا
ياتنحوعرهادرستهصهاأكزهىلعزفانليداذا

لبيانرالىضرلمجاايمكنالتعثرسنمنباقلالجمكئلةهذماالأشالغرجكلىاخبحرقا

اتمافظهجمكنسنةكولكقشقطاحافعوربالارواالساشريطهعلىترسنوث
علىوتدصكتامشرائامنقدماافىالذاأوهاعرصقمشصادالسنةأشبحنذاشدانافقديأشقا

عندسلآربعالاعزشوئاجهذاسنةحنمزطامدأىكاذاإرتكنشاشمنوصىز

اسىوصاالمرادلعيماأابياشاأتعمإالناوصتىسبوحالاذيحميمبهأعزملتاهلمرت
باشاابعم



الستمعرتوأتاصماديلعازفحمراأكاتعلهفظزنمرشاشاحدافدلبماشكلىاتاضام
يمعلواانوسعنكزنحطةيةقشبياأصلمننغاعرتالجمانماحمكلمنلبيااشمال
ءهذطاالنهانحنلضرصنيافوانكشاددصكلئليهصلالمعرفةدمناطهذاالى

التىنغاالااقمعاولبكنجمنبجيداولضراتحسنكافنتطرلةاالعلىتضربلمجدطا

هوبباؤامنلمقمدشااعلىالجادقبهاالهاأيهنصنىاتعسلنوطتثدةااعلىركربينلىاستطر

هناوفىأيضاونلنوطاتعودنحمفالببالمجلىاانوشهذابابعزفيانعدوفااغيرذلوماد

مراتالنعطقكدةعلىالنغامجعتااالفمانوطةخمكلندالنطرالىيببااعلىلننمساحببفالحلل
بانوارأتدمابدفاننيالامياثاملواللمزشاعزناواليتركسعاللعزنبميراؤكر

دعبهاوقدأخرنىالعه4نعطفبسزوتعالادتركبقوايددليقحزقمتأربهشوبهننضلتا
عندكطماسبهبااللربقالمقصودخحضاوصودغرأناوأرسكزشإكلشسناوهلذابالبياونلعارا
عدماللضءمسالادهذاالتونقاأشتلفىأنأرتىمجسلتىبفانالطاالباوغلملةانء

طالنلمداصمتفننىبأتحبطحلوأولالفنهنالئهرتالواستبدفمإسكانالكفامة
خفراأولثنأستاشآضتحركطثلىأاشكلقشفعداشمسنلورهاكرالبعدانانخهاصكسىفلمعهـاليابق
قديهننهالوبلفانبؤقأستاذأعرشخفاخبرخيمعلىلحمولايهكنيمريشانهوكلىيسنغربىن

ادالسنعاأفيقنخيفانىنتلمطلهـبوءينلطرزااأوصانيمنرهالفاالدأشليمبي
سنقمننزضلزشليدلبيانلميملنكالتساضأأربعلعزشبرمباارعلىالصتراوااشاا

درسعناصوضرتجهسنواتهـدتأربعالتعجلفكنالنىاألالسفتحهنماالتعلماكجا
لالفتالركريعداشأالانقافاسعئأالفوطةكاأأجمنىشارأبتذاشمرشازفاالابباا

نوبياالعزاحلدرتحنشااذفهلمعثئضمن

اأياويلؤبلدرجتىددانللمبمولكهاتعزتعرشأننمبعلاشاافالش
لطيفةمئانغاأمننبصحيناوأتلطنىنلت

فمالتخلاشدىلنتاالعلوتطرتحادموبعالنمخاالرفعتلؤولبيااالوجلسابعلاذاتتهضت

يصنعونباأورلمجاتابعضنمفىالرفيغيراعنماتصماأحانماصنارالرينلىلوياانه
تنتسبشالتى3الهنمامنكنيراأوكلىنيشبكحهاواقدنظرتأيهنماحنساحنامنه

الذوالحلاليهجدفبشافخبرلبالدفاهناصوحدمنناكناكالاتنسأكندتأممادا
التالماهذدكشكوشتبمتالأألساأ

االزمتقكيقهشاثشياالحدوافلىلمحهناالمطاوبالراانرقعنلنالمعاملفاشاكألففلها

بااورمنائرالىوأصحشزدالموفوابممىفابارلمحأوالنمرامنننرسبهلالساا
لنرقاربامنأويالىايانىأرشااهلافا

عسالرشيدونرمانأهدلمفابباسدوراهرونلىادالاابعمرأرملكنفلشمعلههانضلرلمان

وأشبهالهادوقعالضالشلهاعندارأدلشايالولنفيضافثهابعضوأركين
اليةطاليكذاكشنملىلماشياهنماسيينالورفايقلدودئنعرةلشاكانمعصرا
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باأوفىكائىفىلنكجعزشهاالرغونااالسفوحؤفىنمايتؤقااماعلئئولميحاسه
الفرعلمنهانيفليمىلبيامالافقااافقاكؤاونابفدايهاشرثاغلولحاضريضافى

دبغدافيأرغونالنالمحاأبمنعجمباقالتم
رغونالماهوايعرحوالمندابغدتقلتكألفانمليى

لمعارفواثعاصناهذمامنلبترقىغامخحلالبالدصقاشزماال
لمنميةاماسيفاالصاطسبقترتزقىلمكوماظيراللوصهدسيةلمدماكاهىاصناخلمعادشاميهواافال
االرئةفنىالطاثتجحالشدااهـاعوساوألمعارفهوااهبلباامصلعاابطولطيرساغفهى
لبالدسقشهماافاحىليونانيةلبالثاايقهاعطرومرتملىبابلممروامفىحالقدفاالمتوغ

دتمأإلمهاروقازالسوابطاارهانححكوحقالملوكأوأضقتكدريهالاالىصاربااوصلىل
نمللبابعداثحستحيضقهاعنلنسيارقااكشوأيحالعرالىآلعباشتاوأليهالذءها

ثملحااللحاسلعرباالىةمنشدتؤالضالوشكستاشوفىايالىعراخهاصرشأشمعه
سبتوأضافواونااعئمميةاالعلىمياأصحزلمسلينحهااطوكانقاخرادأوربافاضتخنيهاورثخ

بكناخقارفعخامنلمحدرجتهىأهلوماباافوعاصضرالخهملحااليؤاليخينيمأفكراطمحصول

وغياحهمأفكلرهماليهاضرإمهيأنمرفسامرامامحصوفاخههرؤاالورساهكذانعلعا

لحافريوجدوقتاالبابالاهغوالؤصحاتحيرارجةلساالعالصفصلحوالكليثمافابهدهمورفعاال
ناعندصائحهوالملهراناتحاجلأللمشاهدقكباناامميينالوساهسلىمحصولفادقعئصسهوركيقرو

مااضدبامدقائكهاالعتصااميكهكذااغذاكخالشات
لمعوفحطضدعديهمايوافانصندجلىسهالىاطرضملطاتااننارانجوشنيهحكففلت

لتىكجماالاحماصنواعلىفاشىبفلوفقرتنهساشالقولدالدالدنانقدماظبلوفىحااصوا
مدممالجنقكلىطهكالمةاننيركنالمعارأمحابمناسوامابهىأنكاللواالتقاشوالجر11

ليأوافيهاتعزشهاوشضققلديكعطنالطتيروفايكلدصسناازدشاظفالشنا
بنتلصنليالؤبااعلىنتهاولبلتمااحهذفاختاالوبابنعطفعوصقاتجقااطبرأافلبيت

اتكاجئاهابتوطةعزفهاوقدكاكألكنحعتلعهحمااذالساكاقوساطبناوأدهثناطرأ
اليقاعبعضلتناطركألمطلوبةاصحةلاافناابلغضفهـذضهاماذفتققتصلماطدتمينهاشادرا

لبيافيصفتاكلىلئقيقتاشنعزفااأخذرحهامهامندحيارانجعفنااغعظقذااللحاا
امندرااظنافاتسوثهدطرااأعابناطرفارمنباالفرنيلهقاأيدمماثحدأمحباربعوا
افئاذاشلبالثاخجداا

افكحعناههذاربعدابيااعلىتاعاليانامنأنمتعغيااتندنافقلخلهما
االلحانبعضنضإفىاباسفغلشلهالزكيةاينغااعضشابأطحنذااابعلقالتناتحا

الشكيةباواذاناتالريهة

يةممتنقالغاكونلشأقا

الحيرافىنامهصالاحاللتركيةاالتهانومنبياامحكونمممنابفلروالسيدتينوقعتنوبعدأن

الرييم45
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أزاكنفبفتهاولبعلااتذننسالتناالكنطهاتماعلىفوخعنونانفللفاللكمضعاتنابفاالا
نيفكابتهعاثالشنلهذمالنيكصااقافنحئللواالىالفرنجااللحاايقيايمن

عباذاألخذنانلنلمساعلىاليقاقاكمفننفرديعةلمحنفتمررالأشكلنحاعلىممكن
لقعلقكنتنماالسبدةمعاككلليمباثمنمنوووفعتالبيافىاخهضتينهاقالفرنجيقاللمكئا
أحفرنالمضبفاتاطعاماشوبعدمناواقفحلمحالصورهلىءفقطعنافرنحيةااكمضقطهاا

جبنئاسنظاىأاخنلناقههةاالشيداوكرهاشاترينظوصحمحليرجبنامحلياوثميراأ
منهاأخؤتنلولناقولجماظوكطماالوربىانسااصياتناهصنوعحلىعىاضانباالخساشوأاكل

ناعبابيقتوخحدهـبفاطفناثمامتنانالههيدعليهلنقديرنجعلنناممتناتسنهنوالنكربهاال

نهنناولتورواموعدبرمايقكئرلمداسامحتاطأزفافالوالسااباهدلمعقورلحدباا

مهمايقأحياناركنكالنكلزالغفالمحاجمطمانيفدوكنتلئغبقتاشمخالالطقبعتهاوسرتهها

مماجههالمؤمضعليناثشمماعايكنماالدلتمانفافىمتننهمافااليابالننامكلبناويضعلق
مماتاحترامهابالمنلمقاباصفدبناداجباككداحترااكفولماسةاالانفوساللحبرعليم

لةشكلبزاهتبمتنانالضيفاتانبدىأنصلسيدةرلماوفدنصولتافييؤنرشفلوبنامما
طيزىالثعرففارلنظلااجملعلهاوااايفامهـذامنعهلكنتجاالشاماأنسرهاغيرأفصى
أصمنمنهفطعناشخافاننراوالسرورصباينهااكمرفناذوفدابماليهوشمثكودهلاابعد

اقىااالضعصرقااتثفرصبهاقاالمخالاذاالحبورصتىمايهوشمنبمنتهىدالهراالمبا
نلدشلىهمابقينافاونمىلبدتاناااصدشأااطانفلذثطشفكنشاعلى

اضيفاتخدذهالمجابورأخرمحاييسرلهماوابهةلجبتعناتلدزكطايرحهةعندناثنهمامن

ثاعدكاشامحدروقشبالسرورااعامنلقمايمكناكاربغاااكذكمرفناليألضاتلذافصز

انلسيدةالناثملمذكوراتاؤيفانناتحلطينشسنمرشليلهالهنبيناليهنلمهيااجفاشاامع
دشهناصماصواضاوراماأشرشمنهاففلتساعةمنلمسراتحفهلبارهوداليوماطالعنا

النفىأفاضيقرلكلءلهالاابروااللشجايراااماشطانبأناءالينالاأالنهارس

لكليرذياواوالحالمبعينلسحداالكبرناظراليهواشاعطارمعشنشاظرفىلسعديتاشا
منمجفظناانانأفنسألصناتفاقانماهىءاالشياثبحركانطتهاالصطالصالمفتهيةمن

لحلمنأصندفدمثلىرواطلها11هذتلمزتااألخيهافقمايقاضو4لمنكوفللعكوسنرادا
ننهىالسروررهرواا

لخليلاالميرأسعدبنشاطةفا

كطهوهعنريةسواعالمنعلملشجبلقاطنننبخمقااءاناالميرأسدالخلياحدأهه

اشقيفهايادقىفمغبرخداولواالهاوهىزاهن6531واشسنةصغيرنكلىعا

هفأفرسؤتفشلفضلعيمايختدرلمالطلنطيماصناباجمألالسعداثعيرحمد
وأخنلجةلتفلسيراودرفاصلنالوآنوفعلنتؤباهصيممتفعماعقلغاوكف



ابياشحفافشنامكعصهادااصرفوداودرسشالثييةالمااشأافقهيشكلىايو

سداالالميرعييكاانسفهاتقدكامناناهنقثثغفاشوالبلشاالاجالتهافذيهصمتطهاوأهل

جهاماشقهنمباتأطوبخل
لقلعةارقوتمذثبمثابلوةعقاهىىاضبنفقدهتهتياثبثارقومحلبالعكارطكوميرالمذاالو

تغعميعلىىومابليهاجعلهامعقاللغزوصورو7011سنةيةصاجطبيناهلهيعسنشأوص

فرنجاهاواخاباتالفاروالكرواافيهضالجباليبينتجوعاصةبقحتهلمحوطصعبالمرفئ
تبنينهزلغرثكصلحبأقيمااوسنةئلفأصاجكامنيعامههاوسمىتحصنطوروذوكل

385فققلسنةالمو7811االيولمجسنةوينالبالدصالمابلدويخالشللئيرقدفعاطالالش
كغتضبنيهة85منهاوسنةالفرنجعاهاوأخرفلديناتئاخيهاليهاافسفونفاالةر

افنالونقبمااثجدواصهاامنوقانطصروهاوالفرنج111ائزصللديانجماللعالللمذايما

مانايطبابعهملفلهموأمهاأنفسمعلىررأصمنبايقلعفذشحافوجهك3منلحمنا

وتلكمبليمئىصأسرآصلحباامدااالنرتجبعضامالتقلهايتواماوآمومأنفس
يزلعزالملذتبأضاماقالعادالمالنماوكننغسهصكصمنمتنلهوقأللهـاقتالاعلىروافعادوارأ

قبرعىمالالىاملذأرسلشليىثغرمجذلنوااظاعلمعقالنالىحوعلارفارمجد
لملوكوتعاقبااهادلالملداخطألواصتماذطنينصعنففكمحبالسلمذاوفؤجيمملكتهوكشه

صيرالذكعهماينكورلمذصغيماكلىبيشأميلقلعقمدتمديدقحقكهااكائشالامكلىالسوا
نبههمعلىفظونيهااعدؤانحناكاحمئلقثلحاتلفاوكافشالنيدتفاطعتعناالسعدجل

كفىالصركخابعضاللبحمهمواليزؤجوشاناعامقاخرمنآلرابمنبأششالنريالمن
لعليتوممناالوالاقبلرقمندبثابألعلىايحيدحموهواطرفعةلعائلقمقاماوااكبهيرذذلسداا

يسيطقفاطقفقلهامنليفاازفماواكلعامداألايسيامتريتحفاباوحسنبالكرموراممن
الخطاضقمهافئقذتبننلىاهاليطعهدمباطهاومنبترأهاوصسقطبلدهىلتى1لطةا

لكينمعينهاباداأهللغقيرناافىعفتحنهخهبددخهأطهاوأهلالسدوساجلتعد

ثداريضغرهارامااالضافىعلمطنقيقهايعلبادقوتالشمارمميههاممعنإلريضوعاندة
طاصغرسنها

جياوونضارمجاللهالسظخيهقنلزؤشلطفهاتهاووكلآدابهالملبهنتبنينلىلمأللقاخا
ثلىصينوفازللمترااشاملدساثارقاوبهادنرواكلكهاعنعوؤخالطكضماكا

أبارجاظمحزأليعروالعهاكالحزذصيكفالرأمحمنهاعاى11فاكناكوأص
تمبارأىالحكهعزوبهاوصارقفحعاطتالالديدائهاعلىآرالحكهثلكدناكنهافالا
بغرهاشمركزهاواافقيرلنواامخروابهبيروااأصبهاحتىالناسكهابينضفىاوصكشوعد

كاكنشغعلاالغيرواثحاشالىاضرافعلجهاعئاسلطةراوالاكالييناصارتيئا
بفسلوسهرتلببلوأوالثاليتاىالوالثاحمقالترنحموصاثوهلكلالجعلتفىفابيخابيهابل

صكلثعئالاطىنتعاجماببلكانتايبذلخائفوشوممنالئلماايهااشولجألمصطراوقصدهايراظ



راحمهاوميؤبعوشبايككاشاالميرمحدفىمنكلوكنبسااضلوىبوشظرشالدراما

رة131كنااللمحسنةآتزلاينرعيةحكماألمورالغامضناهنظئئرهالأف
اللقىكيضطرمالمحنلجثالنكرممالةالمبرالالمواامنصىرعدتابخدلموسالمجنااوكذ

اخردمخرنلفشالفمنلماشهفارشعنوشايرإناكتوكانةعظدوالطنمقنها
وغرذطباخننعوخدوكالنيمطردافىقاايتبعوضننيؤواالجاخنالواوااا

اقمرانجللئالشمابيئشاشوااللمفراوفيمعنننصلايعالضهفمحلتبنينفلعةفىكنا
غبرلطباخونكذوشفقطوااقاادكلموششوفاشواللضيحقااراابمايكمغرفةلفاخرصا
نشنانىميىلمومحااليراارةدابمنروااماالتجاعاهؤالصلىأحانلةانيالاهنكدألينا
لثمهيرةشالمداهنصنروناابمائزقوقدابدوشطداأصوسوهواليردكللوناللمنلطاواننعراا

اوطيبهيكزهاوخمىهوالقلعقطنايشاافصل5وغيرهيهصوششدلمتوظفرامنبم
الضخينةفىقدأنحمروألهاأنرسالنامنؤدكشلسساالوأعدالنضرةالجباالبقالعاالرافىقى

لالماومحبعثلىعليهاخبىاقاعااكوممالعلىفي1لمحداأالسلمامغحراعائالرألغوا
فىيدقفاطمةااشقاتلجزوظهرطزبصمذخألسبقنهوروهرتحشابمياالمير

عائفهالهاوأموالماوقلجعتهامنبعلهابقنلمطلوالثمعاوتدبرشالثغلالاطاهذلفباعباذحاا

الثذتحلاألنتلوبةايعالالادتلذابدثنساصتىاأفمياكلاروباعنحاك

أطددذورية1831اخرسنةافىنجالمهوعحالالمسلاروقنامهيمصبم
لىالةر3831فدخلسنالمامثققوقدعليموهىجوالاكنمحلالوطنصاا
انملجصقيهولبؤباأصيبوطنهالىضقاالاوهناشقبلكااليرةبارهوالميعاااوباءنيط

ثصرائمابهنافأصيباثسعدصئاالمبرمحدأخوطابرختهكنتعالىتهولهفاماثنأياالثالرمكث

عظيهةنشنكبةفاطوبلالحزشامااالكايالحداأبوعشوفماحهماوكاكهبابنقموطاال
ركداالشوازاجمتالمنرأيضافافأميرهافالزماثلىامافكبنلذالملمذكورةانلطمةلسيدةاعلى

زوجيارعهارعتعنهوهىيةرريالىانقطتحدواوايآنالرومجواابسبجفقدبطليها

يايعششفلمناكورواذاوثحمن4لبوممنتلهانةلناجمنغاحصفاشسايخصحهاو
ارداامنبهيعانضغالدمنغيرهاذكورواناشأيفاسلشالالميرشاشهالنلوتاالهؤالا
ذككؤقحدخونالشتجعدونمايرلثتالفربكجاالرعقاعبهممتبعمهوذفىا

جدرااتدببرهاوسدكنلكلاللسكرارصوجهاهاواوالصأوشرلكلامرشاوكرضفى

الوالدحباأاكللىنااشماكشثالوآ

اوقوقتهابيسكلبهـالمكروباحتاكطؤكاسهاشمامخصماالنياوخصصتمن

انمماهـاهذكفظهالتصالوالصعديئاميرخليلاالمفاقهانضدمحاطببة

ثعقاعانالتفىثلاالتنبضربمبهاا

لطروماااهاوتطقليراوأماذالنؤيتهدالهـشىئليلاشهاويافىا
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بالحاننأحيةهقحاركقي

عنهابأخذتالمديخةكانتبكااننامرأحنروجامءيهزصأخهلوأصؤالانااكنخأحسن
طيفقدكرهاخضمعولهاحلئانموالناافتتزجهاكثيؤناقدصوكاحسنمئلماهذاشون

مئاريكاكصحدابئحانبنكربأباتبعااتومىلةالجارتلذشاشموقعهاوةصنط

سارالمالمؤحتىومضىبئللهاببالمرينمتؤلمكرفيانبابعشفصكانشايريدالمئرقنا
الىجارةيهرالقباوهرشبالمدينقغبلغهابنههنهيخلاللمشغرفةشفنزلالمحرافدصتىالممن

قولالمديختوهو

عردأمعادهادإستهـرودشالالالمعاهسدإلذا

نوشغعودآيزبنبطعةصاأخضراالرقاثمنح
ودمجراأضامحرباكانشاتلقهاالشفييفا

بصخزلفرلةاوسيىأهاماستئمالنخلهاواهاؤظحخراعلىخسقوهوءالمدضلدحأفي
افكللبأليتاال15فأحرلىاأرطثمبزالمللتيهماالىلهايقالبرالتىاوهىجهابزاأحدفاحنفر

بدبنعضبنواعرفبنعرويدبنزضبيعبنصزيدبنوابنيدبهزميةيدبئلييزاأرسليخى
قالإمرسوالفياالحلىابنوأاالزيادونعبيدبهزيحوكافابممدبهنزعهـوابهدزبهتيةأ
بلمأبمنحظىدفالديترآتهعادطواأحيهةرسفقالأهلعلىالللينااأرسلغآالزياالا

ءغباوخزخرساءوفيفكيهتطرتأجفومعهوصجليهاعرحوبششيوديردخبربجالان

وتحدثصبقتهزبىوأجاسمععمثلىفافلهشبعكلاذاتصىجضاضرثميلجارانيجلو
محممذالمنهايعلصئعىأخبرعاالضعلعهالوشبرهحلفيسبالمدأميالهعن4صو
نضربضبالندمحدهخكشخريدتنلهمقانهـيراتفمطنأحتخلتيعيريبنالةرراهذ

ساشهـىالعليمرصاختمنيمجهاوجلقانفكاوأصحألأروئئمقاظ
دطالهاممنقربباأمتكوبهيمارهتىضحآفث

ونلرجهاقههةولتبكئهرهاوعئتينهلتبكى

كبهاناصردحوشكابفارحلتناققاولت

ماعراقبهاالناأبعمءجمتعمبفافولنبكى
لخباكايافدأهدهباصؤاااالسلماطفالفاليلتهمةالؤيملىتخةفكيهةفئلفلم
برصاثالادأطىأرسالفىرودضديونظضنهأنالاأبماافاذلملدنممنائمارسولجافاذا

شوأرلافحبماأضىنطلقاكدرتجمينتأيرعاجمةاولليشقوسهيفاشنمبابا

ترصيقتاأحمةلىاوأرسلأللحزقفارضارقعئعلىممتلالزيادلممااليلجوشاحش
لتوفظنهفقاواتعيلمورافدكطدوافالتءلهامهاالدرااكدفلنصرفالؤ2وفكهقفقاللشالهم

خلادفابهادالمالبفنيصاالالمالثفىاوأرسلىأملهفىاشفانمتدرجعاقاعليلواخلضلنا
نجرلمحههسهكقأحصتمذممنالفزأودريقينةغدايقيلوقالتبزاعففاخبراعليصما

يرهيهماروابامطيقالللهـنالأطمسفاصروأرسليطلبممرجدوكمقصيخلىكتيعقعن
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يفانلنارجلالىففاوانبعننانبعيمالىلثالبالقرفاللمضابالليألييمالجوقويروابالنبل
نمرتوافتركهاليلبضمنايالنهاروبا

سحالافريدتموالة

ظافتلمكةلراامارشالىافنامكلرورهمفعاصحالرامعنشاشبالجازكوفخالى
جشفزوجهاضفيافتللمبنالىعارتماثمصبهدهالرشيدفمابشوطلبهاوبمبواهرحيىجعفري

نعةولهاع5الجرشوماتتعكلندبئلسندىاوبهانافتزعاتحفتهنعكبداثافولبهشهسلميثماا

لدينويدبنثمهاجبدتمنها

ماعنانىلمحناهاوشافاسلىوخ

نىراشاعاضقاارأباافىواقظ

يضاأصنعتهاومن

هدبمتدارجدابنائنكمانياثاالهبواكباأيهاأال
اركبإبقأنتوالعليكوقفمطيمقدكبأالرب

نقايحقبريفافر

حسنةوجهصنقافناشالالموموفاشاوكانشمننقاالمحاهاوأهدانجبانفوهرونتكا

4ممدنجاطرشاعنمانىحباالالماوقاائقااوئزوجهاتوممبعداواالفطنطرةاافا
عخدهطرساكدااشثطاش1لثاحضرلوكبشافاجمعقائكلثوشخدصقاربةقالممنمد

ذأرسلانؤىبحمكلبمضلىائاثجفرأحدنالالحههـخاننانمرفشكلزانمثطنحاوا
ايهمقطمنينابحفرنحأيرللممايالشهذاتالموشينأجباادوقامواسالخيفتنن

شدلدفزعخلىافدثرضاقرعلىثتالنناناوبادرفقألمرنطولالدتانلالفقاغلطغ
كبتععىأردشواشجفتغداغليفتكلرأأوبايسدنذبسىقدوخفقانيهوششاع

خألنىفادمالخيدممذكنعشوأأدخصبثكنتيرمنرعلىثلالهبتازتالىفيتما
ممنىدخاخدنيسلؤشلخدمفياالابزكمونجكىذدنزاعزكطرفىاماوعد

تحارضهراللىكأفضيتمابفيبهبافلحيطانبايضاملبقانقالىمفروالىاأفصيت

نهببضمفسئياوكليههرمابايميرمصسرعلىرصدثإلواصوافاذوحيطانصلنقبهئل
ففجلتالينانيناداالتمياقيوفالظاراتجمرهاعودونيابنيءصكلهايدقطريانبعغرلمحوا

أرنسنافلمالنايللهواناطلبتأفيهأماتتطرممامخناشىيخقاللمؤبنننأصراخراإلقاتماكض
ماليحابضأراكشرتياسيدفغلشفحوااليناددبالطعاكوااننشىبالوفئنجيانكاصق
فغنتقكوريغرفالالحضرذقدعفامرطتواهانجلسشوفالجلىفا

هاعحبملوكنعلىلةالومابفقدابأهابك

شفالمنئنصيهاويافلتكبايألخهالنفسزلفاوصا

امهشوأكهأناشخطالصوشبعداالنذتغئبهاذبياوشنصنااحلوشبايمعاموا

أل



علىاحرتجمنبقتدضريحقهافضرسمدرنئرذرفيالصفاناكذحدىامسنأاناناكا
يارأشمكاءارووعوبغيشأناكلتريمتعدووتعسءاممخوثواكعقاسريرالىا

فافلعنشفهربمااوأطرفألمضالرعقايلىعةسالمحفاطرونظراللحهاظرشاؤدوقضالى
اتمهجاعتولساصايأعلينافقلياسدمماغربأصفقاللوجصأرأيتفبىعياذقالااكن
ضعدهذاجعفرانجرتمأوايهنللهالواصببمأفنشافاكنتهاكنابالعيلعنةأصامنفعلىوس

عولخامالىأيخغسرلىلىاجىأخرمالمبروظعاأقىنمتمىعدفاصعهاكهىيصدودلما
ومربردهافغالاتمارحمهايقلضإلصيدمحالتمااوقبقمابأيمالممنحياولتجفرااصلبل

لقلئيابمااهاوعلبهاغعنحيدهاجشوضأنمنباسرنمخكبهابهىقميشمنالحدابف
موكنجيااشعاذلبكمفقاالنافعشأندواهويبهكلجطةبهشونقهاوعااهاجذظاالحكلهالقبكا

نينأميرااتإلتبافغالسأيضانبوالدوهويباماقافاورعلناشهبباوبأكعنى
ثهوهويجمبيهجعلتياامننفسكرحتيمروااةااهذمنكضأرصتاكتىبتالضرا

هماسافهادلاوأحفرواكضوأعزتالبثئوفالخدالىاصأأبمهاالىأحمينهماوجعتا
إلهلبسياجوهؤتلمارأيقطاقدهنوأففغبوظدوجاتيابكيرنثدسزمافهاودنا

لىأصناوالىاوعدناتخوشفيهاثيابوخسةيدىنجعلتببنلوهمآعثرةفهاوأحضرخهـدرة

مردلفىنقاآمانواوصاكوجملدبهرصنراسوضرساتفزتاثمليلااالكؤلكاخالنمصنأ
بعينهالجرةتهـافادخلهـاالالىاوصركبتصائهففىكالخليفةارسلعلىذطبمابعدنوبتى

أماقالومجكفىفالرايدةطفبنرايربعينهلسراعلىنقراكشفيهافكطلموضعاصاتذاوا
سيدكفينتحالتمأاهاإلصدافغلتاقالمجذؤثيئباناهاطاأوةغدهذمانامنذفيصئناشصم

اندفحستنتاؤلتااتمنهشافعرفشواغىياتىابثرسيدناوسيدا

فادفايحميفرهائهوأقنونابالمجازقهنمقيم
أويغاثكيطرقلمعتعليماسيأنىفتجدكأفال

كالدوففااهسيدوالميعوهىشنعدويرومسلسراعننجفسهاونرمتالربشبالعيرامخفر
نلنغيرهاعهاشأنمرشأناوصكضرهىااللزمحنقأرطاتمالصيلكفقااللأدفقاماهذ

لقحةألوطكاناانصرفشرشفاانحرفمذحفظقالفالمؤمننايريدأميرالىايؤلالميا

تغىةيدسكلعشفرلمالتابهنبدلكدؤما

ممابعاحبمشلوهئىاصضوليمىبهمووأخالمحب

وابدلمانضولرواايئفلممحلىوجىدلحوااأذاب
زهوخلهسيداقاهوصمادصحبهممنعبنالمنوها

اهلبووالبحيابهالفاصبتببليتىالمزانوبليت
نولهالصافىعاواتجبرابنهيكلىمنوعلقت

يومانقوااكاعرريخبلنقنيتدادوقامنصنبعدمنامأوحمعقبلخاقا
أبكلبلنصبهزماكناسدعذفافبلىفلشضلى



34

11لتىهوسيشاكبأوضلفالقتكلبهافالشهوضلبةهـةتارباقماادامتننااللد
نقواعننشربنسهاوأخفشنلدحمهالغاحيتنهاعماعن

ىماصقئقالشارخالدافيوبقبحدة

سيهالمدفمل

وثجتاوظشبغدنثألرضيداوناشهرلهايحدممبةوأغمالاعلهكائخطذفهالغنا

لصنةاضلهالمغنيناتنعهابهلغناموأخؤدشعبهتهانحااالمنقئازدلمدينسااهناكمن

أشماتتبهالىديفااشولقيشباالعكالكيرقبامذ

رةشلافضلى

ارفامفبهاوالمونحناتساامهلدأمهلنلتيلبمرةموالشاطربنيالضنفضلكا
اكفئعمأنوصكعىاكلىشتهضتجوأهديتماأثبهاوضحواانبعدوباعهاالقيسعبدمنرحل

طهاساايخرأمنلنيهعزفابهيانجهافادحارخرأمهافولدتههضلىوشأاعهاألخوحابا
امواوجيرالجسمانتحنةليديفالالبفالتشاءأنعرشبعرانيخنةلمويعهاوعده

خهاأضعزناسماكائعررايكناقولفىابدجمقعطبوعةيعفارفعيةأديبة

محدهاننرفايلنويمينهبماباخنسيناامنلعىقععااالننطالهأحمدأافا
القىامصلاالوإتيهالرلىالمالمتوممؤبمنتهاهداواراجمىالفهجابنحوعرألفرجبهشاا

محيمىبنسماقااشاصرأيوماطليها
ايربرازالمطىاأصهىمخيرقفاحبتقتقاوا
مبؤظمشوجفلولؤلملؤلؤشفوبةجةبينك

مجيقألللغفقا

قىكببالزمااننللماءاشالمطيقالبلذكوبها

بهنمبالنظابالصتىأمحابهعبناوالرلبى

كفضتهاقواباعنيزعهمناكزلتفاعرقأنتشاأاللهافاليهأهدياالمنومميرواللخللى
لهدفاشعركالشدياضيأسوقا

ثياوفىتالتمطدىااماالماللسنقبل

ايعدعثروهرابهمبعأفمضارصععفرلوفة
نمنينااناساكللتأندلىلاماانالنرجو
شينالمثدعاقعندايقلاتماطاالقدس

يبفغننيهافمدرهوأمرعر3اضسةلهاءأحاالافاضن

يئترهافلملومشامالهافاشطيهظتأخلوعليمإلشصهوصغيرعرضتكشالمعتهدبهنالم
صيعتلماخهاخبرهافقبلعئسالفةلمشداشاالرلماولمحاغالمجفبيعشهناكاايالىجهاموالطجو

لتفقاقيدفهاشمياهاففاللفضلشترااافوأولياموالها

مم
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علمهنأشهرالحبفاقىالجالمحم
والهمالمظنةغرعقياخينىعبتى

كسمىفمرتحندالنوابدفارش

تمافقبكجطىفارقتنضىوأن
افبهاالعنووصاعختضماكنثفمرك

الممنأكللفالمالمنافىفطيئاأوال

رملجهتهااهمبسبيبهصه

حلتالاهذمماايومايدىليزلعباسيدامحدبهناكنب
كهاكغزايحسنالىالعقلهانمفرداأصجت

وصلىثوعنوبعلممبهطويكلهددنخنىأ

تمبهاكلىاأشيهعحفضللهضنيه
شغلمنعنككابقلبىههكلفلصاليفضلأهياك

فاطتجه

بعدوأنتسواالرداشيداسقامواحفصلمبرا

وداهماصاليتطيعفانهأشكوالينأأشكوك
صسؤيلميطاأنسلهنىاكأبقمجزأععفا

بؤملايىمارايددبمتبذدااليلمواظديفةاظديفضمجدمىئهانىجدإأصدخهوو
اشنيوجدظافضتهاهمايراأتيألب

صبلىاجالدالرانذتذكيربنىهلديخايشعرأال
نصيبافواداعخدىكمانيادكفمننميبلىوهل

تطيبعنكعنداليأسالنضىوالورةبنيافابموصولولست

بهتبضاليه

ششيبالعدميامنأفهـلبثصبةنىاالهىوانصم
جتغيبجنلانحببنوفسالرافؤادمصوممدا7خلمى

نطببكاوأبأنعلىأنمظهرمشلهافثئ

عرانقولىأجااهماوقالفلدارهشجعللناعرويدباشاوبدهعلىالمتوصثاوهي
باالصيفحبىوعلهاعتاخوفحتهااتلشأسباب

فقلتمفصلى

وأقربمحباوصالعدوشجاهدالؤبالمهلهتمؤوأر
بنانفقا

نسذهبءرالبذمنهلىكالحلعلىصالعتبىياوعند

ابىماهرعلألمجطااحداأحدألفىوأ
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هرفلبعمزأمنهافئودبنظزلبالبماومتفتي
يهةباثققا

حماندلههلقلبماوأعلىكبهاجنتطهـكاالنهف

يتاابتبمسفدظططظقاعزلناامحدفضلبرمالجهمبهناكلو
كرفهواليئوأفىيرىتعرضهطعحسنديرب

مجيبالهافقال

هصقامحمعصوأىايرضهاخاكفشا
ديثاطانيرهزضشذاففمكشوقا
فاقبلىشاصعاومعهحيامجليقعضرلمأدصالسالشوماعرصننااجدسعبدبنوكشنياوبن

ايهالشفكتبشاجهموذهاوظهرلهاشوتركتمفرهبمغاضبابناعلى

لجدواهزلأنميامباعنالفمرتشباحمئالهىوعيتلنوصر

باابشواوجديئوأخلوفاالكذامؤقاأبنىرا

لمداالىبايمالنيىعدؤالتولكضحمخانقأشبغرى
ليهاسعيمفكبا

ىقبئئماعندأنجفحقىوأوحرووأتمزليلىعنتناحبن
يداقاتلعلىاماذنظرىبناظفعلنهدرنجمافدفانكنشال

ولمارصالهاالنعرلخجباعنيننالنرزلضربروأبوخرراانجالدتاوسفأبوعهار
رايهملتعتذاافالئفكنبتبلتهاسقافهماقيلنصراوعتنجبنهتاوا

مذهبماضهتهأصاولكنزشوالىأنأخمثنىوماكنت

مذنبهماتعوذوبفحالاصهنكهونبلنااكنأع
اصاضنرىمنموراأليهاابمت

بعتبالفضاثللثياففسلخنلرالخوقعباكأهديتلق
رمذنبتاالاليقئاهولعذرذنبهامحاتنرالحافىاانا

وجاتسكرشفبنشربمجيثهاقدموعدوفبلفضلوفيطقلمحئمكلنابنيعلىومالمتوكلوفاال
ووضعهلكلىكتبشرتةفئلةالعلشانظالتبهأفلملناثماتبمبلماصبميهئلهكحنفضل
اامحتوسفيخيفاذنتبهوجدانمرفسظاوامخد

صصدوبالظألمالىولشبهكطارب

والناتممالتدالببنانفضفم

اخياماأرواحدةعوتفضمناأنقبل

يعاونبهوهبماصبلعصقؤيمأبؤالنششالمكفوفايقهثامطرخنسايرحنشفضل
األبخصبلفغافصالوأبثبضلمكيعينانلحفمىاقميدمحوافماومهضلفضالعليهاوحهبيط

لساننضلعلى
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أصخمعئوقفرزلبنمجنمينطيرىءخنسا
ثحيمينينخهوفانتاحداعاشقاوجرىكلنمن
فرربئزاراكقدصافعىافتىاوهذااقيدىاهذا

صبنبحنزيبمكاوهذاهنامنمتف
جيبهاعناتفغا

فردينينيضمقابلإلفضلمقالكأاذ

ينراثكزشبالمحيناووأبصرتلنيلاأبابهى

اعهصننضدتثوما
اميفلكسارمناثتراهااهااجعلشفدشخناا

ناهاأاصديهاأهذمامحاديفولولهانكهة

وألمجشبلمففلاخخنساوقا

يملفمطباافلفتمركيكوفتاطاذفضللهتقود
بلأبؤصاماهاالبلفقلتلةيالسرسلمصاكفئ

علبهافضللهعدبلشبلالسامكهجألخوها

النلأبافينجةمنثحبىرطوليفكرقضىما
افلاكنردكردتجلنهالهاوبسنوللالعب

بالفضلانقعاناوشثتبهاصتنتبمتحنيتالما
لهلتزوباهاوشضىكيدالنياناكدت

مامانحهبهموونالبكلباغضبحغاراحنبلأبسيلخادولماوصالشهتماال

النامبانحايركألاللنامصينببهممأللاللعذابنم
لظالماانسرورتحتليناللجبادالسرورعندأدهن

امفدامىنضءصولاوودينهلىههشام

االشالمشرقهنأباتخلوتهـليىحررواذاك

أشرطاالريتهامبادرةحهاظاصحلخدمببهمامهحداييفكلىسعيدبهححدلونارتح

حميدبئاايهااغألبهتبفالكنيمنرتغفتفقمتحبادلجعببههادلخليفا

نكلشأتجموارداقوراللناالنلتاصهاانارضن
الحد7كذبافوياوفرالضبريخطقوالحمع

لتفابااناظبمهاشلمهلمنتصرواالمبجضحمدبنعبيدااوهال
وأسلناأكفلناعناكىيطلبارزحلكناشارمات

ناالكااللدهردهروادصتللدهرقدأصحتافى

الهاماهذفقاافبنابسبلورصدهاكاووزنيرهاليرمسيداالمتوكلقبارتجتوض

خدهاسكلفافاكتووظهـاليهاسهانافآخذهبريههللهشاعزايوماذاشيلذتحهداينئفافدا
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رأسمفقللتحلىعرميالئااهاوكنشفضلخدلوتيءلاثربكبافرظق

اأشصبثمنكسيادالىنجفىاجعالخدكباقبة

اطزشأسطرالقماودعشتلبهعننجدهاسطرلبلكتأل
جعفراشالجكسقبامنهاسئصععغرالسريرةفىمناهافيامن

البضافانم

هركلكوكبافافدحالهراركفةسال
ناكنرأهيفقضهفوقجيديهاضفكبدالك

اباشالمرههاالجاممئلهئممنفأسوععلى
ثداانانعاافضلعلىوأنمهافغوأصطاشدباسطرسيطرالماهذلمتوكلاصعفال

لحمايهدسعيدبناوكتبشففل

سباسكلفهمافاصوسولجلىتلىههـانبت
وقتهافىسعيدفأجمابها

غيقصأياساانبخضيلمانىشراللهاصفمانا

يفثعبؤدبلضفضلالبينلجنشدأمافماوكماعندسعيدبهنعيكنشلقوراأسالمدوبنفاال
أصفتحنادأقدفغالمديظعلىفناتيسدوافىكذالممدقبينلمغوهواالبنانميلها
افدالمممنإنرسادبعدطهوادوتخحيلافدوأميهالعيانابهديبنفصىغرورأضادعفال
يتأمجدبنراتمداناتادواشنمبرمحلنوازاهامثبمبامسأفىلودشواتغرهالنل

بقول

بمفقدمضىأطالرسلبجمايمونشعرىيإليت
لمزدابوخيفأيصطراطنحرتوالظنوناضىونجلش

يابوليىصهيقهـزابابواعركاتصحروؤوعنى
بهاببمطمرسولحواأرصهنرمنلىرالبالمجانحوآ

ىبوردأصضدطانكنيهمذابعدمنلاللى

معنرحهابقبلنيمفلمرشاعتذطيهافاأنكرأصالعزافضلمحلىلمغىابناغملمصمنجاقاال
مبربفسهافأتدشنفلل

نبوالصادقالاحبهرإضهاميتةصبراإلفضل

طالقطقاذامنروسخقتهأنئضانظن

أجبرنحهـإفضلكيقأزستيزلالعىتبأسصلايناوطاقلبخالجهملعلىاللمنوصوفا
فعنمامالحبهدفلملهاايختنبهاال

ثمهالتفاظرفتمنيهة

رذاذاأجفانهحهلالبهافرعاينلفلم
مدانكشمناكاشنزادعتانمألصو
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جعدبنكفيبفغنبهايناروأمرعرائخوأمراماأصغوحياقوفاليابضفطري
خرهااقاليؤهةصدادفضل

بهرونمالظيالوبعضبعتظنرشأشغدتبذلبه
وأهجرقلبأمادوبفكيفرهيةيلثنحيدقلاذاكن

عيهاليهاوسمكمففوئباكلضلليهذدخدحميدايحماعندسعيدبنبهنمسافثنتقاالصحق
أقيمانتالجليوسهالقمرفديىيمنئعنحوشوجانحرءفقالضحاعندققيمأنوسلها
حهضلباحلىوقتعئسعيدفضااكدأوالبجابك

اااصتيامناكلناصيشوالشءلقاجوالشقربت

فيمنالهاوقكنقريبصؤهاالميركىتفأ
خيايهاقديلتمواكنعليناهفىغربقضنشبهوظاعنهة
واعتاللهاهانياكاطنالدتعؤهاثماالتالتقزجها

اخقاالرشاللنويهؤبهاكأمنيلملياولحنها

ليهااكابثمماألوففلحميدبزتغاضبسعيد

ماامالحبفىحؤعهرالرضاتعلدنجدد
ارضاوعنلتعىونفينلعاشقينسنقونجرصكللى

احبملقضبصرهياهاالذذايبذو

أعرضايناذاعزلمولىاحبيداذيخضحوقفع
بههـالغضىتأبلىكاتابااهناصذبمفا

معهيهافضالماليالرصوالفعاوجافدعاملةابهتلعبلمىاثبحميدصديقاوكصعيدبهت
لغلظقفكتبماليسعيدانبقفيمابعضمافكتجيرقصقيعاضىامبلأباندإضو

كليلتارقويعدلرلميقلبلفالبقاهعتابكأقلل

يزوكصبنليالبهي01ذممشمرؤةؤنشأبكلم
يلأقبلشضالولومدةألمتبةناولكل

المححيلأفنااعاتجمامحءاالخاالمنرشاد

وصكوليسنناييماصتعدحلردىللحلدوااثحداماالوا
تندعوبلعلىرليكثرنحصرةلتبكينسبغتفلق
مىمولبحبلىءايفاجلىواصثإجمنلمىعئولته

غحبترنهامههواضايفاكمعههطمةفأففلىهمنمعرجحندلخعابعضلمترلييحضرصجد

جمطكنرنعادتلمذممىرسعيدمغاخواظاتجعبعدأياوفللتعلىاوهمنصرفكالنبيذاعلىهمم
هنساأباعكفقدأحجأينأحهبريهاأسواضقدديههوطكليهممضدكدفدعالغيرفضل
صعيدضاليممئالان



خطرعلىماصبحنهوأهـاليحرمتافةأيقنأدليم

لحذرواانىفبينالمنيةمنكرتعلىأسىلمنااكرسا

القدرالدقبأجاناعالمجعلودنجهماأصيانايهعييالم
سغرامنسكلىأبافقلبهيهمءقلبهيخاىضأوشكلنص

لهايفكتباهعبشبعدفالبهدننالجامامحبخرللهواأجمبركشوقاايموقبلشرأفؤبا
واصالنجرأفكداولثمالىاالطاأيهاإل

مالثمنلىالمورربعطففدأهاهارحمقكناالتمرف

افعلىفداربالظمعلقتهافيكقاظات
أكضانهوصاقىأجماالئهأخااللهنجارك

بارضخهيبعوااسارتجشوصلهنهـا

محناليفقرأهالوضننقااللحلايفعحكالمنحلدانجابنالحسنىوكشصعبدبىماشبهد
وفالقدفضحكسعملىداهاندشزآصكؤصمفغرأهاواذاهىفدفعهااليهاعديئأفزمجياق

احهافاجببهتجاوجماشمطت

يحفدمعهاوعينقلبيهيمهدهضوصنضماصوشالجواص
تأتلفءبالهمااناساأنضرنالباشاهدةوالنفس
ماتعسفكلنصهعلىأنولبةئىةنةعلىفكن

شانتولمثدعمنخمهاصوصشراجعةامالمةتمتأفالهاسطاسقاباوسارشأليمولهاالافالوصل
هاالفيفانمكلهاوأظهرنجلداأصسعيدنوعدلكرالمغقبئا

باناالرآمحاهغابافامالشلوقدبافااتعزقا
وكاالهـإبعلحىمنلحبمنايهلذسيو
نامأعمجمداعلىصاراشعابهاصبرىثمانكلزص

ناعنلعينينلمحامنهوالزىالتجدمحخاكهالحبخير
ذامخلدنقصدمواياطنهنزلشحاصتوجدمحميددمحيلبهةمماالسرىاقالكدبن
صوأودهايدالزلبانجامحدلىاأرصلنهالتىيااالالولرفعقمنهاوفهابرصلفصل

بدفئقامواقبالصبرال

االسركالمفاابنجدخذظصبهرىوالسالشكنتعددوالتلفاطلالكانأاألناياآضلد
افانمثأبقيلتحمىأموشوتسرتاخبرهاففافآياعن

ناوولرمافىأعيشالرأفشمعاياأبلشقبلىال

واشبناانففبااللهويركمجماغومحونأمألكيمقايهن
يعدوناماليىناامسمنولحنمبتتناارحمناذافدرخ

ماحيناتوواصبعدمانضرمنبانففبالصماكغصىلسء



كا

ينالضنهيزااكودحتىعلينلصاجعنااصالما
ليهاكتلضاشفرىجمايشنجارضقاسعراننانلىايخاكنعاثلةوبلغيا

انطربشبشوأنشالغلياالبسيئالسئإلعالى
امطبىالشرايخاحمنصوباعلثركلقياناشاومجك

فباثمعادنخاميوالالصفبراليضدبن
انطلصادكوىزفراشاعنممهاذمحداتهواكبلناشح

مكتتتوشلمحبلحظوذىوذاكوذاهذالعظ

فللثكنمماخردوللهاقاازورصعيداشندشااليبوهلعرضنالبىمافقاالنجعيفتصدسحيدوا
وفاكهةصكانفاثقتوثجتمرةاوألسوعدثامنهاابارخهاهدانىليبلرسلشاط

رككضوالاتمالبرىنصرواسعيدااحسنفكنبوسمهـابوتحضيريبومهز
لموماالذالصواذا3فجيهاهمبببارنمعربوغتهماصرالىءجلسشمعلنهارتمآخاءنجا

انيأبشكلاعتميتاخناصسئلياركرحسنبمذاهوشايهااخلفدشفأذشديستافشلبنا
هانلنوشبنستطيرغضاواشرسيدكدبثهاوظرهاعذهبفافبلتحليبفضلفنهـب

فقالتصنثدةأصكعتغبؤنبههلماواطيعذصدعليهاوأقبلرفا
ىوبهرضكفى3تفزىأطلتبامن

نضابقتلفيهوالمتدأفديمن

ىالمأالولألىسأشبىأأساشوماهبئ
كللحانظرةرقأساالانأحلفتئ
خفرساتجعهانحطىنظرةفنظرت

ىةوبقهنكطكهتطةلمفافاوني

هذايبوغنشكرلهاسلوعئلمىونفهموتهنخملثكلفوبقكليمبلرأسهاوقاللوسعدققا
واصلتموفطعتحتزلانمعلقبهنجاشفقلبهافترقواوأشاثمممليعضيةبرشركضا

داصعه

وأبلغماكألحطاوأفصماخعالقأصنلمملنصخفاايقولمهدابهتهيمبراممشا
وتجيدهاارقابمدلفضسلأباعنياأظنكرمالسعيدبهحىلففالرةنبتيهمكاووآمحظطة

صىنسميتهاسطضلئأمادوهوولفقاسايهسبيلذكلكدافىهـتخزجهلفقدأخدشوك
ىنتااذاعنستغنوالماعهااتلهملكبوماأفاضياأخوأخذاطمكالمهاورصائاملرخذال

فحقانوحة

اماثقاتاقالشاااللناكانتمنلموسهتحليهاصلىاللهسوسولاطمقارهرالسيداربةهى
ماكالنئزهرويخافونالنذيرفوشتحالىفولعبألمجاعنلتوشتهرشبالفضجلةاوفد

فعاثمعاوالحينصالحنميقاجماوأسراكبناوءحيهككللىلطثوشالحلهمتطيراو
علىفقالننصاولديحرسكللىالحئآبااإلفقاوعادهماعامقالعربثليموصسلماآلجدهماعلى
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فضةوقالشحاريتهماكنللثوفاننفاطمةشصكراألثالنةزوجلاصمتطتمإشبرتكا

والظيلالكلعنداوليىاحافيةامانلولصفابراشكاوجصضهـلهؤكلدابأسيلىلنههيفانا

جانوضغهافقامتشعيرنجامنتقعثالئةفاستغرمهنهلخيبرىئعوالاعلىكنيرفانطلق
ببنلعااالمترالفوصأشاليموسلمانعاسآلمرسواالمعوصلىختبزتنتموامهغاظطحة

لمسينأوالدامنعينبيشكدأهلعلييلسالمالباسنقالاكلىفوغاذأتاههممكيناييد
بلتىهويؤومكثمالعامامعطائعاباهمفاعيعلىفسحعهطالجنةكلوجلتسكلزابمماطألمحهق
تهاصلىياكمععلىلىوخبزقصهـلماالىظطمقفامتلنافىايههالماكشاةالماااليينوقها

جمكلديتيمأهلعليكملمالمابااللمجومافوقتيمذأتاهمايهلربينلطعااوضحوعليموسلم
فياءالمااواينوقوافكنويومينلطعافاعطوماوالمأطصوانحريخاالمهاأوكبالبابمن
لسطيهاملىنبىامعكلختبزنموصتوافطبقىبالصااقدتفاطعقالثالثليوكاكا
وننارلنبيقتأبباأهلعلبكمالملالبالمجوقاالرنئقأسيأتاهمذيمايدبينلطعماووضعوس
ملفأالمااالواابدلجهواياليهاثقنالومحنالطعمأسيرفاعطوهفانىتلأؤلناالونناولد

الهرشالنسانساكلىأهلتعالىتهافاشللجوعامنصابمفرأدلثصثديموصلمااتمصلىرسوال
رامولتبهوجزافىيحمنكمالفهلهلىااأمذكوايمن

نساخيرهامنخانالشمترلشمننارهرافاطمةخهانفسهابسيدلمرجناوتاأنانجعلمذومن
عهاتهارضىتهالؤفاهالببتعحىاذالعرسوبقيتمخدعقا

فهـنرطالىلنأحمدباشاالفطنت

اشزعرعشومارتييقالىشأحنأبيهاطتبتشهجرلم8531ونمسنةابنطرفىولت

يطهامبادىلمدينقفصارستلذالقرااالىاحدأفندمكتبحافظفىاالفقدمهاداقابلقلتعلم
الثزيخةاروصلىالىاوالحشقللمبادصاتالظفالظتلنصريفاآللفارسيقااللزكيفوااشاال

لتأديبلتهذببواايمنالخةكفقصاغتامجاحاصباشاسوتدرلفلمعلينافاخضرلها
غةبانشعرولهالرينادرتزمانهاعارتأيفاحتىهبرعزرموكولعروموالىاومالنشضحها

هـامناعذوبهاوقانزواأوآنحمهاافىأفىممماوبرعتتمكلهـعهاالفرسينولماباثنلنولرتيا

شمباجهارهزفىهىكلنهاقوؤبناأوالداويثتعنقوولدشلعلنضمعفاضلالالدباماأحدا

نمداالمعملغايةاالستانقوهىتجقنظارفالمجركالباوليأفنمجكأنابلقخطهالكدعي
مهايقهنهرهاأشعارغزاكيقولترلغفاحكبقبالبعوشكحؤلفااوا

شمستانصئدلمزناشاداوشاداداصنكهنسجمثلهاسابئفلذابتدىشلكون
سنمخانهسيفادأودهمانونجاباشنهاياقجكدميرمدىاهيكدهـسىعزم

شنخثمهاسابومصمابولظلنيلرملهبرىبهانكبتىوعيتياوفىش
اهانمسنفمجلىايكسرننقىكبندكنلمقدرمحالأوداقاالجثتدشبرعه



سئبيكنهمجلهيارزيرامحهايتدىدهرسافىأىمقالءوكداالماثئ
وانصنهـعاقبتتنىكورنلياقدى01يترعنكهفالمدىبتسوزانهضعة

سندئوانهكبىافطنتشوادابعدازيخايلسونلخرابلهداالجملؤلجم
رمنها

غنهعاللهنهجخاكهكبرشونعضغنهثهاجنهدرثدتأنيرايلسون
عثقنتهاكريانهديدترحمقيليلورسنمطلنيلوردرداهفككيي
عضهتهايالنهيميانهصنكلهصايالحسرتقوسوزاوراقحانامبز
عثغنهاللهطالنهبولحلمىسويدكبندلمجالخالمدىشيردفرفشبكنغ
عنغنهاللهنةدلوالجهضفطنتىابحوبرحمقثلوااسابادعدرا

ومنها

التنقنهرهرمكراويفرصتهويرتحئغنهابركؤدثهنسرغبتا

عشغنهاللهازارهراضمايدرسلتشعتصنهرمالتهمحركزيبماسرالحون
اتمكلثقنهاغيارلحزاهيرصهوقيل

لملءيأولدمكلهثرديالؤببسنرضهدهيولنيآشتالغهورعسلمودىقا
محالبحلقأجلءطهتغاوياللماولللخستهيداركاهااركحسرشليد

عشفهتهابرجاربمعزبهنشثيد

كلىةزنهلهولمهـتادكوزكوزنفرءبربهاركهسايلهلولجنبيبا

هءناخستةدواقبلطهلطضثحستالركهاطفررايلظكمابىكونهبا
كلثضنهلتاياريتراهمكفورهس

الجهثحبورزاهـيشانيرعصملمدكاتجاثواليلهحثمأولبدكمسراتهمانه
ابوواانايدعتازصبرهيمركيورايلةسعنعككنأنموخياعد

انخقناببهارهاجدكبدزنهى

4وصكبنموكرسودحممحرملهاتفؤخهدردىغحلدلحقالمدى
محةامدويرتاطنلهانابكلمحنتهصبتعىكلجالبصو

تمكلنقنيمدثناجمارففسدصهد

دنيدهرفيطرظخيالىكيكزرخلىكلمحيحمونأصلوايرلمزرقىموسوتدد
شريليبرببلروفيحصافالييغهليلصنضقايلفاقاها

التصئقنهمهياراراياليداأعرعق

اصووناددحلصشاشىطيكهظمىطرأووفاوديدنكعتابربهمزش
ردينشننداوفتمحاوناهكءهزشمعدوداويراحساندضمفدشنظرة

قنهتهااواراولوثهنىورللىنمبال

كاكينهعابزبوصلذؤمحراخلشايبنهكىسسديكمابتطكدنزنك
الرالمننعر65
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كوميلدشسينمكلخهسينمسينمإندهـديريخهةبئبىبلدىاونردشوبي

لتهـخفنهرمانخفطنتمرحمشقيل

ونهاا

اولعمدككفيرساابلهقلبمأولسهمدمكضتهربردسشفساله

أولسحضاحبهنمصجزكمكبرسهثوونكغافدرميلجمةمميله
أولسعكشبسنكجالكدهطركوجودمناجزقطؤايدمابلرغر

نداطورةبراالنكليزواافكنهرإلطكة

كنتوأصماثوق181هورسنةحد1ابرشهرالرمنلعشريهوابعلمحاراكنرالدبكتورل
بمفىفىبحلعالقخطيوايرالسارصونراثمبراوأمهالنالمالالنكليزاجررلملذبهاا
مرين3ااظاالرجمااللهمنوكطوعرهاثمانيقاصحز0381سةلءكنشأواواا

مركفىفانهكنثعانصليروعيالىاقالااالؤقبقنانلساعيفىاأإلنفضائيوالفهاضل
والسبهااوالداتبنظرصئهطفوظباصبيتهاواهقتقىفىءيمغقلشأمهاجعيشبشينأكثرمن

اهمةالداأمنغيرهمالكدماينالاالمحناامنماياقالفحنردالملحضأوالداخفانيهاأكنفاا
ةنتلتربيتهادمطعشاظمهاكللتوحيلقلأللهافرالسيهاالطاذالناطفااشعنفكنيرلولكن

هالرعناسنواشعنضافكورولماصالسلطنةااتمجمهاناطماقماوازطهالملذاشبلما
كبخلىذبيافأتعلههالوعلىقلنقلاآالشلردصاالنكليزعستلامحأكسبلمىلبلركا

ونقماالجرماخصويفوابافئتنكلمكلنتفتتشضصكلأبهرااصارلهامىاذاعىلوسا

بتوايقتصرالعلدااشليدرمنهميليروطهووالتلميئاسقويضفىلطلياالألتينيقا

اليمودلحسليمالمحملاالنبعهمايضزرلىرفابلاؤمعاذيبحملهاصقيععلىلمحزبيتها

لبنيضضبهيدتفقكالنىالعاالامنكوذكوااوفطحلخيلكوساكرلتملىلقيماحلجا
قثولىييناليومثاشاكثمقأنأالمسممحنفدوشوبغراظعقوتترعلتصااصقوفئيداا

رلخوحياحياعرضتضهرأغرخهمالباضتالشأنجلهوافمتياللىصخبزكزمنأأمورهم
نينلمجاواابئىاأهلىعليهامئبحنفلامن

لنرعياتعينتزوجتعاأوالثأحياصنوأبمنلمالستتالىابعلرااالملذولبمارقى0381وسنة
ئزلثبنكلىايمولكنشبشيكستقشرممايهاأثذهاصيالرانجلغأنفكوريوازمقبل

مىلبالداالدأعلىفيابالمناهدقونطلبخرانجبةلنراثلتقرشهعارفهالبالانؤالوارسا
81همندحسنةخمنفكنقخقاواحرووالعنداثداراللغسنولماامظشجارالعقواا

شرلؤسيويخمنلعسراالملذوكوفانهعهالؤفىتلذالسنةوالبافالكلفيماحبحرنحهـا
البهصآلملذابارعهاووهاصظةراوأفبقظوهامنكتأالوكتلممابمةؤساماهالىنجاصيران

لمحقصرايارلندلعظهىاباربطامايمةهازدناالبوماوفىأرصملنباهقماوالحزاباشعنفا
العتاللاتهاسنعلىخصصمافحههمننؤسحةامماممهااتمهـثرعشملاوسسن

شغالالاملنكنننفطعمأناللجالماوأضارعلعا
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يهنليرت58311نوصضهاقبهاراقوعينصييمهملىلبرلمضكشا3ترشاثربخش
أفالبالهاااثيرأخهاعلشاالامياهـقاامحنوكشرجبايملبرنيورااالعظموزيرها
اسيةااالضاياقصيىيثهلهامنمأنتطلبمتمهاةمملكتهاسيامحةأنشغش
ادهاادتفاورققمانمضىبهنوا

زتحمأوراتحكوديروتهنسترجتفىش881سنةبرانحزسيوبويخمنوالعثرولمحالنلعن

لىقةارشوضمجهالبالثلثاهدقنتوكاماأخصيؤنصأشجمفيلمكشواايخبقدرمايعلمدعؤا
لناعاكوكنمااناهدالىوقلتتارعلإلهامننفيسحنيطمضافىنجسسبنتباعالدنحول

اتتواتتشبراللغليرقافقزت67311يمتركنهصعابالجارنالكرزجشمص

ليرهاأ833بلغظةعهاتتوتجعلىأنغىافنبالمبلغقليلالمبغليرتوهؤا16496
فىايسيضاللمشوفيهارهذامجشوهوسنةتالالمجعوديخماحأااصاغهنهوأماتاحها

جمراونالثنوتمفبئاخوسبهائبارصعبديعشكللى3افهـبشفمصبغمماصشأبدحكما
إخهاللومفاإليألبهلمنكقفىىإفؤ4كبيرخرامقديقوشصبعبالطالمامن

كونحميوثيه7631صنةاالنكليزآحدملوكاثعبراالسيدافىلحهقباالندلملذقشهاأهدبتمن
والبهالالرونقيقمىعدعاءرقالجقودولتاحا

نالأحيتعمنلظاهرأغايرعواكووقبهلبرتدالبرذممااصغرهافىبرمايخاوكايشقدرأشأميرا
باخهاشوركانكنمفشجلمىانضخافسنقايتبعأنتألكةلماعرشمكلىسناظااطن
ىاخلوياولكنهتجطضلبرتراألئالئينرأجهاوعبلهملالمميرفمؤجاابهذاوجتزأنعلزسة
قاههااخمقامهيموشبعدبضراماالممنكأهذاالماهففضتقدانهابموشاالاليهاونجننسبته

احتغالالقتراغماعن081سنةنجاط1يرفبهاشبمناللعاشرمنفاقلمكةالمهانبقالىبا
دممهـابيواعظيم

عهدصارشزوجقولىالتىكترهىواال0481سنة3تنوفييخمنامشروصالحادكلوا

وتدلرااابلودافهواطوونانمأوشوبالساتاليضللشودعهدهابرنىاالسنهبرملسسيماي
كلندارخا3481أسليةاقاالةوشاايراأجمادمبهئتىضظاأنللنفقاالا

لمملتىياأنتكنؤراااصرزاضغمداللمجاااوكلبهاوبنسكتندلنحبماافاضفل
يجلسهاهاوعنافعرفشكنايرلندافيهاابطاطأومارئجليمعناصقصببصنطرابنحا
لصيئاثندادلالصقلنيئبهرعدديخارامنالفتماصلميواااهذركالالهالنتخليصالى

كيميخهالفوقعششاطركنيرقبسببنالث

الماممةتحلروخزطتعهوارلزلنكتهربظوشارلفيمدوقاقاثداوئ3581وست

ملذشانضافيهاوهزقاممنعظموأورأسهانكلزاومجدهاالفقدختراتفهالكاشديء
همكلناساضىقدرهوربقدررم

جماتتلعليخذوناللرمساعجاوابميزصيرمحمنألثحباالاكنلقرائتئبخرلمجا

اروسلدبيانقعاللغئيعفلئفاكلهلرألنحالملعالبرشفالبرنرالىأشراقطىولر
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المليمعلىالقضقىوأالمجنعليوأودعالغبضرأفىنههأنعاواالشاعلفاشاحالظوقلات
اللنلموشفكراتحفهدلبركافىلسباسيةاثه6الأعربمكنلبرنساكنيتيعهالرأيضا

ريففلالرتاونارتمالقرمالمحافاهماالحوشالمابمةتلنااللستعئالهراوفىم مامطر

نارهما5581سننينبلاوصالحرساضداقاادشهتمشبهكلواطيكاسندرهافى

جهاثحزوأوغسطرقفنررإلزوحتمنرقاطازبوليوشوطوالمبرا

شوجهاولقفىراذامارسصكئرمناصادابأشدالمصائبنتوفيسأمهافىا16كحامخهاسن

تعدقىمحفىصنقفزفتيهماحزنامنرطاواأركورخانطاممرامنوسبردعكنرمناالفى
اكنيسةالىاالإكضلعهطابنهالواافىاحتفللمااالنادراصتىيةواالمحانل

بروسياوامبراطورقزنساورلهمتهاوملكةعبدالعزيزخاناسلطادآنهـارهاصال7681ومنة

الم4سنةلضىايوظقابهادوقائاوا8681سنةحيرقليسالنتاوفاناأالولىيانيبتاشأضم

يههنهالحشوثمعغلنرائبوالالالمصائبعنبمعزلالملوكوما

تالملذوابمالسأحدمشوايقرصدوشنهندخكنلعيدقزالملكةهذماشاالقدمر

6131سنةمنملذاناالنانرصالملفانقوهمالنيوكزاسنقنأالنكليزخصاكغبرهاكن
والملذجورج7731سنها7331سنةلناثمالحمانعندورالوالمالظ3731ادسنة

0381مةالى0671سنةمننصالالناال

القطارايقاسلطمقاالنكلبزالوامتدلهـالثصفءزقاايميزمحمدقطالةخعباافدالص

لسلطنةعدشفاوثريخسادااالربعاهاالغرلمجنصلااالنيمحتىالمثونة
المساكبعةضبوسطتوتعدبلاأبغمنهاتنيضكراللذكرغيرتسحزحالدثكيرةنكلبزلداال

فىامللمساعوعلرشاةكهقاعدمسابمن2نصحضينتشعونعارحتىرلندا1وامحنلدا

انكلزالىالحبولمجاادضاللثسرائعتمغمالمجوكانصالجوخسرهاوهاحقيقةمجتماجازيئ
قىاااذاكئهنارخصأوقاسثىاابهىالدلججطنفرضمكليهامناءافلويكنداا

شلنعطفلاشلناونلنى43يهومفثساعلهشاطأخذشنا36قحامنة0031نح
المكسشلنام16فناكنرافآنابلغاكذلنقلعنذازادافئواشلنالمكسشلناناالانئ
لكوارتراممنهنايخااضزصلحدشلنافاذايمىشلناماال37اثمنابلغاشلناونانبولض51

ضلناوئاق81رزكوفىصشلنابلفتخارله96رقىبهاماركناكحارخصشلناول
واحدسكفعئالشالخاونا51عإليهاينئداشتلمزالنهاللن

دممبالدقيالمللكوضاالىاعاالفكلبزةااطكلىلثرفيقادالهنماتركيأسثكشفالاومنها
يخاوارلنداطابرمليوشوأطلىاهاليهاببلغونممائىانلدمعاالفكلزاطنةاانحاالتحادوا

وايمدالجديدالخعليمنظادخالبرالخيهودووضحاباصةومهايون53الببلغوشاالن
نظاملىفئللبالمدارةافأقزشالحكومابع0781صسنةللتعليمكلمبالداالنكلنرنطا
اثةولعأراللكلنفقشأبطبالمعرفةالينيرةالمئابوساعدخها



واليتهاحوبهوببنهاوبوأصانكتهابينلندغرافالكهلبياومتاسزاالنوركثئالامنها
لكلايتوكفافاخااللمحلىفوانطاتحاتجالرقباتمعاعتوالصاعتوارلماانطاقناوا

ريةاتجاالفنيقوالحديدا

لةلحراسلناسااينبعهؤتعلملكةذمامجدممدفأوجغالثعباالفكليزىنقواالناحللىءو
لهاداعلدنح41خفىرتضتولفملسوشبوداطلبهالتىاقوقاطالئضصيقمان

كضمنهاودابهاتمتعويحاال
بناتوضصنوالألربعضتسحقولالهاوقد6381اهندسنةطورقاامبراكتورياالملكةوزدى

لةسنواكاقرواذكرمعحماؤهممأوهذ
سصددهليره

صااحدزوجتولمحكهـدرواورالفابرنسيهـا00081

لمسآوهوتكأسلبرتاابرشا000043
كورنولةؤدخلى000561

المذكورالبرشالزوجة00001
لؤفيتوقدالسنلبرنسيما3

جوشأدفيدلغرد0005341

هبالنةالبرنيمى00065

وبنالبرشيى000661

كونوتوقرشدأنساجر0005371

لسنةاروحتهحعلوؤختدلينىابلدثوقلبولزس000681

حاشسااليرة00061

لسخاانقكقباد000583
ورشكبهتردخلىاد02

تقوصوئنقواالئادمباقأواللهاعلىسامهابترناضديخياوتدحفكتورإلمئهورقفىلملهـةما
كيتآحزمترأيدهاصنتظاالومامنعليهمرعاإلهافننفقنلمحناجاموللماكيدامهابللفقرا

نبارداالمعوتففيهانجليناكاكوتثيبالالدهوالمعارفضدانماثاكنأيضاوشسلهالههوخهتم
073ليرقواركؤرمرمح003رهقدتبصهكافىمثالفلىالستادمهفامظحزالةالو

اش003ليرقوالفردواس053لمدلهشاينترصتبهاشا
الللبينااضديهتالىالجاقمنايصلهاكاحبهيامالؤشبهالباتوشدةةلعظاهذمالملكةفضلح

صبهةفىهبةأشهركشفاصراجهاباربعهفبدمحغختالمناعبلمنامبافاالصقتلهافقدعدق

بحبهابمريرولكنمضعليهاطبأطلئفردعاصانامخهاشبهافدومفتحقمع
محالحياةدلمجنيىببهلرشاشافىوفمهكمافابقاخنالل8جدكواليتبالميهءلحكم
وكتمخففشالموشواعهاحكليياقفكميهالطلقاضقتلهلوأصدوا881ومة
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وممنةعليمبافيقثكمعليهاطشيطلىأضحراصدنالولوافدييعأساخدبدولمؤاعلبمبافق
سنواتببالنىيلحثمضررابهايالؤاةصرصاالرماهاومارفهثقتااولرجل9481

اتشسبحافقهععههاومحاااللابخهدوضربهاأصديهاعلمليةيسنتالنااوفى
فاودحاموجمجنؤامالنظرلبصهاااللغلمككاوالقاطبضعيهاشاأطلق3781صنةو

ادخرهوخلالملوفوهذا

انانىوابارشاثهاحنهراىرادأدفماحباقزوجهاتارلنىاشاالهدفانعنهجمنورةوالد

أواخرسنةشلهئخمنآصأضعقبظب1681لدمنة1481صنةحياكامعمدنللى
3881منةا681سنذمهويمتدمن881م

دسلساالمحصكسؤييميةالكؤالوخركىدوقلبرخنهاليرناجهاوا
ويحأنمموسقبحشالجامعةابالمحاالعلومرسو1181ابصنهحهرأغطمنينئروا

رواةانتميقالقالووالصوبريخالطبيوالتلىبالكطيملهالياسيقتملق11خكفىتخز

بالفروسيةاهرالمنظربمادبمدئذوالإسفاحالءاالوبازعس

بةالنكلزنقاكافهاثمعزصنلعنرينبقوالمسلمحاطصمانشدمعلىلورلملكهوفكلفترنخبماولماال
تكشيرةفالبورتبأليهوجشاضالدربفقيلدمسماافرسالنوانأالفياثةضهوأعط

لمياسيةاالئلنفسهيعرمقغيرأنماننضازماساعيامنمعحأللوييزكلرأداللعباا
خاراندالهيلااامامحازوصأميناوجدوالمابمةالمملكةبهصالماومقزبعنانحنعصضا
نجعلافنوناواالعليمياسففهونننيطأهاالقاقسمبعرضنهيرأنتنالثائلم

9581يطاشسةلبراالمىاإلمجمعارثالليقولماكنامعلمجاايرمنالهعظارئبالمدرشفكبرج
رجحتىكااالااولةففاالافقالسزيابتأشاالمولةهطجوساومئيألءاعرب
صكنؤهاورغبتهافعاادآعهطباالبئكيناالولةأيكاطببلسبنشاحامحاخداماااليقى

ألدابباللعامالدرفغبسعيهاواعناصؤوحهاوتينلعاعنصراتئوتجالنجاصيو

الرائنتاشوأربعوشسمنفوافتمدلنيؤلهالجلفىلاتاايفمعكنو1581سنة

ودههلىرفكتو

اتقدثلنهاربيتابالدهىيفشروفىلمدالكربالذلجديربنايأصبمناسلةماشصا
ربالتقدممحهدتأتههمريلنحهماملكهنوسيقحنةزجمرأميضىكففبألخهاأخ

بفكرهمافامققلمشطقوغبتهاشاريقومنلتيلمضارجمايآلواليداالاباالاعناظرةلتظلمهـرا
هذننمرابدمتأخهماصدلىخذتاخفألمعامالوشوالناعااوللنجلرأشيخر

لنمىاالئمافىبقهبادااغيرهامماااليارقاالمحااءاناماقااالفكروالبرهض

ذلئمأمحابللضارباتمانخبعنليضواللياكنبتلطتاافاغمافدأصافعلالولرا

صاحبتبهأنكؤوبعذأسبيعاللمذاعوابعتتاسيااندهاصهوتضاعفلنوكغا
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لمحواربواالحرىتروفتاأريابقبفالكلوقوحوقدأياالتالرمنينضالاكنبتاكلد
دصىالةاشوهدة

وأطدتلتساطواوةاةاعلىامنهماتاعرصوعطارأسصانجتيناتينايهنلمصؤرابمضرسموقد
الخراترجريدةااشفاذلنعوتغااههالعلىيللجزاللحراصلبالصاأشهاثدالجرا

يبيوتأكبراءمجرهاسصامجلهعلىكبتقلماابنتينالممورخنلأعدادحدممددايولورلىتر

لثرائعاتحاخاوقاوالنعزيرطرشهاالسالمكوهمهيالدتؤسركيريىبريدةالمالشغ

عالالمياديخاخوللداشاسيقواالمعاهجااميرفىافضيميناكطيقكنعاحهااوعلعريكيةا
اشبدعأصذتابلبهنعبالمكألماصهماهذاتصلارفتولمارالمهدرتجالعمهمابلغشبناالتجاعت

عدثمتركيهايدتأسبخكيشلغستابرأأنالىبهماالعانتهىلسيرفيموا11ألوثواايقهاطر
بلغهاطداوفىاألينءأاللجعيميريميانينلقتماكولماسش0005يسيرؤنفى

ا
ظاماتهااتخالتىرسومواثدعااامنماعاجمحمورفعماأنبنرطأصهاحمشاعطاقاطرضده

اتدفعابمهاشدااباوغطشرؤفرفيهنايايطنبناتنهبدقوثمواوعنتاطيهؤت
الذشبالخوليااهاتعطىيههشماناطهيثفقدعرصمكلىرحماثداحاامنعسخاما

بداتتبرهنألحذتغبةالمطلىارسوادهالدخاستعدعنكليقوشمتثيئتااهاشميملى
غفيرمنلىطيتوتحزجلزهبهاجماللحشالنسامبارناابوبحادفكعقوقياهـاتفص

طحةتاكوعثرستعنناثبيننبؤااامجللنلوخحافكحؤنا

أاليدحلىانثرمبلهماعقلتاعلىخهمااحئالىإلدضأركاعصردتالخخفأخنباحوقد

تمكيتواشقاداللؤبهاخهاالالتههمامالهماوأقواكلشافىنلفوحاللعاالرأقاالالأوهرتحين

واظلقتخافالتلقاالىبهنلتوباثكممطوبلةءقواةهاكامنالفندوقالتاكيفيفتعليمعلى

صةلتصواصالحقصأةمصاالمستمإاتكونمبنشقتعلمفأشاكيرعكزالذبهنرماللنيمآلةلدا
االبتهادقرادوأهاهاوأناصسبلىاأنظارلفاتالسعيةداتكوناالنبهاوخههوشال

اوركنانتالمىئاليهوشعاصديرقشؤرلبتهاوربةالياامنلوأخهااليهوشئحكعوخخها
يسراغررابنللخهمافاصاراجبهاروخهابرروالفنذفوثهماسعالهاوثكامقضهاوشوكتها

ثهـالماثكاهفانههموهماالختاهاتبزضدخباقياعلىباعنةالقوالهذماخننبيجةالباو
طلةاالماثكئابتالىمافنسبماحهامهمافىتغاالالؤررافيلاحمات1انففاضباسدقواافا

ركاعنوعناغباهجالمحممافىواينجامثليمماراسالليةحألقوااسلتااعاللىا

حوقالتوالحياوخهمايسوامضارانفاندبرأخهمماوأطدقشسراحهماكهكوشا
4صمانشنالميبهيةالادسالاصدىا

يالر0003بؤاوقصذأوكنتتتاححرجمرفنتيينيهاأنإلصمهولجشنكورصخاامشاظ

مايدالعهـاللءأحثشتدفعلفنادقكانتاىربازنتذادارإلل0003منفلاهالبسكهابأممال
فلمترالبحينهاأنأحدقبولماهزلاغالميالمحظراقصحظكئيراغمرها

ونلوميثمديضةتنقاعدأمريمبارحتاطببالمغامعدمرأتاصالتهارالحدرواولماوصلشا
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يرصأفانهبامعنثوراءكلأعسسيماشبالدبذالنكليزياشااافساكاااهمارمعذ
عسالالانفدجللرلمرأتفيمببهانباالوجدشاشالمحالارتكالمنكولمذالمحدقبالفارةاتماولا

جماشهاومعاشيفومكتسالمجهاامنالغغفهىعيةصارشمسأنممرقهامنكلبفرحهاهوونحقى
بالدالارأعالهاتجزعنمرأةذأشاراهياوهذاللساافهذمهـىرضيتابهعلأىحهاشأ

ياممثل

ينىاجمرينوسنيدالنجة

كةباهنيواالوفىالوالومزدبحتهـاسوايشاتغيبفوجابانجمااشاهمتنيزمحمالئبنالةحا

حرباحمشبهانجدمعناكظشبالسقماتالهاااواالوجدادصبهاالالولمثمافلثنجيالفتاا
أيمضاثاثيسياصينةابجيوامشفكشمفتأأهاأولؤاليامينضرهامالهوىوبرلبوى

بمئلىشسلألفكاقنوضفالغباأشيعاصتجاالوقكفشبميضانشاكالنىالمدنسبماا
الفتضاعاذاقلوالجندمخافقاءالستروالخفانحشطىومعاشيرولكئ

هانريدبخونفألمحنجاوأضغالةجنتوهىلىجننابد
أعرششاعتراطماواوحدبثماأطسهلحتأحةطارفبدوشاأونبزمحزينتجموترجففا

كرشباقستبثالاديسياتلذاوبينللنلختمارادفىشدالهةكانشاينلطفلابنهااعنبالنيب

عيالسانؤالالصااابركانتيثسنالصبعداديخدبحلىياثرلحاأليفافهاامن

ثدأغبلسامعقدمقيمحديضحبماكلتافعالنخانمصعذابوبالتحنفرقىلملاط
وجدااهواأهلىإنكاسكالاأهذاحهسداالرعسفاطدممشقفاأرى

رأولهنشافرصؤطاثمثلاوييهضءنفرنوحفاولكلفيدربسهمىءمدادووالعقدأدبسيافال

ثنايبشدااشبئنمشيأيرختلقديالهضواوقايكفيدرعادثيزممطحيافقطفيحى

اقلعذلاالبشىواجمنكقدوالمالمهيعبااللفرأووشهاوففشالىمةالندا
وضمحلرمحمإلبهرطرعؤيجمباصقابلتالمرحزوحهالاذاصتىافدروالخلادا

لمفىيترساأليمأوعذاأشيسصناالسوأأرادباهلذمنزامابميقمفكلتبمستوفالت
شنابههنايةونحروااالرسداتمرممعكرضاوفرؤنتاتكالفذباتبكرضياالاتوصىعناصالف

تفنتهائمخانوجهرشجاهلليزخارفهافانطلشبونالمةئيزالتمكلتمأونونبلسان
عليهولعنصهومجىقحلبمنهيظاكايفواللمرامرعلىثعامنوغيمهـأنمكرسعايلملحباحال

أنجهلدانجهمعبودالمجزلبتونالىوسلثممأكتطألقشرحلهحيتالىامضقاثالزماال
أنأريباالىوكخاوامدينشينةنجاقاعدأسيفلزصاشبتنرهطسيولبنقأىؤنخلىا
ذالعرااشاطىفىفىههطجمرسمهملنجيلرفىاغاطهاهماويافتهاشكلاالعبودابعلينهدنم

هائلأقئمرتحتهاتنبنمنفبالنغممزككارثمشججالهقهوتئمكالشواهقعاتاوجءبأل

االبيولبتاالبصارعنربنهدلمموففزالقومطذالموتياجمكنتوسأالحرتأصمقظرلم

كالرأفطعولالأخبدأصقلالصراحبتهىدمبحرفدوركطفالفوصدركابفلبحنظبلفات
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فنفرتماربفمهانهثمامقئصابلمهتالموقاظيلكللسجل3ظغارعندجمنال
ساوسقطلقكسرشالعماصتىالقفارثتودااوشرشللركبشتسلفتبيننفار

كزدهوفقمتىتتالطمذعورةاظيلزنجعللعنانبجلفدعلضاصلناا

بهأوالجركهاوعرربالكالعابصفىمنسابةدمهـشاصيعرتوصورواايمنوأكبنمعلروطنه
ءافتراممنىوأنهأباماكناكاصأنفأوماهمرجقخلمدرءواطثنغرهالريهفىاالوا
صكلههدافيعلماأديسيابدحمنسذصبيتيمكنات1يتوسوأنانهـوالبمقالمثب

ظلىأتعقعااوانفضاصقإثلهاااهماونهكحطوأقبألديسباقائقوبعدسرقلىهمابه

االيهالالساءوالوالتىمرالبنطرحضالجؤاوشومحبطاألصعقتشنهلذاجم
ذالثيالشنجلالفاحعنلذالبأفمالعليهادالمليمنهاجاواتحنراتؤاأثلماجاعلثالمجيع
الحقيقةنمولماصايفظاخامنلجعنالمحالمجركدالمبرىنجفحهماأنقتائعالدشأمشأو
بماعيرتصلىهاشبروأنباتعاهـفادانيزىكصغوقابلتبفيدزعاناقعاييلوعثأن

فشزحثمفرداتاثمادورةفداسضكماالشالمماثمانداتلببتعيةلجااويلنهـهاصة
والمالصةاقوننمرعاثكلىلفيامةافقمشكاليهبالروحأماممبثةسشطتاأصتا

دالندامةامجحيحصيهاذكرمحاشصغصهاعيشقوصيلةاطفاهااصالتىاديسيامعوقطع

زخوندهوس

ذاتلمووذبمءءصهايحمارمانععناشفرندادالهدفمبلاضاالديخءمحلونااصا

حتاشاركصتأخاها5شامنعاظيرتغعيرصاتإلمحبةبهمسمومالحةةأدسوفحا
لمملهـةحهالنبطاراخهاباصالةخامثحاكازاااروهـبالديهنمعاباالهواسلطاشا

أنيرضامحتملهائاليأيهالومن11ضيعوهاالتاهرصمدقأتنكاليهـمماعأحسن

أميرعربهنىبلتميرمبقاابناصيرمخدماصايبغرششصزوجاممابهتموكنءجافيؤ
رحلتهفىبطوطةبناكاقاعدميقبقصدأنياما

ينلىلمجالسلطاششهاكرممافأدهلىلهندمرعلىبثدانحاسالمحهالصرهقانجاالميرغدا01نماللافال
ااعفررتوحلكوالمذاختؤجهشمحبتميعرسضيفمحنصذهياتأنوأبئداناماكاا

نرمةبطوطفللوبئوجمانجولؤيسروفتماالملدغافقاخهاؤيمةوأشاثالقبممأشكلينويمفص
حروكريىلقصرافسحانحاحهاناشنظالاجواااتغالملذاالليهناناتالتفىلكوشمعوااورغدا

ميرالمطرببنلنبرفيالديهالحاشوأشخسبلفرشاوفرفذالمحمشداةمافىدافىص
وأحفرالطباخيناسلمالمنايئاانكافصءوارالمغنياتءوالناشونوجمارلجااللم

ونوأقاموارالطيوواالنعامجتصلاترالةحارثراوااةورواشوايينواواظبازين

ليفارفافتجلافحاثزامليالوخهداوالبهرمااءاالضويوثرخةلناسا
يميرالفرممواسخفراأحنيغمرفزيخموفرشناهذاالىلياللطانادارامنواقينعاخلىبليالتبن

اقدللطانوممشاشبيشيبموأجلنحلىوحففنوثأفرانسياغترمكرلكؤسيضارفيا
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تمفمالخواهنأفأضىاصسكواايميرغداأظخمفامهـيبفأألخيمباركتكوشرأنأمس
الملنلمرتبالىأهالواطأجلسنبنننهصتىبمودبملتهقاولمحوأضعتهمحمقامأختيوأض

ههعوأفاادقمهـارفانصزنوامنويىيغنيندرأسهءبافبهنوأقامرببهـوريصاطنا
جهقالزوصحةبهوزشمنوجاعةجهتهناالمابموصنءبهاالسطاوعنابهآخماص

سعهاويأتىزوحيخبمبلىحهافىاباجالموضععصةرواصعةمنقانأنموعلد
ارلمدانافياالدمنالتالهاطوأوصرومحاجاأاالغاإنالخاوشايدفلومامحتحسروجا

دظصفالهرعليهالجغلبشاصعشعشتصيرنرزهاصيقحريرالمغربماابعدولماكنعيهم

صدزريهواوفى5أمحابموعبيدثميريغاريخفىكركبماانلتضيضلاصلووكأبنااهقمماهال
لميهلاوجهـريضوشولزضفيخواوالنرينياساشلكااشبيههطوصنيامحالقدأمحنى

بامورلاللباليةارءيكلعنذللثمنفأبرأسهمحالمبرامجلوأعطيماداابهوأوصدر
وصةراةعاليمجلرهـرأسموأفباساحكلىجعليمحاوبطوطةبنلحفصعاوالوالملذا

نفمنوجةعقاطايكنحكالجههةيخبوافهمممارمنببعوصرعواكرلهمحابهبأعهممل
عصاباليصلمنبرفومروسدساقحروافىاجمبانعالودخلاطاشفأاذكوبئ

ثلاصلوقلمهوقوضولرالأاللاعأؤحدأحضرنتباالطرثالسااشبااللجوهرصلوة
صاقائمةسمروقامفاضنهربهندأولالمنرشلومحدنقرسصتىبنرظيهافدخلؤ

رؤسفهجهنانجاشاؤلزنتنوقلتىلدوجفاتحشاوجلمىفأخذصدهالتنبولاكلتهصعدفأ
رجماالنماذضرواالجماواالالطفواصتنينيدلمزراسااؤلفالهـاالأصالبهبهنمناكنرا

يراالحؤطراسطلفرسواحهااليطأزرسهكبنتبعمنرهىزوجتموفئلصدوأخذالميراثمداابابا
عإيموتشكاواادتصزأمحخاقبيدمحااحملهارثلجعالشالعرووابهأوعلىهعا

لىءراهمجرواالدناملميموأشءماحماخبدارأثميرأوكبيرصثامرعاشبشواذااامنوغرهنالتجمات
لناباعاأمحبزوثيعالعروسولماكخبايغدبعناقعزداأوصلوهانىرهمتهد

ساراونأمنهموبرقودانرساهسرطمبمامغحدوالسلطاشلكلاثطىوأللراانانبرا
دبباطرسوعارخهمالهااللبدروكذكلمنؤترايرالحرانجابالخثاتينلتفغكاعطىروأخماديئما

لحومجصافاالناساوأطممروساصبعااكابعبهمطرباالهلأحلضيأالعطىالأنصدا
فغرجلالرواوسلجزأشوكينايةواالمادرواثحيرغدأشباالطاناوأيعرسانقفىوا
وغالبفدرهيقدرفالخععقرطفيافلمال21نهفايددطثنعظعخلمهءعنحلهاوثبالمدكوزاآلا

لىبهلعدسنوذزفافههنيهللةبعدعصراكتجبنبهاؤكاتاباديةمحاليجنالعا
دبحوشزاايدفرابدطربيهموأخرجوممئمحيواقدمملكتهالهاوالهلهاورحتفارازوحنمو

طسنزوجمنمافاحهاكأسوىاليقمهاؤمكرمةمزألجهامهفىصةتحاشيتبيفوحوالرا
ديموالأالرمان11وهكذ

لقافاحمىف

رةيعبلىلنرئيقاافمىربنالياعبعبهناشنبنكالةعامتبزبنهـثفرنجاطبخضاكفف



لضلكلدبعماتاصيأحماكفلصرثمبىقىلنضرفليهبومعابربوسيلطبيبالشأصها
يقرأفهممناتأذجنصنيصطففتلهوسمتافكسبهانمكاياصلىلنبىلتبريركطكفاافالفضل

االكثباخبوعادوأنامنبنمبأخبلركهدبمميااعدانيقرللعرلمجواعلىاجمملمحأخبااللكتبا
بشترمملهومنلناساوتعالىاللهمقوعباابئوقالبنبوتهاقدحيريدلهزاقياصرةا

كتببنزىنلحرتخهافئلللنضربخاارااهزنجولتمبجيعلمايلعنليلحديشدا

تهزأوامحنهلقرآشأعرصقاصيعذاواجمأملنصآثجهيرةالأوكبرومفارمناللمجما
فقتالفقالتصبرامعيطنجاثيعقبهونحقيضربمكنفأنعيااديوررأمصأصلومفلما

صءانبىهاتيفرسياالفالدشاالعدااتتاارواياشابعضوآباهاورألشثى
ونهاكئيرايالشدداولالهذبعدصبرايشقرقتلالفالنملعفوسكنهقبلمنللهاوجئوفا

طسضعالموصرصهاشا

ضلسقوأنموفقنممنالهظنةاالنيلإنإالبم
نعنقءبخاااجهافئالأنهاحبهفانميئبهلعأ

محتخنخلمطكلهاوأضصادتمسفوصةوعبرالهئ

صطىأومتيححادبهن4خنادتعظاحنفالس
تثسققهفاكطمألمتهتنوشهصيهابنىوفطلت

رسدالمقيدوهوعاخمونقءمعتباقسمايقادالمحالميخه

محيمحرقافحلوااقومنوخبيةأوئأمح

نقااليظواواامنوربموئنفضركماكذ

ويغغئلولديكمااالشلتهافدلةفدلقاةوكنت

يعتىشثتقانصرأحتهمبشكشقرابةاضضرأفرسمنفا
لبيتاهذاكلعزنامنهاقةصيدتمحدحاتحققاقالمايتااهاقميدخهاوقالنهتالوبغد

االالومعروفاجمطاصطنمااالدالبماليثىاهباالفا

ؤدعلشقلخفاشقناعرقمئنهاماداربهاالفاححقاىائدالقصاامنطلثرمحالقميدةاوهن
النسحامكايفارثظؤكرمنهاالففىلبيااذاانمافائلغامن

ثموأكاوعداايدللياوافواشلعسءعبدبنالمخراأميةبنلجرثنجادهبعجداوراةوتزؤصت
خلطاببهناعرتخصلؤفيتالحديتكنهنصلمراساتاااالومارشنأبلمتبعدقلوقدأ

وهابانجكلبدلصالحيقحاريقماعاقلم

حيهبىبناسحضاوعىابراهمحذلنعافقفشأوالضباخناعلوقصسنقارايقمنكانضحار
مغغىلأرباساقدجعنقاكشاثئالهاالشزاسثاابدنجنقامالحبهنثحاشوزبرلما
وهراقالششعرعديجمطنايهبربينحدهما

اكرماأهايفاعادفتنلفايوانقباصقئ
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غيرعتهـمملتلتفلتشيتهاعلىأرسلففسى
رنإتاعبدالمالمحدبنيهـاسفبعشادبنثبوالصاطمقباريقفالحاافلمفقيللصنعقفيهالمنفسلل
فاشحعمهووجاريتمفقدمانحهافالبهفاصوذايهاسنجكلباالهوصاععنيالفقالوفأحفر

فغالصاعمربإلتياعهاوأاغنالحنلغنامضيظفامرهالبالجصصوافلخلغثقوااعلى
مجلسلكبيرازرثبعلهغتورتهـاعليهنلذمننقواليتممرفعضبمارديخائقايعهابثاا
وهوإفمؤالثقاا

صينااالمارأيشاأبمذكفبيناأنالحبةراالشدأ
صاحزوالصبنأقوساماايلكأنضتقطه

أنحصعهادخلتفالمالحاومعمقماخصلجشأراالىافبتعاعلةجارمقفقيللغناالمنفأل
ركقالباأهيرالمؤنينلناقاامنعقفيمالااالاصوششنتانقالاأشتغنفاحافأهنقااع
فيهأمالصحثيابهمزأنننهالمأجمركبتيهاهنوقعمشاافاظاألإحفؤاعداحلفيئوا

فيهااتافباركآصيرهاملكهأننحتفائهقناهيتاذاعلىحغهافاذسعنينلملمحاميرااأهديتهاوقدرغبة
بهنارإلتطمافلمحتياطااكالهاوآالشديارلخسةرإلشاشيغقدقبلتهاوأمرانجائقدالمااف
يكللهااهاباركفقالصؤالصطحوزرانقفغنشاأعيهاذمنلمحفلماجمماعفوبومفلهلمالا

اصأواقالصفراالخروعمىكلىلغرلتعبواثاامربافحئكومانفعياسيافقارباكوفبن
بناالوقعروشلىاخاصتيأفدعاحكاثههنايعياتنجااواتالشبلىسارقاآالشدسيبئ

كاباايبااظادفمصشعاصاافاأخرمحمعهاالفآمونهسةارالشدينا7خةتجملرنجا
دليكاصهاأأناخرىالالشااللخسقاواالولتذهافقدحضرالشااظةاأمانجرفالفقز

الصالكبدكبضاحهاانجعخاكأقنضيهبابمااكأكتبتأيعزنه8شناسافىثمفقتجمة
ابلغهامترلمدبدفاستزتصنهشحكصيلفالفكرهشأشأكنبقبضابيوخذهابمدجعة

ملفتضيعتزسصتالمللاضافأخذكببالنجخاآلبالمائقوالىأشكرماأنحافستتلىا
معاشوجعلنهابها

شبيليةحباصالخمىجماجمابهنابرالةبدغر

بغالدوخأثباوظرفاليممنوجلباالنثنقاوالمعرفقبلبياوالفماصةاهلكانتمهن
اكدحهموالااأثبهالعربغضلتقوالوعلتوجالراخبارعفهماحطولهوروا

اياهحيملوداليف01ءشصجىلمرلمجمىبريماشاك
نميممماعداهالمنازلكءنيةمنزلليلحلتافى

بغدادالىشؤفانعلهاومن

اداةأرفىالوظباثهااادهاوعراقهـعلىاها
أطالغهاأهلهاصتجدصباوجهافهاتعنداومحايا

مأخالقهالعذرئاالهوسغاكالنعيمصااتشخ



فهاأشرسئمئنحالحهـرترقلهافأمحكالسنالفداضمى

ماتفافأنالفجمفكزوادولقيشندمالهاكاحظيشاوتهجماالوصؤصنو
اروأسظشدعليها

فاولصف

نتزاخوادوبلذاكيكزيقفر

باريرفىتوفيتلليالدهـ975اراللنةتفىانساومالهزممطالرابعحليلةصكيزمخرنل
يضارممسؤشيشالنىزوجتمالثامنكزاغدحقغزسوالوبلذاكاوهى3361شةشباط3

ابالسكلهتئلمعااتنتنجأماكاقىيمةنسامالصفرالتاسعاعيغتنارلفئوجهاأنكانتجل
بهاسزصفيامالواكعنخبرإللبعدهئبعاوالتهنرصالرالرطذلمهاناوالذكعفتنةالال
طمشغفارقهاششاتهافتالدذنمححبهدعهافلملغراماكثنشلتغيأللقتهاالهااكأنفبل

ادالحبمفولداذكافاشولذاهيتزؤأنوعاهدهاخطامحفزلكأل005جهافاعطاها

اكسنةالوتثحرنجافىمهالهانيفؤالبهتبهاماهزىهدقأالمعاقوهضغيظاستثاطاسلىزيرو
وافاوسعتمثتائموجمبهالئكزيخهوبعدشومدثممدالملئأسقطضفتزؤج0061وسخ

علهانسحهاوأعوتاطكةلىتتغرلمجاأنليهاوطلبمااالمجعلهاصىكزقلفزللاثخخحبهابمانيككن
عينصتتتنشنييااأوالدناكوولشهفرافىتقمأنرضيتبموداشالئفأببذ

لملذالىاكانتتطابتغيظهاراموأفكشيذصلهاقاشضديدةناسلىاهامعوجرىلمايمةاوعيمق

لتىافكاارددةمعالجاحباسزحاالهزكلحنتإلىصدومديثثاؤبمأماهابهبفمفلأن
األوفعنعمخيرأشمحيحالطيرغبشاناصلىانعقوشلممااشذللضاشد2غاىعهاوهاعقد
يهابنلذبنرطأنافمبمأوثلمعكتراافىالمجااللهابابصيمليطالمافطلبترصخمبنبلنها
نكلرالألالسغراالهنرنوعدلخكلنأالبعدأشقبفتالملهااالعاهلقولكنهااهثليش

نالااكونتدواوقرخاخيماالجملهمأبوهاواالمممناخلععلىعةواطألضصرنزنبغيشنى
اسطوتكللىالجاغيراجصايرل5061شةشلطعليايالبالميشونهـتحكمكشفتمالمؤاعي

فصدلهاصتأالأخقزكااوايلبتأيسبيلهاوأطلقباسصنلمهذاقصاصعنهانجتلفاسترضتهلملا
فهبمهاشكأغيرهالمجلللذلمحأشفراتزلهنعطلهماالواؤكشلهاألكماااللملحبواوااثنرممنمحند

مركرشيابمةلماتقااشؤيخكوشةتتاستنطاولماباريوفرنلالخييمفىاشأإلمهاصزلملكلاطلبا
لمحئلمذكوؤتابنقاالفىءصكقدغبرأنمالممنقرفىئزأكثباتههتكافئاابعصصاأخقتلبعد

حمهمتالمحعاالستناثااوشمنلمؤراافييبهناغعرتلدسنحهادقضوونلفالندطواهاحمدتحيا

ؤنايوجشروفشاىنجلياإلليمانجربعلىصااهزستلذيهنولدتهمكاقىاالوالناجؤفواا
ؤبابسفيللمتىاسهوسمى1061ولدسنةوفرنلضمحكستون361الولؤفيتحخه

3861مسنةوشلدالزشيرطشالوجابدوقاثمجلبللبهيتمكلمالقيبقكلا
نجتحنوعصوديرسرشانضآمكطالعقاتكللمادشفعلاهذهدنفاصهـؤأردو يث011

3681سنةشباريسطعوقدحلراهرمحاعثئ



يالئمكفيزيمالوماؤكا

لنللكوناسوصاناللنةكانث0181لؤفيتبفررمومحوستاثالءشسنةأمبرقروسيايل
طرةاالنكداافىأظفارهايطلةوكنشمنذنعوميةالولزياوامحهاايقعفىيبتقىوفهرونز
اال6لنانقوتزوتجمهـنةامهدممزينقاصغرقأخشوليفاوهىلالطلرخلنداالسنفالوحبا
دعارتاباباثاوكشماخهااجمألطالىاجعترتكوودصحةفأفامسوكبالرن

لهوأعالرابالطكوثباصغفماوكرهتهاكرقلناملتهاءالثااللجديديمقاالمبراطوبىلطرف

طوربطرسابمالاوخلعتثارحهمرقاملسنامنتفكنرةللناعدمابلغتالشضاكامحلى

لتقويةعانلامنشلخاشمااققاحنطورفوليسالمبرااللمانيقاأفاميالويااصؤتلتهاالا

نوفادشنرققجهاراوامتطتجلسرؤتلبى4فعندفتوسالنافقاواكنلمؤاتالئا
يىسقائاورففضأنفرتيطوبراالاعالحياشمالفلتىابمفأقااكنواكرماا

هـلتحئماطورقناعرضالاثنحرماالىبعهاوخوناالستتهالللىالمبلهاطوسكلواالمبراا

وسنةروباجهاساحشنزسأوروبعدوفاامالعاشرقاوللطالعقوراكبتحلىوألبالطا

يفاالكياسيخها4871وصنةصلعورقرإستاالكبهيقاباااليهاسكدشااال18

بةكزالمبراطورةوبهدوفاقايقشاألكنيريقوالعرلننراالخناباللدصمولهامنالروصيقا

هاأهيدفتوسطنمضودةوثيقمصقشقرتترلأناراثمبراطوأمرهااأل69سنة

وممكوبىايأمالكأإلمهافىوكؤتمياقىلمنفىامنجتفعفاعنهاوض

االولىيالورقاروكافىيضامبرأ

نرفىكاونمديوأصهـامناليمشص3861صسنةلبغؤسيالهوالتكازينالمحشكاللىو
لغاقةوالطزنمسرأمهائالبهاقصيرفراشمنوالدتجلدؤفىيوخاالجوسكلهاجمواللوابخىا
نأقبهاكيهامدةنهماوقرأهايسيمنعلهارفقأناساعلىؤيخوشكنهاعالةلثدبلقا

لمقطنخهاعواأشؤبتمافىقاالالخهابضشوثالوالدهظدمةيبرجمينحمدينةداشى
فامضأثتهاصالفىهامايروكطصوكنرسالمدايتعليهاظعيتىالعماأوثعمبيش

شافنااالااسوجمندسينبرجميشاقتوبالمؤرضظيذكرهوالنىايهاايرين

تصلتكاهلوراالالجزفضههاأسيرةوأخنوهاوجهماوقنلوانىينبرجمديقصروسيمحاتاليةا
بهامنموكلنرهـالحديواطاهاععيهاكبرفراالاطيربطراالمبراهانديرقفيهوشورآهابا
لكسيسنااحماهاباسعكزياومقاكنحياثكاتركدرأىلمدلمهااالنمهمالخاجتهوطلزقد

أنههالمرزواضفىاالمحانالويقالذالؤأبهاقووكلففل3171اصنةوأنهرنوأ
امدوناركتهاافرافهابىعلىصبرأظرأاال11جمنسنةالوالأدعنالىلمجالحرلمطفغ

وفةكلكةافنالالمحميداخاثرمفافربهاعلناوطواجماحهاباعافاصافىواجهالحرأا
نهمبالمجنوزواللمركوتنلطثغطارواعبيتاقهاقىكبسعمتعرعقيالنتبالمجدوالجالل

وبضاللمجباأبتمنقحنينظلنىبلاكيفشكلليلدثمبراالىالزمتاشخاهمتلىيبتو



هأصعنعليبارغمودخلتكازسناعليمباخلشكخدياحرسطأصخيهتمحبنثذخلن
ماوبردببنيعاايطعيمانهرأجهانأشارشسدالالخيابماخوافرراتقياآلها

لمحكاشفركهالوفؤعقالجيثىمحدقائدامللطيمبارضااتتكفلوقالشاامنهمأخنقبالداا

لغراهرااحلسنيقمنلةجهدبناكمااعكرلىارسلتهفاختارشفابطالمجاؤاالمريهاتدبيهاا

بركلاتاصمممنالمتاخركنروشمنزالبصدايقاشوةلغراهالفوأهـظافعقدتمثروطاخمودرا
نحأالصجهنالاالهىنحنوتهـمااصممحداشفىكزلةامديرومماسلمالإنالاوقا

لواستكاتوبعدئالثووجنولجخهدايعفايقافمننبها4كشيحسبلهاضثناطورثمبراا

عيدمامايوجخموجلكااكاشياسةلقدلىنجقاطهمخرشةطوصظجهافرطابتعو
لعيداذابالسرءفأوأسرأميرىالسوااللسطواذلئكتغلبتبيلألهتذقلهاواكراتذسنة

طاهاهـيسبرغوروسياصتهاأورباليتطرمماكسالنرفىثمعظيمدمابابربطرسمديخهجهمودخل
تفأصالقلبالبحدهقئوكناحداليوماواايمثىنماولدبقاطرعانناشأتوأخدزوجنممعمنو

والاطجاتغيرمىااللوايوطاأشرفاهيهمحديىاوهذستظرهاامنلالثثىءنعالبموا

يتعمأوريالكلرصنهاناالولىامياخهرهالزااكنثماوكانتشتفقدمعماهمتهاأضعضمن

الىكهاارقاالنهبعدهـلهابالمالضمنواوصىالخاألبممها71سنةأهالبهاوفنهنهم2صنا
مسيدميأرأسحهاعلىلتاجاوضحطورقرالمبراالشفالييقالمحيهـجملفزايهنيسقماشيابصفةمائدا

وراجبععلىثصبراطورالمحيلىصحنزماوهوسفللتقبلأنناهافاالالعالايقرأبا

بالمانةالوعولينااعوينالهواينالماكييوالدكيلضاطايناقبااتعمبقادجمارو
منىولحوكاؤاهاعاىاحىهـاااافى4الجارتمرةهـادةأمخاكمعلىكنىال

نقجاكبازلندصرلغبرةكابزماشاالشالنرقيونررمجيوشاالملوكاالشوكافعلممهوجال

لؤعزوتجهالكماوالقيصهزلييناعزوجتموؤاكبىستنياوسحاوالقيصرنروجتيزو

فياكمرخداسعرهمجاعذارياطزلؤجالتفيحوفاثعبراطورليوناتينيراس

طالماضاطزداأنناالمعلمومنهناجميحملذكلنلههوالرؤسطورمحكلهالمبراالتاخااوض

ايتطفظشهـايخشةحدصوعثرثنمااالضيرةلحرساقاالمدالهواوائدلدااتحمنابانفسناوا

والشلهوقعنايسبلنااصلعباوملللنرفمابادابعونطروبمابمشمتأوطنناوقد
كزيافدساعدتناطورثعبراازوجتناوجنمانلحروبهذمازترماخالةااصاتحزظمئوسص

علىنهانيةلاابخيوبننصلشيننالتىاوالجماتوتاخعآنىالخطااربغضذهكعنحلواعلى
كماشانيةاحسااوكاتمقاقلاأ33الىهاءأحيرضناوآددطوخحيتضعضعر
افىلاخصحيصشنافباعندمكهومعااثفةعتشجاغيرخخلىحةاالرتالثفىوأظهرتاأ

لسنة51هذمنائتافصاشوصبههاآمنعارجنماالوهعبانامنرذالنصرشواالتنذوبمقتضى
قصجمدونلهمصبراطوريقالقالاومحبتناءاالناإلمالمحبنمبالرعلجمدشمموصكووقداكلنافأل

والنغيير

افطارحلانجافهاوأعبعللنىاالسنةوهى837نأالضطورصبرااسلطن



فاخفتاال53سنيةعلذلدثنمقفباصياتواناللأنخهمتماالكانتباطلةالربمواخهمهاب
وهنااصمادسشمابالبعضاااخهيعدموقدمنالمىااالأشبستنبابالطهاخبرورلجل
فيزبعدوفاتهراالاليهاؤفارلناالهدموالمنيةعلىإتكنامحموالسباالعلىأبضاالليل

طفذفوتقدماكفيعقوالكلمةساالمناهأهالىمنثميرخكيشوغيرامخزسلهايخلفعوجمن
البرىنهقادافدماذالحمنلهابارأومىطوثصبراالشبأشااالجنالاماففشلىسكووأفرأاؤيلص
فالستقرقحكلىمبايعتهاعلىيعوأنزاهاداضدسابهسرتضوثهاالثولماقالشاحخافصنهيرهاكف

لعظباالعيلانولحثيمدفنكوشاامملمملأمولماثهاسلتتحبيرقشوبهاعرفروسيا
دانرةضينالديملضدلصوتيالالمعإفالبااخأوأالعيالناأباللشبهلأخهامحلتهالنىا
لدواأشغاليطائلقوأناطماالمرتجاتثحضائهينتولمعالرتاشجاديكنسالمفدسقكلا

واضأياماءإااالهاااعاافكلباحهايرلىحياخهالباخشحتمااواكخالسرشوراهاجمجل
والاال3سالأايانهرمالولسابهنرشفنوفيشاالقبرالىبهاعينقأصعتوعاضت
عمرهاحلىكأعظمتبضلذمنعلىلنالؤسطتامنمهابئعلمجفوتتأةكانشاصشهاأمناصة

وسياسرلثفىاتهارفمهامبللعظحيمالملئالبهيرقباخاعارتؤوجقنرعيقلهنااهفسهاوا
ههؤكرالاتتوأبحيملسياسسةاأحنتلنبايمراروسأنثاشاعلىليةعافالرت
مجبدا

حهـالشزرسبتاانجتواوبهارقروبراسيقاالناريئ

اال69ولؤفيحضنةاال36شهـدممنةاتنيةالياروبفكالمفبكنضمأدببقطالملكةهنه
المةاقاطعاأؤاياوسسانفوذاكنبىاأيامهاولسنةئينأربعاونالنمتفملكهاف
ستوحجيعواطرهطسىياظلسماوأدكنافعالعظىىبارأدواعمشبلنهحنيةرباوالا
ركهكاكلعاجزفأرجضاتولمالضبهداعرشاعلىاستوبعداطوريهاوااصجنقدافىجقادهاوا

دالحذقلمثهوربناربواطصهلياالربهمهورمنلمكفوفاصعالتكصثموشينعلاصكرب

وقاديستلنكوشوسنئبانيزمالئريفىنترشوياورلنسنغالسماباوسنهمبامثهالراكنؤنأ
اال39سنةاس3سنتبىونيانحكالملتشميماطهلطالبدهوكنتوبحنهكينربنبنفىوتنرفتثص

نمماغرهماوصسدوقأزلقراالمحروسانحتكميرةوبفىصونحاوثلسيهاثلىضولوا
أعالالوأصاكورلندومهابحصميلألوخسقوعنرنأياثايمهلومانتننطرريتهاابرالىا
الهدينءاخربااافالمنأمخوخيممنهافانأعظملحساأكالهاتكنئفاخاالدبلوتغتهافىااليلها
وزينالمهلىاناشاالوا3صهشلتعأاليشوأتأقمحيقالجنهـرالاسبارفىأراستوطنوا

سبراطيريةادارفاوأعاوروأجاكثبرااطامهـناعارببقوالبرمماتجارةوأك
وكنررجةجديدواظاقاوفعاوالياوكلألحميقعنعقدت6671رمحةالالاصق
لرجتهنعالليقوالاهنترقيفتوسبيلمععهافأفرغشهذضطتجدالنسامفأؤلطكهااتعليم
برعمنظبناشدبطرسءييربمةانناوهامدرتااخلتهايىالىايساؤالجكاعمقومنااصبثةا



بهميةلمدتنعتزماشاعتقادهاالسبهسنواثثلضىاشكهاالتخكئمناالبنقاأننينهاق
بنالنرفاتقىالجلاالوللضسماصنافىالمذكورضغسحةنشالمدرسةااللتهذيبهل

فااللمجنو005قنيتلفبالنرنابناشايوداوكشكالحبمئطاودرجالفانى
لموتءورةالمبراانألتاهنياوأزروفىصاإدشباثؤبناالرالرزشعداأت631سنة

طهـذاتيكدداآ3781شةعددهاوبلغالمملكةءخكااكاللرإلفاشالجديقق
يخرلتىصورقاالدسالمداابمماربلبددياقللشيماصعوصيقئهملواوتجمع3
تالضفتجضالناثالبعحكماانفواتقلجلآلواالنفقطوسبديفالنسامانفعهلناش

لنبييزاديقبوشرلجضلمقاالمحكلتيذاشااباحنلنروةاادلمركزوالثموااشحغوق

فىاالهامختلفقمئمىكا2لمؤلمضنالمدينقاوحدةبرواكسنيرخمالبلبسمطروفالفرابقر

يثصرقكاضحتالطومياشدارخاإلشكلتلطاتلبنكراتزياشهـافترعالبناعوشالجنسيةثجا
شيطلنسماسابزندئحقيباالعتنااالارماشاعتبرناالغربوافاافىلياتلبولروسياقواا

سنةاكطسنقثيصيقااقروايعالوالتاقىلطببالميلواكلذاقدأظهرشمنهنبامخكم
واليراعوشاخالفالروسيلتمنمهن5اليذأو36يخاليهةزورعدرتمم81أل3

مدرسةصفىلوجدددويااصلةمتساوئاطواوشااتحذادالمالرلغاظلاداالدإلن
رهمأمومنشيهودلشوافاليتحرضونلنيةلدمذتالألاراموضامالوكهنتصوصو

يافيتركلدرسادماالمدرسةأتينافيكافيادوامذلتالميذمناشكلدفرضنالذارينيقأ

لفرباأكلضاصتبالضتلاطورقفيهابهراالوقدأبحللسارجهمأوأفالجهمدوااديخمامسعلالا
لمولكنلحكماثيقثلىناالمجالإشوالنقهكالجناكبراأبهبىصثكلىالشاالبالقفوالصحك
لجاضربرمينيايقالموشاسيبيررشفىاوالوفاظراهصولقضلىمجالىعوصااحالل

فيهامعدلوردالمذنبينان8681و0681تثتريرشةوذكريلهمالتزلببلمحافظقكلاعلوذ
علىوحكملمذنبيناصاسمنااقباعليهمحكملذينوعاالوسياصةيختوجناذوسمدمنى00043

اوبححكلىابافنى4وليمعلىسيبرمذنباباالبحاثالى3713فىاحثاققوءاباالشغالخهم1131
لمجنبا1مذ6631التتوعلىاليةيدواخبالمناخنغايحيثسالثعافىجنيال7666
المذنبينعدالماكن13فكلتاالسراحرائمصاصالشفيغقوأمذنبابأله757وعا

كروأ00881كلهـىافاالربعقوتحالنإلنأالذنبالتااءالسمحددانالمائقهم3اقشلاوصثاد
عديهظاهرحدخهاتقدملبالدفىجعلشالماعجتهادهذمااقىنتفانلةهلمائقوبااعمضقنىقليالمن

االتطراابغئاصتامنتاوجهداالركالمداتساع1حثواالذيمرمنعليهاهىوكهـنمعوابا
بقلهمكمفرلحالمحةعقوكانتلصناااانعاباسادشوالعاعوذكلحفرادفقشوأيرلتصووا

لدمالفسرفولتيرعنحلعاعمناندفولتيرعبةادلتأهكانشعونالمنهورلفحفةاوأخصهم
االراالدموأرسلعغيريتئلحرباصالمجاامنواهزباشقدسدقاليلكنأهايضلهئمالهد

فامديتكنسابابدمحاولفممنوعرجالاعالاماهوسنءأاهديهرمنتكلمجحلألافيهابقولي
يكالدالحدنناأنهاوعساديتىجؤبرأنىالوارجالجكاباصنوعمولكنهلنحااأعالاهوهى

هـالرا85
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هنمالماقيفاالمجلراوملزكراكرخماوأالمهإعليهاليدبنسرتجمالوداهنماولماوعمالا
صنلهاافسااوسبكصتخنايتال

عذالمنهـهررعاحمابهشمعدبهرلمجاوعركأختركرلمجايوونجثكئ

عرويخباموثهآلتداحبهاعااعوالذواالبواصناالطنساسماحالفشفهورتبن
منفذجبداشبنزاألنتؤفاشممرواخيهاعلىطسرطالماكنشتيضقشعرهاعلى

اياميةظاعوهوكنمعصدةعاالمهحبتمجاشدبدوأفانتالئتلضحعماوقدااووا

ليخطبركبننفظغضاغلعرسفكلشفيهابواغزوفناعرالوماتميقىكشفاحفواراامن
هنهانولههـاكنبرةثبررودوزشهايوسولطمشاظا

لمحيمانصقالفومهلىاصمهصاناذغباللتوأرسل
مظلميببمسعدةفيوأقىكافاالوآبكاوالتأصنوانيبم

طمعروغيرشبربطنوهلاماعراأقعرعنكودع
المصلمنعالم11ذانكثواباتديمخأروا31أظن

اللممنارتمألعفابهنافااالفضولنائيوالتنربر

أوزبكنلساطازوصعقاداظكبك

نجونثمبرنغطىبناالموحدآبياوفغالولىالكلاونخاكبطوطقصبنافلل
مخدفىسقالوندرألقرسابعلىكشعبئوابرهاكوليسكتنقووطاسهممبمخن

بيهالمحكوبينعالممرفالماتنرأتبةمسعلىالهاوفنوجدظااهذهعلىدخنالملكةاعلىلنار
مكلاوايوعيهاوأحنشفانافباثيابناشيطرزناايهنمئحومحمثروعدقواالنااعثرمن

نمرنضاالةالماكثيمانعقهـايلفدحاكأايزنآصضروناواخوأمسونرأقارؤنافاسضة
عها

اماشحسنترخيراتببواغرانهبهشحعمنفاخهانكرمكلعادتههاوهكناالعطازاتاللناوندا
ناسملنهاأحدمنيسبقهاعليهاالمساكينعوالققراالشلىرمبراسوا

تمنجعدلنتجمةكر

مارممطورلإللماروادعأيتهامنوروايههىاليظهكثناجوروتالمكرمةبمةجاورت
مجثدتافصافههوالباهقواصخهاوالىابلكتبهلىكانتصنفأسضىهراناعن

علمصرجمالمنثفاضيالطلبفمامعلمثرمابمكةامجلراوصالااأفاضللهااقىحل
لحديثافىااوكنأكزعباالمعنىفههمةلمأخزاةفصممابطبمبعبارةؤعكلعلىنالقىىو

المثربمةسنقوشفيث001عرهاوبلغغيرهاواتتزوعفطايلغهبلغشفيسحداحتى

مرملكيوبانره

ديرطسيىوسطلبأجبماقزنتتاءراتلقسبممرعقيعلىملبماألبناسقاإطااللاانآهـ
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اثستنئارعلىهانفحهاوثاسابعحثمزمفرااسنعثصرقوهىانالنةاصنوكندالتجيايى35سنة

ستناراستسءحا4سااأعيتهاااذكأاخالصئاجهازووأوسيابيوطاالقالممهارطبالعرفروئمر

ليقدأشرلمبهننىلنااخيهابأوجتفئقيبلببنهماوتكهابعداتضأقيصرالروماشفأباغطو
ولماأعوامبعةحهمابطزالجمبأرماشهذاهعرتمعلىأعفيعرملكلنرشسنقفنودكصا

ادييوباشهـىحتالربهتؤماشاارولةأحدئهرنطنيوبعشاهالمناسشخعا

هلرياحاأجارشكلوعرةافىفلترومانىاؤشكالربقبروشناهباسحيثهوسطر

خبخدولراحعوااصصجقاأراتساالنمفاصآناتخنتاالبلغتمنرطرصوصوهنا
ارفاحجينهاعلتبالحربهلصدكسروالفتاشاقدهاىفرغوأوهرراونفاشفىالواا

لثحسانهالنهنكاؤمئرتسندسواستبراباحضراسورثاتفاوطوثلبستتامجوها

هالكرلناطئاعقلندحىواراحكواويعللقنشوالثبائيارلعبابهنيعنروهنرلبدواخهناكا
ماودادمثغنثاوساستطلىانطؤييهاافالمحاهنالوالنثأعواخهرطربانجكاتاوماج

تهاةعلىبعليستطحفلميلعيناالضشفتيةثتكدسالىااحمحهاأشكاعغرممفايارشد
وجتهفىلىظبراراولماطانهرقبهاسكرمنيتفيشالقالديروأصجاالىامههانهـوجبااضادرصبرا

كلتهمخالربعقاالهـلثصرأصداأوكفيوسأخاهافاغرلحرقنازخاطنمنرمخهـأوعفياالودا

ولماوليدايثيجاهوالعليهابعدفتغلبيارالممربةلدوفحدبماجيئماخيسامنمذصثدشفاواال
لهنداطنفىيةمدناولياندوالتضشسظلمنفابؤانطؤيوساحسوأوطياحمى

طتءأاختبمبهاتقوعلىأوتهغيههلمبهاعلىساقنطلفاللمباشهعيووأمالقاصيضانتف

نخقمؤثةيارارحهوأراأصاطتبهكرسابعدابناالنالساحرواللطاباهرااحاالص

خهديهالتهاعنزصحتخاجاليكاضطابلوركحا6تعناضدهالىءوافرغترأصهابالماج

أوررهملهوففلدنحهارنخحوباللجنالمزرىصدرهاصعحةوأطامتسيقشبينفلىالعاجبنن

عتلبطالتعدأنووآاشالقرمقوبئاررخفبل03صمنةوكشفالالحتئحاث
فيكونمغهلفاأماتضىنااافمانهط3ءكسر

بكشطهوءشلإليمكمربقياممعظهفقصءؤصحكرمتوصنة33يموباشهمذؤت
وقاليلطبكندصنعقاعرؤايهاالحكقمزبهقباسكلهاموبقاهنالطبوارننؤغيرنالتممقة

عنديوبألرهكانوفاةبشالجوحماعادنوهافوعصالسممبمافىررالومةا
الجازومصركالثاكوهىاكأيهوخبيناشاالحاخفرشيقمنارياحينأصنالشامبعت
كثيرةأذلكاقفرتضائهأشونالنظافىككشمنصاذاصاالنالنقمااشاطتاطمنلؤح

فوئىمئودهحلىحصاليلمنانالرراسسافتأعايهتنغلبعينمستىلعضوافالثشطىكلركفلم
أغطىأنعدااللاناجلىرىفىاصتجينوضعتهاأنفضقدماسحتفلهالنلىاوهمو

االالوانصانبلهانناأحبىجهاومنرجبعضأميفتصؤكهاشواوكنيوألالا
لىحمحهاآههـاووفحتصيأليموباقىجتفورطىدخفىالهفابابعدهاذاباا

بمصحمابطيجركهتراافاارارهوررياصننعلضأؤوجدحقمايههازثياحهاورأصهاوعالها



أمورهاابممننجاحتاالتبهادوسريهااجاماليامبوطةومجرهاياحينئبالرلمجان
لييفرالمودخولعدومنالقدمحشمذكعنويهافاشتفوابأنضممهامنحوفرقت

نجفمكخالبافبمفتفلمنابشلقريةاننيهفىالزجماءلالالمنهـاصهرأدنشس
والمرمصخابالرحانساتلدالتقانتذهبفيههباوالكذرابتجدوالالاجعنوحرلحيةانسابتوا

لسةامافخظرابرالسدااهىناصيوسكأصطىأودخللارنالتفىفدخلتماالصباغ

صلىماكدبصينرلسنلناأخهاميتقوأصكبالفتبينفدننطقأخهارامهافاينكعلىلتاجما
نلذتناولمناهوكذلفبيصبمبصونههايدوطمحممولممنيببحأصوبينهولىهايف

ؤكلعهاالحمنبعصرهوذساعنشقصئهافيبسبممالحننرشهـقالزشكلليذاشياشوا

رإحبنيخاحليضرزالعاامنساكنانئحااطالموشكلختيارهااالنمحهاالوقتلهئلهفتببن
يققداطوواللحعاوهالطكزالبصاذهـبعدماوأقابمؤصهاهـلالومماكرباروميقيذنالنثعرفقال

ساعتهنصأوكنيوسفدهلأنحطلكللمدكداءثمالجرلةسهـاعأفرغ

بيبىكنأنيموشلهنطوهىاليوااأمحقؤخليووافاكباكاوترباحراتكاثو
شأمورهاعاليهؤمولابا

ونوادرشنةصسنةوفانعوليالظريفةاطيفةأبامويا

قيهـىورحسثتريابهأيءخلمكترغء

يهندبننلةوحالفوالشوفئبردالمنقرىرإأشاقشاالدبالمتضذامربشاشاعاضعنفي
لعرباليممخشعرهاحيفاكنالممانوأباراطروااتخماالوطابخبظيمالعقثحام

ساثيلتمواسومخيامحد

أزالبههاعبساجمشمهمبحلهقماثقاوهوماظنىاليك

والتحيوقصاعالوالتفأصبتنقوماطبشكلرواليخ
أيضاتوفا

اليهراإبلقهاعليالسيدبناتجمعهاالذينفوىعلىاص

اجهامحبساوعصكبسهملةبنممهوصادقىدفاوططىفاشيك

هعابالجهمأبلىفغابلهـاقوماوتمدامذتنهافواالتهالدقالدهااشعراوبلغؤقولهدمدلم
اقوشعرهانوآقنسبوماغزدوا

بذاهيكسفءتاناذأنهغالملوأهلأالبدا

هـوكشبالخزالئابوحكشامالحةصسمفنجهوعلى
سالنياحضأءكشفشالماوان4حلصصكافالماأنااشأ

افمطمطاميابافعانحلىضرورةمنواردأاذاما

ألمحازيامنهاينهاصنهوأؤااذابلتيابائكذال
لباذاقاللمايدمامجردةررشلاشتىانجلونظأف
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صالياأوالصجعكيرىالىولكئرتمشهكقوامضى

هموالةلقجفوبة

تعزكرماوشبالفانعرتئببايلغاكلاباالميكاقاصماشعناكانقحندعبد
اقىولمرععشعرءسهنونصينبميفرناحعحالعرحزأالدماولتبمزأنكالبة

لةحونصبننىاامنازالمحاالخانالضهافبلهـعهشوصءاللقيتميرويفياصدء
ههللىألمحريافبلغئلطااممايلىهاقلييوأعلعرجوامكةمنأميائالثةاضنتهاعلىايقال
ويالصوجعلشزميهليكصتماقصمفماطدبقيهشخلفهاليهفأشقمرمفأطاشجمفشجشامكة
ابدأعندىأشكاآجدووقاالاليىشلقمرفاسققاهالفابشأناؤنورأنلجارقوتمنحهبا

صيدهاامأجهاعوتجاخااتمهاساشاالاذوفاتعينصنمرشرفالرفاسمنكفيالمق
اوهحنحامامحملاذامامشمالصوربطرصوال

اشمموعلواسناواقعنصاأعمتلتافاهدأأتلناالسان

كرموىااهوالالمزتجثمىأجثهولثاعلىءنجضأ
اقمقذلماثفامضتدصرأقولسئاذاخوفشهـن

الديمطلهابرطباامنغصنايمانيهشرجأمثىممر

قدماشتلعفوجهداجهاسامزيةطازأكسوسهنةلمحح
ينجماخلبلعتافتهافارافاعئرخلبتسبيلىخلت
وثمممعليهنأختاهعننالوليعلرظبهوهن

إيلعخحتماتحتجاطوطالبهتخامالبلاالجلستحني

قطممصعبهطشأتاهاأدمكانظرتصبالابديخدايخا
زمموانهداأكئأنتإشىاال8افقلتصذاالدبتمىالتقا
غشهابلشوحنىصتىفاصمىصبؤجذبمساالا

طوااذاىطأطربغفنامنألغموشوملىالتكليخا
اخمأهلدامنفطالمااللىباحسنهاتجزىةوأنبهى

واأاذافهابةأشيحدفااملهوصياالدالمحبأسض
غماغااوالصهفارضىمممءمابارهئيهيفىه

الظمتدضلصىتلبنتهكرجستفىولكشلوضيت

لنعموالطمامنبارثطاسمنابهاأعلبأصهابفبخأسقى
طرميهةبليلمناحربؤرمخبهصبداصاطع

لمجمصهوتالالصنملباللتسالمنسوسقدكضقالفر

المححماالعنوااثالبياناصىيوالنيأودعنهن
لكلمافاننىثوفحبراتمنعزضتاسكدكوأردنذاا

تنقمعنصافاهةثبهلؤهنىاللقيمحنكثاذرمئ
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أجدوفالالألحانعدةياتحنهأفىبغفينمخثاهأناومالمغنيناجاعتنلعرقدأعطاما
بالثعاابااخقطمادمنراتهاليقحلفماعندالتهمةاعهامختبقاامنأبلغشئيايذماال
لعريشاكالمتاواركنافيفدفهاةلمحملعيرالىلهزماشبهاأرصلنممهاألبغاأخجبغب

منجماطالمامىرفوالعذااذبعدعهالوردهافكنيميافرضلحفمضبعينالماالكذلمجق
لتسلملننطسهـاكذفالاضلماهلأ

هيلىاحرف

يكعبيةلحبابماتجاثبئ

قنماحقوأثيرتفاشاالطفهنمنطفوأأعنجهنوئلشنوبهاوأؤزماناصنكا

سوكنانجالمجطاعلىبئلحناخاحنيكىضارحبهشذصاجنتيىيعربوهىومعرنضاشاال
تهمضمنلماارهـفاستقىاحتدبوفداسىفرتههبابعضأنمفتمهامحلوسبب
لتقمامفيسدمدرفاافناولشالطىسهاشاكلكلوميطلعقكلذبتالفطفبهبقامرأفعديلفايماازخافبر

امالجوطااواصضضرتحاصضالوطادفقاينمفهادفددقكنشمناللحرمحداكضبرفى
لبهتمناسبا11نمرشوهوأشغاثملبومضياماندهموأفاوراصومخرفالوجحمربله

لياتخاايهالمقفكاهمنفترالدافياحمهاومصننالفلجاصوشافهاشنهبكليفنطقااالذ

جنثمأالضكفالىحدماعداوا3لذفانصرشقمدأضعاشضدهاعحمافوجدبممنزلما
فتركهاجمهأماكشمننكمنهاأمالهونهممفغغبناتبلؤوشهددعالفقالفللتيا

أبلىمعماففىلنأاأديهفيميفالتزطالبواخبرمبالغفياترلمحعوااثيبنبهنكلىطبناماوط
رباندايقكلليمأذاشأنمكتمثأرسلثفيشبنجرعواالاالفاطبنقاؤفأبا

لحينمحومثىمهاأقدوجهصكلىوميغناثرجفرملحرافياعلىفبأبىلىاضفثكزك
منمابمونأرفعيدتثلىأفااتزترحهاعندالمهـرمنيناطوأدفيسابلينىزؤ
اهـهقيىنعرضاكلأويهزكفساتادلبىاقوأفيوفنوشاالتجالاتىاومصلحياأصسئ

قطهاوقاالألسوشياصحتفاليؤذمتنااتغقابقىلماالاخموأظحأيالوذضبهىبهنضو
اشندنايمشاةلبئقبىلقيأناالأبرمأنمثبكهسغفشأفمالىانينعثيوفاكيمافهما

نقلفوبتبايهشوهىفبتعالمحلبئابخليقمابهىحتىشهربكرابصلىسوبرثاؤضبظبهراط

أمىتكناراامدتطقمدسالابعدرحيلأفىمعتانلطلقهالتييانتدفتهلئشعلالتقول

دآفاتحأنفياعليهغالليألوكدلفسقطالهلهاوأخبرومأخهاقىليهاكنعمفأشااحىضسلاا

فدكارهركقحذلدالنبالعيىدمعلفنوا
وهوباقايبنصبيبفياقبليلةفاكأوبعداغداوفا

قنماأناحفيكأنيهرشمنيتىأخثىوماكش

يسلا4ضيأنيميالىجاطلدغياميأفضناونتلشوقوقيسلمدينقيئسادالحماضا

منهظابجيتللوونجزخالسوكيااخفالنتغاداباالالواص

اسننلر



64م

مئأنشقهينمحلىللعربخماحياميتوياصأنكلمآرائغتثمأننداقىمهسثنارا
صروصههـابرغنءرتقديرطفرأرةفزسصكىشلحقفصعلابىصحبتايمكلت

نجنونقيابهنزكلمليمفاقىالعشيآقهـاءمضياشتعالبىافقاماااعنكلدرصسنافسأا
ماخهاوشتهرصالواهعاعسوكظفبىاهوفيمىأفاشاصتنسبتمفاذفالءلمااوحهونض

فكلنلجب1شكشلعدفقيألرتنحدمعليمأنأتسماسترتهكعتىؤفاخىته
لعربنحاسنةهذاأشيميرنعلذىنخنلعربوقاواشهحقهزلممااعاباصبريعرصقارلغا

اصويطالمالخدتاندافابئفالبلغختهرشوحجباوأثثليكرامفليرغباهذانلدعوفلففىفقال
الىفتهببابننهانمثببيقوقاسعاوالىقيسااقداشتكلأصوكناالتناجيببشفأخطت

فيى1عاللمتبزوأباجيننفعلافطغاثسجالعحلدتااويزأمررأوانيهدردمهص
التهافلةميغنيخهمالنسااجعل

يةريوازححأمبزوحهابيى
ننابوفلبافتاينلىعلىالنحل

هكفمباحعصزحقطترتيس
وبعدالنواعمهمماقهجعدفال

رصلتمعوزرحهقاحمافلنساشلقاقوسهافقاصأشكفركصلعرامضتذبمااقيافالبلغ
نثدوأفقرخخباصهامحلأتيلنفشنىبهانمز

سجفغداوالديناللهالىشأشكوفقدلبىكاتهالىا

اديخفدبمداوعهنحيلسمهقربحشباالجفاهيتيم

الهتستبمعنامرأةايسحأيضافتالقيافجهخرأرسالقيىخرومقفالسنهتالشاوجمبز
تدوألسمالالعلداعيمفأوتلم

طلوعياعليكلييفاارلخىااكساذاطلض
ارجمفزااذاكنأصرقتشىااذابعنرعيا

هنهادموعهاجزعاوارفضبهتساىلمحيداجارووأبلغتها

وعدمبتفكرلبنىهلبتهجميارمنلنافنهكأكزامرضاصديالصقمىاطجفقياو
شدشمامالنالؤ

لخ011صلذاغدةاغدمصيبتىعإلكقدجلتألبض
مطعمشسوفاصىبهطىوتاوغنيننج

تعحبوأرصوأجقوأنمايهةأيمهـدنحنافى
معجلمدصنيدومئفاضكافيلشحسرأفوأخبر

أرفعحينشمافالقبلدفيعآلجنازةاتننت3اذا
ءلمتوأاعاالنقعنتزرتميعادنجاليمفيصلىساتبزععحزعتديحاوضاالبلغتهاين

ناتتئيخفلمددااوطيسلدةولكهلخدماهعندمايلذواأنشفحوظكلينتركنمااأخها
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طبلنهناأقضدتلصلتايناركنيردفياغدجمىاالقالنموهواليمرفلبىهافوفاشزاليبيعهابلها

لوبهصتغيرااباظادمظديمشلبافقاجاجأللدبعضأفمامؤدصغاباسظلخلهوطرقدا
برتضئرعظقميكنبرالتبشقاطالمفاصتاكذقالثماعدااقشضمقضاصبا

بمضئمالينطوبلفظصاعةعرفياصيننفبهتصبقدعرفناصافرفعنالالجالمجرظلتأصمج

لبشعلىفدخلممومضفلمشضثشزدناكوامالتقبضالثهدالمااؤلررهاو
لنفسهمعاتباوألثفياليعرفهأنهنماقيسعلفااهذالنملهفقا

أنأقدرابالمالعبهتزكتهاوأنابىعلىأتبم

وأظهرلنيابطونوافالدهرتقلبتالمنيابلبىفاشنكن

طربلماباعليمهااذابمرةبلأبنأرجوحةدفكا
فغالقهابهابطالزوشاكفالثاششثتفقاردمهأهدتدوبشدحمىشبموكنعاوفصدفيس

حهاغنىاصىمخمنندردممبهيهاوتضافرشمدازاينفترلففعلببلدهاأتجمثذشدأناالوممن
قتنجأبماقباومزمانهكرأهلتحيثظأبىبهأابهماؤرتصدتيسوأضربفىلرمعبدوا

تجعاصىكميامعهعليه5سداوطلبانعلبزجقكنىالطأنوأعالهماهـواناالى

االقالأهالكشاوقتأبىبننقاالثنغاصاالمقالغرمقايعيالاوهمتحقأببنوكومشطلبا
مانةطناوعقفهمنوفافقطانهاأبمألشلمحنقاعنهدوالحماشةلبىتطلقأنفقاألريدنم

اف4رلفزامجماعهـاتزواقينبشلبلعدقزاصونقلشادحفماالحلالوعكوقالورهمال

صعهاوغاصهتزاهااليعرفهاوأخبرنهوراصدموأنهافظتبكلمهااوفيلاتكحأشكلينبلها

لعدفسنةفاعنهاوؤيلبلىاأهدردمهحينقيكلضفقةبمبلرغبإتتزوجصهاعلتماوأ

ندأقبرهكلنكسوقبلفخلفزصاشفيوا33

فوتاصرقكلىعنيننهلمئفوخهاببنىمانت

ميتعلىاحيافوجدفضىبكلممحتنبنحسإلا

هاأسعابهنرقمفبهاولنهاالىخيدفندنالاتوعلبصخملأكىصعتىنمص
عسىتودباصههـاابنىبتدفنااالتذكرشمنخدرتحرجلىذاا

فقضيتحهافىلفارقتهاتطيعئلضىالوأدعوت

بريتاومنلهـوريمنضاضلى3ئتوريميداصايشنبا
رميتحينبالمهماأخوالهاأفصدتكأبافالؤش

بتنمالعيوفالىفزثشفضلهضلبىوفائى

ليتالفرقابعدينفهنوهلفهافرامشفبلأقفياليت

قضيتيمإلذرقدبنككاقافاشمنكلهلفوطن
األبضاو

صحبشليدلحبواتبىداوبونصبلمنمىعيد

أربدرصمئيمفالشالعينييماندالعفافاعادلى
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يعنالتعوداخهاقفىثماتعوثنخلبنىل

عدمنهفالقلبمخبلدامهانلقدقيسو

شدقفاجدلمرأتماوبهفماوصص3لطبيبمذاالساوقدوقال
لمهدونحافانظاماكنابعدومنحاقناروصهاقبلتعلروص

احتدانجفصماافامتوايسنامياانىلناوأصحدفز
دلقبرراظقافىوزاشناثصاكللىباقولكنه

طاهربنعبدالتبنلىءبنتريطتبنلبانفا

عرةشااللسانعذبةأثباصثتالمنطىهنعظ1محقالنسامزماخاواوفرهنأصنعهـعن

بألببنلمففتلوفالرشيدرنجثمىقجهامحداشالغنابضروبولهاعموشعرهاضبيل

يهشفقطلت

لفرمىاءرواافىكبلالنساوالنعيمالكتأب

لعرسيلتافيأرملىشسيدسكلىأب

هـساطدممعفؤشهضامطرطايافارصابالع

تحنارهابلوقبساشأضرمماوشاكابمللمروسا

بسلىعانلىهسغبراليتاصاذاكن

افلسفىلذكراثلىأكمنسدةفاأكعنلبرمنأم

هاثيزالابنشجعغرأمةسبلىسيلقزاامحشقىلكالشأنلدهاوامرلوالىجعشاالميراولماقتل
رقاواهاالانفسهالعنمهاخئيشكلمتتثا

سحيششاحتتذهبايركهامنهاواتنففقبواالشورراإداالاملولضلمااداالصاستقبأشادو
خرخالةماشهـباأننلذادبقمخفتولموخلىاالحرخهاحنجعاهال

نيةالحذافةتاط

االخالقومحلسنطلاتباعىنايرشثأرخىاوشكهاصغيرقفكفليالكهاوعلألوفى
رالظرفصنأطصضاوكفاكملثمافمبيدهاوصبلخومماعهيتفىفربيتالواظ

هالوكتأصتكتموهىجمنهافرضتعكنأندايخجهاتنظرانيهلطيفةنشقنىوالعنالطفوا
فاشاأاخالمادخلافاذأحياناحهاعننغيبودصفاختهافوجدخهابقالرفطنممهاأةمىا

طالعدةأحسنماعلىقافالمحقلبهتمبهاافأوقعقوجصهانثةاهالهـاأبامفقافاخبرتأصأغستوا
ذالثحفضحفالعلىيهأفلماالكذاأراكأنأباهاأليقولطمتزينتطجبقوءاكوشأنهاوهربأص

ءقبرعلىشكثكاكانشؤضىلنقازيخبازاعتنرنتفاشديداجدوشباشفوجداللمجا

االعالمفقلنارلمةاتالنرأيتهاعلىلمحبببانةأناومابرتعيالكحىافاالغروبباكيقالى

ننأتفالطويللجزخاافا

إلقيانقرارهينقهذاحزلنفالنىفيمفارتسأثق

انئورا5
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يرانىحينأسخيبهكاكنتلينناوالربضييالرات

تأتفاتصنعلننظرماالميئهـالشانحزنانجلسناكاهنهاخبنا
التىمرالنهـيابهثركنىيؤنلقبردإهنكإلماجألا

المصببلتأهللسخعنش6كالحلوفىدقدنرشتبرك
يآتفحنممتأصنتقدوطغاخهرمحرمماكنت

تاموبينفياركطمثمهورةعبرصمواهةنحرأىراخن
حخأخبركامراطيارأثالحرفاريخدااخهالظاجئاعرفنامهلحنىانمرففتبحنا

لسقماصقدأخهكهاالبهوجبهاففعلآالشدرهميههرهاعنرةألبصرةاعلىعاملهالىفكنط
نرفتيكيناهفارشيدماكرهافايذالطسافاجالمدائفضفن

اهـويخاملىىكروا
ودؤفيت357سنةلمجمنمنسولضفىشستورئعاسآخررجلجةايفواكؤشةويزاا

ئارالدورداكال3تزوجتصمنةأدولغىبرشغستاتاانجو4381فدفلورنسلشة

ايوممنتالايعرفبكؤياويطاهـنخصملذعلىسلجلوكنبذعبالناداستورتحفيدجس
ممنفرشامتولبيترثمئريوللسهاواأنأمالبعهاوفئانهاليتوسنةنينشهمابناللؤجىكبرا

لطبلهسيئرماخئاهقيالناقينقمهنبايتفقافاغانهبهيلةاالخهماانكرالملذامناظا
نمكمنغهااويفالعتبارعظيماعندهااللثاعراتحرفبايغياراوهناكظئمفلوزظكا

أششذتفظاظنهالاياقؤوجهاقطواتهمإتحيدتانيدتااحركتهاىانهاهىعثقامفرطاوا

ضمنكاال8موسنةروميةديرخقلتمالىافاورنسايرالىفاتجأكهفىعلىاأحملتها

لهارجمزتجكيفتافهسالمذكواماغعوصىأسألاشصالتاثااغتقسنوطهافسهزوا
جهاسنةوفاتفومنشكوسنتنانهابعداثورقوبقالاعهالكلدحدوثنمفطعمقللفرناويقنهياا

لسياسيفونعرذبننايافىلمجابدافلوزساصطاوكفااكياسكحرشوحشا71مهـ

فىوقتهاتصرشمعظمكوركنتذلىالغيلىقابعدوفانهاوخانابمايروفكولةألجاالكبررأ
رلمالضتينهوثادالئقكلزصوهحعحؤؤفانرفيهاهاهناميانرنواكااجركايقالرناوفلو

وقالهاكارممرأقالغسافيمالنورفنلغبراانضزماقلمحفلوتثايقاستاكربهلؤفيشالننشفى
بهيلةنؤستبة

الخيليةايد

منعصعترهىبهتيخطعيمنثنيلاولقومعاكببنادبنشآبنرحالابنلتلنشكلبماايدهى

افهاوبقولفاجمحههااظعقيلبناطيربنلؤبةوكنالصالمماشعرائومنالناماقفتمائا

افافاهىرإلرحمبهىيرممااالدلازوجهـافىواياهايزؤجهأنفابلمحأبيهااصعريخطبيااك
اتباثعلحبلغفركبهاومفوصلتهدكنجفرححماانيفدثصأاضةاليمفرتيايرمنهاس

وهىلمثبهوزفماذلذقصيدهـيقفىمفقالفتبعأتمهـا



64

يرطنواهاواسنرمسوشطتورهادارهاالفئبليلىناتك

هـجفيرهالماانبلمنكخفجنوسكفرةمننياهاخفت
النفوحمصيفرهابلىعملنىظياليضركليريقرل

رمهاوصورهطمنهاويمنعيبكلتكزأأتلحبنيضراأليس
ورهاصوليهماكلكنواننثمةدنلتقياقااجمكل

صيرهاولحبيباثونمنضرلةالشديخفقدأبطلخايلى

تجرممسمغررهاونحوليلىبناتعناللجسالأرمماذبعبىيقز

المرلهكلسرهامنوسذحعرضهاتقلقلتىالحقتو

نحبحهـرهاأويرأردنارليلى3لعلىايغاحباكوضضتط
بورهازعزعتهارتيرنخلمواالحالكاواجلىايتنناد

مدورهامتلظىاعدألهييةصبتىتفدكأشالفقاللشأرى

يغيرهاارتفائكدصبرفئبلغهاثسبالمجحتىادفؤ
هرهايدسنشداشكيوأطارأطنسوعهحداخاتون

قدكشقدعايسرهاونكهرةنخارمنصةفأرخلنحاغا

الموشأصورهاالنسرشالنافعلىشإصىرقاالصليثنميىفىوا
ؤمورهاعقبانهاهايطيالحيربأرنمالعيسواشأشك

ممرهالغرتاخيحامنسقاكىترادييئابطنةحمام

بريرهادانخفرالىوثزاتناعاريثكالزالياناأبينى
اليضيرهامالننوومحاوفحفىافتىايترهاتزهبالحالجؤت

سفورهاةاخداانهاكطفمدسانبرفعتاصداذامازرتكنت
ؤصورهاصاصعىعنمحماتواصهرأترررمنهاصوقالبض

تديرهاشىاحلونضيككيونوافناالموشليلىقأرتفحيا
جصرهاضائفاآشطريداقالهاالنضىكيأالياصفآ

أسرهادىيفاأونيلىستنملنوىبقاكرتجيرواشفطشها
وجسحزحرورهاامقيففىأسوثحثاصباالوماأراكاتفىفا

اضنهاوأسيرهماأهواجرالرتكنلثلغياوغيرفى
يهشهرهااثونوتقصرمننوتمههأصيرهييمانافا

نجورهاأوعلبهاققاهالنضىحرفابأوقدزعتليلى

نصيرهاناءدأالابمنفهاعابةاحديثمغيلفمل

بطيرهاأرجناحبرجلوخفتاللهومخوهايكبنمموالفان
ازورماانصآنىلجلىمحذبيرةعيلىياقيساشىلعلذ

رغهـيرصامىكورهالمهافمغاكيانااصمنءصاوأ



64

حريرهااكأمنمجذعيحاطكانعباكاالمنىالناعجكمن

خيرهاشسذشتايمصيةمسبراءكاحرفالعركالياتن
ميرهانييناهانحهشربرمخوفأرضبهاموماةقطت

كديرهاعنهاماعنشدعاميصنهمفيهاكاالتهمءشمحفعفا
أسيرهاتهاباممثاقديىابينوبنصفهىاللاوقسورة

عقورهابستارحتىطوبصنبواآنءاالعدأبتكزقا
لبيئاطرورهابأعداقفىاهاكزقوكنجهلىومالت

ورهاسظهمداننبعوالأزرواالمخصربءكتركاررأ

اطاشخررهوافدلمالدوأسوقالباجمذتنو

اشرهاكأوتمالتنغكسءأخهااوأعابهاخيمأظن
حميورهادؤحمهاومنحةأتتكاءعيأتحوشيايوماأر

رهـآزوأىغرددنبايراإنكشبعلامالبدندعلى
دايضيرهااسلىقوفىأبوليالقاترتماذاسانىوأنى

ثصهفاباحهمللطاالىاظاشهرأصمشكهيخفىليهخاثخيليقزايىأنىفاوبقاوكنقيل
يقهطرجلستجشسافرتعتىفيلطشبضافكنينقاحمافيهلمعمنعاقىفكنعاأتاهمان

لموذلئقهألفضفرفركضسفرشنيشتحذرهـااخماوقدرصدأنهومحادتاأدلمافطقظاآلهمافؤ
فعاتجهزإلرخهايهزانهكاأبضاوفيلالصيدةنحنلبيالمتتطم1تبرقعتللىذاماجئتوكشما

محلتأتاههانفاهدردطانلسااادنفخظايقبعمفمقودخبرضكعطاوفهحافأخه
ليلىاالليقتلنهاقاوغذندأولنهاجميئمليقتللعلااشلراوكفهكيوعاروجهاوبالثيى

للينكألمهأقدرعلىاأقبلفالحررصدوفرصحومبههضعمنهافكجبئىاوحهوكنشأعر
ففدثمضىحلتمونكرمفرعاباأحلمحفالفالرأرأصلبرقععنألقيشافسفرخ

فتطررمقباكأسىاألرملىأوحشلممتىبالائبمةابنكمنممألببنمنيحاشصوخرج
افأصيكلمهلخبامفلمبارونبيانايدواقومفابمراجاينزدحيثفئلحىقبلبرازفاديتا

نماحيتاعلىخهافاناهاحطمحلتصثمارائحقوصمهةكأبرآبلسلبلاكاشبعدهدأقمئ
اشثمأغابتلعىبأناخالكجاقاكاسثادحذاويقوالماهذاالمرأةينابمارجلفمتغدم
يتهلخعتهرجلافانناشدهيضربهالوهىفرخالنوبعضالكنبشاهوااللأكمفقاوا
أخدللبيميارجلاتيإمابعبرهاقامحيظانكفيفاهذيأشضفكبئعنرقىكأالتهوا
أدرتهعالمرأةنمبعاأوأرباتشثالبهفضربهمايضروهواهاأضرحتىيخبكأونههرااصيىا

انقلاوتدفلنليلتهموأدبمحاداعلىلبلرعانضئفانمرفاواامحبالتهـمالفقال

نفألهاأمتولدضانيماورأىاخاساأيخنمنقىخآأصدصاطكنروهواليدللرا
نكوقالشاثففوكذااكذقعبكمالموجاكماعنلذكرفماالضبرتبيالغضىأضيا
وهىالخيديةاديلىكإقالشنأنابمكافماشبألدكلتهفقالوماذاداوأنشبطعننالى
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بهالتممايقرهايههالححلفالساكعنغيوؤمويعزسبهاوبهاوزوجهارجللنااأحن

وغدثالمرابافرأواحانلىارشفنظرشالىكالصالانشجاقاأشلتفيفأحدوالبضيفها

نفهوأقرعلىلمرأةاباحمأخبرهؤلمارمنيولمارجلاروجهالفضربهزاجهافضررجلعئاظىا
ففسمفقاللىقيبعررلتغ

تعرفيىااناصمىاآفاعقيلشأختأالإلليل
بهايميىرفتبمكتهعنهازتدعوةثكتى

فذاجنعنوالنتفقدجننتمهاأبريكتفخيرةنالن
العليالؤبشاقموأعيأعكبواضمللشثمبابختنثخيايتااللجلىيضوللجاجايالن

وندالدياناالألميهااصهااتمأاالونقاللتالشدطشطبكأوظيبتتطيريننتكاهلصدنتى
فظشهمسالالبعضفيهانخنخضعظننالؤداكةخ

سبيلبيتصاإليهافلبمىحهاخالةقلناجةوفكلط
حبوخيلخركطماءالوأنتفعنهأالينباناصاسص

لشوجهقامنمبعمفلجاشلغاااللهاالموشننافرقصتىهابعريةعششدمماساوافال

تاةاهتفبهداانمشحوفايفاعلمحبنمحبشنزأتيشاذاالععضرنامقاصلهس

خيالهاالىالدهراليسرىمنةليأعهالهلتهاعفا

فقلشلهلمعىذللضرفشارجلاظاصل

سالهاالطجةيزعليناعزحفظوأصسنوعنصكفا
يطولصحبرلعفضوعيشبهتتحقتللغزطابعضدؤيةوصاتلموتاهمالدفرقالمتىزعلىفيلوا

بمراترثتهحيليهاالللىضرقلظابغمت56و4هجر58سنضذلثوكتشرحه
صهاكنيرة

تطرقناظرأئصىمفاوزحدونهدنانيئمنكنولنظرت

قاصرلىاطرفخبيواتقصرافلمخشايقصرالطرانسال
يرتكالقرك11فرهالزعميرةعنشأوهاأبكارس

شالمضيالقطامماءسمغسصبارفئنسجصفا

لجابىلتعرففيقنيلصنهدوينبرعركأورل

باشأضاقطاحسشءرنتماكاكاةأسيافيمرررلؤ
ظاهرانفمنأشعنزلدفطعةفىصالهندوانيكمن

وخوصامضامرخطىصكلر3ومحصنهوشزدلمنالأتتط

شدانرالحمباكدلهنوساخالسراةجرداصعلى
بالئكيئالواجرسهاجوهنصراتعدوالثحلبيهعوابر

طصضلدارعاالمنالنقاللؤبقانماتهفاليبعدنئا

غرصادررثهيحماوسنلقونمفثمحمباقتلىاالتكفان
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اكيرطاهوعرمنكرجيمةدثلكميلرىاذالسليلوان

اهىبهلكليفاماشلتمفتىفانكمجمادالقتكنفان
مجاورجارعياالثونلقدرواليرىالرفانطاالفق

هـلحناائتااامبةلتوساحمالجاللكوكااوالناخز

ابهازرابالنقالفافاظلمجنحمافقتهارأطماكاان
حرانواخوالقلوملمرهفااذدافقمرهوسلمنهاامجدانا

نراثلبساطااكاديساسنامشاسلىضيفمنهنصيفتر
ظمرانكليثوأحوأمنحيبةالةمنأحبيىووبة
بفبحرليمىانكنااوفوقفابراكناالوانافئونم

المصالوشاياعنهفيطلعهمايعلنماطتالحبنهلفتى

باكراكرالحميفصنفالئصايخغؤبةايفتيانفشنكا
بحرالهوفبلههويرصكرامالفتيةعتاالمبرادواببز

مجاذرليىالبكطىاطيفبطنهمحمرالوا
إلسكليرريسلىاولطارقاليدسنامورفعةانفق

رنارهابالنصرترىربوعداوللحفثمامايوإيدح
عرارراتعدوباكألخيلورهايرغالكهماولبمازل

لرفيناابايئلونقالماخفالضتقطعجمننكا
فراالملكفاصريفخطاطيرماضحأنصريفهايعجو

كلرلمببنكارأبهليهـابنارأبعشاكلنمعهاطوت
عاشغرقاضنالمالمنغولصرإحمأنحغاكلنوبئ

مرلضواكساتبالنايئتخافطااجمهامجارقغرودوية

هـالاليالىايعدمنلهعلىصمثأيبتهاتبىفنالته
قررصبمكاوثنلدبغازويقعدهاشهبالحربفلبى

نهيفاشانسرالوبانااادوبيناطالعقدكن

أبغلرمغبطةأوانقانخىافاالحدنالوقدكهق
شاعركصيعدللمثماكظشظالمةكامهكنما

المغاورباصالبمالكىوآبابهنأههعبدللتمتهـيكفا
برطافبتمداطفمدأصباعاكناشالبؤتضرسكلنمكلن

المفبرمنغدرلحىوأنىنلثرامالتدفارنكفان
اورضمروشااناشأضلداللوبتبعدفاقاب

مماهسبئأوابئركاانبرالتمطرفاوالبنهمامشلعلى
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رادافىستعنقاالمجدامنسورتوردااتانكىلو
وظعيمغورشاهلاهمانعياكانايغيمىربيى

ظروللعييالنيبالبرقشاضتؤصبارحهمكأشممصنا
يضاخزثيقأافاو

المنضرلالجدكغيعنيبسعالحبرفيلؤبةبأإلعين
صزرالمفةبالهشنبكالخغابفنسوةمنمحليهلتبك

النذكرئلزاناواليبعتفذكرنهأرهقتاحمهسحئ

المتغؤرموإيطلعدبنىيسرلؤبمافتيانافهـنكا
صالحؤاسنمنؤربادفىالعجسنابدااذالسداماالمايردو

صرصرنبههومبفاشسديفاااعوجمالااوابغبمالخصم
قياصرالنهساتابسبرقبينعثصالجيادابالجردوايعل

بمنسرانالجهولستطعت3قطاامجاربهاماةءراو

كبللهبراراوس3هـاحهاحينقباكالسرايقؤون
المقبرالماربقيكمجاجسقيتهاالعدترأرصقتفال
يرأعسركرلبضيانجاظىيتهاانهابباأهاولما
النذمحضرمهباونينافامثابراثنلوئكزجمز

سنرسابغضسصالصلولماعهاطوالباعناقفأوت
هـغعرمظيفيظهرجدالعبدمنربهبديقللهاأش11

ضتكمعرلجلقنالحيلاذاارمحهيوعاسقطفتىقلخ

اشضرتنجالؤبلولؤبالنداياومجاللفياؤب
ومنكرلديكومعروفبذلتونائلأحبتمحروبأالرب

احثريخهوتا

رطيمالحواثارتلمىأصفلهالبعدزبةسمتأرفىأ

المعايركشاطياةتصبهافالمالفنىعارعلىمابالموتلثرك
المقايغيبتهممنباخددسالماطشواأصدحمعا

عابرويرىأقفالبذييماالجنرمماصدشاومنكن
مارهرايواااليامعلىوليالالموشمقصرعىعيثىنىوليى

ناسرآليمبرااشااتاوالعتبشالدهرمماصكلدالحىوال
التممانرالىلوماكثاعوبلىاجدلدأوصبابوكل

اشرالتعوطالضنااتاواقشآلففلتفرقبسىقرلو
اشاعليكرتاشراطرباأخاوميتالتيايعدفافال

ريوى
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ادافىعلبكالحرلمجانعارتأخاهاللحبنياافاليعدنك
أوطلمرطاهـرفاطافمادعتكأكاالليتفا

أطفرعليهإلومانحتفناانجكليشفياقصيل

ضربادالروموبباياقبالعليهأخثىاولك
وظلشزنعه

وللرافتدىالحيفؤببايةوباباكانفبفمنك

بعدلممارمضااالصاودكلدواواحارواابمدخموا

باصدارثحالهالصاصردواأومواردهتطلالعسادصوااشي

وتياشزتيه

سيغورنجدبهنباالدماغواحدوفبهر

نصيرالردهتينفبلبربمنمكليوآشداعاألق
اضزنجهوقا

والهماروعندلتوبةوابالمجمدائمبدمعىياعين
ارجمالحفرةفىبهأحنماناجمنسحدنجعشبهفمنعلى

خبرمفتعممأاسناناشلوفافيةصرتصافيةصمن
التغالكوكبنصعندونجشةصدرهمقومابعيىدرحينو

لؤبةاتمأظعبداكاونعذشلغابفوقاا

بزبمجبااذيصاقابضظلهصنضالموتدعاقابضا

حبيىذاكلعحبهىءووشاأابنسيداللهوآكأ

لناسايقواأيخياللىوفقالاطيرزبمبناالخيليفثنلىاوألمجسفياتبنيةوصايمعاو

النمأهلحكدونشبهمقبنىوالنلىصقالنللىامممايغيليىنبنامبرالمشيااقاوبةممن
كريمخيالقرانانحدبداالابناناسبأميهالمؤننرلقدكفهـمنكانتعلىحيثكانت

أتعدتحقلخواافاهقالومافلتأيرالمؤضينكفلشألوهوياالمنظرجيلاثزرعضالخنبر

باطلاطقيغلبألذملذالقوكففرهاليبلغالزىنيد
نوأزالمماشضافلعفعهـوظلهزالهقىكباذاحل

ععائلهكوتحعقنهفهحممفاثحمنالفصلحماهم
ارتجيالساتحهالمنفقااهراظرباأفهكاشلناسابزومجكلةمعاواافقال

فلهبهاؤالتلهاعلىداصعواشسميداواانلهىمعن

وأناملالندىكفاهنحابسبةافلاغزخفاجيايرى

ثلهفليالغءجيالمحياصلباثنافهالتمبعيداعفيفا
نانلهأنكاضبرالجيراتامحارللممبشعالجهـدعلمؤ
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ناظضافلقومامالئيماذ01اقرىلؤلمجباليارب7والد

وئناز4نجيرفيفهوباشطرءمنينيايشقريراد
لعزتوصحبرتهنالرأيتهأميرالمإشترافقابففدرهلقدجزتبتومجئثإليلىيضلهامحاوفقا
جالكخفقالتلراأيمحئيامعاوالبئكنمماهوأهلهأبلنعتموأفالصثقصزأ

يصاوالفرنصعنهوأتصرتمامهتمالمناالحينتهأ
وحالثالأضباالبهوشضىعريخهاخالمجحىكيشاوممن

ابصقانلهالتمزعافوصغطهبطمحينحيمغضوب
اقلفيهفمنينلماجانحالاقاالعرافلضفيمنبأجوديىامبروقاللمجةياببهماشفأهى
قلتأجدفحينكرثصاظشليرأاخصافكسنجسنالالائيأ

غرمكلفسادعقيملفمنبهفهاهيالجخيرااللهبرى

التمرفجتمكنوالعليهباسهاسياخهونالداشهفتى
مثرفضقصأعيتهىافاينهاالهوربعليتالء

ببانهقرففنهروياقتنبإشبيههالاشلىأسدبلالفوبهد

قفبثرفىيعقوقدأحسيتوالندىخيرقلمحيامافىلؤبفيا

هأيقعثياصاايابسهمتاتباؤافمعىلنانلتعنار
قسهرالمتطرفامنلاقالضحيالخاكنتفإألففيا

غصفالمبالقناجالتالخيلاذااردىالمرجممنكاكنشالذكنت

هفعسةالفقطاعضباسأحبتهعجرفدلهيفمن

صنفوانبطواهعالالبهوالميشيحمقذنهفان

خلتفدأدخألهاالخيلبةمالاقيللجاغوأمحايلىافقالليلىسحؤذفاالساجالحاجوممشاول

لهاألوصغلغالاأمصبهألورصبمحليهلجاخفالشفرقالمتيةاسنأصناثجايا4أطواص

كيففاللمعروئهالتعرمقلحقمءفضاوااالثيرءلسالمافالنآقدهكوسادقاللمسشففالما
دأنيهاللهفصناوأماالموالاظصجففىعقأودوأشكههمحالخباتقاخلفشقومك

شئشفقالتانقالآلدكالقالشأثمبيغصحأماخؤكشممسظعشقدلداابرأعزوصحل
هااقىيثتهاناإلبمفااإنماسحمالمفللأجماج

فنفاهاثاحهاأفمختفيضةأرضاصاتجاجهبطذاا
افناقسفاهااهزذااغالمإنكبهاالاهضاماالاشفاهامن

أناهاحيوبيمااناجمتارءدمامالمارتينسقاها

هاودفرلنزاقبلأعشلهاكتيبةعهتلجعاعاذاسى
داصكلنونجالدمحبافارصيةقولةأمحذاما

انللعصاقيعطىتهوكامحاتماهماانعطىأجماخ
صراهااللهعهدفأعظميعةتقلدصالفوالكل

المنور6



78

قاواهذمنأتدروناالممفقاجلسائهعلىممافبلضرهاميدهاشبالبهشمنقذميىبااال

انساهأصاتوبهكماللهااحبيلىهذهفالانئااسئوثأمنهاوثأبلغفمعطاطاتسارأياالوا
خلتمكليهانصبطفدسمندبنمارتختافااهنلىلشحهنعندهاقاتنرلىأنبننتو

لجاخاقاليصباحكشاالهاإلهاودخهلهاصلهالوشمااثضتيارهاأنغلنهاعليهعتىهندصليها

ثهلمتأمحاقالمجأحدهاخزنمأياخةهماكائفدرههلهاصكمسناصبطجباصيدبهن
لجاجالبنافأخذخيارالمالةابهرشقاوبالدناواققوقدخربتصدمالعؤاحاصمراثصرقدا

تظافاجمحالمادخلتعكلىاشلبلىوفيلانكضكيتهاامربفىاالاليهاادصاحبكتبواا

سزدشنتاللفقاصشءاهاغامرمكوفاللهاالنملهـدعلوماقسقاهاشااذاحشلوم
الايامرلىأنمنرافدعظموأذلذعنكرالميرأاضافاخهاغنمائهجلسابعحقفقالنثأللةهـاجعاا

إبلالبغغمااهسأغاكنايردةالخاااهسوأستصلطاقابلىالل
حهدركاحهدرأةهسالباببايرالاتهاعأذشنقالالمحليعايومادخلحالىيوصسلجااويخا

ركصفوخالشاقالشاأشبفهـإليلىمافقالاشنسافانتسبتلهاألثخلهاظادخلتقاابعيرا
غرهاأالركمقمثحزمهـالقالتاالرضعنيىالمرقمالفأخرالجهدوكنشلنابعدالتهـةوشدالبرد

نفصيلووالاتدملةسبهحفةللنلسننماالقاثاسببوقانفذلحدوذوانحتللغىوفوا

الىالاأنثدتهثمشاالموالوأفسدلعيالفشاالوعضالرجاافطففقمأهابمتعافطفوالبعوانبقر
يقاذنيهالنىالجاعهناوقالفاظبرفالذكزالهامتقتمالتىا

وراماحااتههـببكلنالنهواليخايلالظانحن

كودالرفاحزعاؤمروصدشأكفناانالرماتن

فقاليشميدةافااابالموتحالرركانمندتثقوآتوبقأفىشعركسنايعضنثدأليلىالقاالنم

قيالماااللتنمافنهالويالصاسفهاايقياكالبالجافدعالساخماذهبفاقطعالحاجبهلجاجا
اسانغبقعمعليهـالمفاستاطءفاستأليهاحعنرتأفييموااجعفارطاأوااصلةالخهابا

4نشدوأمقويقطعتهاتكثوعهدفقاليهخشندبهاأ
قرالمدالترااخليفةاالاصدالفؤافكطأنشابج
انانقداسايافىنشالناسوأنبههـسااطاندحجماعأ

أتكرهالةأندوامسنهافرألدبهنمعوبةفيلنتزوحتمماتكةعلىمروانبدالللذبنءصدخل

تغويينلتىااألنتقاثخيليةاليلىلحرهناااأنافلهقاأنتمناالفقا

تبلماالندمحزلمبهنماحياصحتفأظليحبهنااقجفانأيى
عرشانبنواوردعلعبنقضكاوصيقعدىبطئوعثىفامى

فالشنسباقرشئلىعفاوماذاكقالاتمذأبقاماضافااقالأبقتاذلذقالاتحأقولااضانافا

صاعشتسضيننماانكةاقالتبألفرثافالضمافردتتعالكرمأفردالئمطاعئ2مياوارخ
أميرلىجلفاياعرالتفديمهاحلحاحمننضفعتهايلولسشليزوتحميهاياتسفيهانعليثي

نعرنمصترجلهاالعلىللىفوفبتلمفمنينا

ضملف
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مراباعليهاشذاشرصورصضملى

امابابدونهومخلقصثشالمااسدجعلتانا

الظالمغلمىفىفووالحاصاتليهمابعائدأبدافليمى
عضاىواعنكملنضععزبحاغداةورأيتتكأط

نماىقىومسيةأنىواسمقيمنتاذالعك
دارافؤبانالذأبااهفدلؤبةخلءأحعأ

اىاابلدالسيرتغدهـحلىاسفتتهمعاذا

المباوأولىباصأجمط5فواخليفةأق
الحامطاروالخطىذوالالممربنعينالااك

بهعبىءكعبماإخالمااقاعتأكدالكعبنلهاففيل
صيكلؤبامارأىاقالوقدأسنولمجزشوانلملذامحبيالخيايتخلىاشليلىاوفيل

توكاهابهيفاسسنبهفصئكلبدالمالويكفئحينلناسافالطرآههريك

طهواصرلتياالؤبهقضالخمأصعنتبالضفىصحلشللهاوفقالومالحكمانجوانمىلىدخ
يمتديحاشااأقىاشدوالالمواحشاأرواقدقمرشومارأيرجالظكنالحقااماقد

بتهكاقاتؤيموعهدالضربباوطيىامىطرلمجواكل

عشكلالمالثبنوتحاهـاالىلمذنبيزدادخيرآإيزلفتى
2مفاباأقانهباعلىضروردهالموتععاناماكاه
محاعأقرانهازعنااذالجصاخءاااكلدىف

غيركيىلقرباوصوالفعاداالذيهاخلنى

للهاخواففاةخاالبلاطربسارقواظباوقدكاشضارمانعواوبقلىامروافكيفيمونفقاالل
تهواقفنحباقلبهأمالرعوأوأعزووطالجماهليةكألهأوكائباواللوتحخارباماكا

وليدابنكمملمقاللهومولكنهنحبموأقصعن
البماقىصريعالوفقتيالحميرابنقيهنهاثووا4فال

لكاطرالعبواومااوصبراشلواوناحزماوعزروااقدغاد

كضعيرطالحواإلقيظيمنهنغصالوترداافاهب
شراقوالختافىبميبووردهقىنلرقدماحىمفى

لؤبةاقدماتلتفااالعدخماتةوسؤالغضاهءالشاثركصنالوفءأوافياللىفقاالماعص

بينهاوبنوممنالجاهابأحفهلذعلىءالنضادكهولكنممايعرلمجوأسحاخهماتانهـممشلمنوان
مباهنجسبرةأوركأصوااأياواطبنايفالقنرمنجالأنقوذالثكسمهاطلمجدا

لقالالتىدتهتقبعباصبهاشنأجمابمالناوهمةجعدبشبينفصيروأميكنبنردفىاشأضعاوسب
ئامووبماونبموحفريسوعماكؤصروعميلذكرفيهامساوىنميمنالحضعلفاااال

فقالقثيروعقيلشييناذيننجكألمرسوكطبطونكلنمنا



قوثطعبنامضالوجتاصاطياوظتىعلىهلت
أوليالنىايدتقضقصاذهأيضاوقال

ذإالكلطيخالوسمرتعنلحسىتاليامأطزمحظلل
يغهالفيهاطوبألوهى

وااليحساسأاعقدعلىصاهاالؤامانجدغاذووالمكة

الرساافىجونوالشنمقزأيديهمذتعطحنااشعندا
العاماوأطقاجعدمئآلأنلكمخلضلاكلندوتسمذا

صبالداللهبهـالماوحلورمتلغواصتطيوشأن

كعببندةنجاللهعبدبعى

قاالوالبهنفكاللجذيخان4ممايخيكمفيهاتاتسربلتم
مافاالتهباذشافيكموالقولصابهاللهامبوهبتمحتى
أبراالدفعادانشيابثالبنشالئباتالىممرمتال

اوماسغرؤتجهدعاللأدركرجالمنشىعليمبلنيملحيانجابيشأشااابهيعني

فغاكالخيليقبينهمااثضلليلىكالهمبغففوصوربمالوغقلناذكافلىفعثى

خالفدظزرثذكرقعبىيرءعوماكنشالنارقتجل
بغققواالقاللنااظابلغ

محجالأغزحماففدكسالوئزاللهاليلىأثحييا

ابالصيفأابتنوقدضرويخانباتهبقاليتوقدأ
فيئالاسنكجمالأدلئعلىالوآلحبلىلالرءعنئتهجاد

لولبناشالبزالضضيبااسنهمحهشاعراأهايويهف
ففالتلبلىثلبهفرت

يوكصذعنياببنوكنتأؤالواقكطبغلمبغأ
وسطبحدفبهعاللماللؤمكبلفمئثبدتنبغانأنابغ

هالالاليقالنجيبوأئخلبأمكدانعيرنى

وأميرالمغمنينلحبلدينةلناننناتوافقاولنهمجينهااجعدخولياهذاأفبىظافغلبته
يريدونخهمأبلغهاوفعلينافتهيفزتالعناعرااشالقدناهنعالخبينتشلنابكلقنامنفليأضذ

لتعليهانفا1أشيستعد

لالالمذالمطىيزجهنورأنثأشيرةالنباامئالدا
صالكاستجلدوادساميغةببغمووفدويروح

ؤوعهأنمواياكائنشرطهابعضرابمففالافرألهمانهامعاويقبيرقالةالروابعضوأخبر
أنتاتثمكميليةايلىهىنالبعدرئاهشارااأردشظادنالجهاغاينأباميرقافأنام
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نابالصالباالدةيحلىحهطتآخكأمعاوصا

لغراباوايتهااذاوضحتيراهاأنافلهريفرحاقرج

لسرااقنعهاالاماذااتأنىماوكسالرمقابهو

الصالباذانجللضضعنهاباستغاتوالمرنجىوكنت

عنبئأخبرتمااللالبلامناخسقامثلنطبتفادأشيطلباكايمىتفتاالماطجتتفقا

مطرتصبمآجيدأشعارهامامدوباسدؤالظربكيموكاشاضفاضبثضروصارسبقيقاضز

بربلجانراأهلمنيقردرأسهالمامحفلىسلماأجهاال

ؤماصوصدتهاذاكعبودونهالخليعآقىيدعروي
جؤاوحزيماأيبمحهكلغلصفىورهطهاظليعان

امظلووأبداالظالماقىفمآلالدهرالتغزوت
خبهسوصافىرقشالوأسنةيوحهموسطانيرباطقوم

ياعضااطمنابياوسطتخارصافاونحرقسكنه

زعظيمىاللوااتحتحصأالواارفعاذا
جهطمناللوقاالماصلرالشبفؤآهأعينلجاايخاكنشكنأشررالصصكاوذ

صازهافاليهافماةئذلوسانزوههكلممقئيبقعبىعهبهتاداميرتحملىالتهأصيااضنمفا
خهاحكاالوفالجذخرااهثذناكتفمبارمحمانتيهقلىدباياشجعالرأنبلت

عالنابغةظاأرىعط4محمفالنابغلىعتدنمقالتجةصطالاهلامجفقالابكننت
لؤفشبقرمىكأالشطلبصىولميخمفأذخلهالمالامتاذنكلبسافتبحتهألمافىهرسابنلد

شليلىأضمحايةواوكنريبقربينهماىلملىماانمجوتجلتلغرجانبابغدادعلىأكالمنبادة

أصمصحأيلتمالواتلهافقاشمودجوهىبفومعهازوجهابقبرلؤسفرقغزتنقبلشأخيليةا

ثثقكليهالتبرلؤلةفعدتزكافالكرفالئمنهبهتمأنالالوتاذهايمعهامنزوللوبقخس
واكيفقاهذاتبللجنطكذاحمماعرفهلغيهنقاالىاسلوجههاؤبةليهـلسالاافقا
اقائلالهيهلشأها

كأبترصنابخودوقعلىستثخييةايلىووأ
ايقبرصاعجانبمنانيهلمدىأوصقلبثاشة31لمقتاا

اعينهابهزماكلأالأالبماالدايمنوأنجط
وطارتزعتبضطرالهودجمواالظارأدومةكمنةلضبمايكلفشالىعألكاقالييمكابار

بموفاخهامىلصعهجنبموهنالىوقتهاودفنمارأصهاكاشحنعلىليلىئفرفرلجلاوجه

بهنسعدىنجخعهدمريةاطاليلى

قوبدليلالنقاثعنامجنبكنلثهبربالمجنوشولماحماصكبهنلملؤابهنحبققيمط
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صضيناكداةاايمنبنمرونىصنونايمونى
يمدشنسعةانلوقومهضنبزلملهكاحللنققوعايسلتاشعنعلىسأاهادنسببنقه

حفروصينمكهـنمايلىلبوامقحمانافتموأفاكمعهنينادمقفالوعمرلهنفاستترلنهفاجمهن
نجعللحمحعماسلضكصاناتةاظانحابنتغلغاتمفلمطرفاوضاايمرنحنههامحهاتوقعش
ءاصوااكينأتأاهاثممالبلوموانكفنجذبفاأعربهاجكمموهوشاخصفىاللمدتيحز

لىلفذلجماأمستعهامللىالنطرافغاالمجادثياخموأتجلااأعلىثاحمافطهعننماتقا
بهدبتمموثدنلىصرفتصخلهفالعلتصاالبشحرفاصفشوالمحمايقلببهاهـوجعلا

لحبفقاللتااخاابيارثقوقلدلمجاساهذاستدعتبسقلبمرقداعنقهلمنتحكمدهبضاقا
يقادهالنوجعالنجلىجلىاافقابالطلىلومنقاصارفعنكاليعرتهاللثلكادنقمن

رفبقونشقصتهاكهرحهوغيرهامننحوزتجحأبىهحبههاذنممحىالعلىقمشواينااصلمفى

كاكانانتوقداالنطةالمجنونابمن

الصياقدذبتنق1ءصوكااسمزباحكنه

عكتتوقمتبساذاأندهاالنمفالطنكأتفوعذنهـلايصتفاصدنىانوشللوالؤ
االباتهذه

أحتيهاولكىكمفأسبلبمتندهـانضىأنالتمأعلم
امتاوأبصرشخلفامماأضحزحمهاقدصتىلغىايتكم

ااوالنيامنالىأشىاووتمزتوساعقمنئأله
يفبكشحقااللمعثأنثدتالغرمةأكتىنجاههافلوففتالضبختىاالرقا

لسالموأثدتانىللقالخأنمعاليهاضمى

ويرضيهازجهاشيرككلماطكخاناضحىرنفداوكنضى
ياأخةعكصطبوىاارةميلتمنكافضاماعلىصبما

أةهسبافاذاعايترفعضمفممدتانجلمطرمحظيمفأفامأرررابهدمندخلتمصعاربامحروفال
خبهدفتنفستفقلعنحلللىأفيمنصاقالتلعبمدنمظتناحيقفدلىافأشارتالتظلسلفسآلتها

اتقرنمماااممأةبامسناممفتبنظفرفدختوةيشراطىؤلشبزفهفاتتممآلتءالصعرا
معععليمأوفىسيأستصعللهوافلتلمجنونمبياوبمااللتيىجآلمهمتعرشأ
تهاضأناوافقاثخيرااأقلاوكينشعليهافقلشعتمغىأحمحتىفبكتللىززكرثاااليعقلوحئا

كأتدتقالمساعدقكليملمشهابلى

فراسصعصتقلقيسهعلمتىحاطوبكنيرةأثاينحرصوا
ضاختهاصكفنااانهونودهـصقلاليمنضىب
ترورهأنهااومأبرحهاافالياأقهجماوصحثىعفلهأختلثاالءلبلىنونللىيشآخرمجل

ليهجمامششالشلااييؤفياحت4اضوفممئأهلىتفالضكهاراضامافغامابهشمأنفعساها
ظاتنم
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مقولمنعقلأهلذلمفارتوتدتأجالثهنأخبرشأنك

نثدايهاوأرأسمافرخ
تمابالمجانينأعظماطلهافقلترأصعلىجننتاهـتقا
ينفدابخونايصرعكاوابهرصالايفبقصايمىا

اتالتمهرمحيئكيفقىماماغتاذاهين

وتغيزصقظرتهئمتهضارهفدعشثشعاصكضرتاتجةامندهءلتنظرمايوماصنتوقدا
يخفطرفأتدت

محجنصاجهعدوبغضافامظهرللناس
قهكالقينثمالقلبينوأرثنابماضناناتب

أظنوناطاللنكطوقدنغرىحكاليهـىحظرالوأهـ

اليونانأكنظهرةااولنلنئايفوشهـذاكيف
يقولوهونمرعتالفاهبذشنجالشستىكرأفسز

أهلوالالئاالالرعقامئفةمبهضهالهـاتانأف
الرحلثالمطئةاوالماصب3ومثتىاليهأحدأقضىوال
تجلمنصليكنائالحموقبلهاىأللمحاحثجهامحا

يفطشطرايلى

ربفخلعلنكطايلخلىالتيباايفايدنجطراأشهرأختالولواتفافىلورعةلفاالوف
دؤهبم931نةكيموقتلهفظهراحيبافتانابنيحشيدييناليهلفأرارسيدفةشلوعةلطاا

عظيمجانبعلىافروسئةاينتعنلثعرتجيدابلشماعراأختمينتياللةسالداله
محغاشاومناساحكلفبوجعلترااللدرعاهاجمدولقواأخوهالمتولمافتل

بالتفلفروسيقوالصهساتثاجهباللىاخهالاذوليسشلقدايدناااوملةايتهاقالووفر

تماتركالدينشيباشفشالليفماعهماجميعامنطرلوليدبنيقرياصسبئيريداكللبلىغرفشأغا
اصشجةاضبرقصشاعاحمفدفاللهعزبعزباوفالافرصقطاةبارحليهرضربخبها

الخيهاتيهاميافىءساتسلذبباالظنتييقليلااأيجومهاكضيرةنصرفشورئماخاهابثراتال
ماشفيعقواشدأاعلةومنصر

يخفالجبالفوقحبلعلىانهفبر3رنباقىستل
صحيفورأىمفداموهمةداوممعدمليامجداننف

طزابنمحاتجزعدككاورفاالاظاورطهخرال
فناوسيوفالمناالمالوالاشقىمئاالالعزاليريدفتى

صفوفجمةالحرماودةصلدمحرثااالكلراوال

بأوتشناارراسمنفديالفليتناسعارفضدانفمدنا
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اثكلداسنهيرمخيفهقاماعلىوافكنهناكهداتتك

ناشريففلكنردالثمنرجهةورداتستمولم

صفبأاحرخماقنارا6وقعوالحربربلوكاطواتسع
طيالدىهـضىفانمعاشالالندكيرضالندلمحماعاشصلبف

نجفيفأعدائهعلىوليععداظيالجواذاذاعلىخفبف

أونجالميفشمالعدؤسهةالموشازهئحومازا

برصوتبعدهتوالرضواتهوكلاالباأ

عنيفطهبالحرامورهروارثدطفبوإللقوىأال
بموفعتأزااذللئسذهىالكواكجابدرساو

يفوسممودةفرةادلنهكاذتإاكلوالء

كرعيوفإلعروتكلنىتأدصالجناجتاللةأالقاتل

بنحوفانهازحوففرلصبهتيزبدأرداهيكنظ
شبفبهالموتحوقاعاأرىوقغافالىاللومعليئس

أيضانيهتملهار
بلقعضمهنحرمقذاامهوألداذكرت

االجدحأنفكابتىءماشاأطلبةفبلتفا

فمعواالتإفادقشلنليطلبواقومكأضاعك

مانصنعتصلمكياكأحدهااآشابوف

طعالتاصوكوخهفاكنألجعهـيبةنبت

الميمحرف
ءاد01ما

المباقىوشاناماللتهامنلعرانحالىاكةطلنغلبىامةلحخروفلجثمطشثوفلةصاو
مشرالمنافوةوكالوللىشالمجدواطالوعوابفاعصرهاعامثنهاممشفىااقبتبكالةالمماف

واليدركوصشاهاحالمحرجهافاضونشماشهوابياتحهلمجالعرعريعجهاوح
النفيسهيداإلاطرةاالانسااونساصههوطالمافذمتكلممغاالوكثزمقكلنعذا

ءبخبااالوالدالهامنلمجهكالطنعرلمجداانسارعلىلأناقوصلثاهرالمطيفوالجواكلياواال

قياشاشجممأذواجببرقالعرسوامانععقانكدالبادوخدمتهالبالررانشالمالذ
واليانكط

شكلترالشمالئالنااألمحورأدجورقبنتمار

عنأخذشالعلم1481مسنةايرالذشلؤنووفيأدجورت7671شبرشةركولدشفى

ييها



88

ادمنهماثلذيئارغبةواالملاوممخاالمنلجيعبقكنداوعبوجانبحظبملبشاشقكلىانتحناوأيح
وكاخهـولعهوسوااللعةالمسبلافىجمغاثصدارمقاعلىاحامااصااقلياعوالقومحا

كتبشرضاحقمؤيزضاأديوايإخهامفيدتوممنتلغاكضيرةتحغشقومهابواإلتخناباروا
امجلداسنةاالفىسيةالطبعنهنم381هلندنسنهمجلدا41وقدطبتكبافىومدصحهموا

صيةيماالصالمشدةوكزرطبحماواللجط6581مجاداشمن01ولى81د8اشسنةمجللى9وفى

ترشيةلقاماجد

لصاغكائمامخااليللغااهداتالالصالحاتحااتلمنعباتنهأخهافعرلاكرفلعلبقاتذ

ظننشألمحاموشاشهاوكاششقولاقىفحوالفدمصعكةماصقولالتثشهاتوممنرضىلهارا
غير3لمادانكالةالمحيارمحركضونوهمقلباكرأرذودانسأنمضاعمهيمالهامنل

رحمنارفالجنقواحلىمنلمطجوشمافأوايلسلمتشوههوسواباالصالويكىايتاذيخلسوا
ماناالشحصالا

نحااأحبراطوالحلاانجةكدوسانرالمارئيز
المالوزلت0471هـامنةواولممالؤ671صنةلؤءؤججدوقوفئ7171واشسخه

المتثاتلتحتوطأخالدينكتدةوالبدطيراخلىالمنببعبحعمذاقاتوفعهافيهزوعفواشترك

بهاتدشمهاوباوزالأدولوسياصسكرضاوغرهامنخلحروتهاببباطلنىالفاحئةاصداوا
ةئالمذكورممنانقطاعابلحكلولىفاقمنمقاطهواسهدمممنهاعلىوفاقوالدهامعولاهذه

يةصاولىالمتىلىحاشاأخصجمثماطواياسيبعلىهـوسيايمبيرملذأيكيرستهدفرفاليهاأ
ىابلوصاكايهفالوتركتهاالفضطشأوايايطااأعالكهاعلىسيازاللحدسبااسحوهاواغناوا

وضدتاالحمالوداليقبمحتممةللتهطفافشاارلمارإلشالماقيعزمايىهنصيرأشفلثء
طرخااجمةملكنبهدفأينلمجرارعايإهالىافاكسرتحوالتجأتالاادفاعثبالنافضالجنهرو

بالألشينيةتخاطبموأخذتطفالاكلدهرالهابنهاولىةممعودخلتاخهاجمههقمرهالفى

لتاناخذجمبلمعحمتهاوفماعذباامهـوصمفروكلفبهالهاوطنالذودعئوالمفااعلىومخثهم
يننلمجراعدقابمالمومخرالىالخاحاوعاهحوهاعلىجؤهمواوحركهاالداورلمجريرنبمر

كهاأماللعدصلببخواشوخارتجثيرش871سنةنايلعقدهدنقأكغعنتمت
صزتثمشبهاالخافىاالولابميضطزت1تناطرراءأهاروأشسممنبنككنتيرأنه

وانتلتاالحهالومخسنتبلمادشاارممحقواالوالصناعضاكنعيمادشقبقاهمتها

لحربصبهددانتزالمشورثميرهاوزرقفوحهاولبالدبماايهمششوسلماليةاضيقتهادمنلبالا
كانشقدسرشماابالثفضعضاسنواتوسياودامتسبحلذلكبيرياوررفربنلبنهاو

هادباللىخطشادوأاصناثعحالعلىاشقيةفىفعادشايلاطوهـبعقبهذماطثمدااكمبتمفزمن
روساخالملذواشتركمعهاعسفأضكتالابنهازوجهاتوفى3671سنةثلصيطتث

شفصذأخلمويدوثرإللينسنماالمحندوأفافتلئلتأقالهامنلقبوالدفتسامذاياوي

رالمننورل6ا
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اعةالمنبيامنشفنطسنقأظيرأرببنشملكتبعدا0871اماحفبركؤسياولؤفبتصنة1الدو
ارطلتحمافاةءاصناشالمعارشواوشفوتدببرالىعثةواطكتشالجاسةاواوالحف

لملذابغااالمهاوحغوستسبنئالثعنولؤنيتمجدهااداوجإمهاءأنمافىوطلتمبما

نىلنااسغبكورآنفاباصعلمذا

ثصيركيةنالفاكثاإلروإلمشل

الهيئةوكمأوهمالعابعلم8181كروللفحنةطائفقالكوامنأمرؤجلبامارإلكشل
اكلتبرعتهاكهارلضيلعااايدضدلحسالمجهالنملهاميلمنمافضعلافلكبةإتماساواط
فؤاهبلىللامياعنامجاوألبرهاسزواشبيضالألحاشوماالفاحبمنحقبختتو

لمرأضستطيعاانولألكهروكانئالنهامجركالسالصاصىكهالرياضيةاماملااايخهابتعلى

تمسعاشالجنةامستحمانحاأيالقلتطربنوااظياطةيذجمهادلثلولغاتسبعضعلما
لعمصلماعازمثاثمترفبهئيريخمنوهنيتةسااطأعاالفاستعاشبههاعلىثةالمحرثواطىا

ضزمشاميشابطشنافىأصلمباحالطينوابهنوخهاشاوحكاويزوروخهاءانهآلءؤالكش
بثمثريناكهذايتقومقواانجالمعدوقاصعدمنجلعائلتسىاأشنساعدمك

وحبمضصكلاحدجهاالالمجاربكاننصنعمااكتبوحميهاأبكرصنانداسنقمقطعقا
7481أفالكهاوسنةكبمكهااشصدنتفلدلاوأمافىلخماراذايختطاوهىمامهاأ

فيقبالتدلمسنقموصعؤماسبشميللنامحوسواكتنتضتمباالذنابشاذوانجماجديدامنئفتاك
شتهرصاقابلىءصيحأساالالكتثافمااهنامحلىبممقفاالفلعلبذصدبردجدمديرصارهافكتبأ

نبناناذنيركضاالسلاحيقولجراثدامحتمااوألمالهافلمحهاقصا

أخرىفافامشفهاعنرشهـاخنرشوايهتبااالممنلفاصناشااالكداهزولمطاكننشت

اشوىاثمركلبهأوالتقوشأالنتيماراتألفىوالمساعلةسيورصداالفالكالعلثفقكلى
اخمزفلفاكينراااصدهاهسأوروبافمدمامدةأتمامهـ7سنهواياالجائدتبةوم

عيفطفهبوانلبثقدمهافتاهاالشثهرتهشدواكزوألعياافرحبجاحهوريناكبعالئها

سارأنثأهسيوقاألىاالحكهمةرااحغناعلىيمواتهرتأصلىاطراحدةثسنفوااوباأوفى

لمدرسةاهيثةاألهوأستانلمرصداأهذامحلهديرةهافليماومرصداالبناتقمدمدر

ايفاشاالحدفىنأهواالادلماشنوناححيةوفىاالميرمملاجمعسوفىاالالمذكورقو
منلسبحيناربلغحنووعبوررهوقؤليذكاقبرقفىلمزمحورصعكاأنحىثااواكارزصلأ

أحمىالفىفبهاومناركفالنعانجكهامراالفالكفباكاشللببرأساولبههااعرهاوكل
ميةايباالطاا

لشاالميركيةهورمارد

لصافناتظهوراعلىارئعضرشذرمحالمقاوماتنكأبومن8381ارلنداسنةجنوبولتنى

أوهالهفىثمرهانؤلكسبالفرسانمارقتسابقفاتناهزالعاشقمىأظافرهائىمةردالجيا
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كنهصبرفىننايبالدفافهـطرتحأشتسىقابسبهعةبكرفىااكهلوأمخفلتفا

فذهبتاضعضالممؤريهفوميأممةصنحفلصدقنتنهـأندتااحويروأافنتعلأصغرمنهاأختلها
بادكضيرنندهوروتفلموشوكاتصيرااتاهؤبراحهربتكناشمزؤاليهاسوت

تصدتيضحوعالهاسغانضىولماطااليابالداصيتهافىذاححوكناوشبههاشعلتيلا

بهانبهأجلسهارصحببهاليه1يلكورعافئلملثااهعافليايطاملىألىاوكترسمدينقنا
لملكيقوبقيتتمارالصطايرقثلىامهامدحافااساعرأسافريخلابأصنههاصحدوجعل
الجالرلهحملتدخر6لىاوقتامنرلندوارايهداصداتذكبرقوكتسنشفىلهااالنمباشهـذا

جتهاتاهفقواالمارآمغيهامنثجبارقاسايهاعبفاكحناسولماانجمامنوأهاالها
ققسضاوالإلشالمتصاقوصيقيننيبهاموماشالمحدقاالميركيةقصدتحاو681وسخة

فلماذاتعموقطفيدهاوصينانبأةماشرجلافوجدألنمائهأشجلداايايطا
شايولاعنورتهبرامايكتنثئىأنويوركصمدينقضتطعلتىزواقاحريدعليهمديوعرض

خدياأسواقعتترلدجعلتيتههبيتافبلتموخراعالأحبهولماذالتتجولثتمنىوأخبارهافزد
حدادلةبأوسلحتتهاالمىاأولئلفىالجريةلضافيقوتصثشلهااولفاسنهافيادينهاووة

صحهاوواعريهركاوايناحنائهاوحمؤامخدوولمارأتصنأهلاهىيهاعلننتخناعاولكنها
سيةواالدحليةطارابكيراسنبجوكانتيخسنةعثركزنأالمنحسبفامفهناضحركاوأ

وأختياعديحةرااأورباصرتوفااظيولهاشمعرفةقوكثتأللجقوكانتاوقوةنثاالأغةجالتهرتصوا

الماالفكاهنءلبنانفغاشاتدفعكبيرةوكاتتبدازااوسنذعهدغربعيدأخذتبرالمحؤر
بعةلمااتجاالخثسكنهاوهىلمنئةاجلتهاعاولكئتهايووكرراانجقثىتعتنىاخبقالهاوأأصزتة

ءاالااللرجمااوندليىهراجينكتبشيوندعرهامنلستهنوا

يريىفوودكلطشنرعيما

بروقتلضدبار67ياسنةشكلبامنفوكوررفىتعئروللخدساويرخليلةبازىكوش
اتارأموكانتالإسوسفبتجاعباريختندتاطقوأسملنتيخممنت3971سنه

فأرعززىلكؤشطوااتعلعرامنضنحنسباريخمنبكنرقالصلبفبهبارعجال

وشحبموقياماللالناصباابلوخمحاوالبظاهاودأشيصفهالالصويذكرالكاشهاخدمهالسبعض
رطابالمجاأافغرثمالمذكوؤالهـابأكأزؤعشسانالكلويسلىانجرهـافىففرةا
رمدةبعترمنتوولمفيهاخكئلملذاوقعرفىحبهامركيماتايهرانينوخلهكظلدنتنلماصا

شياتأمذليحشفرنكيخونالخسةدئرمنأسافبلغينفزسعليهالالفقاما10بطيلهاجات
عقطخداخسلوكلنتكهااعنءكفارةاخعرااآخرعلىحبهانباوتصدقدقاعهرأباأقرخها

أشدممنالنهئهزراوكبيرلزحادوننىالالثاحملتىاودكبرأهمةاماملوا
انلزحيرأنءوايعادأعضاف1771ممنهالثالتأمالعالىلمجلىافضاويهخمأيصاعلىأضدا

نهغيرأ4ابالرمنعنالدصابونفاهالمدداورفالولغراملذسالتمنهدنبمبمتفم
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دوايافأقاصشفيصعسنرصاوسيافقيلهافىفيلناالقصرالملصحناحالىلححوابارخءإ
القبضعليهاألجتنهاولمالانكلترافىسافرشااال39وسنةخمعيئةهاوممنكليثقماعه
درةسهاؤجالحدادشؤيقوالجهورؤامرالوالكااالاوىوراال31صن

دابقتهاطرخارشدبمتهاعزكضرأنلمتددشمدتانشقلىيملعاكابايلمابهيقنكمائدفاا
عنهانانضابغنلمققفلمالىبوابمأللعفواتألحياتهاتيققمنآخردلىاسترتثواركقا

اصدهاعلىبهانئاستعاومعاربعفممفتببتهمواوفرلعرااعضنشاعدشوكاأ
لمساكجنالرنبالفقرنتةلجو

مارإلشفيلصهـكمنوقبقكلضواناالمر

عشراسادسارفرنساويىدععرهامزمشاالثسقكوحمجشوهىوش5571ودشسن

المرعئووأرخأنفاعنتقالهأنيقللعشزمبعيدةبساطترصفامافسقسيقاغانينثذعلىومم
الثايهروكشفددبحافأنعاكاةاكأل4سنةعالفرنازوجهاطوحمىورالمرولمحت

خةااالعظيتثغماتههالشهاودقموايثبتنيملممحدليائهمهآبدواالغرنا
ثبهادولوشاويلألاكاورهاعىشوقوالمراوالا

كهـماكعفلياكونةيأضمايهنناذاافقمرهمشأحزنالتنقاشجوممايتشور5لفضااخهارأشاصلة
نمنالفائامحدنفافهادوايواااللأشخهموهاثوقااللهاومحاضاادونيزويودأفرنانو
وئباتعةثحالحرصالهمارخأنالطباالقتلهابضداقصرفرساعلىمرمماعهـبههورمنمو

يهابثمىيررأصدأناطفلابنهاالعهداجوهاووأمستههالدالنالنامنلهماسوجعيخدا
ورهالوأطهرتصرلمعااضرتنزاقةالالحةتحصارأراهالغشنالشببخجايالهيأننةنحا

زدادتحعلمااعلىظرقكشاتسعأرأنميلةالهكامهابأحينشاوفيهاامناعةتغلهامن
هاطنوجهـازودهىليوانباهركلمشراكخههلهاولمرأشعوكرهاخارنساولونلا
لالئةااألالنفسابهـضثرريانقلبالدهامنلضربثحوافمقلقبههرأنشباوجهاطز

وحبمنمتعليموأرقفاالصتجمفسالبعضاهجمثبماولمحأحدثةاالضحابهوالي
الىأسيماناراشوأرجعأمسكحظهولز1971شةيه03فىافهرسععاثلتهثحص

يلطومماكدجمقرنسإلدهاكساوقوبتاخلجسيةحهموهاوالماعاضذلثعبادهاجوزاسلجلب
عليهاصمكملرطلانرماوحزمانقصرعنهماءونادريبترقعضكرعاشبهاشاأظهرشأخطارشكأأومعاناة

زوبهاماتتلالثانحرفلذبعابوموأقاحملىكهفااألماكوبرتة51ثاقخبادا
االنعابطفونباتاوفامضشءلمحاقتمارجالاقلفرلجقااكةجافمفمالمناكدأوأصهرحةا

واناق

نلمهـسكؤلالدواهـسسابعقونجةارثطشواار

مارىزوجتممن3451ولدتشهعالومهالبةاخرباالعالموزينةعمرهلبهاالونجابةشهيرهىأ

تختالنمفلؤعبهاروفانفئاء85تههافيستأإلكولمحسنةماتشدعحوكالدلمحوريما ا

فرنا
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نرشاودعتكيشوهاحزبلألئالمشافنىبعدصنترعهااتغاثافىافرني3صابافز

حصباىزلتىكقهـابالدمحااالضوداعالإفرناببهاصايأتحتعرفقواللطفارايةغاىياتبأ
إيفصلعنلثالنكلفملىافالثاشاضاااصوااهايمةاخراأدإكاعايااوحغاىأقمىفيهاوالى
السكساكاليهاتغاوكنكطكذريعظذمغناككساشكهخروهوطلنطراالااشطركلوأصيد

اتفرأشأنالهاليينصاالغمتلدجعاليرصهـزتؤهافىاصتبالذثكتلدتجنىابالمدهب
وجهبهادصعوصةفىبسطةيضوىصقمنلهابهنلنىمحاهزعهاجهابابنوابنليهما

كنالناجماالفيرهاداودأهـمجبكتمهنغاايخووكشاحم5651سنينزنت
اشحعلأمامهالجعزفقمرهاولماراقبابنحفىليلقمىعاجمجقيلضهيراوجميالفتاناو

فكصبهبايةحيهزئهالكا76وشسضةبمالخاربلعمحدايلةوغيرتفغنلسا

افمقيلابوويلكؤتعاقبباأارتدبلوحهرتزؤجتأئثلوبوعصحهخبهفاوتهأهص
مخلزصهائأنحاخةباخيانقوافاحمهموهااقواااهذفعالزوجهـااللهاجعلىهادمزبأصالمندعنه

لناالولاولعبئخحخكنتماصينبشيابنتعالنافاهامموهاجمدرساليفاناليس
كبركنبتبوونجت4تظشرامئلفراراحاواتهزالوااندتهاممؤلمواوحد

ولماانقدمتهابآاس8651اليصاباقوذيئنةالملكةمسضقباممكلطالملىافششس
أخهاقتلتخهاأمولمإعلهالزتاثموحسداأخصرخلهاشاصفماتلذاتامحاسنأوتيصئرأشما

للوصجمةفاخيواهاوسائلتااعا81حثمخضودعتهاسحبناصموجهاؤأنى

دهووكشفؤااوجدناايهاعنثخروالنكدالجمثيهالايشفيممنتقالنباسبهاوماومنشمفلم
محثارزجءأهلاثنيةفرتاطآباحمهمتهاظقاولؤاعتىعاباشذالااوايماجثاصلد

رشبأنالوعدالناساأصذوكنعناليريلاأمثثمعليهابالموتهاوكتهـششظةكهاهيوا
سبراأمزمنلمانوارصاالهاباوءااالمسمىيقفرفسارحالقلإبوشكويخذرهـمنابزوره

رضلهااكنواتبقمستأيفبرممىنةاةءرشصئاقافصبهلهشفاجاضرامنأقمىادوة

نمدلواالثانجحمغيرجديرفهواذننربفبعلوديتلبأنلجحمقساالتمأناالبهبموشناهال
أقرلمجلفموىكلناوشيرالضشأستفالنبالموفاابعضلهافقالماصاواطنقدتحقيسهاوكاظءد
أكرفواارلماأخاموتوسؤلنجاةتكحياالتانقيهويبراانشأمإفيكتمأ

مكفوااههايبكوشفقللتفرأتخديماوطمنهالفتعاثخمنمكلىكوشناولشقلياللطعاباتأعي
ونساطئرماأكلءنربشبدالتلثقما11االطاهذامنلألبانطهاوافرأخوتىإل

نمعهامصتعنهههوافعصعفوهالوابمايمممنبهمثراصمووفدهيربرامعهـالأل

صاغيهاخصحقتنىاوصئلمالضفرنسارسالىاكضبتتهالبهاوأخاليغكنبخوصيماتهاووزعت
جامأصحهالعاالزالةألصولماحتخغارواايلهابالتهوأحيشسارارالنوكبالنقحتدنثم

الهاوأسداتحثياجمهاأحهىفلبستفاحكضلعياووجمالثاالنهارصاحياوكانشالالكا

بخلداخرفرواكلكاوفرقىامبمااثطوعلىنهابئصصقافىاضوراجشكلىوضعمنكنردا
ماخادبينهمءالمراايكلباشهـااستقبلياولمابلحخقتلهابسبراشدخدمفاجالللمجدواناو
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فيدمارصمعشقشنقىعافيلمخيافانكوكفاكباملفنبدكرفقاهبنرقبالبملفن

كفمانااهىاصهلماوسمكؤقنيكيقطفظقلفزكؤاشاموتاندهعخهـلوثهلكافقلاأص

لبتيمافبركأضدائرىطوخفاليارىساتعلمكايىاءالمااداالبلأنظهايدىظمى

مدقالنكليزمخعااممةيكههمعأنقمالىوالىاكايهتهتننواصضاتدتسأنعياتأواهمه
علىوتدحرجلجبنشدذالماسنرامعهاككرياشنجضلمجرادعيعلغمورانكووداد

داالانفتتججامحدنمالاتوالصتيءابفالالخيرفاذفعاوداااوتكلضحادمحدصفحتهالمجن
اهاالقياممنمواشيهنحوعيتهامناحرانىمانيمعلىخدمهاعديااييهمأنامورغتجاالمس

هذمالنععمممنالتخلششيالنيفففارساوسالثافىمطابهايهشكننااعفنلهافصا
كيفنالشمعقأندمبيباوعندى3اااعدااصهذمنىفئااأرساهاالىاوريريعتاا

ونحيملبسيمبتنالأنولأنئيعلمتهابهاوالنليااشوأقرباآبنضلذوزوصضاراأيخلكةلدالوأ
المذجبلغاالانااصمرداراعورااظاصوخدمهاااالمسوسألمانهافلئؤهاصينئفهـتبمم
بهمجامذههافاجهاعنيوثساففقاناطولثمغاقتلهاشحعتباهسأفتالسوداريكةأكلشوتا

ثمودديندينكملشلكملكاضاياةلمالاعهايثتركواأناالماشفطلبماولىوششاا
والللعثبنهاالملكةكررشاثعستضارعنولمطفركترمتهاتصزبلالذيخنيقفتابمهلضحثشوأخذت

اصبرباللتهنشنماحابايهشناالعلىااهارراكهاخئارعغعساشفاطدمتسححاليوافتد
شمبلتسوسواشودمحتكالهىائفالخضبةاشوشكلواأسدغثثوجههابغنحثملعبراتاوح
نحلفاالرصصنابمدوسلذبعنتهاصزبالوتا

الدصهاودفنالضغخأعالؤنانمالتهالثةسفهمهافهضكاوقطعلابدفنت
نةوأربعوأربحاصهقتلهاللرمنياالغحافلمأيهارباروصغورغبينيركنيسة

شكبسهاخرفىاولهارمندقاعدتصكوتلورنجورغذاريرهاهامحفوظافيشزانالوشحهثاشو
تتؤذأكلبنداكبرسأهتنكانظووسالحهبانواجفاوالملذتاغاوطاحالولا

ىوذكرنولةاالناقىكوهابعدهارنثهاكنبرتشاياتحهالدواامدمحولمتحسلثنبهيراال

اقضااهنالرعدااوقاشىاتباهالميهواضاناذا

الاساقاشاالرمحئاقاشءوبذنمويلنمذفرب
لفديمماظفاانكلتهابشملكهطاستوارشاماشبهياتويسواباتااوكتبشاد

أشالمسخصبكددتبنلخالؤواوكرالنمافطدعدلئيتكلقوطصشقبشنباأيحها

ملاوفدكتلصنقينفانبكوابلينىالفطومضداربالنارمنكلشيربيومحدا
رهلواللموتقوااعنعوعالضغينضآلبغفااالاأرمنكإاولماذحعةقصوراكافىمحندكزحأخأ

عليهفقنيهماهودكأممتذنببنوباوععايامجلسثصككمرثعئماسمستوابورفلااسبهوشواا

لمسياحتىالصانتأوئديهفذكنبشنجنحلضاواقدكحكاالفىقدأشعمشكاارل
وقلتلليكببنىوأدفشأصياليدسىبسلتصعلىختقمضففيةأجملهمنعقانقضيت

وتظرالننالذكمتالنااساتهاأقولهحرماحزقلبلؤاالمروطقدقفيأهيا01الغغلهطوخذ
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علفاوائرشخلومارمحأنعلىوامقاىلنظرابعضنظرىفتناشلطواضصلبوشذلىط

أخمافذلوعاالداىافىلببااعمسوألتنكيلاتقصدينالتأنكعاأناكامامحسالنلعرشا
رترماصدسحوانتههـاصدعظىليماباشاتعرشبعدأئشااوالتههديداأرصوعيداوالشنكيال

اوهولظااحنلمظاربأيصشابأشدأشأفؤببنتضفقمكتفيةونضترابنفصلظمافاصحل
بمؤدعبنكاليحاباقولتقرالملذفاجمنأهاحكفصوالمالرحويفؤضهالمالكليثيمالمماك

نسانيةالالواثابغيراثشكلأنلحتاماأذكركوايهننىحىعيوأواسسفامماصروضاالعيو
الموا

قىأايماباشبهااجابتهافأ

ثشزكينهاساتحئذابرطزاوانتسحونمنوتصفرخذاكفوداكيئىالسدقعتىأيتها7مابالاخمنال

دلمومالوالثاوالدااليشنيونيفكزنهيبئروأفىلالا

يانراماصكثوا

قباكسندرد81ألصنةوفئوجت3181وسنةبارولتلنانةابنقالملذويرفيلباو

ونالحغرصناعةواليمالممستظرفةافنونغرمقبااكان81م9وؤيحكنهودتجرخد

دوياهترساخامحفىالواسسقو03اكراولهنفزلهاركاإلشمحموراحهلمتنا

داشتجلزكثيرةاؤرشمودأصحروريلشتهاحفر

نثاربالاماد

وتهفىتدفدسقلتوجهابالسقااللشفوااكبةاأىاالونمنهرنشالعائاكانشمن

وتهالمفرجايرشالموسانهفاوهومحاقالنهاحتىحاىفنأهـىكختداوخحرص

لهبشوحهايسيرفيعوكنلنكاللسيلمسيرشاامكىواكنهاكأوغرقانفسهالثنناالتةبانا
لاوأتشملضامماجحتكيرتورااحفصحدتوكيرنلذاهاعوتاضاشنزاذع

سطفالحمبدرغبهانحالطراتانهوكنشنفسهالثفاركنيرةخهاكفتقعزضاعتحىوتن
لخاطرامنتصادكتاكئيمااسابةاخيلهاصدكمشزيدةوبااأعاجفىافىواا

مئيغرلادمكناصبهتهافقطبهاءفأدالخمنهاعنانصوصحدتلموكهمجدياتحهاباماممن

لذينقااظنلدقشيفتزنديمشايممنتدخنحاالشبهاروكنتالركبةقعلقتمافيهسقط
اصحوثاأهماودامحدالآاخايورحدإاقرىالوأجمافاااخهحالثمحليهارجونعؤا

بمملتهاصاكأاعنتختافعاالالقىمرةكلوكانشتةهىوالستينغسينابيننياؤجعو

الفراحايكهنهافىرتالمركبذأعاالنارلهيهلتىطاوتقمأنصمتسلىدالميلو9181سنةو
رأصفىيطواللتسصيابقعتقدرأنثيضالمركبارااثسماوكانزبطواوالئمكيادال

أشعننارمعاومالمتنرجوشهافيراأسفلدنتعافافتغاباانخنغعلهاؤقلعينارصنتعلة
ءااهواادتعهاكانتأةمصاتطلبهلماننتلونكاااجملااكأعلهابئرهناعطداأغرساال

قابلقشظرفرفتحوكأضوعةلالصراادفابقالةباماالفدأوفامنالرضاعنوتبعد
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وكنمشتعليلثتعالبقمضيبالوبعقالسردالموااوغيرممناباسوااشعالأبضاؤالخدألحراق
رأسلمئتعااتضاحقمنرقشضايعالونحأؤحهمشلوفاذشببمفىبطروشالبعضا
ممنالونيليوجينااذاوعطتاداافيالمرتجاتالقهـيخقكنتمرفهااىداالمأو

بلخرقمااثمبسرمحةعشقطبنفاخضافلأشعلشفاشتلاناراشفاشاحدبرفعهاوممنا

نهالمديتواحهتسطوحمنعلعننلىءفىبلوامشقطشماابهتوسقمابطجلىقىلتىكنتا
الرصغطتشطالاعد

سااالنؤربهنماانوتهدردا

ندعبميلنابغةءلمهاكلشةاماواأخزفللعاشكلنهاامالعرلمججاالزأعظمكتمن
الافمهـلنابتأنيوخثطئااميأإتزوانصمتبالمخىانحلوا

العبيرمقرمدلمجسضادمابلمنمستهدفطعنتطعنتاذوا

دلمحربارشاماؤلحزاشحمممفذاشعنرعشكلوا

الىطنخانانطضركلنمردتتلمماشكلىمحايهححرصاكناوصشالنفااللم

فمترجاحهاألىوئدخااليهأاتجوقدألمنلااصبهردقمعادلغتتنورححعاصحا
مهاحاأفبهاملوال

حررىوالكلمالراقفسصىعانلنىدكنتا

المطيميومادلدقاخلى3فناامحددخلتواقد

ولمحالحيرهـنحاللصتفلبمهشنالاطعبابموا

الغديرالىافطاةاثلاكتفشفدفعها

البهيرالظبىتمضستفالكهات
فرلمنلدإلتكصضهلوقافزث

يرىوعىدىذفاغيرصحبرماضف

نافتهابعيرىوصبموتجىوأحبهها
ببوبابالحصمتالمداضربشامنقدو

والسديراخاوزقربفانخرتفاذاس

ابعيروارسانوحهةدفاىوالفا

دإهنالكافالالسيرناصهنهلإلهف

شحيةااامتيم

يصقأوعنسمقاشكلنخذبوغنشوأرجمهنمناشوتألبصرقولياشيوتماحمفلةصفراشتئبمنكا
تعقشنههاكافتأخذماعلىاراهـازهللمعنيةانجلبمخنرنشعنغفيواإنطبضفبلهـوعن

جهاالصاأحسنوكتثنلمغنينامهنكأليغناممنازثرشأبمدفتنهايتامعلىهاواشترا
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امدمتوضهناثمظنشديدةعلىنمنلهاوصظيشاصقامنشتقوواثباوكلنتوغنا
وبعرفعماولدلباساويهأمصفيةلفولبههموالراكوأبهعجوارنحسدمكلى
لكنيواالسمااكاتبهذالملمونرحمامابأسجشيعرفروشوبنايقاللمشبعدماكولتهبأبكلبدا

ادبمالمعممظاضفتقيهابهانجيبهيبعشاالمامونعغشوصانبهمامعلىؤفىواالقاد
وأقطعهاغيرهاالمخقىمىداركنتوندلشااللجوافاسضلمحهاوأشللهاارسلرأطسر
ضامبنامريةوهىليهلفافحثمهالمتزورولددداادبغداسوللمعنمهااتاذننختو

صىافالركشمشعةأدمىأصنمنىراباانجاللهالكبهسأربايهمباابهنصافال

قاطمانفكلىفيتتقدجمخيئأنافالسنتمقلتلمتيمقامننمقالكللوياتلتكمنقلت
مبعناأحقأ

صتستيمنزصاالمهدىبنهيموابالربدومذاتعتممايثمابينالسهمحيالنشمتيم
شاالصقهـالالنيااذاماؤاهدطوارقهنعريخايفلزبنب

يريدأنأراهوأصوتافىيستعيدبرااياسيدععشمتيامفقانتعيدأدمبهطاليراكئماؤ

هـاهيمشكائبقفانصرشاومنيمالمعتصممجافرهيماكاممبعدأيامكلظايهالتعيدياخذمفقال
نححعهالقنطرامثرفعلىماامنظزعليهاوهىبفوطرانمابالمحىمتراومتيممزلهلىاصد

هتامبنعلىالمأموشعالوممرحملدبالناهاخذقدوفاباسالمنظرنجقرعةففربوتالحهذانغى

طلبهلرصاالئوشافالياعثهاولوقنئذلعأبهنوالذيصنفحثهامجبااوكشبغبهاالأنح
تلتىيغمبكلليمبباشفالتاالفيفااألموخمنهايشحملوعتىتعلىأنعلى

الحنمنلةوكشالحهاقرطاصضحهبيذونهامبنعلىلىاأهدانهلهئاىبهأحمماعلىوقال

أنفايرمقارابصبلىحزحررنجشضديدة1يخهيرنجهقاالنابابمصجالخكلىلكاوا
اموتاذانحبصنعضتيمومايعلىالىسمخارفانطيمله

دقالصاالليلىشابلىاحملنهاطئعاكمحسركزلنفال

هذاجماربتصخضهـنمعلىفضالاصوتااهذمىتثزلىبهمالاقاثمسقسنهواقممامالوفات
لةىالعمافاأونولثتوفىيصتئمنفقولساعتوأقكليهااتخذقدأفامنكاصوشرأسترا

قالتدأخذتلصعشلىااهذتهواشأبلشنأتوآهعللوتحملنىابرذوناحيجئاثلتيزالماامن

ىعدبسرأبمترلداولبرذااتتهصغالمهالأاوالهزأظنصاتهالواتهديتركيؤصحذقوللوعلى
نيهللهاالباركمهولجا

ضبشوحهضفناقاصثةلدمشصدرهافدفعايضبااصتمجفاطكورمافيمتيمنجضاالهاو
ليهاابمتمتليهوعاضلرا

خبهوساوواليئواترهااقمدمحبانكىيانيت
ائدتناثايهمالىفلستبينناكنمارحمناخيىفان

عقاوشضاهافمهكفظةوعتبتكلليحضلمتغنتماليموصالحياجتنآوضفمنخلد
لبفلباتطبمولقدصدااوانماسبرصبراثكارورسلمولالىيدعااللااللفقا

اليالمنثور36
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حبشيفؤليححباباساا
نلهـجراأتوصكللىاليمىمئلحاهجراأراا

باالنسانمااأضزماوفاالجفاداساقد
أنىتعرفوممنتيخيهاالختامحةيطصباضدتحبىكانشمتيمىسااوقتهاوقالينمحرجصما
ففاواهنامننغيليحؤأناببابذاصراوفتفىييدايلتنذساصاسجاناأيخابخقأحبا

اطوماقفرشكشمتماالفقاينيتفبهنبتىومعيفدخفقليدخليكالبدأشلبرخادمتن
شمينيةيوفعأنميماجموشفأأحسنناصنجقاتسبالمقصمالمؤصينأصرالذكنشكلنوتفول

ىاساطالىأدفعهاصتىانقوداكبضنودفعشالىليكابهيآأشفاصففعلومتيماويقذميا
لمعتمماذعرجوشبهاوهاهى

عليهاثمنهنيفضرجوارعفىعرصقالومانفالهزاساننجذبنمامعذكللىوندثو
ففاللهنكاكدسمبفعلهثاكابنايخبسطفلملحؤساباتجشهواطالمجونحنتحتيملاعلىجلى
لببتنهذيخا

لتكلماربعضرؤااوقدمنعوأنفرلبةاهذعلىسقىأ
جيبضيمسالثنولكنتحعموالسالكليكمسال

اتصنخغيناششغفاوقلكالتلصمةافىاوخهحاخذفأدمتيمهطارىكنبهاشزخقو
ششبومحفهاوأعسمؤلمنلجواشاأعيليونقلناعليهاالفدااناأدنجهثامهعاقاجدرهىشاهك
حرهماأجمانةنيمشسوأببهنسكلوساوتللبعا

وقدلجصنلسيأمغلفالبماظارأشباندقلههثامبئبقمرعلىمفيةوشهىفىيمتحضعي
توقضوقابللمزاأفنينمافىوطرصتخبرااقاسداعلو

نجأنلذالطلحنىاطلوالتبلاهزاللج
انولىفيكيىأبميتىلكلالثأهـأبكإ

ومماهلوالضبيخهفيهركمذهـقدكد

اصلوحشذممرىاعندنقدجاهدابنمرشأ
لىبأننشلىالبزاابكلاولىألعيشفا

كلزفبهالاخذنؤانفلفانفالتمفىتماالنوصاشدنهاربقلنافاحتهاوصعلمصعن

لموفعوزشاسبهاتهتينأميابنصتحقدصدحملت

فغنيتبالغناممفأم11هبدفدبغدا4دتدوبلمعتممذابصاالشمتيمو
ماأوبرةابمعدهل

نجااسادةافتدخليونا

فغنيتهغيرطأفيالينامومعشمعنامفديؤمندكرمفغنيتملبتااهذاعتدلىافقال

كدألعناوإالتذرتقانومضةعزبعدقىأولثك

نيافغنبتلمع11منالنغمجكلووقافيا
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اشانصتصئالمنياتانرموالفامالموتححل
نىلجااصبهتيئمايأفسوفكيرمكترثهواليغكطرواسلث

صدهااوخذولكئلمتمبكاتنذريكندصبلشوااصاقبكمتجمانىطنأعمأنىألتموالالوأا
ففزصاجثخرفا

نضيمزحمنؤعلجهنمضياتهرمنحمنبعضفطحانواخلجعامنجمعاشكلىوأ
لتوسنتمجدافاضزاالنزبنحعوتهولحسضهجئنللتىخفالؤحفابطأاحيدصنا
نجالمهدىيموالجاهىتيتصكطسدصائبالروروأنتحمياهتيمكنضكليلنىتحنكارضى

هؤالهالجنقعرسافطلبواأشدأظنياضافشجونفاجارتصموكتدفىآشوابنلو
كلاكفاحترققااذحمزفىيقصوفعبعدأفياممذوأشثرهاقولاهذاعىصنملمغهاهااللما

حزسيدصااضهـفبكشوقافقااللماقصبكعاجمافدفاخبرعنهمماهذاالجلبقصالتملىاوطعلما
اسنعارمأصابتؤالوسامجترشوانماهنافانئحزالضالأملكهممما

نكلتراالالكةالفؤناويتاغرعي

ننعبابضرنئأإأطيسترودروتإدذلمإاآاخرىمهجفترسىواللىشرهفيايقكدبلغرشحوا
علىنةعاكاشنجلهاوكاننظالمهلمااجرهاصنسلغابرهاملوتدسيمتهاطيزكللجنأالا

صتىوذئاطبققثالحعلقىاليدلطاعاسيماممةاوجهاصاجماقليلفىءكنجهانبنالمذا
دطورظهعاهـبرحةلمدجاتدعلىؤدهابتجاغررصافتدماسبجفعنعىعدمننئا

ودوقربؤشللكرثياوهمسلنكتررحزربمصاثلاحقهشابقامنيصعماتتمكاث
عنزفهادخصرظاسارسزصااشلماالملثرايهرهـستراكودوقدوغلدولحنزرد

فعضرلمافىودتشقرنقكلوأخذيظهربعاارددوللوهووابوركوقدشيزففمهمآض
اصرستةلقاتاازاالقوياكنكلترااأعياناكلمنىسلزورويفاالرززلنال
ايةشصاراالوعفذفى551سنهبفعسنشاخصلنكمضفا4ئالجرمنااكر
فكنزثعكلىوالبيضاموتقلبضااركوردؤبووحزبطردمافثزجوصسبهـاط
سنةغريتاوذبخمناليهغيلدمرلملكةاصرفهأشلىضمحاغيعاثغذئالصةصصح

عسالموهزمالجباسكوشحروكولسءتصنميثاثورثوياسفتقالداضه0641

رلتمابخديتوأتىلجناهةامارانمهردفردلغربصنباأرخدرلواجمروكرلثقارتتضقبابرا
مجداتةسانليمااخالوادرنمكانعةىشفدحلهادلندبرنفسارافىبمسراروينافو

فصاراء16سنةمارساذار4فىالملتغعلىلىإطالمسارأفزهتوجماءسنموصا

وااالستعداافريفاشدفتالصواستعدااششالبالدضلفسلمشماصمايهشوحهإللمكة

يزواصطعرالقتالبقالغرطألنكليزلىالامناشمقانلا001يركبالقربعننزا
161سنةارسازار96فىتعةشداشالمواصااسرمحاكلعناليعفىانرأعكلىوترإ



رجلاأ03فبهاليهوقتلشأكؤنخهالرأفانكلترااموقعفحرتررحهألثمداوالمظنوق

بعورداالالرلمالثبتمانجساالتاماوساالغرصلمدكةافائدقتكلنلمجلنكسضابمسحزوا
رجخاد4641وشمةلفزصويزاصيممئاادفرنساوطلبشغريتامصفسافرت

لحربتناالضزفأكوتسبينالامنلهالفوماعوايبنلفرنواشكطبانجمسمائصقاتلا
ءالالمحهارتافدبهسالمرلمجنباطيزمحموسفىالااللجزااكلتتؤساعورداالمعاوصى
رددواعأيعياوذصافزلىبتمافهروأمادقواواروسااوشمنكنيروحيازهزوأسملذ

يحافأطالقغرتضياسمسنحهزفروابارعبةقفيوالماطفىكدابخرالشصاائلأواورمجاذريعافىعداأ
نيالوهروصرونجتصواغالسالجونفازابشأرمااسهااأةباهصعسرالعناشوترؤاانضه

خبريلرلوشوششاهـاقكرشنكالعيداآبهاوهئبيتفىمكشقدقابوشريفرسلىاا
لعاقارلررويفااالقزانهافساأبيهالقبارلالىووجهانكلزأخهافوجنموطتىحهاالأعدن

خعليهاسقالتهاواالبذليمابرحهااهدقياوسابونقالبرنسيشيتزشلوتأردكنوشألمتكبرالا
وهودودروداشقيقتحدخواستعظمهالسالوااكلىالمصفكبراردماتقلمأدوممشمنشكاينه

أشراشالبالدوأكابرهاانحالممغنتمةفظهرشفالحال9641هربالعميالشمنةوططألرنر
لمناردنجميمنسووجندرلبالجهاشاشدضفوراامتدتواورددشصرفاشالمرنضيناضير
فرناورويفقدفهـبالىوكندلماسهـسفساراليهنههاطتاتلماأشبورككؤة

خنترلفيبعاطرادارجحالققوؤنهعدتاغرمصاعوئىويرالحااليهتهطلفا
كنيراصحبهلنبكناالنويخفتلمقااأ06رعندهصاحتىئلقالأياالاطضرؤوشوا

هيثندمصنةلىاررولمايهبنهرلمجارابخؤاثمعزاالالليتقدهالوكنالىافتفدم

الجوضارندأزقةالنلىفسكلعيافيهكاناقمرااكنعممعنوأض0741
امبومادفشرثبانهودافيصذيهمالجديهلمالابأهامالمجلرالتائمايسهأخرمحؤكاةمي

لعبانجانشمسطؤمركرجرشأإلمموكااشالالعااقفتراحتقانفواهانابوزا
ئدحأشفضهاسهاواكتسدبسامنفورنتجدشاأالعارنكئربهافافذقوأحزايزالفا

ولرةكانماشبنورضنحاالواشرالساانقىالرتفوانالشلحيااودخراقمادشرايمتهاةا

لفددشمدفقصيرةررجيناماودارثرانجمعادويساعدبرغندالكنأشروالاارابادهن
دالمألالمصولطلىالاطتراةبأئاأنطتظاهادكابالاخديةازدافسبوررتقدمرالىارجمهموط

نبهداتليهاورتانزصادالالصاشافائلنوايعونألنلريهصىصصآبائلهامناكأوا
121ةللاشات41فىبرتأصاكرئانقتدواشوااربانجالأعدائهقاتلةكلنبن

شرىعلىالليقوفبمقةخعصانلىوردتادورولفاستهدوقتلاللكزيينعلىرةارشاالفد

رديكلنوداماونكتراختشافرنساوأينامنغرصشضثناالولمحفانمالحبعالىجحاأبحاوأر
شوصدثبرفكبرشنيمموفعةلنهاالاففضفرنسوببهينرويهوفىاش81نمرالن

فابمرسجنودها1741سنةارسايار8فىشيركبرنشفتالقثرقحرصبخهالوببن
المالئهعزرصمهاأمازاهملذفزافتداشافىاسننرنهمىافبمتئبنهواسشالىاوشل



كندلردودوقادومنلؤاطآ9741نةتيلقوميعباسابعدتالضالمعركةكاشفالحب
لربرءصهمحتردتاضتايتوااخااوالياتامحنهلدهمالأادقمنقماترشاعلى

بعهلهيابرغدالوقدأنالنكلزكساابهسطفقكففبرأدورنكترااصؤشهدعليالوا
القماببنشمعغدححشبكخانجاليتاكىلعولمطفصورهيعتذرفبصيراتحرالدوردفألحل

كارسثحوسدواصخبشويهإاتقررنفانهدراردمالىلتاملفرناواهـدوويىأ
افاشحإلأوفعشخألغريتانحمىادوشقتالمندةلهذمافرقوبرشوايةتجلصنولممير

نتينخدياحوفدإبخةؤجشامحنخاببمداسأسكلحادورثصالنسلضردوأصيهوادبين
حسمالثبكأللطسأحاشمناقتلضودةبعذالوفرةوقواشبعدأبهاوذاتالمالوارهبئ

صنةيرفبراححهرضباطفقبرثهمافقتلسرافىؤشكألخذشناصاحمرأخهماجاتاكذبةكشعن
وأهعلالذاشرالمالآخرحيانهورثفىخهمادايهؤآلاوآطعدطعفىنةبدعوط8741

الرهبأخذلعيناقريةونشناتحمارمنامدقمنايغرصبتسبهدهوالكالاماع
بمدقطويلةبعدهؤيتوصياتاليهصشبهدحيثردوادامئ

افمالمدغرتمي

يخوابمأدولد5كهدنبغنقىالانباتساماللأنهراعالننرناومنوالافرنسيشقيقةهى
زنكاليه7351وجهاخةدؤثم9051ودننهاالادوقوفئؤجشبثرلدصغا21كسة

تطظلويحددشافعتلولالانبحته11ااوأسرأبمأصكلشوقئذكئاحزندونايداحزنجاشد

حوحرهرعندلحاكالرأومفيهامنالكمابامعاماحداأممفاضطردامفىراذوشوطورضياالبراا
لمابرثهروراعلى751هاخةجيالوعقحزواذكرافظاثختهائاالؤدمرنسافزسيمى

ابروتاتاعنامجاهرقبالمحاماةخاغريتادمصوكنتهنردارانموالحةابرتالفارفرزفشفمرا
فارغبفىابئيبتدأبعقوأنتوليكيةللجاثماصمدمحاشاأخيهاوحرضليهالىكالنكفزت

والبهنأعتغثدالمااالعخقدالختىشاوقالسالهذاعئالذااممصلنهرتفالتصئاصكالا
ءلفقااحبوأالخالقرمحوظبنبقبطيتالذماشتهرشوقمابهتىيفزيديهتتديهتأن

عيملمممأطلىاناتمقوبنشملقشنسوشوموزفيالحهـالطاثاشكلىاباالميالنششسنف

اصثعرماالرابعنوعرولضعرالحكلصصهابالنثحماهمابعضرافجتىادتصفتيميعالحروااالوالد
تبافىثكلىابالمركزلملكةهذماشألشأشغالااننتلثسكأيمواللمقررقااومنالعاض

حتةعثرربهعهابينالمادسفتراجيعكبعلىلسبقفىهاقابعاىهاواحمااشكلبببنااال
منئثااليغوبالمعرتهرزاروحقكاتيمالطلوعادرشترودققاذفؤلذكعوقؤقاا

سيقودرستلمبراحقداداليلالهوتامياسقهاواااشعرائدوفدنبغشفىلفدتفرقاشا

نجلىيمفالمطاهونحجعاشراثأنتيالعميورخكلىوكنتهمامنأنساوأالموسيئ
انيروشومرااصمااتهبأصهؤوئفاونماومننثهاكابةدمدآؤدامتازتميانهىاجتطع

ةحماكإنهحتأيفقعيهرىصكوذغزيخكذمميلقوثمنقشئمحلنحكبقكلىجميح



اكب11هدالكبرالفسممرغربناكتبشاكبانموبفاالنعليهابنلنىحفااكلمالضيعامنهقىنا
عليهايلىنشاجعةكرشهايهنباابالميوبهواليمتبتأسفارمالهاشبهثاأشادجاش

لضاسوكنهـالبيريخسعباالشةبحوفراالرأأنمحدئنلكتابامقدمقمذاءوفدط
لصةربمنهاطلبالنخمابهاواظامفبدعيبنافاتناللتجهلىسنفاطروففىيتقا

فسقطالمفافيلمامنبارأففىاكضمبغرواااشهذرهاعلىجهجرأنافيقفاذطروااوا
لكلضايحوشافافترستمكاباتوشادااضههوهربوأغزحميخةطاايااتهمفهالنهرء

وأوتعواهمأشياهـنبويقلطراوتطاعوصليهساابعنهالتىالقراههالمحبعضيقنرنزموا

جسروكلقدبرضلنارناظرويناهنارايرشيتداافالوانهاللأبهم
يومكلمنىزقاقصتيحلىيغضعمنهمأنعلىلعزماعضدوانهأمربنالنهرظاطالاليهاوشيقط
وفيهامنلمذكورةاقعصااهوحرك11غظاروهذبقضوخهالجلنىمالمدابطوالاوبنعرالصتى

لقصصاهنهقمضنطروفدأطفتصظواابهافمابرتالمفيدبمشالذيفاجقاالكالدامائعا

لملكةاأمامنظهماخهنهيفعانلمرمحوبفاصاحيشامنلمؤلابضبةعناأهمالتقلمالتستا
هـمقأخريئإشوأهـاسوهاياتروامنننالوهى7451طبعشنةلنىوعقاافندكرمنها

يلةاوالضونائعاكلهـشعولعقبالصباالضعرالضستكهامنمناورلشصالباالاس
وشسنة151سنةالتاربفمماوثوفىؤيختفكلشاليمالجثاخابدبعة2فثثدقفمرلبو

جرةلفرناوئةقواطنالدأسيرضيتهاوصحوتههابممورنمواعظفىشاملىشصتمارتفي551
الدباأطديشااهذاموضوعدبالمحطيقوالظوأحرزشنرةاخاسابيننترفاافميمجد

الببننأناطمقاابكشهاهنداظهااللففلهاوافرليكبربنالوفدنصجهاتمنا
لعرفانوادبالا

ممانبحةيمص

بنلؤالبهنبارصقيبهفناوساةنصازببأبئالنفىبئحزقيابهنأحزقالبئفصودأبئنجصاهما
لومااكيهمااودصاالشبهنبنببابنرحبمنجانجرادمصهناساط
نجتظقودليماباتالجوهىهماعندزلماحدختيزياالوجينمتزبهشساهمجمرحناوممراإبئكشزلم

أبتولمعنياصنةأمئكلنمربهوكنفدأمفافودحنشنتشوهىعراكندالحروابيىأ
نالضفرظتمزكأيمالطاذظرتاشجرظلشنبينهاهىبمطتأهلومجزشوكا

جلىدقبحللتنصمهانوؤيااقهاؤزرننوشاالهحهأررتعالىلتهصهههااللوللوثضا

اتعمولكنبطنهالحررتحاقيممطوحملبثرعاللاتلربانمفتخدترشمنفيهملمقدسالبيا
لمقدسنقالااطتكوخادماااظداالنياوأغغااعنمحرراشلشالمحبطئنزنىاراتشاطمز

االناللدمنوهمفىيعالالتصطندحفرفعاىنأنكاصنضانكشبطوصكفماذوجهنراا
اتمأسابماالننىأوضضهاالتوببفنقاضمتهـاهاوضحطرأبهالكلرانزرحهاوحمالها

نفملهوألنسااأجليمالنشميويممسنححينهالمقدميواييتلشامةنغالذصوضحوابمى
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عندهاوصورلمساداالزفتوحملتهاأمهاوانتأخذحمهانباتاحسنايتهوأنبتهينةوأ

ذهاراالأنيمصلىلالفاالفلنذيرقفتنااهذدرفكملخلهمنفسهاوفاالحباركاظوشا
نلهاصوالذلحبوالقعلالااضلهصطاتهافقاعندالكامنكمأصقالأكبرهمإلوكلظقكرلهمقما

هاوكفايافاخززصمءصمىفطدهافافترعراأخذسمهبمخرومىعليهاترعنولكنايكا

بابهجعلوصدلمىباشاامحرااوبئالنسابلغعبالىسترضعفهاصىوحيىياألتمظاراهاوض
شاضايلحمبهافىصاويئابطيأتجياالنغراكايصعدانالبمااليهاتفعااليرتئمى
ققولللذهناأيئامناوكيقنيأمحأرزقاعندهايهاوجدعخلبابهالفافآدعليهاأكلقان

ناحملكبرشوضعقحكنافىامماوفالقوالىجحملهاضزكرإلعنظاضعتهعنداهش
احلدندتنارأصالقدبهجهافقاواكصتأفعلكامتهاناالركميمفلهابعدصويعرمشمأعرا

بهتوسفالريظلاصاجليلمسهمظرنجمنكاملىاعلهطفتقارعاححملهـنجدمنصافىصفلم
هنزقنالتصرباالظنأحسنإيوسفيماضلحصماصهاوحملهاعهاقكفلكلشابناهـاننجمابعفوب

كسبشيدخلعنيابماييعكلتىياوحسنبزتهازقهيريوسفحينحشتسبخعل
عإلفالبلغبغيراليرزشنلاالتمانعندهونارزشنتقوالهالفضالمنمحندليهازكرالفيرىا

االمامدفههشدلجالحزيعاهمصوكخاالمقدقالبشخدفىاذذاكعثرنمنترهماالثرنهسمن
بريلعندهاجدتولنالىأتاانظاهاصنهالالءلماافهالتىالمانطاقشاوافأخذشفتتها

عرذبالرحمئفاتمامازيمكطوبمالهـالليلتابعنىئهشاايمهصاالالهاياسويابثرااملقياقدمئ

بمثربمسىواشافايهوخلولدقاهازيمالغهبالنارسولربكأنمااااتقمافاكنتلنمنك

اجيصفنغخلتهسضلخلغضامافاالاالظاهنهيكلىربكقالبغياقالكذلذأكوا
اشغصالللهاباذتجعيىحماابحطوعهاهانمرفلطاليهوصشتعاحانت

انجارالحصكاهاابهتأنكرعليهانالمنأؤلظاظهرعليهاحملهاكنجدهاالموانمرفت
احهلوأبرحهاوعبادحهاررماليقمهاذأراثأنثليمغافاريدوأاالصنلللمواسع

ولكلياهشتدذالكليااللحلامنحمهالنكلظهرايبرخهارآكادانأاذقحدعتراممنمسانفا
ذالتشكمفغاأنوقدحرصشكلصعكءأكأفضىعانمقدواالهاميكهاوقااال

نبزرعهليمياصأخبريقاهاقالقوالجياللفقالتلىوىلمدأشنىيخهفكلأشاصرأبت

المنماتكرقاغيرذوالسفهليمونقانماتقاغرغيثنبنشئمبرقمنظالهلنمغيرنجوقالتمن
طرغبرنبتعمناالوناررعمنيبذريهونبئرواغيرخلفينيحمأنباررحبعلشزواأنتعلم
روواكللقبدطاشحبرخييامااارتجحعلصغيوبالقدرمنانأشااأم11
التهانبايقدرعلىشبالمامورالذالئمشعااسنبشجرااليقدلماننهاأوقفرااللصدتهدامن

تهأظتعاأيممالشلصفيكرنكنيضلللتىأنمادرءوشئصلتعظدرعانماايوسففم
وأنهاااأهيلنكبامناأنقفىالحوخفالفالطابظلأنىواليخرذكرمنمرأةواداخلق

فيهتلكنتعلكلالطسملوكلهلنلعقانمهافاثمحمنكاالوذألالبعمأشبألهاص

الىالمصخحنلرنفاناوديمهيثقاتأفالفغوضعوخهاصهاواجسلمارأكيمرقة
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طملةنمعرشأهلمإمرضثمماخلنهادفقبنهالميىاضتتأالخكلدظافيهلتلدنهاحمطا
أوسالنهاديشأقامشقوالبلنكسبهلالبطىآرصمافاشلىأنشأيضاطمللكوا

ههاالالياييسفناخذهعندهمنفانرأنشوولمكتنليجمهتنومكشواللتننااليهالتماا
أصللىالنفليفالجأهااأدكهارأرعقيبامنفرأرلممقحماعلىهاهوباقحياهج

يفالميغوهىوالكاسفالطسنطدياخلتإبسةفماوكانلتاهاشزنكلتيدنلذ
نشامنسياكنتاهذخؤلشيليتىتجاوقالمحراتفرعتيمحبهرشتدلالملمافافالييشرم

ظالبئرطاجنياتساتطلةلااينمتعباوهزممساتحتئرربكتدحعلالمخزنىأنهيتف

نبباردولمايثرماممناهاغرالتهاائيوقداتهـتعاداذنباكلهاهبطخهاناداصنيغالمازلشرو
بقرافىعيسومافكلمهاأرنحابتحغكشفمقهعهارطبمالىلمجوالثخياسبااشلهاا

جئتلقديمالمحإلصؤوحزظبكلصبئاعهاوأهلهابخادخلتعلىتهاكبدمأبنرمحفاقناأالفقال
يممسلممتظنراذاكلئأكنقلشبياأسؤوماكنأمساأخشعروشماكناوكشيانرتإإل

أبىاليابئوهمانؤئمالالمبىالفماصبئاالهددبهالشاءؤكماكيوقانضبكههأالصبئا
قوالبهقادتلالاأليخاكنشوأوصافبلصمبافيايبعلىبوجاشاشتانحالتمااكلبداما

فالساثخبرثئاوشوبوألأويحملتو3علالمضقيتناراحثاعلىواطلدفىاحيآوبر
بممرمريمفاقامتمعرلىوهرلمجااصحالراوفهمابصلمفأخذأخجهماكهمأالدهيردوس4قؤبنن

لمالصقدماتاهىدومىأنأنبلغهادالحصادفيافىشألسنبلاخقالقنوتااقغزلعثرفسنةننتىا

امىرلحبلغأنفيمادسكثافالصغااللتهاتبلدالؤاأأنادالانجااايرسفبنواىفرحعت

لسالثبشصنيئاعليهيىءهاوؤيياشوفاصهالؤارعالمحفرمهمخرجالثمسنلوثننالثر

ثسماكفعر

ينالؤرارآهارئقاحهاوهـابهماثهاعهـسداشتهرشايناحخدنللحارافجلباهى
وعزخمموقعاعظعطصاووؤأماوذبهامحبافراروأوفىحاوكشسالنهبرالبهكلزصاا

انثهميرامنبتموحرمانخهدوربطردمعنللرمبثفايسلمأباموكشىرباللىاححرثمنبهاالقتراا
لفتاةبنهذماقيحفياالولصرساوهدحنىأالدينوشالىومحكواامحيانببنفطفوقعكين

دتبمفاشالماألاواتأيماماتدقايلالتجارواأالكالىاالاحلتاسظنمدهشنغا
فأحبهاالنيكأحدكانبافىنالمبؤلكرراهااكوهنلنعيماحرةأمنشجنيفاتعآوتعيشسدالى

ؤجمنتزكنياالراصاؤنبمكنيرتحتىعلبسنونيمفوالضأمورهيقترشجاصنهاأنعلىرعزم
ثنهازامحوالمتأهـلووهىكفجيجقعفرطاومنيرقوأتخذهامينتلها671اسنة
فىثاددضيئكيروهـت5هاشباريروعودمالرضالحياةرنهامنجعلت

مفةحينثذأشهزنوبمىنببارولمجدواالجاأهلخرالبينللداهانئسبةسيضبهيرقولمترالمدا
تهاتبثهايخأغنماتمصهثلخالالمابينوبهاريعلأفسقليانغسهاوكجهافرنا

فىههانقتادآقديشوتحاولوصجهالعهفازججيركاناهمنادياحلتهصنتولوااؤالا
الث



يقيلتهالىدعابعضهماذثشارموضيرؤاحقابلقزعهادهاووكنزلتقولتديخوا
نتفلمكأموايئجتعتدبزواوأناطيةلمحرااالشغاعتزلكفكروايئعدامجدتعلهمهم
اهالمدأمحأبىسببنفبقؤنىاتبةاجاستايلرادبنتهااينتوثرصوقدوتربطوتجيححل
لهاوخحلاالأالهاصلسضغزقسهاضاشأنبنلدشمكرةوراهامعهاالمافقيرةأنيأ

بهينوفصشرالنضمنالماالالفتنغذخدصأنفسهاتضعرمنلفيهالتمضفالالمطدقا
شخلأأخبرتهبهوشحبشهـىفيافتهرأحسنالبيتهاوجهاعاةفدباريالمالتقذازال

فأصعاماريرارنساواحمتاالوزيراسؤجمررعاثمافياللنرينعننىكاليصلاعهارو
كهاكنتفلئروجتالرلالفضللمسنغياشوكشابهرشوااداصالحضموالةشؤشالما

الجموسننتأتلمناسبتالمالسهاوألطرتحااهاوتدبراأحاصلصشبنضحهاؤقاعهدع

نشهمسنوانهساليفيعالمنمبوأقاكزوجهاذهنااليومهدالىااباحمىيسببار
لخىافالمهويعتدفضاثاجهالصروكانؤوجهالهازوجهابغضهاوأقزبمعوارموالمدية

بهكاادوا4وبعودهجويخمربإلبائهأنالنسانحااذبينااللهأاخشومصطخاأذالئاكنهممح
ينمرأنلمايضاصقيةلفخرامتهالمعزءهالوأجماديابظاسرالواالمكوبنعرفعل

برةمروجهـاوشعىلتىكانت51نكرهذامبهاحدرشكانتنااونجشوالهـببتلبا

اسهدشالغالمدروكناعبوفقبامحبالمناوبهنبيتهعرفهاقىوزهرففلمررالة
مخموامحدكلليصريخفلممبهـصكضحساداشصاالتشديونكرخساعلىجمفنملراأسحهم

صامحبؤنئلسياسيقفأسفاالاالصغعنولضىستعنىاوحتستىفوحنتصكحثحستعفاافىفىمة
أخهوهىوجمهادامغهخحمحذرهاواوكناالصتعفاعخهأخشالمنهمابعضااوثماستعفانهع

الؤرخاادكنتهبكتبتهلىسأسذالفى1طرفىةلياصجواالاخءشوماواامدامنظنشي

شكهمأرغالتزأنافىنالفطررتقبواشنأهلأكأبولكتادامخبراشهاقاجث
والسيهصبكااهذادشكرناونجذاالضطراآسأيضاومخئاستعفائهكاوفرأسفنرنسا
صبشتااللبعدنركهالايزكاصيوبهرفماترفيآنبعدهمجرفىرهأموشبهرالشانخاشأس

ألفنونصدواشأصوع4تءفبيعتبااأبدبمنجاكبايصتاتابلالمذكور
تالثصتمفىور971سمنهوطبعغابألاياتاخهأودطالفابافىخنيوثلغحدامنسفه

الشوصقاعهابالضححزنامفرعالوأرووجهاعليهازطزتمؤلميعصقصابهاميأشابعددنةا
اكاعمتلهاوسؤآرمجاكلفموأنارتصبلاغارصالصكيهاحادارزا

ممريوسبممر

مجةوشالمزقبلسوبىمدننقئطصيد0681سنةحهـمكريىحريممىلمت
أخيهاأمهامعاشنلهاالألاااشابشلهلقبحفاالذاتالأبييمنماؤليئببضحتثهررقفبهلنا
وهىوتبرصدأنشانمقاكبقربجبلحمىدجدبةدفراابعدماقزتبصيدسةدفىا

شهرعنهامنالخرحهاشتيأتحوقامشكاوعلىلحسراالجموعوجنتيهاششوتغسلاطلبانبانغذيها

رالمننيا6م
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افىالعمايتعاوابهاتفياقداارصداصكيئفارضلهمأللةاأدبلغاالسشارذابهقوا
ناغيرالزمصكجقانهفيهقكظوراابناتعليميهنمششورنهاولالنهصطضهملميمن

لفديالؤمانايسيراالمزبهففىتلباغمأؤخلعصروهـوظنذفاأهلهقكذاظنمناويخث
نتمأنفبلمنهاأششرؤفوقأدضلتهاوارصببرامدحنأسقمنعدرمهااااختلرتاص

يةنكليزالاوصنلبيانصداوايصاقوفنههالعربقغقااافدرسئهاكهاوتأخنشهالرددورصم
وكرنشكلىوغرذكلهئةوالطبيميةافاشتاسابفيتولجوارسكيتوااللهمااشينكد

فىوكانوممى81اليقةالمدلثهادةاوناالكوهضياطنونطرينجمضنليداالاالعا

ءلحياقاوشدلعتلالطوفوذممماانيقوسالمةاشهورنباخالعىالمدرسه
مجكتهاهـنهبلطشهاودبيتازبنتهشألتافاريوسمحهماشاهينفرنابقليلالمدروبعرضوبهامن

ياىدلنواانحنادمننمحميثمافافءنورمنبءالقاالوباباون
شوأوالدذكردنظواللهسيمورزتهامحانجمزهاؤمحرطلىبعذبتطرصهمحتوثداافلوا

طموأختستىأتعمأزمةلكايقهنكليزالواسيةامباىيقرعالتكبيرهمترأحنبقمفر
نرفسخةونعؤكاالخسارقألسرأطفالمىاقتحففبللمنيةأدريمنواتمييزاسنبلغو

دابهنااضماقيسكلهاباحورقموريأدجومحتدتحهاشصدتمنضاحاننقت0881
ثيهتئسظاخطهاخطبقتاريخيةطبوالمضاطراسومناشلىيتاوبنفكئالمهذباتاتلسدامن

دؤتدعلىيلكينالضباضفتالدبباكماتفرتحفىحصتنيالتهيرةالعريةالثاعىةانسااظ

شرأهاحرارقالماعنثامالةأيصاهاولتاسعةانحشسلتهانظرهاوقدأثرجهاذهنهاودقة

هوصلىلدكورسيماحإيهباابنسورإلمحخهاظرقنوائيومنامحررااضيصوشذشاالمنقاا
فملممكرصنذشاامحؤدمحغصلأكورنجلىاكحءاالنعنلالامناظرقكمعاخهادفاع

حتىالخاضينإبيياشركو4اذاننوقدكشاالذانالشاهايحوىمدايخاهالالتربها
مقاااالاواهطامحا101دكياهماالاال4اشارياحاصظانايةتجهالوااالصؤدبذمعوحهاصا

كبواصفافااتطافىةمىوقاتبعاتششللطتدهمابئشرلؤبةتذنا

عارفهناتقتبلما01ناأولناصاشىسيرالنامةادقرطبعننمخنن01فكلهـيةا
العةقفالتقصدرإصاقالمرأاأنعلياحمنتكاباسوالاأصعنلتىايمتبامماقرامننوفاال

نهاالصغاسالوياالوبسلىاالطنهالخشألجمطيماالروإثغالخاطتلبقاجمررالنسوالادوا
فالصايوصرااالخالشواخنالفمعزتخلءحياخهاافىئدالألزمتلفاكصيلتقصدأو

طفلعهاعتبالماواةارذيخصووضاصةةافضياكارسةالوائبوفضلاشوالتمررا

سنوافاهوأصبرمجيلاخالفههوفافحمههوكرصفاصستفىفعابالذيخفاابعقهـاالفتدلئمرا

لافصهفضنامالالصغيرةاوتثصيعمجبرالقبالكهـبرةاداشبيهم
لتليةالنياوأواهةاشاصدويرا1ياترواالعةمطاأوالرركقاالرأااهاتفصدهاوأمنا
بخلجوهنلثؤاانلقأالهانااعاروالالاالغيرنامنجمامرلغقاجمناشانحنلماوثلوكلالطا

الدأبعمبالاطوبكذامالويلطشاالظوباحمهصالوأومتعصبهدفحهامااقنسيراانو
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الالهىلصتافيعأاالهىفااشاىشحاكمكىمرااايكلحاقواولمثبههاأ3ئافرىخواغحياااأاص لهادمطأأرلليصامماوثاالوأطحلااالأرلمحرىبطبعياباطهـ وانمهاظشماوالبيناجمقىاالمهاتعغدتاغفاذكرالضامناتأرقاءكاوااهة

الفيلسوفوفدفالاأضفضلىالبنشنذالشوفضلمنثأصافاحهافآيراوتنهحياصصاعلى
هاأشلنساحرالنصلأشااناأددنلدموماعظيةيا4ةلخاقفيالعقأشيخلمأرعقشاانالبارىإنها

كطعاشلحهالولشمنانمبغتبااللمطنبضتاأمهاحةترعنووبهخيرتفيهالغفسلابهن
شوكهاااردكلثمكماالقداتصلتضهصوشزيمأنقلىيهاواالقرلمجالىلعربهـاماأمثسئاقيصا
ؤمابدتقافىيغقلماقيمأميشااالمعيمنوضاصفاتهيانأسسأدالتصتغشأيضابا

لسفىءنأمهـاواخيادقثصناثالفودمندحسسيرقالخنساهلالمالئحرامشثعرمخاا
بوكفىلظنونشنتماوالحقاظهراوصسفاخهالخسااكرأذلىالمؤرخوشاميزووقنازلوارعما

عاححلتجملماواليرااكابمدادتمعكوتأليفامنتتوقاغرهاالتمكاايكنلاةفائد

هاصباكبحرمححساعقأيضاضاضرجمادؤوهادرولودشرااامنصبانساشدل
اطلعاالمتىرغيرساحةمعالةاالوالدةفاجهلالنالنالأشاوااتتهدالمأادوايصوا

كيفنحهقصرواومافاكاهحهمتوحهمفوملمءظومنظضرفماالاع
واستقاصالخيةاوسعشقواهمويهفعايهاآبواتالعتهاوأهعبصاارسواتيأعالحهمطرأت

وساشخصائحهمالهماوعىدرهمكاننووماالجسدلةممشتدلشقواوااخهمأبدتوصةاالدهمقاال
وةالذفوالطالالقارئحمعظممجدنموظورنألحباواليةاطةارشزمانكهاتطهالموماوهد
فىلمجةاوقدمحزتنخهـاوحدطفواجمتفىفضىاأحمالفةمعرأيضةثدلغااسغحلناان

علىلماالكروبالمفرجةاينافىلمعزيةالمضلاروجةابمراهطايلصكتورثبلىراعاالمارد

أبقصرالطاوالئهقلىاثائهوضروائهأربلاركهاراصنيابالحياةونغصلعيشاصض

روافافواوالىةنازائلتهطوزسر4خياتالباذفسادخدالماسيض

قاوهاومعلىفهاكايعاذالشاصدةحدواةةصدوايملتهاوتدجلهأبهاشنتقابماالومافوهذ
معارفهرواأمىيحياوباالفتجؤصاظيمحمشانام11وأ
صشقواكاباشاااللمأااتعايموطنياقجيةواأياتاالميركااتالمحأننأبعضاهـالاسنةو

عأسبىكلفيحئيرجمئحلااخالثالاالخيهادجوروالبرالااصهـذننالركتهنمحيهن
شوجهاالمزبهقمعستقلتااول5سنةأواضومنكهـاوونقورعليهنتحبهخذشماجمصوييتعالن
أنلةواوابهنتاكلصخععاثارسا1أتالمحالءقراريهختاجهاتقاولمالةالمصالراادافى

انالوراخليدباسلمىلىصقعصغزةلىءباغتهاأجلهاولكنعوففعمعلبناتمةمحةتنرع
موالرقيةادنفعبعبنهاوالدالمنيةوهراظفارهأشينؤيثباوءلهوااهع

هـئزلولىاعئتعالىءبماشاباديقضىامربماأح

فأفامتوساوالبناأطيبترىنقرنتوكألتمفىااتالصيفدمايحنقادبامىجتنأ



للرصيلفدأزفالطباالفقالاخخماافصلىلأشثتلىاواأبهثوقاءالداتحالرعلمجابنانرعدحالك

فىخنترقوالقالالىوعارشاانحلىامضتمصرلىاجعتفروااخيردومصلمنكمنا

فعاذماولكناافاالصدالمعارفوأخدصفوقامنكهمثطباابهشارأفديهوحديثالء
عيالحاواوادا

مافةطالوخدينهاوالمنثمنجههاوشةبانيعبثضثاااالوايلوطاقوايذهبالمر

مالسديدةااالوتطايبهيوترئمهافويمؤتسامىآدمهمانهتقابرجماتبمقنترأحمهاف
يامنرطولماقعشارالداضغامبميممرضهاوبأشاالرفةوهىدةالشارتالاوتقص

ذهقرفاوشفرشالرأزشافتدلمحالاعنجمماضاافقااآماواليأندالأراجهاوكشعس
ويضتلجادامايلينطوؤمحتصعهمئهايامكلهأصدقاحلمىوأحهاوأخاهاوكلزالدتأليلقوا

6031سنةمارسزارا33وممنالودالسااونيياوأساأكضتطدالجما

يطةاطسيعرقروهىخبرالرتفش
يةسوراحناشاقامدلصفىلمدرستةقالنهاداللنالالشاالشدادثعيةابعثشهالةالرهارساومنآ

رهى7881يمهنةابريلشوذلذشئهرنيانبيرافى

افوربيناكئالخترشاشوخيرتاأفوليةخاالاتكرماعاالؤترالجناحعزترهفىا

اهذكنودقرطاسالبالحبرقنملونباثالتبةالمءعلىوبمنانينأحمادبعتناوادمجنساعقوا
مالفقضينافيهطوداراكنهنابمبيباتبالتنمارؤصاانيزوالعزأرطننتهشأنادقمممةنيبنا
التىالمدرسةأاليليهاوخسرعليهااافصارسكغولعلصغلوبنابخاالوقاظرفامىأناوقات

تذكرمنكنطوالريبندمحأنملاواالعاراأبانبأخهاحسذلتىرالاعالقفيمانأ
كنالثاتىطرامثوالشدةارئلةبضشاولثاتفيهامعاكعاكأكانصامولمذاالاالن

لحياةماكاافىنمصنمالهباالطهرواانعيمفىتعكنابنشوالمشكلىتاليهرشلناسهرا
علنافىوستتلاشفضتبدلشالاالاأالدوسحيهحفظواايعاوعوالغتماالاخامث
هذموقدبهجتناكلهمقتفىومكنصداالفخلجمنجاالايصعبحلبماصلىشحتىلجهاا

ألجمةاتحنرمنلمااشاالقدفممثنألجتااغيرقاصتلىيهنةناكحىأدلىاوصلشلكؤحكن
جيةاوقالطلبكفىبةاثخرابععاتجاعاتهرماشاهـببعفريهناكخأشأاتفلذللرأ

ينحمرةوثشبيرفارةنآوئانعاامنتفمنمااقلةالدتجميالوكاداثءذرةالامجن

محلزاظقاصرنجاوفدقهـإفوسمرأاايااصالتارفقىع5881سخبرفاك
انطارالبالثهريهناهذماالىنامبايوابناسمدرستناكاجماعقمنهبمدزرأيتشفرزألاقامتاا

لميارانمابعدبتوتررالسفاامحنلتناألنىاليبقالمربهماشااتلذاطبرفىانسرأوسرنا
تسصةكببرفالناهالعداقلمهـرفوااشولماثضلنارامىناشاسبوعمحدورطعشماخكوساطعنافى
باوصنةصرشأشعرصتىفهافامىاتطلىاوكنفاعظماوشاخألببرنختلهكنرعلوااالؤفغا

فىاالزراكاباطاأالمنبطرالمتهسطوالصكننمهاوشنبيرصوتالتىلبنانبباليهةاما

شةلمداضعطااأخهالمىمحهامحناسزيااكلألأويقرأقالهرةاعنيسمومنلممورهذااصأجلروا



تعرتجهةوكهافىعيةاتدأوقربةوشفيوايدباأطالالنهاالببقتالصلمأنلطاسفالخهةلقد
درصتن83ونطلىااسالضتجزاثص03يقففىالموأمماامالهذمافىخىابثصرا

مصزتالىهرايخلسبزالنكلقبالطنابادارماليهةخلطتاتدفسجل3لمحوسطلمحربايطوا
أوطأهالبنانريالمنبسطقااتليلاوهوكبعضلمضطملمجاالئرناصيظنجهمنقلبأفريقاومج

يسمونهلعظيماربائوانساعماولغأطرافهاعلىلتىامالصقابوتبخلالغرلمجواالصيةمنهاوش
جمئصنيهماةبمهلمدينةوافبامنهاوشبكهامعالمادارسورأنهافاوجمتفواصدوقدراهنا
يغلبالزقةتاصضبينمااشهارعواالترئالصحلالعاشبقكلوميطصبنيهـةبىيوتجعمشخاعهقد

اشووايذبهاذسنكنيرةمحايكلىمنيههانجربهيلقوالمباوارنحماالنهيرالقىرقواتهحاقذتكوأن
اتارالشطولالبهسناوعهـدهطرليدهوشالجاليرخفالهبةبالمنروهـالىورهاكوناليما

والصبقرصفهالجديدبطخرانماالطعلىيدتجنيدلىلجالوااباسأؤانىإيملنجموااكعد
ناششاثوصقالثايرةهرةاتاثخاماعبيفىصغيرققذرةحشوافنهاأكوااقدارالمبانىوأخ

تميمشاطاالكواثتيراالبحبارمجانجهوامخلاتبىوزظرفتنحرباوتحوراحيمةصمهاو
محاصاءأورحدبهعتمرذيممشباينالمرثاكلنهالعروةألااقنةالهراااقذرةاءناا

ةقديمالحاقاهرةااناوالرصقامنصشرةفىرفيةيغالفرامحصماأحماسيفمعروالا
راااللميهارماءألسافتياحكاويقإشارالنااتحلهـاضاهرقفىالروآبسورالكال

نبلجاامميوناوتلفتيهاةناحرمداآثولنيهارافبكباباغثىاحمتعثيهاالئقد
رماناهامحوخكمسوريةستغبفكطاشايماباستاوامححماالحكمأهاكاوكنمحبيرمنا

الدارسالنأفاقدورافىةسارحةلدبالدصصرغرنافىنحعلىعلىحهزنأاالسكلواليرا
نطينياقسفاالاهرةاقعمااالشبهروصاطرفاشوغرساولغستغفياتافيووالمحامل
الرعسابمنوكلانبقمقرقكلىامدلداحعثامعهاأشهرالمدوثمنمحنيمعهونحاالتساع

لطافسدالبهيرةاشإشااوفلبديعباشايموابالغوشينعاتحترعشيثفيمانرىوحالأل
فنتحالجرتايطشاوأفيدفئرحمقربهدونحاصمتوالأبدعخهاوالظمأاترصئالفيتالتى

وففتوقدالديخةاعلىبطللجامعوايهكلاكريعااالمنحةشنالعفراكااخااسفيهابمنبث

عمعقببابلالاوقدرفعفيهساضدتقطشاالرعالقاهرقممطحقباااسمعظمأانبنرأيت

ويلىامجرالسفنالاأولمجحهلضرشكااغكائاتذلمالمشاوحالمبانىهامنماص
مسالللسيشصقيللهشيلكاباخاكاواضراوغيامقرعراصقولريابننلنيلراالمديمزبا

وهدالاقضالناالهوامااحمرااضرإمرصالاحهاشبوبلىوثيرأخضرباطعلى
ذابهايبويرشوشهقللنفوسليشوتعرخحهاقرترالمصوالجعمأيدشخقاكأظرادادظرمنا

قبضتفىليومكوالقلهعهالجلضرنجانةمكتويعرتالنقودفيهادصكتعلمجةفلعةالجاهع
تبعفهاموصوتدمعجعاهزاقااورسيةلراااخؤلةبعدامرنحلشبالداتحوالةالنكليزلجنوداا

صافىزهراالاعلجايدبكاالمأرابافىأدناهادجمهونصالسمكرهاشاأولكئرونقلهدابهمال
ارسكزمدرالقالماعلىلبحطاثزآالشءكناطلضاينياونيممئبىللتدرفهرجلحبهكث



05

المسيينمنالبواافماسمواهـاحهرعياماصكرجحهونهامحااليخايراندطبالرمقا
اتنهاقيللحاداخاللىسمدباشيوايلكالحاافاهزنرهنستهاوشتيهاابتحيناعتئكنبرالنا

جهدهـإذالالناوجخولوضاشرلمييخيقعظاصقعيتاريكلثبامعافاضارط
لمربهتتخرقهاةاصاردلمحطرفعمتىطرشامنةيخاواسعةالطرقسجهاكذالقاهراطخ

منلضصمةالمبااهالغافوشبارعهابؤدأشهرشواوؤدايمصانسجرعلىجهاخهاوغرماكرافى

فدانفغتحليمأميالكحيرةلفرنساواسمباااالوبسؤلهلفللءارأشهرهاصفصورومخ
محاسنوصفزيستطيعلعادخوأشتراالمبالغاتصغلمأفهاونالينكماالالساحىحد
صمموجنركتئيقحورفأوالمجزامنعايمأناماعلىشوأناالاأماأؤيخهاحقهافكنتراالواهذه

فيتوهماكعفاههعلىالعبئطبمنأنااربالغازلصاأمححفةفىسياوسطفاعفالتهنيللهاس
ئبفاالئممعالهخفهاكاولمجفتعألانمحىكابضكبرمنأيقدعهضئهاأخهاكعليهالناطراا

لثعاجمرذلدمماقلدفيهدحمهاالأذالثممعقاافةفأصبإللهيبلنسيمعبشانبموقدجوايقطرعن

ضحرغنمائةسهالملعبميأمامالقاوسطونلحعاالنصدليهنمالنهرياوجممالقيدكام
شتوتدبعمقفوقطقاشمستدبرضعهاأكبعرحهلهالعناب11ندودتجارص

اغالوشوجددلعنالمجاابانحلمثدودفعدسىكراغرفخصفىغزتأربعينلىاطبقةكل
وفرلنمقأرفهارمنهاجدامحكبيرةآةشمىوقدوخهرمنابابهاسومحالودانذلغمدهونة

لموسيغيينوالممثلشمورأشهرابةكرسومخةاقااوأماصمققلتأشحاصغرففعدوكللطساضبا

لفرشامحوفهامنانىايهوااليقاشكااهماسالوكباقاصةزمخاصتتولحرتثوصوالخد
شوطالتاليبسعكلىنهالماللجقاعاشامافيهامنعدااشظوهلىاهثىوالطريرنايىا

مجولومنوتهنوقطنصيرمنالصمكللخواالواخانمقالىشالمنسوانهـإلنلعنبسومالدنساا

بىوالمثودالطاقاشانحازخهامنوثتديخالقبهوررأألهكلاالوباكز

ماهدنوقرطالساعلىلقماطماالوصاسالميواليبواالسواالواالقىواالصذلقواالس
بقطرمجفبرصهـيضنعلىجمثمىعوالتساتلمررعليمالنيلغراجمببرحلىلجسرابضاأهرةتاا

وهوبلوطلحدلدالمفروشدباانوكوأربىاققاشنهوأنيمنفىالراالقششواطرالرا
ومنيهتباالفرنجكأنقرأوصفهافىاصودبابسسفاهـورااليوسنيماتحينقمنيفهو
وهناكلجراصةلطبماايخهايشيمليئرسفقصراشيرهامدأديةااراافاهرقصا5نا

تجهارابهمنولطتاوعفربعضواوالنلمءبلرسنويضالترقيشكلالحااتص
ياعيدصنلرارالسيااجمةهانعلههااالهندسعلنقوتلؤسهاارسرمدلثكاتالمذقشا

دالاكومنحزباالأكرهاتعمكنإلمحكؤشواأعظمهاوأشرهااهنسقوالمداربفمصرحميرةا
لثمرافىهكتبةاألصسنولعلهويةكلفتواألمجاوالوالفابهرالمرعسدايضاأامييا

المعروفقهنادارالممرلةاالمعرعقهرناعتبارالظمثاهطوأعظمةالحركتجهاوخصرمافى
رعمورانيلاالهناضىمعامنغبرفىجوورلمصيقمايعزوهـاراالانمثيهغانقفىأباال

رؤفعلىاليزاللكليمماألقبلشنضبعفهامنيرأجابرأءخيالو
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منعليهمانهتعفئالالحمرالوأالصفراالالنكرنجارصواصاعاابهغنااصنىاالص

الركأداالءوبهالوهاليزوليوولبلقضيمارمالنزاشأواشاخلسننانذآالشمئءابهاا
جثثهاكئيرمنفاالقباطبعدههوانيناسقفارولبطافادالسسافىاعةااافدألمناخز

روسهاوافاثفهاعورهاالثقاوالهـاهيمانالجملا8قبلمحسنتطقناهموعياينادصالذ
كدهذه4نؤالمااقدداالجماهرواجمامنءشاعهـناكييهاغيربايفوغابايخغنىاوأ

بينيباالغرومنفىعيعامتقنايمةلكرارناباقمعةوأساوروعقودصتموخحاقراط3عنثيا

كتيرةةأايضارشاهدتاليارهذماوساكايمادكايخيعبهرانولحيةاصثساورماهوعلىا

يوورتحاوحمصاوفواللقاتوأحذصفياالمحالنامىوحثكيوعاافةنر3الا

سااءوأفبمصاعوأآخنالمىينتموكاصعيسفىوهوكبينبمااوثويضاطساووع
ديدصىافىأحفاتلذربينيبرضواوشالمعركاشاثبواخلىانلبنااوأدواثكنسو

مفالصاالسشمالفىامجهواليخالرريدعىناطاغاسالخنباواامىيشوغيرهاكهاتوامساميرا

مافىوالجعالنحاسالحاألواكطاأدالمرصنهاقدمااالكثهالملحشلءغاوهالكأظنماك

واالونلثكلنحاعقايهريمقوالتغالصنارقااصنحصذ2أيقالوايوشالىاحصنفهابحصش
ارمانهذااأبصنعهااموشالتىاكئيرامنأفضلبالجهدوهىاالصيامايوءضتازعننيهوا

أنهلمظنوأل1العرعرناظحهاعماجداليزفدأمسكاعالمنكأرأيهالهناكالئاظسااغروكن

ىالمزانالجلنمنافءذالعولبضنوعاخاأقدوألممنسىموبىاأإلمتجلحص
لممربينحاثقاءعناممابعضعلمالمعرضهذاثخلنلدوصااتمثالبتواللاهن
والقرداةلسدمايساصودظعلىلنىاهقااالكانيلحسنممايرصقممولللجمبارعوا

ضامحلمموففالمحنطةلجثشااممليركسنالتمااتمانيلوغيرهمنلخقمساوالصفدعواشوريا

محدببشزملتوااوصدهصباشلىشسقافىموضومحارققوالتنالايهناشااتابال

وغليفاهرلمعروفاباااقديمالممرىإلهبآلحطاطنهثكوبماهرهاظهاهرهاعورموصوأخطىظ
كافتاصوهاكاروهراابيفالرزواالمجففقشاالمحنطةكلوالمانطةالجئاضعيخالمنو

ستاداامحددخروحهفاصايبلغصراوهداضرتاوتحآفنئةحالمتضثتاصتاااأشينحدمعاد
صنعتقدلملاالحدثتابيماوقدرأيتالكحالجراقتاصلخلانهالربفعثمجاناكزأأوأأربعة

بةوصلوسصبالسلىكاصاطلوامننجوععوبمنمطاقعلىفاطااكتاشالمرصوصاالممن
رافقنافدلتصماهيرماتبينوغيفيةربكتابقناالريكوشحقالاهذمنمأشأنلباخاا

اقاهرةماؤشحمهاكانقرأعنكتباالفربملناؤيزجمهإخريقرأهذامصرىالمحرصرجلخلثا

بعمهاداالحيانكئيرثسفىالطرالتاوتعحومحقالاالتقاشفيماتحدمماعظصتلفةمنتزهال
نفلتدوةيىةشزبهيتوابالواسيةمبالعهددااوهوفديمأظرجهاكنزمشرابعضشتولمداسط

نبعدوهىحدةواشظززلمفاوورإولبناشوابقاعكنيرقمالنبعمنيبةهالالنهالفرماسعلىبرالجز
ترشبالمامويانبينلجاالمقفلىشجاالطقماالمحانظيفةعحةحهاواااطربقلمديتوااوسطعنمخويل

المحالوتظهرمنافدالشواالفرالالمخاطرهكباحهاوالينورفيتبلترايخةلمدطرشاجمميع



بخاماحميلقصرظيمالىتوتشوالةاانسيابشوصطهالنسابيخلادالوانفتلفقاهالمر
خاقانيلباعلطرسعقااالضلىاطيعتاالزهارواكنيرةصديقفنهناالسابفيوسطديكاشباشا

باوايقجهطرالنحماولحيواالطيرحاشبههعارضااوصثىلعديدضنانواعالالبهاوجلبا

المرالبهانصضيرولعليهالفصرعيكؤيعرشبالجبآللعوكقرسهذاالمنزمااالالهنهافليلثاا
سحأللمحمفارقواتهالىكدالمايمراوللىكلطصىاصنعتهـبهارحهلمنقدلطيىالجبلففليداولجبلا

ويقطرمنفيهامولمجالتىاانضمنخدقوجهانومنالماهميتسلسلالهرطبيمفقالظل

ئشتدداممسيفالتىارواسباعتفأمنهتالطكستهامحلهالكلىسبالمدرهاحيغس

للسايالجورفدسدقيالزالنىتهلنقرمننبهاصياصثجوريهاهوشاااسقوشبعض
نجهالمغارتوجمواضفهـاشمنننمذخيألجالرةكاوشأرفهالجليدامنأالفكؤشبدجداضدفك

اتمسهطبيىنهاكاملتفدركللىيرثمالداطمادشواالإلمويسنيهممرأرنهاعلىجتءوتد
ارضزهارواالالعثالمجواكروعمايقمبخةكنتطردهناككتهافلىابصلابثرصتىبدا

لسظواواصضتخالفسنثولعلهخجماشلصوامخجافىفسيالمنظراوير

كايثرحادنيذالاصمارمالوضةاكسببانهايخللحبوبوأولغوسهواال
أئىارلكىسقصريرقصفلجالاهنمنحطهوأماوجدوأخبرخأنهيرايطبلرولمدا

جنينةوهىمجنينقاالفبهيةوفةالمحرسةالمدكبيرفومطلمنتزمالمحاثاأصغرويرجدجبالمة
نسبرفيهايمنمتحةوسطهاالنساعطناابناشالمخىحدمحفرىقاماعنحتهاالتقلما

ئقلحداواشالضراثوانىانضيرةألزهاراوابهبرةالشصاللمجرفالبهلوثااصغارواالمبمويا

جهاصفتهحهمباوأبفيهابةلعسكرالموميقىوقبالمجتضرلمجاالطعماوةللخويهالصالغنا
الصاخاالطرفممنااوأكزصانبالطانرنجيداالالكبرىاناهرةونحارشافساليو
هرةاقااالسبابلمتعاطوشايوشاوراشوابتركلمراخلىواطانات1افهاوىحمتبامرلعالسةوا

هليةالامشنلطالمجوفلذترىلطرواالهوواالحمااداادباالجتذاأبروحااسةوا

هبمحيقكشباالصتىاررانمحعاجااعلىانحراثهىافتاراجمههوبارهممالىلنتهنحي
محنرنالنىاماثخكاباتشوانبادتالتحفاحقاأواوتالثيرهالدتذكرالوهسأواد

نهينشحرمائضيهابكييبهنالميلمياثارالمرةأدعليةجميةفتتاحاأننامنذمدقحفرنااال

هثافتئهريبلغصانجلسقرجلةفواطاليدوقدتزاأسوعيةحهاعاجكايهوانفساطفر
يالطاكنرهامنقاوتكووتكوشمبباتنبتكأحلىأشينماثملفالقاعتدونهمااتتقمدالالا

الطبيىاللفرامن1صظااأواليئواالهالىنباناابينصجلهذببايننثرصحتىسيةامايخاالدا
نتهى01البالدذابناشقضامخدمفنافعةيقمرنامحأنسالانمانقباثواوصهوآلالالعريةوا

خطبةوهىالوالدافىبيةعنالنكتنطااالصزدانالوفىالنةاأدرجشىالمهامقاعنكلى

وقالطاممنهابضملببققادلمجننىطروللفىارباكيمافالالشقالتلحتفااحداألغنها
الالقعتباركهماوحرياشبهكلشبالمايرابهكبراوهعافوالنجدشمصنيأقبومناالخالق

لهبئتالساالوالدهمافانلكنوزواالعطيةاإمئلمحاامامتعلقاشبآهملنلوأصكهمااعقيمن



شعوباواالملقبائلااتتاومنهميمودووثظيقوالونهمظضليقهاالتجاعيتم1

للتباامرتقاوهاضظامهاوتمدغاواايتمهمالنجلكيقوابثةافهماسال

فهجوكانوجاالوالاهمثخالالمهذبةلععواممالمثقفةئطوااأفىمهمبرولماكانى

عغامننحوأوالدهمالديناواجباتعحماعهتصضوصاوغيرهماالللختوتفقكالر
قامالاالاتنواقرالالبصعاوالالأصحلتردااجهاتعابانهمألنيهتايرتواباا

وحهفيهموهذاماقصدشالماحالجأضافبةلهاقوعقالمنهاجعالمجتهوابتريقأوالح

اصفبطوشامنمإثنسانمتوالعالمكاصولعدوابقعالزبيتليخثيالمناالختصارفاقول
مبادكليشأخهالشمعالاشوارالوالثالاأحالنانالنهاىباسةمااشولكحهاوع

وصسنلمجوفطنتموغيرتلمرماحكضهايتوقفحلىألثنحماكلفىلهالجرمحهاعومية

بعمنهالبالمريبالمرلمجوبعضبهايتعلقلكاللمهاشووطيكمسيهلزاألبالجمالأقوليأيمنىأخالقمو
الترالتحواخالاللضهذسالطوايسئبهوشمونفسملمبأنلمرشاتلالزاوطرلناأعظمكن

يهلبالمرالنثهمامنارهاعلىذأدتربمازاذهبشعساعيمكبنلوالااصريةاصالسيرةاحميد

فاظلمصوأوصدصورقخافتنهصىكفوالوفعالونقليدشئكلسيمنجمءاداالفتدابالطبع

عيهأميالمومساوأوأضالهلةشبيتمالربكنبتماقصبعلىبىلمرسبهرا

قالتلفؤعخطرامجانباوالنحتهثوللمهافقالسهشايغهخطوأندومااأدلسرطانأشاحر

أبناومنقاللقألصاسغولهنأشأشبهووصىفتديشبكفاقبلىالثثضىكذأرأيتئيا

الائجيوشاقوتخواالكلطبعشبيرامأنياأشيكيهدبضامهالأبىالمريكوأكطط

بؤشماويقمرأفعالمثلىأوليوكنيباخالتهزمقاضقويم3الاجةلحاندراللمربهرطدهصععلنج

كمسفسألمراللدزاوطلشرلمنكروأطاامكنهولخيراححكلتأنيرأحسئلملااسفى

وععيهأنغيرماعلديووااعلىخححتتؤ4لتراآقلنهإنلمقاماخرهذأوافىعليها

أيامأوثدهنمعحيالباكاجولمحصياعالايثلىاتالالىيتوقيناصماشمعظم

أمهاتههناتلحاضرانحنيراشعناكأنبماوواجباخهنأخصناكبهماللطفوايقولكوشاا

فقدقهمطباعهـوحمهديبأخلوعيئعلىيتريتمدشنهششأصنأوالدهنيةقىأوالديفعدن

فعجدوامعاتاكااحعنلقبرلماميغأشللى11ذاصاعنفردأيشاشأبل

ةألزمشنكلثروطااأنكللىبنامفاشفيدفأتقدكفالكلهناصدامنعنصالحظاتعأس
النتفحواارالخايعونرناولكنبيةشيخأحنتحرللواكأناطىالمعاتلمرياياا

ربالطرابا

الثمآلنننور46
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ثعرشطباطفصموعضعتسنودالبعدهايدالمزبمولماتقدرأشزالقاأشالأ

قدإهعوجوجعدفيهابلطفىأالمالبلطغلاقلكالسةلررأشاذعلىلنىانييدرا

هذبموقويموتنتعمغثللناصواتفذبلجودالموكاممذااعلىيهالوالنقتصرلباردتعافىأودسا

مابروجهاويسووعقالرأالتريهتكيفيههديصرسهنرفىاخارساامئلحقولكأاوالمة

وجهـويضنيقىىعبوجفبمرأممعوجماوذايققهماغاوطالفيهاكاليتأملهاصتىويرو

منالتفاهرالرياصنواعيمبالطعايموحسموتقولىنظراسةاليالجلترالقثهـعيااهكذمتطز

اطجالوحهنهافااعومهاوتغريهاوقومالعقليواالديقغنولمحكألطفيوففاشوتسظرااال

طدخهااطوعاضعفلهاوتكهولكنرعليهاتقديميفةهاأعيوطواهنيدجمن

تارةينيخنالئاطءاالرادقوشعهدهجرضعيصلوهوطةيتولهترلىيأنالحةاعلىمجب

صرعهعندبهوشمهيبةلحبيضايقرفقكلمدابالحبووطورالمطلئامملسلطانلنواباال

لمحسياسغلبهمايبلغهاطكلهوففىوالملىككظمقاغااهذمسالوااولةبمضومفطمنرمحبواا

نبايكلمشعزوفثااسموببنعبىيبيننالوهوأنيهورعيةمم

ومنهلفههوتبلاخاالرعليلطيرنصفسنقحتىامنالببلغاوجدقأنهلالفبشاراناا

خذأنالماعلىوحينثذمجبرعاوقشاوبتبسحايخظوقتيايكلولتنيغضبويرضىالالاالأ

هالمحأميدموتنفذكهافؤاوتغرسكلبهالمحأعانفسهوحعلىدشهارالنطبعأاطكةعندهاهنما
لمبنياالينهاسبصاربطىاالنوالىلكيلىااباداألىضأامردامتدرجقمنوخهها

اغلصلبكموااأنخهذهـيرتمفىصتىشديداظوعهصرووإبروعهتطاوالمتهنعمكناؤهعطاا

إاليحصهعسكفىءلرالطأواذاامناداطاعمخراالقؤثموااشدلملمطالىساذاالييالنما

حزماطبكلحنهبلنهبمإممغىفامنأتخعيممنلموةالاذلئعينلدتدانعتهبعدما

الادحهاوالالرادفاونحضعالمالعأشبصموأنميهبثلنئلشاشففاطادرا4هممبو

ليسكلقالولكىطعقوخؤلفوفبهسهفلنمنىاطعقوااتتاصلحقلمثداهذيننملىز

الطفاإيخووابارفقبلالمنفلغضبوبا

نؤاللىمعامكلمالطفقفىوايألابمناشقوحماصكبوشاحهماةلراشفىاواواينااخطاومن

ارقكباالشزراالذاوشاليهرضطصراوالاالزاليكلمونههماكفاذالم3ررهواستنحفافبكلألمهـ

كينزانفاجلتدكانهروأولجحضرتهيهونجوموامحكنافاواتباوتضرنبأوسؤذقلأ

النمنهحديخلىاوكنصجناقمليوفىاعةيطاويهنعليهمطوخهملديعيزكأشت
يفرصبزفبونألاممروهقندهمنقييعكلهمتكونوجمخدأولىلدبهنوااسلطةلمعامليهنا

بنضموافليوارنجاظزتهافهمماتكوننبروإنالمنهاافتهاويحايااللضلصنخا
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لمنسلطالعاقسوقراالذقردكلجنىوالعميانمأوارلنالئالمكرواليتوضسهمفىهةلكاوا

تصبرعلىواللمححيناالألذلالالجميةانفوساوامستمقألركنصححمياوكنيهروهاومطاط

فعهنجانجدبابارالالضيما

وجومباشتالقابلحوأنرفقجتالتراألأواالأشياشخحرعا1ايهرالدواالمجبكللى

يديعههاؤصتىامدمقروالباقاشوابئيقو1راالنذاكومهمونيهونبناشةاجلسيشالا
الركيظهـاطفاغضمبوحنظشمأمصأدذاكايهوشاضهشورعدةالعناقتنحعنيمبلهموامؤ

ثليىفؤماهبقنتبثاضرفمةففاقهيبففىلمرطتائيبهؤأدالفلاشزبيةلتانىؤواالهدضهووا

ناالمأنجبحلىواظالصةةوالميشنفاممزوجةيمضوالجاالخمأإلمهطولعقلهبالطا

تميرلىتدوكالخوفاسشكلىعقمؤثطاطؤللىالحجمدوماعضهسسقلىطاوللهـانضىفىاامجعل

تكونبكلنزالأنبطلبمنهاطضهاوعوولدعقلتلطقكلىكشحأنلهاانبلوكي

لقعصابقصتارةؤسليهلخلفةعمالمالباعتهؤتهالمالنبامنصاتخصصلهرفيقدالمديقا

يداشدتعلقاقسمبههاتتحلقطبعسئىيمثئاايملوصئنهصيرفمابتعالياوراوالمكاصتالضا

تاقيماتريدأنالشاهافيكتسبفهاشأصواصألوامجالسةأقحالهاعلىستهاعدامجالتهايففلو

نعابالاعلىمسعظاعلىغوارههنامندويكوعالبأنمانحثباثوينهوسروافالامننحذهنه

اكئيرةاوىلىاعماششنالغبهرومالميوااتدفهكلنهمحتىهاوالدالتهههاأنلمةواامجبدكلىلتىا
صهعكلىؤمويدولدافوسيندبيرمايلزمعليلكلالماسوههنامحلخالاللتربيتواتفسدالتىا

اتالممناليالحظضامورمراقتاليتحلىوتروهفيدعتبارماهوناخواماهوبهبل

وكىمجسدمووبفموقىأيفاعلىالكلدموههـنامحلاوغرائبأفعاضبائعهاوتجائب

النااوبركتبنامنمىاهوشائعادامحقيالمقاايضبقلنالنذكهمنلنئأتعرعقال

المحالةبااحمصلىيرعليهيقوكذبيالزاثبدمنعئأعىهاعيدمميااوالصمعلدااوصدق

واكؤجاكالحيرفىتلضبهلطبتعنهحليراصاطويمنيراالالمسحآكيخراشمجطالماعكليه

أعدفائهلىابسريغافاماووصههاصىرمنافراايتيممرأنبصدقوالعنهاشعاداليطلبافيصير

ولدهطكنكذباصغروكهديبهمصقاشفىتباعهجباأههمالصدفكامااطضقالومالعبه

أوأخيهاأختهشموجمهأيتفاتواارريتدكابنظزمأمهانخهذيبأيضاوقالالكذبعلهكذبة
هأوأيخ

مناياالسوحجىفكنيرامابحارضهاديبرلدهالتامالاذافامتماانهالاشجصندااغالطو

كاينعالمؤالرضتمابدتلديبوالعطاقامذاالحخمعاشتقمدبالؤمثأنلتاديبكاةا
جإصنباعنشقاالالغمبواباخهامادرقكلنلظناعلىومجملواميقكنلترائدف
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المشقالليأنفسههواكالخاداعلىالوالداتربدرىنشاالاأيمابيةلرومأغالطناشاالمقد

محلهاخيماقاثفاوشوالىنحاطبفعاأمتنامانالمنالمحنئرلمناميالشارأاذابلسالممعن

أشمجيهاصبعهخوفامنبدمنلكنشاجكبأخذارواصلنبالىاابهايمبلالرأتحافاذا

تنضهكنبرأكالكللىءخاربيتععباعدتعشيرتاللمجتاعأباىاألشلؤطفبفاويبهطرابرط

بأمولمحباثضتراعنعلىيراالفرنجاكزمخزامتوالجالهـاوااضرإمموتبعدعنماأفى

علضوالللتادباشارراوساطيركهدالرأتحااذاأواللصغاسوهممكهذ

ةاطبيعفاشاافةااهسسيموروشكاباذاطثخأنالودجاكفمالثصرنصوفاعلي

رضاوفسمهاعلىأبرطالنىهارنزرحصاكلمصشزلنباتعلطماأعظمرمنالمعدشبفبواول

بهبفاشوالشاطارصيتهالنباتعحتىسقحلمولهدالكأجهاولماشببتممفمدهاوبهةذوقهؤنئ

الدنفاذااوالحالنجقىانفيذكئيرااتلدفاشواثتهداواواةفحافهـكزاصيضنلرانلنىاط

فوحودهاارنويقويةئللزشفيخكرليموبهنيرونمميبفعظمليتأنشزاضعيفابهش

الوالداسنيمفكشأشصنشفالنارنجصغرمأامبعاذيشوبقثمهدوشروعلمهاسيا

أأردصغزرلمجفدالضوافملوالنلانملدالامجنشولملمنكرااظاكبرآفاعظاراللجتثلىيالن

لمنافعالسشانكلرهؤالماك1إقولةلناعىفظنشوخاأخالوكرمونبالفضالولماكبرفايةش

ماليمدؤجدلكلألادفلموجعحكسبنئثانمابيقالتروهوأشاسرالهممحبيفبىلترا

دممنهميغؤوشثايةلترقلقاخاخمصتىهأناصادونآخريلباركجعااجصففدموجوثا

الربألنبهوناتسترطفىباالخالشواخنابىلمراافايقينفرهباشمثاالدكنمنمودسفى

وىلمسااوكلظشأمولثرورالفطرخسئاشاومهمإتوثيقبلهامنطبعمؤيخلجضئالشفالجو

االعناجياسيقاابهسئولضحروكرحتىاتضحثاواال

ؤهاونصحهامجرصميلاإبهموزاللبقردااالمتبريدمارجأداىاالمامهاكرومن

كالتهأوجعواربراذاواأضبمأطثيفاؤيناأليصعنلنيهتورشبلىالفاضلحصرفاان

معتطشهـذهمنادسيوالسابعالجزأيخاشا4المندرإنيتاوالمرأقوهلللمارنىاالنى

لمرأقواالصحاشبكعهاداءاخاملاومنلفاؤاولمحمايمثبعئققاخماهوااشتعوتنا

اليعبابقوالالمعارفقيلرجلأوذوغرضصمبانغتوالجيلدالرئوليلقاانفوسعمايو
منمنرلنعهـدواقعاالحقيراتقرلمرأقبلضأشافصدمحطساهاارايغرسعساوأعلدالنمقال

هدالهقماقنثاوأفدلغرعقايمااأونجناشحيناحخمطاديهذنجالافىلالصواشفللقلمدا

ىنماجمنالريباذالتطرفمومعرمحالهـحططنافىنماانصذريالعارشفلألحهوغزاطالابعال

النساشكلرفقالهواذامهاثكنللفحكاذقهاوصعالكرهئاقاواالفذإمدالمرأقومممكلى
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اكاطهاقوافىفيطخمكامةااةالصعنلمرأقنقرألصلوافىعتميلىاظاهرأشالننياشواوا

حمفهمابوروخاللوأسلفوالغافاعنالعتقاداتاناأيدفالمااصهاااتهمأسونماص

الاشلكلنووالذألاشةاالغالطرنقوالمتهاوهاكاالتأنيراصنلفغهااوضللعلامهضلمن

كاسترىالجماتشواالمخرااسخلبتعئكالضللفادمالدكتوحفزمايرضىأن

ضدشأحاليةاناتييمااطلذكورنالاتباشاالمذكررقممصورعلىالمقاالهنئمالوليااقمماأوكمان
مهخقودنضروأعفالعظماوأفىجممقوأنخىكبرالمرأنجئتوأمنأضضصلرااالناشوا

كرمماتغرزلكرونيشأالحامضاذيفرزتانحالؤماثاواجمأماوجسدفوانبصاناوأغلظثقلا

لدفحتىالىءليالالوضاشرأشجعالهذماالمرأقومالبتمئأئدارجلاعلىكايدلوغفك

ازت41بكؤقالدكنورلزباشحفرقامنيلىايؤيدهذالمدجلاهازيمتازاأمتياهالىاقسا

تااالومنكوهاكضاضكالبفالفتوالزصبطيعامالسدالاللباارصللىالمرأة

ميازااوصنيتعداناقوقاادحاحقاصلمانكانتنهأيضلبماجاوصلمكاالييزهااقاا

نذكرهمايفتضىصاففىأوجمواقمنألزاياماانيعاظاقوحسنلفدافلطوجمنجلللر

الخاتماماكتورأكفاهراصضرةلكنكرغيرهماذ

يزررالكرمهاوكذأشاللقافىرنفائهافىءلباللمرأفاطفانبساوادجلاايقدقؤسذقينهانم

لةيملماالدالآدنىنائحنهبفددوهانمحموسرعءكذفمبطلياراعنرهافئوثىلينانياجمكن

تنبتلملتىاهدلنوااالمقررقبلمىالذكاضضىافنالواالعاوشدآصادينيهاحدصوامدولها

عليبهاهدمحتهاوالمحقعابستن

عقاللماحواكسنأعظمارجلأنألصدالدكتورحفئمقدلةمناااميقااشنيالنسا

فهاغؤيفقنيؤكرالنسالنسامحولماابفؤوشرالأشارزعملتىاقلبايمريخمافوقدعمدلمرءا

غوقةلمرأأشابهروالمقىأةلداعنذاعاقدجمامجنولذينصاخناباادنصعلمأواف
هةابحاالمعروشبالرروسالمناااطيقطرعناكاالثصحثلشومحالعاتمافىارجل

غهادماننقلأدماترحلبهوناعقللمراتكنامرعقلحكمبيبئحضرتهاننمنعقاللنوشاوا

عافالوعامحراالءنتبرهىصنابهأصألانااطسبىهدلععرمقالعتهامقاحضدالولماك

ملاكبران1لثأنافلذااالشةشعدأوهواخوذعنتعدلوناالنملكبرافىء

انشلاتوسفىأوبدازمإنمعدماغشفيأهللأاالنلننفقدبهونالعلحملبكعزرحكن

ليللدماغاثقلبأنلقاعئاااعخالتضولنلىبعداثمجلغهساوبعملواناسأصغرامنؤديهون
طعلقنماهالبرباناذلذايقبينصتىلاكبرا
لفشأظاأخنمىاوفااللمأقوففاثادلباارعناركنوحضزكألمفىالجمافكذاشمعظمااللنا
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اكروبلمفرجفااينالحزلمعزتالمأقفصانصيبافضائلشاادحمىلمثفااللمقانااككالمفرته

والئهعلىافظهائهئموضرصمجلااالضيغكاركةالحيارنغصيعيقامضضالمايحلى

باوالعةالمشارنلتهيتالباذلقعياخادستدوفىمتهخننهالناسبةرفاطالبةا

تاذممايعذمنمواليقرصفغرذلتلىاطهارتاشوالةرأ

لنصااليعقولمجانجتيممر

فدرخبيهاوتبهبيمهاينوكنحهاوأثبامحيااكافتحدرنبياشلبمنماقيلاشبيايفرأصلهاعلىنتسك

وحازتعدفهامننرشدررالمحاسنوأسشالمعافىكاسداوردفزواشأحسىسثضالبديع

اذسانهاشوؤضالهممدامخهالفالئدمنحهمومدحشملحاطواألحراثطالقوشزش

فدلوالفالحظوةامناوماقدرففأسالشاددباسواعببعبكدتهامحديهمو

ينهاالنساهالدسوصخثهتعلماالنتقهاارويهرشممقدصشبكلقفاماوقدأثبخالمقرى

اجهاجهالمابثتداوأيداطكرهابثائضذالراضببليقبعدشقرشبايالواطوعركرتولهاوف

اليهاكنبلهالجنالبرالمهدى

لحللحزشنطقاللسانىوأفبلمنأوليتلننكامالى

يلايعيوصامرلدقاوباودماناوووالظرالففقا

لمنلسواثشعاامدخنساوفقتورحاللعذاحميهاأشجهت

بمنهااجمالمرو

واشللفنالىرتقدعلوفىقولامجاريكذمن

تجلأوايشمنوماسللاهنقىلظمتلنطنجحرامالى

عطلحلىهننألبهاعلىهيهشزاألىصليتنى

رققالغزلفزتفراتمامسقيتاالضراتمأخالقلى

فلااحنوأنجسلشوغدتعنثعهابرتغامنوانصأشهت

السلادلبيمقغيهانالجدمنلمهنداالفبالماوامنك
يرتشحرهانمدومن

لالميلمنكبوتاوصبحكسججمةسبيمنتصومايرصبهى
المكبلالسيرمنبهاوتمثالعصاعلىنسىايطفلتدلمجدعيب

روسبةطولقاهبراجمهموفيامي



نكراعهداولىوليموشأوصقاقرنمبىارإلكاستواطررةمبراوشقيققايخركاايابنقملثاى

لحلةبسيطقالتعلوعنببتماببهابهنةرببنىولنلعصروا11دأدلبتهممانارهذانساأمير

ذللشتىعلىبرحهالوافئلكبرياعوتثهمنطرحتكلاوقدامااءنساوقشلرواالمتوساشبايغى

هببالمواوكاالزاللادهاوقدزالبثراشنومائاتليونحئأعناهاأماتمقامقىوهىاال

منأعظمبوعلىيمةلعراوأينثندقنقاماوالرقتودللطاكبيرمننباعلىلطبعيقفاا
افؤةاعىيلهيكلهالتعفىاسشدحالبدجهضقداوصنؤتاوصدقنوحتقالنلعقلرظغزا

ثمبراطورالةسبوقاطياشأبغسطبلهاسروخيراشداملرجالشوحؤثجاعقصاال

للداوعقحميراشلسياسةنفشاخللتماالتجمالمحارفحفنطةطاممللىابهامياالقر

اذاالهييدهاأكثؤنجابهطالمفيدخاممتبمولمحقبهطالعةوالكاحكلالكرشسديدة

اصدىمحدةهساصهامعقوبذيرلتواتثسرتحباظممراهانضضعقئعنص

غاتابعددمناهمأصصتشتكلملمطاواروسلمالدضلهـتيهاولندسكواا111بتعلهـأللفاضالتا

نضعقوافياالمتكبراتايردطبةماااماماشنساعظاونذياوامرمخواملنثرياباالجالو

افىثصانالبراعلعئاتتجعدواالقمصادافىلمسرفاشاالوااالفدالنثاطادالقودهخاشااال

جموالثالبه

لةجمرلىلموشاعطتوعةرص

صمنواصاوليلياالباظلمجمعوهـحضرشاطاالمغتهحكنالوانىاخهادننىفكانمن

ووحةصلوهولهوروواالشرصزالزضماخورمعوشونعقلشوةاشربوشهى

وهوانطاكة

المعاخاررودامىرقنوقدأباتاقايدزادقىأياو

لعالصاالحثااحميعحنىوقدثعلةلمصيبنالمادأفرو

الدامعايهنتيلذبهاىيخبرواركبالكنكوأسا

انراجعفالسوثمنهمصاثقامخبرعنكفايفهم

ثامعطرممدوحفقلبىيثقرشكذغبتسذفياولد

بالقحالدمفوىودهمواللىوعفوفكركسمغسوم

صاحمبراكاىالضانكنوان8جةتهصتفانكنشحي

أهصكنأجهنالعابداتاهداترأاكانحنلنفعروبنبنزيدبنشسعدبنمعهالجىلشلهاولمىفقا

ميبةبتىأعافالذيخااوتعاانةسللاماقالسالجرأمااذلذمحووعدكنبالصبرأهىكنلا
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لمهندوشفاصبرشنؤبرننهاورحمتدأصهمتعنمالأولئكلليمجعوليدنالنموانالافا

لكراعنسكتندقاوالحشوأتيشبامئيانصكلةههرلشلهانقا

وونفيوبهنلناصرعديقاجارصتى

لجيلةاخالمهواسيةلالالاالعرااعلافىتدمحبرايانقمتروصاصشقهررعانئماشنف

عرهاوصاراالوطاللطاناأوالداجمةوشللطاالحريموقىتيبحثضشالميلسمواادصاتكللتىا

وبعديمراوانهرباوممرونعتفموصصجيوامحيهظاانحيرقثايعلراتاالاالن

وننن4الكلمصندموعندحثةنشمسلطاشالاقدمنهـكنراؤصيتهاوانثر

وغيرذرسدامسلجدعكهإوصنعشممانعكنيرضثلومتهاوصنيعهطوصيانتهالمنزخد

مبهيعهانه

قانلتوفيقمصرالجديدقافيمصاجخططصرفاللحقاسبكظأثأالنالجامعكرهامان

أحدهابارخاممنقهثباعلىبابالهالحنفهيدنجطألمجحرصاعخأكجامعتقربوعمس

ئرةاتماألابيتتادتعاداطاافتهافىالفصرةالمباركالمجدذابانناعتأصاريملرحمنشاابصم

راشهوضقوصإلدةسنتسشوأربجوسببفسكةرضالالمواتميااتممارسهلقبردا

الجاخمنفياغاكلذايةالاتماغايهرماحداوبصنبرعنوسكللياورقبهـىبالجرلالرمن
ةداالوصذاغرنفعندائةوسبهرقضوأحهورفىركاا

مطألءرلمرعاالونجرمقاسعطلالجاحشواغاللألظادقتفيموقبرهاالشسنىولمالؤيخت

يهلمصرشاوفاالشاواررأصجؤو

رىلفزاابنكرنجة4رلقزاامففلةإ

الحروشعرهطفيهعالقبضرولفحصتالمتيالالجدنتبديعةاطافعرفاحروبنكنت

واتهغزبعضالمذكورختتلكداصزوحهاقواوضتسبلوغة

كماذوالمبتابالزىنلبددالأرأال

اطدالعساشاشدالألطاصدبعدعدعبنئحمام

لمقدااطراعيفنالحربالوغردتمؤتفتىشبهم

زرأبعداالههاثبليدهعئيةيهالتهكلوأحمر

القوكاوغدااعشلوأجماالعداماكشأحلىشاللما

المنضدماردااردبىاكنفضمنبييغفاشقيصهؤ

منفهممة



1

عنهانلعتعالىيررفلغممشتزيدنجأبمامن

بعدئنأضكمنأماكخيرعندىاتملنفالمكواجمرهاونقهلرأسعكليتمعماشولمهـاذاكتما
عرونندفولنمظبرركأفاشمزخقحسزفهـاصمممكلليوينكنمنامعرممسكياولى

05ههتابوفنجمعدبكرا

لظهراشفمممنلداالنهالىمعكنادالففعىللنالقوم

لقرطبيقعاحبقوالدتامهجة

ظسيراأضاكلخمناويجياتوالدتوالزعتوعلقتبهااخهارأضهنزينسااأجلشهنع

ستاكانتوالصعيضعرهاومنفتضأشخهاادخاوببئبيهاوصوقع

ابنالنغرافيصحعىكانالءنغرهامائمعنقدحمىلنن
لسحراحظهاألخاصنوهذالقناوااقالفباميشفذ

ارلمقداهذاعلىهافتمرفلجعهاوانثااشحاكئيرتلمولها

خمسافىااصمبئبىقيالبقبئبنا

وحسنوصاصتالهئالبرالابتبهضرحتىملعرلمجوأفاعنلامليكصالامئقيىكشجدها

عليهاغيالشبىمسنىجامالحاجبينلعينينبليغتكزاالآلكلألمقصرقسنبفاتموعودماثتهجهاره

قراالمحالالظمأأدركدافصاوشاعيياملطساناالنحلرمةالمعرفسنجمافىالمعدك

نمثثاكيلرأسهاوقدأسبلتضمعرهاكاطتمواذابمىوامتدليأوالدموأشيبهحكروصنمواطنابهع

فأسعتاسقاماوتنفامناالوأممالداوقتنفىليالففاخاللههنيووصيشلل

ماخباتاالياوعيهنهافىوصلنمماهياثكلياوأقىلتمبلمىرحبشبهوسقتهشيببااار

الشقةطوليعاودهاعلىفعطفنارمننهماهاروأواركاعجاللفلبماالنهارآنصرففطا
ويفشداشقةفمرط

نوبععدهاتطوكيدويدالرعقالكاأنورهااجئتسياافاوصنت

ونعيدمانقضشأحدونة11اذاوقجليسهالبيمقراشاظامن

لنتسعدفاعيقعلوفاكلالنمافيالرمشقاالنىصامعنافقاصىافزاباعقبتامذت

ىيتهاديخوبينهنفقلمحكليالننعرفنعينسامانظرتماربعاأتبنافااسرناحتىلببكيارضقلتلزا

اصويتتدهاألىافاثظلنفتمللىتىفالالرمتيافاأسمعنشبمفقالتححنصخهنئناالبسنص

رالر3ه



أوياااضنايفعأقيالفصيد

رأضاطبهعندمانرلمابنمتىلميةربعهـكلوقفت

ولمبلغشفوله

شلثبهتميلأدائلنئذسكالاكاهاظعانملىاتطرت

عليصئماكبهوستشبمغرتملقلبكاوالعبنانفاسبلتما

ومعانبهأسارحواثلهاواتحلالفراقلحلوامتىب

ومغأللبهأسارمحاواطلولنلفراقفدلحندالفاله

لمحقوالانتهيتاالشادظاافىمضميتللييهفلااشاطسناملكنقا

أناكذبهاكااحتخهامالقحلضشباقميةفد

اربهاعدؤيأرضوثزاىأحيشالعنلتنحازمانا

بلغشنولهحنىالظثادكهازلشنااتهنبااكوالرمتخامجنياناولتفا

نيلهاقلبأمتمبهيعالكحاعلىرحسواحبملىرحتعنناا

لرفيهمجررهالرمتؤفريرواعلذلمفاوهنبأألشكلمااتمنقاشماكلقتالتلنيالحسنااافا
قولهلىنتهيشااتاليومشانافداأمي

سالبهالرعأونضىلئاوجسخهاأوبداهيةالقيلالجعتلثانا

شاربهتعللوههحهقرخبموشطئخذأسيلمنفيالذ

ئمكشىفضلبهرافررضىاكسووراشانفعلوجهـاالففالشالحناجماسدقفدد

مطفنعانباطوبال14وجلسهـيضفامشمىثاعنهماسناماشهـذيهنشاناففرالطت

كعامفىبمكذبتهأدلكاآكوالكذبشوامقياالحديثهمامنجمعامكهـهشعنيالوإير

ثمضهابعاآملفالفعادتاعطتنيهالوهنكلقالفانموهذنكلنمافأليهدتاومتفاجفطبب

أطعالكلفانشدقمفناعلىنصرفناواائلبهدصيهعغدها

لقطرلمنهالمجرعاثناوالنالىنباعلىلتىيااللمىأثا

كدربفيةميالثذاتبهزبزثبقاننكعنيولشا

تهلعهدبفواآضاكننمرفناامافىكطموانكنصبهربدااهبرقوقالمباشكلينال

أشعدبولهلطاوشأحسنصبرامنهـمابفوالمارابشأش

بهاهبودفبىزائبلبهصوجأللبباعمنلواهبتناا

جهاعأضىنمامنوااهينانتذلفماهوى



ءاخبيةنجشضرأراهية

صمشاالخقتلخيهالفيعئىاللمسقسأوشوزشعرموستولهافوحمااألبواممنشز

شومنمقهلهاوانغزا

نجميصالنوازيهنالهالرذاهـنئعيالتبعبن

ظبيشكيصاادرأابطنامقفضألهمأشتاماذابطيثا

سكلتةهيتط

عنزلعلىطشعبرقىكالقيمحطاأميراكلخأبىهاخهازطبمحسوجمالكفنصا

لشعورلمامبهعلثيايالشاالمعزاشأهورهموحسنايسقشيرأليهيالنبضانكلمتأاأبياجموعق
وهوياتمفاهاعزناعليهبااتمارهلرتته

كأباأنالهةاالوأجملناعصراللعبلمنترحنافى

رالجيوباالبنامحميتقفانعبلميةابهنهنلعلى

يدنهالنحيباوالتلقاشيرياعتيبهأبىييالن

السوعاهيوباشالحربعانهعلتاذاضردبإالليدكت

فليهشاص

بتذويريااص6نةاثاممؤشا1وتهىكاكواشثطبيرنصجلبرابنا

ههيةيندتعلشاوداخليدظوجيةامىريضديشسنوالقبشالمدلرساالنكليزبقا

عريننوفىيدواالبراشغابهيابياوولحساسوافياواوالجزاتلرتصعمايميزالةوا

الماباخاذكنيواوجبلفاللركالصيئملأفنتجسيمافاول37ةفبرالثانى

يةاالطقاامنهظنىكرراوقرينها

حتمبكتلالطبفحيعذكربنلتجنسهالكبكاضأليفضعرعت81كالسهخالو

باميعياشواالمناانسااتبهشهاكنبنوهوجهمشاهيرالنسلهزامعركالحسنا

لمتكعصرفشباتالميروكااهذظشالجاكرأنىأطنتالفرنجيققمداميمىاقيانساعلى

لممجحاإنعرلدالقيلشتىامالحلىاشقصنصماسبيألاذبثستغالايمتهلملىعز

رثاشتهوشئالهايضنعنمالعناالؤلهنمكلىأصهالضميخاوربوافالجوللنساواالدب
يغتذبهنمئلينفيهانحاللتائةلتىكاقاهزآالمدرستالسيوفيقمواصةمبهامؤيشناتب

سابقاكماباثيالخديمعيلمثمالرمفتيمهةفنداثميرثبثماجمهضأةألبانسعارفها
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ءلغرهاكاشاشفبويدقاالئهردانثرجبللىمقدمتمالقبواماحمانمفاظفشكليهلن
ثرلتهابأهطبع978شةيهأيرانحزالصسانالالمكلرالميرقمنزاصنعاوعدشبا

فىؤعشوفددلنهبرامانساابعضمااوانالماميمبتممالمقدمضقىجياتاالللكتابمنا

لنةاقالتدنالىألكبرااجمنالبمعلسالخدبهكاالجنابجقكلبرأشسفرالرشالبلدااكنيرش
فعامنضأضادببنغرلحرادشانمافاثملحيدومناجمكاعنفلناالقماكمباىأوقصا

ووصدرهااليامامضضتصبرعلىلففانالمضطرتلكتبماحضرتحلنزبيهناافلعوالنعالمعداا

رقيةلئلبالدااسفاالومىبهاثبضائخاانللزحكمتمنناصا

االياكمعمابرصتصثلزمناصينلىاكتالمجاافضتباخبرهذالتىثسبالمجوالمبباعاوهذما

بنهاأومشقربعدأناهـمينيساشتيلشثامنهاالشيناآممباحالفاهافكمالمؤلغنعتىا
لثرابرمودفاشممدةانكسقحتيكالامثروعهاباكم

وصفطكنهافيجماظللقننبقصيدتمننمفلأفندالياوفدزالهاحضرقالشلهاالديبا

الففبله

ضلبهاأجلأوركاومزيخصأللتقوىكوبهىاااعهت
نبابهاباطنهاكهنياضوجمالهاأشعنهانوب

يبهابطلىمعاؤهاوبتفلبهاتوبههاعقاوردش

النونحرف

للعوصضافناقبنثئنا

بىانوجقكللكلبيوبهشجناسانجكلىضمفمبهتصحئلحرشبئثعلبنباانجكلفريميلوعروابن

ليهافكتبافصقفبلهلدكااطشاؤجمندصلعاصأشعيدبنساجمبهنصببهـفواعفان

ايمامابعدفانابهااالفكتبونجسبهالىتعنبمفاكتبماأنفزؤجتاطظمقدبلغىابعدأ

أختهزثرنجيهامديدضكتبانكفتلهاميضاغاامسميوبهاياابنفصتعالوانجتاننسبه

باكنعشإلهاؤجهايرأنبنحنبااعكاشفاملىبنتطبافلالىدافبعئمعصي

رعلىهافدنامفريشعلىإنجيفانئتقدهينأصهاللهاقاليهاحملهااأالثدظاخالفصشعرالفراا

ظاأصابممطرحمبموشرصئربالمامحتىوتطنتكحلىخصتينعىظىفالطيبهنكا

نضلنئدتشاهلهافاوحزفشلفرالغربةحملتكرضا

اضمالمدينقأاصبهاشإطهياضبتردألت

علمنقبااتثريمكزعزممبهمعتنافطعرصفاا



لطنبااءاخاايغىيلواخضبهطححنقايهشأبنا

فبدانؤلشقاصانجلسشكلينىصنعالحياسييااماسريرمووصغىتعلكلكاكلمتظاتد

تقوىأنماافقالؤعشتاعمماتخبندوفانصلىماتركأمنكالجهوكفصةلضابنقايافقاللععا
وامالملعلسادفاايهنابعولتهنأصبنساشمننالملعاائاماذكرتممئلتلبنقااأنومأصاهـالىا

بلينكونلكاببئاسوقأتسعثحنبانااتجحثكاشيكاأفوأنمواذتموصاأنسااقو

ثمفصحتهذردامحنكطراااقالتماهابالبركةرأسهاودسحنبليئفقامتبلسمشادطااقو
إليكشذاكفقااناركلهاحلىتالثمدرعفزعتهقىااافالثمفطرصتهنهاهمكاطرحىلهاقا

كندهنساأصظىنشمنرمافنااطل

عدبئخالوقدضاايارفاشعهـتلمحاكانقالكنمشمع7لهعبيبةلجراعمروأاأبطعنوىور

صولماالرومعهمنبالاطعابأالخوخقوهنقدبشالاخاصباذاواصعهامويلةءأبثرونا
يافصتثعرهافقاللضابنابهةنانثصتوععحياحهميهوجلشكللوفغرميبنفصىا

تتمتهفااسييمباااأهوممطرجلحرمقثعركمنأعظمعلىغولهمرصخنمكدركضان

ئلهنااقاكانوشولمافتليمقتليموخرجوثمأصابعهامنإصبعبنفقطعاصل

مصرالنيحاممنيبئالفقتيلىبعدثالنياالينمخيراننا

عروأبهعنافضولغيبتوقدقرابتىوتبحىيمومالى

صورقماكتبتبنيروهنهانامععكابعثجميصوألمجسفيايعبنوععالىفاكتبشنائ

السالمالكلوعليكمأنماآمااذكركهباانأمابعدفاألمجسضوييبنالىقافصالناثيقبنشامن
صضهباقموأذصمئذ3أنيهليكمهـأسبهؤعالعدكفرونصراوألقدبهمناللاوهداكمن

افاصطوابياقتتلمؤمننهاامننطائفتانوافانمقاللتثطيهمصرعوبعزهقاتلمخليفتماوحق
ابمنوعليهبقشأجمالمؤخينالهأمالىماتنىحتىتبنىلنىاتممسفقاماحداهماعلىبغشافان

ياالسالملغلعملنصزأنتهيرجواياكامصمعلىبقأليصااأنىثمواليةايعقاحقلمكليكم

تواالضالنياالفصبفأعطامناانماذاعظشرصولواالتموعذبالفموأكأجاساىوحن

ارهلمدينقحصروماأهلنالتحلياقفىبريمحتىكنشهاهدقأعسفىالخبرعليهمأقص

مجضرونلملامنعؤعليستىرواقدثئهحههبهنعبسبهأبراعلىقيامماوخهاربيامميحرصنه

لمجبهرحدبنلىأمصمحمرقدأصندواوأهلليلهسخسيننككثهـوراالفكفيقويشله

يامروااجمؤلمخنينأجمرامعيقاتللمصتوالمدأهلمنيينلحضرامعكلىوممنياصروعاري
نجةصئفعئطوهـسعديبمروهنبلعةصابخظلمحاملقلعالىهاطمتبلىكأكابالعد



أوألهيلبمفىنلاأشدانوالذينكاسيتلكهاصماشههودكىوأللميزببيينقوأنباط

يزدههؤفىنمليهماهافردنبليمعلهميرثواانهموأعلىفهاهملجارةواالنبلانواصئم

صالمإننىلبمنقاالأنالثخفرمنأصقالبابياالرنجلغايزااالعوءلبراايقتالعلى

فبمساعقوأطةنجلسنطلتيلطبامبحقلمالفاخجالىباياسااأمامذددياأناسايريدو
عامغاعيثىفرقرمنوقدكنرالاضسللفديعساداأرمحاضدناحيترما9يممنمظفلقوا

بيوأخذعليهمالزفكلميملقومامالبشررعافوثبحليهأنتموالالبماالدرعموفاللسالعغلبا

جماونحرافكللئئتضررهومينافمأنمالدهعهداعليكمسنفانالىننباوفةلمميناظق

حييتموذبهرحأخذولببهفااصمقعهبقدامحليادخالوفععمتىافمبهنلسالحافيفمع

لعناتنالشرهعدوطعنومفىباتشفرثالسهرأكمففربهدشليفائعبداأناللقبفقالباودعى

بمحياةأثخنومووتيليشقمتاكغافىسعتفرنجنالطفهايناببهقدموضربومث

طؤنلوطاعلبانتوالضفضهالمكليعقفأطشثيقبرتتونافأهبراغليذرأسهيريدوخقطعوهم
وفدأرسلتشهفراوعلىبينفىتصكليهرحمقاففتلىهأعظملمفمنبناأميروصمةثيانجايخاشوعراشدب

صلزقمحاهنأكنأنتماخنمفالطرمنهايلمفتحنمممزصنملاتهـلقنصاالموعلحببنوليكما

وصرعهألقنلهمنعكاشولعنكلىلتحمفاعبابولمألحيموونقنصواليهاملمسنافلنات
ايقتانسامعىااليطؤاأنثاارجللمأرلحلفلصماهنهموشفىلمنلةفىورااظجمامصارحالا

قعقمفينلمججهاوارسالةمافكهـشهذحهموارأوتذهبأقتلته

لمرىالنشضفمناجية

وااللقنالصحرضونهكياو2اؤاحنرونجللىلعراتشماعرمنضمفمكنتبنرمأخشهى

حمافوباهباردبخسابمىلمرقرحينكولمذاهرخيهاايتهاأضعارفا

صصعاعلىهرأرىالأنعللمهـفةتاالج

مجدوعمجنظلالفؤادعلقجنبهالوممرعسيدأجلمن
تحفبمأبفااوفا

مفاكالفارجاوجاولملحدعومنأجابهالمنالجداعتهر

صمااتعاورماصابمنامجملىنصريرحوااعثي

احمافقدكيعطالكنيراوريهالمناياااللتهيكنالن

ابخةوبمفينادلناالنالالمائةهايال
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مومةافىتغوضعااللذاذاالخصمافعوالى

بنميطكةثعفصلبئقينبلسان

الحكخةلتدافعوافببعدالمحاالجهم

لغزالطيةاشهون

ارائقححرهابماالنقطشنااالكانساعالعصسكلىيدتفاقحرفراسهراعههرقييسحهكلئليا

عاةلاالصفيسصبهتمعلمومجلمىاالفاضليؤخمسماالليانادلمارقااوجههالؤاثعناصهـالما
األصفازنجرناولمحناوأسئاولعرحافظقالشعاصنقالمحاضرةالمسامرةنشلطيفةو

نطبماللروصفهانجنقالمسهجمالجافاهاهسنصاظلمثثةاأهلمنوهىلهالظمئ

يروكلماونىرائغهوحشنفائقيخدعجاكبفرلياالوالمعرفةالشعرلهالوقوحفظلحواافا
ةتجاللمرسلتهانياكرحياوهيااومذبمفراساكأولىعيدأبوبهر

وصديقعاشقصنخلأفطاليامئ

منزثايطريقالكاخليتأالك
تهفأط

دصطبيبغيروهلاكمةأبابرمحالمنعنهحلت
طحبالمجبهراألهليقفحبيبفاكامنكمانكلى

ىلخزايخهاقالولما

يابلوكنالعالنيبونحةمالحسنعنشهونعهوعلى

الواقياقلستهرقصداوشكيرهااركدشهونقوا
قالث

يمدعايهرمنحقاكشماقاتان

المحزومصيلةفىنئأقبعوصرت
ومكلالىيعزىاذهىنصلرذلم

فقالتئقيطخسعالمعكأمنلنفالمعاعلىايابعضوفال

الضربطمىأشيصالتمنيهلهرأوفكلشقيقالر7د

لشربالمطارشواخاقالمحلبمىفانماهنياصلهافققه

ءفراجبتينيلضاوريحلمارفيثاراونىيرآببكرفقالشالكلضفزمابهاضعهاوقد
نمااولسامعينأهـايخفأناظراهـاناانيخفقاالاهاناظراالشرأنلتيياالهـاابنىيابتزأهـسنت
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معهشوقدالمحاناالميآالدانجقزالكرمنافاعليامانعنرنمكئلمنكلماظرينارردالبي
وقاالألبياالياروزيراصعفغالونيابنهلللاهنكنباالوهؤدشؤفاإلبهقفارمه

يالنتيعلهاوأبؤللثيابامنبثايديئالبفأمالحداجهاعنكرضللزامدكاأضرباعنها

وىطببمافزيخاصفقاأبربكالكندعلبهافدنيعىالوكهافزأيبمراعلىقرأ
وهونلتشبأفقاجدلفكرفاوالوأطافالحنملهتجاتيمرهنوكنت

لتهيميهنهاللغمناأززنهمنلبدربطلع1جاللتنعشاضاخد

شعرهالمئ

نايحدمنهاليأحيسنوماأحيسنهاطالبالىادزته

أحدننظرالىفلمللرفببعينوكنتماضرلفبهافمدغنملت

هنجنعيمظريفجمدبةحطني

هوهملمحاكنباشديداسيدهاشغوكواطهبامراشجالناهرأديبقظربففكت

نهاأصمماللجلاللبهلكلمكللبمفقاسضلأنلشكلينأخنومعطلجانجرطتاربنافلوالس
االتبقأعمظارآهايةلصبالجاءجامنعليهوأرسللقجضبافاصالسببفاليمنوحىعيهنهاا

عقألهـاظلقهالظابالوجالمالعجدالىليلهامنالاالىصهاهافوبأعياظنيفةكراال

يةبالجاراالنجالكلىحتاأفأراالحياةبههامآضمتنغصقافادمثقلىوأخذطالوجمالثبهـا

حنهانمشافصمانالنفأشنندسىحهارأشبألمؤمنينلميهارأىلمحرقعقانفوقعيمكئفلم
بوالجاريةاحضرانمرظاظاماكالودضندغنبالغصقافالقرأيفعلأنمابمثابنمعل

رخشتبسفهلغىلهـاهاجماشئنفماوظلع

غرسرمتحالدنيااوصلناياالالنفملمدكننحسب

أسيرفاؤالقحزينءغزيرةبننضىعلىسأب

وسرورغبطةدبأنملوىايظهرأنقبلكاوكأبم
بطهورمفلوبةسياابطضءلنااشولفمغابفبر

جنولغللهاقادسمفغنشنزشاثا

فبراصاطعفىىناحتىكيلثيلىأيقمليتععان

الثغرعاينابارفاجمننجودديشونارةباطعلبناخبهود

ماشررعندذالثلباويعمةمصذاكقدفضىإلصفليت

ىأهانكفلفسشبهاوجدبذلتهاحيانهونإلتوو
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ونفيلمالمكقصاأفانممليهئفغن

صبرأعزلنالفاياساالسئلىلفصلعغاانضعرضشك

سيفالقبرعنأصعدفالشئناثيساوأمعهناذابان
يةحشطرفأخأظنمممأعلىلملذلمدلمجلعبدافقالاذشلقانفسحئلقىقاكفاالكنت

قحلسعفيربعذهـظرتابيشوكاعليهاقواصدوقأورنتعطهاألإلغوهاخذعيرفيهاوأ

تقولكوهىفلوااهنبشيهانجذ

موتبالعفخيرفياشهـكذبخاشقافن

هالحفرفناتتنفسهالوألقت

لبأبخطابنعلىبنلحببنابنالحسنرريزبنلحنبنتماليدخفيسةا

أمدلفلمالشلولديخالبافزاعدبهناصادقخعرافيقميجهاالولدفئأمهطافيصانفاياررمر

علىرهدادلصالعاوكففغيسصنيسةتحلهبهزيدفووجشبالحمنشدهباوبعواكثو

فقيللنهماراوعيامليلأقيملكرتديمكانتكغرقااجمةنالثينجتخهاايدعليمفيقالالحشنعاا

آنلتفظاافاشوشراالاقبقاليغطعهااوأبنضىاؤقمالتكيبنفسكأالقىفقيناها

زارهاتصكنهارضىفىلنااالماوذكأشاحدةؤاكةأشلبالنالصثاناالاوتفسير

موتبعلتحنهااناتشركهوعبداشبنبتصبداالنداداالهـابطاسوقاماوال

نمؤتقغتلتارضىالفىاماماعلىصنيناضهاعنوقلسينبعبارفىثاااالمما

ضهااويقالمرلمجاعدربانجطولمعراتمتراالوتيجغلثتينسفاشومانصهررمضا

حزبهائنتهتوقدالحااجتعنحتضرتضانواخهالماخيموشوقأشفيممائةافرشقبرهاهذ

ترالىقوماصنغهاخقمارحمةمملىلكةتلكلماشاالالرصقساكنالمنقلتعالىتوا

3جعفرسمق31وجهانادخلتصصرمعأابهشلكتهصصكاقاللىحخالهكشسببالرحمة

يتعليهاللخليهاوءممرصضرالىاالفىالمقاكوثشطابهاستفزاكالماادلحنأبهالمعكيل

يهطاأدخلتجنرتهالشاماالوفىممشولماكاشباقاالوهيالىصكتقادعظيمافيهافيالمزكن

رماكايمشداوعا

لميمغودقشماهافأقاعندهمابفاصنلمصرينانالمالمدلمحااحملهازوجهاعلىولماماتتحز

نالاالمعروشبها

ىيخمسنهفيتالمكلهاصلسيدقنفيسترضىااسءامعافهاالفىكبهحمالصبانايالثيو
لمحممركتافىلمناردالولمألتممااكلهـخلزهدالعبادقواافىومائقونثأقبالمديخةوأربعين
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ئهزلناابههاوكينةلدقماعهابنتتبممركشولمافدمترمضاجهافىثاصلىوراياحن

صفةوهىررماتتوالعاماظاعىببناشامااقبرانفيقايةالهرقعاراللعليهاالتام

شهذاالانخاأئطاأناأشأيغااتثتعالىاسنقأسألنالئينبهبامدمنؤاشوالفطرفقاامافار

ودفنتتطعندربهملسالملماهالقيالنعلدالىاظاوصاتالنعمرفرأنصونماليهون
المشهوراالناحدفخيا

الجسةوفىجمةئالثيناجتصيدخفيسقادمعرأااسلبقدوبالمزاالشانكأكللضالوقايا

عهامصرلمحرمضانزوءوأنتهيمابهنزارنفبرانرلميلببشالمقدلىازوبهاجهخمعالخبرة

دجاهووللنسابارصالاتاقاهاعظبممصرأعصلىااواشدانوعومائةشوتظوسنة

مناولجصاصبهناتهعبداديهطبهاالربكلصروهواتجاوالعندبهبيرشأاؤيشلعرامن

دمكخهاحوالنمالخبركساناآلفاقانمعناايهايأشامشهورالصفافامكلنفوشواهـلىاابأ

أمهاعندهاوذهثقىكتهايضمنةلنتاحمهودانلىوصببتطكمافيلسرىميرمصرالهاههنلمدا

هاوجماعضنابنشوأباوعنلذالستعكنهاانىلملسايداعىلتسثمفامرافقذطمادا

فلحكلاصدزالرحهاوكزاالسصراأحدقىاببقكضولماشانفرألعيننحهاعدرهميلغانلجا

بهألسرىاايهاأبتفركجاالاممرنلذوسارهاأهلعلىخقزلجابالدالىالرصيلبابيفطلبشا

لجحااهتقدضاكفىرلمجوةعبارنشلونحأتضعفضوقداصاتحاقهامقغقاالااهاوسأكمعا
أشقدوهبتهاالفأشهداطهاسباااسعقبحربالمكلشفاشددالالهـمحأماضقاالهافقالاعثيا

باوأبوعكلىعفاأليأنبهونمزركطععهمصةةاوالجوعصاواأنحتقبلبهامشوأسأل

يتاالرنعادبوواابونجعلشلهمتوالكمئنخدأ

وغيرهميااوالخافاحوالعانححينكثرالالماققخاوياةنحاطلثزيافىضتجل3وقدى

الغانغيةمحنارفىايهمناالكراوأييقيلسالخيازدإرنيقوالكضاطانوقبل

اماأالمههمانجقسنليئهـاالسالحيدرةاثممالعشصةمحواخةالبررةاللةشالمطي

اللهرنخدمجناممبرىوساللةارهراماطمةءاالعايكايسالمخدهـملأانياسيالحسن

ولجبننوببنبماكلتاللهمشيكقوالليفوفصوحئمرناوأجكجدكوعنبئءوتعادتبارك

ربالعالمينياواالضتاحهاغنافىوافضانفراجقىلبناافهمنانامنلاتالمعرابمي
مندهاندحهايقوفىالوكلبعض

شوالمحدالبيتوباجمحمدشمؤمنيارسا

سمادلوتافشتامنامنقدكاشاكنقنج

بخهـاأيفولالنبخمو
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نارتجهأنههاموظنالدورافىءرمماايابئ

بآخرسطرخهماكمعاثافطصنثأوالى

فاشالجابكنهمالمنيفتبرعبهغامهااالنرحكهانرتبىولةاأرباببصدوفاتههاصارتو

شرباطاأوسأتسحربنكفأبسالداديصياأالملثلسلطانوأيإلقايعنيلقدالواالمنن
يرلليفتأالهئرلمانجطبخنيدبنااعبامغباتأهيفالووناالصرعدبنلملذارهاوامج

لناعرلسلطاشااصوسبهائقأعياحدممنةباالصمروفلمعركاامبااأحمدباسأولمؤشينا

صكلليشبهقىرأهناكفنفدنغيمماادبالمثدفنشأ

فىباركابادالميركعماتارلجبرشاالكاقانفيةيىمنهداححللتىلنوادالوما

فيئكبيرهاسطةبىننفيااكديئفلىاخاوأجومائةبنالثانمشسنخططه
فكفرالوأقنفبسةاميباالؤمرىلنصااأسرممحقنالدعةنجاأزعومغبرااعتروأظهروا

احكفراكسزماطلعامن3وسيناليهالذكروالساعوتغعوالنىااليلالعرلذمجه

وكمرفهمالوأعطاهمعختهمئلقفارؤإلهالمنامافرأصدلعنزاذخمنوشعهموسبمفزصهم

تاويلنلرافاقرتكرشفيمايىإدالمخهدالالعترفذهواجهاعهمادمصروكنرءيهرمنن

رشهمشنعناهاقاثلومنانمرةفولقانوالمتامعندوحدرهأصجوااضقائلاشاميخنا

وحطاهرقأبرزهالنالتاهبعدهلىثمالقبركألمهاصختخاثكللهاثاشاأرايسيدةيتولمن

نلدلنداتاصعيالدابهعءواخاسلبهاتلوبااكأفلتارهـااتوالمنيجعلومجانبه

يوزالقلباماالنأااالوعزفالهدبالنذوسحاتخلكلؤارجاالونامزيارخهاوأمنوأقبلوا
لتيوفاالاالئوكذمحفجباقخاطبرمننصيمررفألكراوردالااالتثرلمجاواللصوا

لىملنيرلمنأفاملماواكااالمسشالخبرعنداوزدماعيااوضمهفتتنواواألهبيةتحاالطوا

لجضلطفاعبدخالىاارصتخدالميرئدااصلديحهافأدزلعلىحمنزدوروانذامنقامهفدر

الليالطبوالواماوسجمرهامنزوا4بغدلسيئاضننليترلنهاهروحراصباليهضومنماط

كنبروعندهلمجلىدااومحدحمهالحالةاتلشاالمرعابيشفالافىخدحتىالانلغعيراوالجم

اوطبهوهاهاظاذمجبنبهاودأوكىطشؤحهللبركسلراالىبالظلهاأعجهاشلءاالهصا

لهـيفيمرلاالتيسهذاالشيكلميريقولرأيأيغمخهاوصهـاكفأكوالغدااجوهاخاخص

هؤظلباااءأكهاوصرفالوشويعنحكونفامشتوعرافالسلموونفيىاليانمطيب

وصنهاالميرثمفيذكاحمكندافئفبهتمنصورييرأشأفممنالميرأفىرئالئياررا
الناشووممبناوالداايةيدمىكبموبينكهبهامتموأشيذزجلداعشواوأمس
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مةنجهسوتهالناشعبدلناعامللالثيبيابقواالرقوشناللمذكواصوراعلحدأوصألسا

حالوىالا

عزمناشئتفنظفرنصسةاتاطيةتهارسولينت

منكزعأناحبااطلألجهااخبرفااهاصجورثمن
بالعنزمنهاورممفحبهابصلأنرادأنجسالشيااكلبأس

أحلهانحزىمنرلتاىوأدذقلبهقنؤرامنفعاحلها

ببغرليلاثنمش

انسامنورثشافاصنسالمنببوأتهئحكرعان3681للنسابهلمبطابدسيبغرنمؤولمت

عىلعاباشاتهاوأرمححهايبزلجانبااللمرحبدتههاظكتنترضافيقموصفاخالالهنياطيبا

انةاودأىفالثلقوصانماصفلزنقبالفدوقواالمناقمباطفتهكنناطابلىمدارسأحصن

طبأصافرعاحثوقاشعبتأصفرعلمطبيبوثكاصتاتدراالخالقلترافالوتواوا

لقمذةالممكندرمديخقاوسضايلياسكيهئهريادعزتحيهوقترنتينالمجابعثوقاالولمابلضا

وحبالعسنيقوعغاطوصبالذكاخهااصعارفهاوسدضتهرتبوااقاهزمصراادسمىانم

منماككلبهمعدقاسالكثيرةالملمحتاجينالالالملعلىشاقدلمهابمؤنجلاالنسانبة

لمعينةاشنىسرادعنتطفقهـاتحواالأكالقتحادفىا

كلنمهدهؤلفهلسددقوالالصائبواارأىاهاواتدبيروأشغاخعهازوتيزوكانف
جهالأخذنحخريةصثحؤكيتبهحينضرئفتمالطاامحندفسأشلهرأتوقاهرةشاساولما

فيلمساعدقالفلسالموالصكتجمعفاتامبهعيقمنلالطائفقكللىاهنه

طيتفتضثىكرتاابالمذضيعهارنلتذمبعضكرامهماوتايقولطااطلجقالمحرركض

أضارتحرحهاكصأوافادالافيقحقكلاالطاكئرشانتوروكاالاقدقاهابكلبيهاكايغهماا

حهضشواوثمفتصنيحعكبماالنحىأفايعتمثابمطاخهايقاصد

دثشأنوتحمآلكشلتلمرأةكرذاافاظوامنإلتربرسواكصجمهمصمعتجعتانتوكا

إلتنبلسنجهنورلمجوسالاقدنضوراكفاعالاعنفضيصيدوبأسعلهناخوخهنيهئااتعيميم

النالاوعقاكبزاالرأنوتؤهاشأخاشفحاشايالاررفضاا

هاصعنندفتنفعىخظمديلايألطوبهنألخنفاشاهـهؤمانشولما

عالئاسنتوفيمأسوفاعاكامنانحريعانالمنيقوهىختطفتهااولكن

اللؤار
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صمةبنأعنطتفار

أتنشامنطتهنوأفخاقاوجهاوأبهلضزماحمهاناأحسنكانتشىلمجااعقالداجيقبنابن

االعرفالنمرزجهاؤجفئثميهرمضندقؤهامسموعقالكلمقتامقباالوابومعرفةأدلمجفائد

النافرصنيشبهدارمسبئللعبداكأجكجهابمانهعشخطبههدواإرثحببزقلالمنمهورركاعنها

أشتنحدىاالأفعلالهاالفتاجملىاهذاشجنىؤأشزايهافارسلشابنوليهاوهماالغرزر

رمرابنلماكجدنالؤبأأنافوافىاأرسفالمنهاظاقىثقففعلتأنرؤجئبهبمنلففدرضيتبا

لنوارقدولتىاأنقدعينمةكلثمحكليهوأثنىمداللهءىافرزااوشعمجامدبفىاجخظا

دتوأرانلذرشمنفتعاطاسهرحمرامافياتةمحنغسىجحغاؤشتدزاثهوأهاأمي

حمهداهابفسحتىلغرردزيديالقوهاأنمئااأهلأمحياهاربيرصينابنتهاعالىالثخوص

لهيلعلعرافزواجدااالأمذوربيرنجازثموافرأتاااهاوأيئحدأنلئهوداهاياحموأاصمهودا
برحملهمجرفأناوأمبإهميتالونالعبدبنعدىفيشنففوأقتاياالحكملهبهدسولمفةإلخال

دوحظستهضأفرزداذغعاللوهاءلمجملنهاقرابقثأتحثشكلليمبينهمبهاويالنتخعهم

وقالرلنواابنفققورخعنوأالبلاضنعدواوأوقرنؤامزاأهلمن

انوارلفاخإنئأمأءنجوعدىيقولأنووال

دحاالتقمكالقوافعىناليابئيهمأ

أيضاوقالنيه

عقولهاخفافأحالميوماالىلنواروسافهااأردىلغدسرى

ليلهاقافيعقتبعلىسبرفأمضلاأمطاعشبنىأ

جالرظواجفىاقلهابهفكمارلفىالنووقدسضطضمنى

يستليلهاالترىأسدالىكساعحخببزوجىأسىأاصوانا

طولهافيماايمخعألدوبسحلةسودبسالةاجاأدونوس

اهالمحجاثواأوحابتأويلى1لهنشلمؤأميراوان

قيلهارةلجاايوةمواهكهايرفاربابناالفدوبهها
صرداعتنؤاليهاحياهابرومةفخساالقوامطرلوما

ربيرفالاشاادجمنضوكارالفزابهنزبابنخنظورولةفاتجدلمسمخمكةقدركهاوقدفاد

كافكنوواسفالبلرملهـشنئدوبنعبداللهبئعلىوشلهافاااصرأبيمةافىالفرزدقد
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الموؤقباالمههإنأمسيشفدنزلبزتطبتى
عروقامالحينشاوبرشدىالحصوطىصومنممارةبأب

تيتىلبعوااظليفةوهاممالغرارئلحثابيا
فاأليضا

يثائورشأنارمبهرفتحذىفىالحمزهياث
ورنفلحرأبإينأتوأتكوشاهاأنبشتراحرىفأفئ
ظيرالسالكدالمحطلبعاصنين3لمديفنعبواستىااطببن

رماالىكاالرأيهقلبتمكنرخوذاجاماألظاهرصاشفاعقمقبللمجلأبهملىاشفعههنم
ألثنحذقضرنرافغال

نارنجزبابنحنظووشفشفلكتهمتقبلفلمأمابنؤ
العرلبأتيكالنحالشفبمنلاديأتيمؤتزالنىحنصااليى

ادبالالىشنخصبرتهواأبحاتبمنايمفال4وأقلجمانضمضفرقمترفقاللضواربرفدعابانجافالشاصك
لوقدإمفقااحكؤغبفزالكوهوفيكفيائمااهافقالقنهماحديدواففالثارؤفيغضلداا

11ينإالفرقرووااكأبصداشالوقازدلفرباارصنيفدرذلموكمنمدءبهااذفصات
اكدايمكاثااحاوتمطهنباعقجموانتىخأصبضبهفدغراالأنافىأفرزثىفتاال

منعلىوأقبلمجدمنزدقلفرافأقيمأصلعهباليةالئاأنواهاهلفقاقلجابيرحدرا
لمجبهاحرحقافافاستبوئفوخيخنةاكالسلواقبلابتاعلىواويمممؤبكأانلحضر

ااقهااشابكضرعدزدقالفرعحتمثمحهاأرصقفاحلنهالمنأينهكأحدظيهقضممانتا
قالثملمويعيرنابابرربأبنشاأفقاللفرزدافالحقبلغيشلنعثزت

غجمدؤعبهااالرصقفانأولتغضىحضيقريمققان
حبومذلطمالسهاشصخبهوامحداهم

واالرومطبتالىصيمطصخلهشمقماؤةالو

هيملريشاأخيذوغيركميهموطابدلاكزبه

يماوعذبهكونتهغدرتممنلملنفهالعن
لسغالضعيصوفافمثاأناقعنالئهاد

اموموايرمحكهاااكألتدنساصفاةىو

لمشالعفيناليفاياارالىقرااطاافيأ
اكنضشدايقهالرالمرزاللوماللصالقفرأكنمسعرضجفىاربيرفئرهحرابهتاكهذالمغ
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امحبوإدفافنجزسمعليكفقييدممايفعلاليرفتركهممىننفذأنالبدوفاليدفاصكل
آثشديئأربعةتهاقالاعدللهكمقمتمنتماعليهوقصليهبثالننصانجاربيرابمابطالمصنا

ثضزدقفرافقالافيلنفقةبهاوبأألفاه

المحسمبلتتمشحبولكبندوشنعالهممابالادممدمنلبئ
لىالالرفعالاويفلسإلهيووتالمعريرلمحعنا

متاكضاشفنالغرزدحرجناونحنفظاالاومايامعسلهااللماعقالربريااداهبذاو

هاانديقولواخايانحنو

طرااطالفرسكترعدثوقالثالبنهلى

يرتالمحبرلبصرقغالىانجاعبها

ضقزتالصآستهرحنلورضبتيافرزلمحقاعرسأورتلم

زدتحجبالألفراافقا

ستهاالستقرتاابرجماعتباةمسوالنحتهابوأمك

فهافقالنجكالكمذثلمحبىجهانضمبأشاؤحجزنىدلضاضهالماكرهشاوقيلى

يئماصمدللوآتمالشلكمافاهنثمعابكأ

كالصمقبساليومطلالمأبوكموكشسيامعابق

غيلانضتلنكابيتنهذيخازدلقاتوااثعروقاااذفبغهم

لممونكدىفىودوبلألزماناطو4ومكنخمىنفرنحموممبؤمصهاخاصمئمااؤرراوكانا

فىفئودمحقككوخمنمصهحقؤطزاغلكاتعأتكوولتمانغضينهكنشوكاعرا

ااالالأفمياعليهاؤجنتزاوتخبشالتثشثموليااصلشتصىضفرذ

فىالاوعلويودروايأشاكلىفبيععبويربهتهـفانجافاصلرابنىنجه

شرزوراالعاشفبئأزدبفصيامنلتسىجتهابالهداؤتزرهلفوافمطاش

بهفحبادالحرثنجاتلمكرحيهخساتهـواايفنجيمتر

يرتمادكاغرباثلأبواممهبعدمالنعامةقاثاافىاأبوها
حدادوخهاصاالفىاالزدمنواشثناالكزنأنا

بادررهطاحانيضادومحلهاافوعقلحىاوايك

بالنصفبعدبعادوقدرضيتؤأجمصالنومئلبهعدلت

سنبرحتفارفموالالأتهاوأخذعيهاطالادأجاصهاىونستعطفبهزفقلفرزدربالنهااترلولم

طسناينسهأنكليهوأخذلتبؤالماكنتاالماغنععشوالغيرمبحلبرؤوالتتزمنزله
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ررجماللنووصشماويفأضوراألمجضففبةوسععاصاحهالنلدواقهافطالعلىللبمرى
ففاللبصاطسناأؤاوابهيعافارهمبراأنزدقلغرارنحعوفامنلسبانضكصرةكزاي

البفرزوناالانمرفواافافالشهدفدسناالفقالنالرطالقاشاكشهدأازتحياباسعبدالفرله
لبصرىاطسنرزالشيعنىأشحهدأتدرممطمروريترفرقنأالظنفىااثافقاالاللتقدذضفقل

ولويةوهـضباالجمارورجمنلئرجشااتوا

رنمطلفةغدشمىنممشندامقايكسثآلما

ياراظالفددكلىلكنوقلبىشدسلكأنىو

لضرإرأخرحماحبندمكاخرجتهـنهاجنتىوروكا

اراألايضنأمبععينسيهداكماقثكت
فقالذزدشفراخبرلبفصصفأاصاعلهايصأنرتمقبلزثقفهروصشالنواشاالوف

وسبقهماالبصرىسنطثاطوأخرجودؤؤتكذلئوقددأجرصهافكلانكنشوفاحهالقبلناال

وشخررءشتنهـرزافالحاسماناالافيظروناسصأآلبيألواشظروهمنااا

صناطالرقالدنخوهاعليهااصثموالصشحااناسسشنجراااصلسنغشالافااموشاا

دروأنلنواقباشسنهنظراسبشحنذثاإلماالشحيالرقأنقاللمضجعاذاددتأا

أزرفادةالميادالناريخلولنمنأوالداممنضبشد

برالتهاباألضيفااأشتحنممأيعافتجانالةءشوراأخ

اضرنردفاتثوداتوسؤاقفعتقائداسحاحمهاومعنشاطا

وريسك

صركزنسامحالمصريةكلتالدلسقاآواركسنصروهىملهؤؤيقصنالكه

ذكءاحفسنوأوفثاءودهامحغلووأغزرمحالسماشهولألفدإهـشاشموأكافاوبهاال

ومدكرعنالمعبوداتمحافالمماتبعد1اللوفأبهاااحبهاوففأشرلمعصرييناانلت

ولمابغياوظالالهالشنشمشملكلفبلهـذبماأخيهاؤنلوهعونبماوارطمنأسزيتاااد

لنيلهرابهوخدورأعلىقاثمجلقرعظيمفلهمعدنههاألمادبةغينلباعشالعرفرالىخلنلح

وتنههباضكالريداالشجانئبخهماكأتدثياطازفةبلطرآثشالجاطهبتدؤاواالسثلا1ولمامط

آضهمعنأكرتهمحتىفانسابكيملنيلنهثاجماذذاكأمرشاانفسالفماارتمتاعنلغنن

ظميدانااتوأيمنانقواكنودينفازهماو
ابظااالبلياظارصافؤهاتهيدايداالمنوط
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ءهااحرف

ملالمعليماظليلاهمبراهابرزوج

حينهالسالمعليماهمبراشمصراللرتفوجقمافرعونماللقتدوههاثةشاريفمصريغانتكا

نعادللهاللظذفوضيئةأإراهاالصنىشاالاوقالسالامحليههيمبرارققمدوهبتهاسصكندأكا

لببلنمكةالىوذهببهمالسالليحاحيلانيااآأزرقداياهيمفتزؤحهامنهاولدارزقك

التساكنينىماجروفالتعلىخضبسسوةلصبيااليومكاتاتذلثاسمعقتتلزفاسامصقا

جراوعغمااوأصحليمةجهماياأنليهاطهاسوتدأماعهبعزاهيمبرااتوأهسبالد
ربنالمحزماكضمحندرعرنزادمحشءزذكنشمنأرسافقالنمبشعرتشزأنوأمرها

نيسثرلعالملبزاتامنمرزوااحهماصهوممساندقعنأعلناةاليوالمبهوا

ناضاقاالنقااكلىكأمضليهلثائقالبآطهاليرقتكلنانجغلدمنشااصرفهاتبعنهنصراثم
فنظرتاعبىافعطتخوعطحقالمافنفدءفيهامابةهبرقيوكشهحعالمااجااانصرشداليضيعناتم

خنيدلمأأرشىصؤالتحصفاولعشلعلهادفصعدشاضاالشثنقألدالبالافىا

حمعتخاثمبسرعقلتحنهأيهفآقبلشادممسواسثعيلارسبحواتانهامكلعاشيلواترأحدا

عحدتثمالروةوالصغاابيزسىؤالمنأنهىنسالمجهدلسىكاراتدلمروقنسضونحواصؤال

أدز4نحيايلاصمععتدجعلتصتيقنشولمجكلفمحابهذلننسافاعتوتاكلمروفسا
أفحفاتشقاللحمعليمابلحبهبرفافامىفندهلكشيحنكأحؤالفاثأسعحنىقد

مقالتعطلىللهاادكلنااضوقاوكابمدمنقالواهناوأنجتركىمداعاليهحمبراايةصسر

هبشدفضربمزمىحهماالدموضعنتهىاحهماخماوشرلممهماحهماوفدنغدكإكففىاكاوبم

جمعدوابفاهـابرقرااللعاخذاحفالتصلوم41حكاتيلكضشجبرمرمقيقاللفاذالثففارت

الصكرجتمجرحاالبعملصانهاسوصوحعلشأاالمعايمايلبمفقاللهاتدضفهاتشقى

لثربعينلبلدقمانهاهذماأهللظماشافىيكايللهاصنفادهاففالامنضرجهاخالطماانها

تفاالوصهـمتنعاديتاهذافيبنياشثتهسجىلوماكذاشأباهـاأمااهاوفالتعادهضيفاشا

ءبالماهمافاملعنأشنراعلىئماللوشفقاولجبلااهرعيالشأكفرأواايدشبرهمرفقشن

كيلشباسصصكشمكةجهاوهمفناالفانفضاهمدالمامماؤكنسناكفاانضئتكمعكوالهاضا
بخزاسارقودفنضداسيداجيقبلتما

ءارأكاهجيمة

سيوىصشفوجهافلملقفىبعدانعاويةاخدلحررامقيلألمجاباللبنأقبليلقوهىاكماكانخفض
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سنقأشهركنشتجاسبدخقهروشقألمقدببيشاتيلبهروكاتاييقاخااجماعننعها

تعقوللمعرفقوالماأفسلتقولامالموكنتالسالركنششبجارصفوشافقصال

أميةوممنمعظمشكلندعبادةلصالفمالزمقارعنالنالنتوتثواحهابهراصغااللحكةا

يصغيراساءحشيرفنتردامببعدألمجاولؤيخت

بةيىبفألجد

فىساكينزحبئبهنسامبهنأزهرعلعيبنبسحعدووؤبنبهفسامأزهرزبىنجوشوطم

الجهمالكموكشملكوأنهرهاجرالبالداخصبأنمنصايبئسكلهااجمامعخااموضمع

ولدهامنهالدأخذهذمطلقهافجهاوأرازيللمحوالظمافىطظالماوقدغكلليقاكنئلطا

لىأوعاذاكتحقمارضعتمشوحتدضاوونسعاحمككالمأحموفالتضفاصينادحيق

مممالالمالضأعطشمهرهاأحهالملفوجهاورهانبعدبتركىوكزهابأخذممىأندأرودنافصا

غيفموانيالثتلومبالكلثاللافأهصأنشفامحلمافافعللوحداخااالومكهاطاثلوأصبوا

يلةزلشعهافقاشوكلغرثمنلمرأاونعطىجللركنهاويباكاحهاضزويطىهـأتفاشبم

ظلالهزيلةقىفانفسنحجمننالمجكمأضاطمممأندنا

لمايبركاطكموالكنشفين3الشوزعاضاحاحلقداعر

ماداروكوحةفالىصعأبعضتىندهوأأنممشوا

ءبلوذلثمايخرعهاناقرامنزوجهاللىوحهدساعديسحكبرمنأشالتزؤأهاتاالقاءعفيط
رأختمحبايعفروقبللرؤةفانشرةمحوهىولؤجاقىنمعىذخليزلوذالوااهدو

لختيلشفداثخلتحكليهاوممهااالقبألابناكليقألىجهاانطلقوازوحهاألىثحلهااألمظاثسهدا

ىويبيندبرلللمومنقبلققثومحهامنوقدكاماتضاوزرجشااظسبياخلىفرعهاا

قرلمضطزفأفى

وسصبايفعلأهكذاجديسمنثأحداذل

المصحقووقدأعطىأهدىحمرصلىإلقومبذايرفى
تهمهايفلمحرايألتوفا

عدرافلفيهمرجالوأنغفتياكملىامايؤتىبهملأ

بصلاللناعالىجهاراوتتعضبرةماالفىىكنكمبم

الضعلاكأالنصرلناءنسانتموكأرجمألوواشا

الجزلبالحطبربلناراطوذبعدؤأوأحيتواكامافوفا



الزلااسوقبالقفرالىبطنهاوتحمتألا

افلامقاحكلىهنولوتخيراثفمغاهكلىيرمنلبين

لمحل11التغيبحنانسافكو3بعدهذهانغضبوانمأنغ

الضلالعروسبالخلقتمفانماالنساهطيبلهدوجم

يننامبفالحلنجنىويختالالفعالبىؤخقاللذىافسع

ليسواجمكلزاقوماؤالشاريمىيامعنربلقوفاسيدامطاعاايالنودقوااالأخوهافلطحع

ضحغنامنهالمتنعناصواعلينانفلووثبهزنالماكنطهعليناوعليهمعاجمجمالالرمارمبهم
كمأتوملانطيحوكىلموقولهامنحمعلماجديىصلدهرؤتاةفمآمسمفيهافاطيعونى

ففاواناوقتدناسيوفناخذألحدلانيرؤااجاايمفاذثحوأهاالاماوطماالمالثنعأقالفامنا

ظاماللمهفىؤاوقبنالملذاودغايرملفىفموقيمسسبهووثفنلتادارفصنعفعلا

ابعلفالثوقتاكهماكتسيوفههوقتلوفميمىجكوشأخؤباجهمأيواومذلسممجاأخذوا
افتاةتالشابسببنطقبيهاؤدخبهلسفألشهما

سلىأمهند

سيهعةكالتبنتكامربهنرقوأمهاعانلةوةلخزانمنحزبهتعروشياحببنسةلماأميخأأبمامنت

ببزفولحشلمناكجرتنالالحفةاأرضدااوهاححرالسدعدابنللهاضبدسالأةهيا

بهالهسرجمرصللىسيفاأبوخأحبنهالتفاحالمددبرشالماهاخهوثؤتوكرواالشاخهولحت
هنضنصلخبنأنغاوابايرقغامالمشابنىلالسظايموثبيرهخيجنمبكأصالامىوصوحمل

عغوشرضبتوأجهلبحرمتااوشعولبالداتسيربهاتتركفحكالملمءأرأيصاعلها

بناعلهامنذشعخاعندهابننااالنتركتهسلضقاياوافىاسيقوأهوواثسلرهطأصوعبداعندفلى

بىبوافيفكدهموانطلشبنوعبالالسدوخبسىبهوانطالعوايدحتى4ىاافتبهانبر

بااليطحتفأصعاسمخدارخصفنأوولزوبينولرنىقوابؤبادريختوقطصصصسيأ
نرحمفرأمحماغيرةابئتءبكأعىمىرجلبىصيبهالتىأوقرضأمحتىأناألبكا

صرجذقىاطالوالهااوبينيهاوبتسروجهافزايتتكضالتخرصوشهدأؤالبدالمحاف

جتكضبدجمرىفرحلشبصيركطووضعشاابعلىنجالنرقوابنوعبداالسدعمنضثشولماا

ذاصتىزويمحفدمألقيشعبهنأتباخفقلتتعادتهاخاقأحدمنومامىبالمديخةأريدزوبى
هبالمدينهيدزورأأميقفقالتبنىنجهااأيهرفقالاابدحأخابقلبهتلخحشكانضنحمكششبا

مىالبعيرفالللفافأخذنجطامترلمنشحافقالواهناشواهاسثأحدفتلنمالوفطالهلة
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شحرقفاضيمارلضىثمألالننلمتراباخاذامنلمحربكشأابشرجالمنمالتفوايموون

يشكلسشوالركبتفاذاركبىاوفايتأضعىنمفقدمانرحلبعيردافالرواحافافادناكها

يةقرنالنظرالىلمديخهاالىقدسسنىذليصنعيزلفلملضصكطاممفقادلمححتىأدتنأخذير

تطلتهيكهحاعلىرلهافدلختيايةقوكشأبراقراؤبكزوفالءبتباعوفعروبنبى

ألمجسلةببيتأماماجهمأممايلأمأعمماؤلآنتاوكةلمحاحعازاأصرا

نتمضتالمانهاصقعقبللمدالىححرشا5اظعينةأولقوهىطبنعنهالمنكرأومارأيشماجاقطص

اظطاسيخعبياعهنوسالتصكليصصايهاحمنبعشاؤشمحليانلمصكطبهايىأوجصرابثعدحهال

لعنأليىصببضمأنصاأقكيرمحواعياايموسمشكلاصلىتهارسولأخبرفقالتعيه

نىاأملموكااللهاافقارجحكرذالألفؤليمرسنهافىاتثصافاتحرساالأواياشناهد
ضاهدائكأولياأحدمنفليىهدأواياهثحندأليمشوأطقوالتبحاينكففمعبيةأميا

بنهاالقالتفابلغهافللثلغبرةانثيصرشللهدمحاالخيركلفسأعينثااوالوذنبابمرهوناأ

شانماييدشاشبيتىاخهساقاعنهاوكلجهفزؤحليموسمالتصلىجمرسوالللهؤفزعرقم

صعبرشنهزودالنساسأجلنمنلبيوبطهركهتطهيهاوالأارحسعنكمليذهباتا

صايروىوسندارأداالول15ؤنجتصنةبلحجرقوقيهلله16أممحةالحينقتلبىوك

ااصرهذذااالافقابلليمجبركاحمطسيمبفاكأبامننراسلىأمأعطىليموسلماآاعلىفيشاأمن

بضسكالكامافايزأبمااللحيناللمفاندقارورةنمظتهطلحينامانقدتنلبرااا

اششأربعاوغفيناوفمحاضتوعصرفعدبشونلثلموسايهاناصبىلاسوفكلنوقر

زلجأرعامنايعبايرقوبئوهرأعيمسنفوملى

ثيرشاشبرانتصد

لىجاجسفنولنظم1لنزباواهايالويطفلىنصاحوخلقاوأثاخهاخلقازنساأصت

بهاوأفامرهماتحمائاددااهاعليههاوخرطوونريالحزاملألبناالطجطوهاظ

نحثعهااليامابعفرعايهافىماشاعالتمودخبهقامتفألعرادااهارطانهثمللإللمعرقمدقطو

لمرآةاتدتفواهىونقود

للهابفلءأفراسسالالعريةرةوساهنداال

ابضلاواشوالضبفونجاعبفالهـثؤهاأتقولدتفان

اأمعمماهكأااوأقذطاهربنتهاخبدايهاقهافانفنالودأداالشبهعاواتكئانمرشدفا

رلتابفاالابمدوالشدعيهمافدخلطاهرطلقهابممتينبنالفاعايهكانضلهالنىاوهىورهم
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لتفقا4ممنشلقبالتىاثوالللمائتااكنضفبنوهذهإجااليقوالالسمأبىمححابعليهاففال

كبمنالصىبنارقهىررهمأللمائتاوهذماالوبناكادمناطاهرأناكاكعدبناعاياا

بماتفثينسهيخعلبهاليهااافأرسلابعاشخصهاووصواعيبهىالمااعبدبعدذلذبلغنمهـنف

بمورأقوالنلنمرطافالشقاشمارطالبثامعدااأبرىسالالمؤنينأصرالعلماعديلنااتقوالبعدايها

نالطقرآكاأوالعشفيهاالتىيأمجليتماشياويمونأنشفيأكشآدبلثغالمهمنمحلجاجا

اأتهلماوأدىسلاالميوامضلافيخابولمفأبحاللجاجافىارسلوأاصديدضك

رجهاجووكبحولهاعلفىفركبتفدسرقبلدهندوصياصصوكبمصتىلجاجوسارابالتجهز

حكؤتهندحهزأعليهجهالفأخدفيسويقودهلبصااطفياوأخذبنومثىلجاحافزجلوخدمها

وجههافعتهافوفعلنسيممخقاراالمنمدستارقالمحلكنقااشاليتهاانهاقانمايتهايمااامع

ثدتوأثشكلليهفضحههفى

نثبنمالمنعافقدناهسملتأرواحناأذابالىوما

عطبالتصئوقاهاانفواانافيوالمحزهييهتبفالماد

اهايباقاللجاجانهاالذفالطح

طريننهاتمحهرقىكلةةيإلهدالربئلضكلفان

لإحهاوقااالرصقمحالييدهلىنىفزصهداشلىبابناشخربوتضئافىالواشل

درهملةاتاهيديارفقاادفقاراالدييافمرمقالادابخثاافنينفرتمامنادرهمسمط

تباودوسكوأيرتجاالجلينااللتماناوضمنادرهمذسقطدللصاءفمبلينازقاال

ةونزاصظشحضدالجاعبقبمكنهاوناااهاوسفعرأىمجماوفالمجببهااصبهتلمذاعإكل

الطبىابهنملمتهسامحدبهشيةطرند

فىلهاكنربوهالحورعنحودماوكافتحتيرنجسعيدأوعامرايهاكباسفشاعرفخأد

لبينينابهزيهت

مخيرسرساددلارمانجفواةفففزبارةكهلحديا

االولالنقيلعودكنكاتءكروافدشدشنتفابلوبلححو

ليمفمظهررقعتمفقولفكتبا

االولالطرازمناالنوسمسالمحهعناصيازبراإس

المتبلالرسوليالجوابحعكنتأنشنحوكاعاالسمنصبى

سخطممالىفرخاألمحبرلؤالحلهمطرصنيالبمثلهاابماايلةكاوحثدقوأتمعاياسارت
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لتالقاأشحوشبعدهاويتقافراقاوممح

اخاندبنشا

ممروبئجمعثعبنرنصرفيعدىبنوعربناقيئحامصاانصالقيعىمركافورنجاااس

ميخنلىبهننهارةنجكلنمنجمابهنهسعاللحرتا

زحمادينهاغالثبهفزيدبنيقوكشجهوالكندايةنتامأهلهاوزماخمهاوأمهامارأجملندمىكانق
ولهايعيلامبادعرالثاولمجاأبنا

وأرقنمبمسنسرفبههندعلقاثخامحنعلق

يقرليضاأفهايلفوقطصدووممى

بىبهوقدعمىمملموأومخدفلبهدنفمن

ءولوفيهايضطوبلفأبصاو

يرافنمتجرافهروطالتحسرابسراإلخليلى

كنيراالمطىانمبهتصالبساهدديارعلىجمابماواعر

دىاويهاحبنئبيعسفاققرصعاسنههفىفىبحتاخاعهاوكشسببضعماهاؤوقدش
يهمئذفثىانالمنذسواايثنكسرىفجصصببدسمداسولمشذاالحاحرقنقوفالشفع

اقاالمأعتدالجسعبلةصةاديدةسكبتفىصااعيعموقددخاادخواهامقسفاش

اوذلذايملنفالوهوهمفياعدحهالرأينرجاالاوقدكانإملصتىبملاؤأةخمافلوهىدمحدفرآما

ندركينانىدشاصجتدياففدكااماريةاالساثامنأمأجلمنهدافعالناوأهـامحديراك
مسبضسفؤخهندفىحىبلترحمهاوناعلحهافلذيبتجعواليهاشقاليخظرأعدندأشفاطله

وصفتحيكالقدأفرشفدااريقاصهيوظنشبعدفاالكاأصديخبربذكحواللبثدممس

جهاحهاوسبنانلمجؤرمحاعالقيهامنيانووارافهالمنمنافضاوويةووبلها

برفبادرخبرنماظصفأمحددبادلىشماريفااوافحفأذنثلتهاسآتياخهاذاصشالذالاكاضهاتوقا
اقاهةمدلدايبهاحنككدممحناايرشلباوكعندشلدصملمفرظاأهدفابرقبابه

افاعاريةفالرأنلببعةشاالفدرةقنياشاطكنامبهلنغروأفافىلمبمماحسنلحينينصالال

عدمحنلتهوقااللومنوغيرهالبراماتربمنكألتعأصنفهرراافقاهذألىاكطرداهند

فىفالنخافطلموماراكيعزأينقالشومنيبقرممنرااللؤشمنهدألعرفىأدفيناشأفيدقاز

هالدبهالرحسنعيهممعموقدبرحلذافنياناايمازحنموههمنخصدفدهـفلتامن

نجوجههاوضدننهـجهاقطوعرفتحايدومارتشنظرنهالذااثيالمجفنطتاوماعليممنحتهوفعا



لغداليافالكزنصرشهـوئملوايتهالوهوصاوفدتبعتمفذنمرفتطمتموافالشياعييؤ

جراالقاكحاجتاافابكاالالمماغداطمهاوقانجفئلهاوكنهاهشالظاماريةشلنعرض

ندشالتحتاليأنبهكللىشالحاجتهانوا5خهطفعزفنماالاأمحالبشكاشياتساليىانثفثا

محدهأقالتلسبهشوكيقاالكدتركنياأماتثفينفقالتاندكأتشطليهابفاذلدعلىوعاهدته
ندفاتاموأغؤضلمكلنذالشادكدنمافواأضلفالتعايينرؤشئلغانحظاوكذامكنكذ

لفأصتثخبرهاوصدفتهاخاالىايةهلكفبادرتحمارلىتدخليماخالتماترشوقابممشأعليي

همصأفىفتضحت1فيؤجهااانافهوأفيحهايامد4لذئيلحغاشغفشبهوسببخهالقدكلشابوذاظ

ذللشمنفىحتالاالوأنتأتجدأهأنوأرغبمنلبنحفقاادؤهوبهيالثفقااللهاوشامالم

صنمواخلشرأخنافافاحهلخبدلخبوقاخبرظنأوأتشدالمصأأننكلىثيسمالجت

حتىذاخلشمافلشلعداوقبيننافيكونصمببابغضبلنذأنىاالصغرراتكفانهندااييم

شناليهائالوذإمئقابناللفمعحدافثاشأدنايهةضفلاوااطهلىعدصنععمفرغشص
احعرفاجاجمورؤاضماااسخطبهالشرأصحذمنماافالابهووأ5خريتغدأنفساول

سيرهندوفلدبرالمرافىسهاصتوبهاشزضهبتاماقننشمعمحىفأيامثةوبعدنليها
سشحبةلمغبرحبنوالبفابالبنصاشطوبعدلثسثمنشوعلاونتماروقضظاهرافى

وسطتفأذفلاخاستأذنحليهامحليهابعدلودبديرهندفترلؤدمصرةالمشاكوفقوخطبهاا

نلىأشلماليبوعالتشواتانئضاطباقادثعبكماطقالألثمعليهاسحافي

المنذرينااممدممةماقيلمواسمتقولثناأردتحأنالجبنثوكنكأوشمالمجرغبنئدبهال
عنكصاكفاالهاقالليهالاشفألسلتمقاقاللطواأردتاتأماهـعبودكفضشهاونك

ظالتثقيفنءدأطهافىيقولذأماكيىخبرلماالففلنمعهافالتورهاألكأمجببقلىأ

اهمارفسأيابنىالترمندااسانأحدهماثقيمننرعندمرجالأيادوقدامنبنجهم

اظرطالدففلالىصكأألمجماطاإلرفقالخرالىوازنداالالسافانتمبأحدمالشاصساعن

ومازالتلصبكالمرا1هوازالتعانقيفان

دخابشاأاالحدت11

نحأطوفاسيكأفىأحباربكااأىكأبرتاألفائمعلمأزخوأبحكاكنكنأمالمغيرةاالفقا
اسقافشيسقالمحطا3لنفتمفابنؤنيفأينقاللنجواحرلتفاكأوومنقال

الياحؤإعقاأتكانشطمافافارسأطاعفكيففالستعقبومبهايكزايامبهاحيدقتر011

نصرشوقالفيهاوافاثملمنيرئنلداكننىفا

3
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النعمانابنةإلدتىكنهءلياظممنيشففسىأدات

اثذهاننقبةكاتةالملنهالمنرقفعلىرلدتفلضد

لنسملناخيرمقالةفالمدققشفأمسرصدبفدياهند

النةهخدبنشأ

اتفومنكلنشهىلحرمبقواولفراعترافباينثهورار01اأميئقمنالأافيكأ

فىزدا4اوممماقاومقوالعررفقرالشركمالمماقلقاماةأدببقفافقواطكمقوالمروءاثمهاكا

بيذالماهذفتلحشأبيها
اسقللبراولنراأصيألوحلطاوسوددابىلعغرآشلشافد

الشعثكبذلحهوى4وارمبةغرالضياففابكيهعبيدة

لامنايسيااحمرآفاقذااشتىةصفىكائم4وبهإل

تغأزلجتقدرطالماوتصبيبفزوارعيتامالربههـ

باططبالجزليههنيذدممنفت3تدماشفؤهالنراختفان
رسلعلىلليهأمحىسفنمويمقرمماأولمقسليللطارق

يةاالنصارمخرلدبنهندبنشزح

ةالليتالطصاالاقارصءنوأفحالوكمحوأوفرهناخبماساالسنطسنأكا

سحضرتولحراتجرفابنالةفونانلىاتبتلغامنمححماهىخنوكربدوأصع

محيدموكالهامضرقثتهـنكافقالنيبطاأدبنعالمفمشيهاأمعوقاشهلة
يةوثصعأرااللماوعطتجاعامملىشوماثحيدتوتحزلقششمبهااللنكلصابموكنوأ

ءظخبسرةولمصهاقعأن

فهاهاهايرنمزطوياقوأنعارئدبقماتماورئخهكأقاخالماالطااتمابنعدىبنبررولماقتل

رجراسشدتبمرهليرالتالقراأجهاشفع

المرحماكزالبقلهحرببنيهعاوكرافىال

والسديراشلورنقيهاوطالبممجمربعدالجاخبمت

موربكبهاصنكادلهامحواللالوأصبحشا

رواسرالمةسيوناقصئاىسخمماجمرجمرأالل

يرلزلنوششاأرثككللماشكلليكأظ

ى



هس

روزأمتهفرمنصقااصليارعليهيرصفتل

البعبرمخرصركاوااتحمؤدااليمشحراأ

يصيرالثاصيالدامنقخزعيمفكللذفالنن

ومنهاقويا

فضوالسبرألفيطرتءدعبئدموع
رالعواهلسياحملطأسغعلىلقوساوكانت

ومنهافواال

خهباكبواكهكزياالعبخبالاطىمنالليصااتاقد

اصعباهمبالنالمحصأاالذفقماحئكالجاذبمايل

رزباليزوكفهـالطريرالهعراىلحوواظامشانجتظلى
مازائداكااهالمواعليهبعدماوؤدتفشعاويةضألماتت

اقرشيةشاأمحبدبنسبدلئبئرتبقبنبنشهخ

فىأحيةمحرأوهىحربتيبأبعفيانهؤجبمىسرفئلخزايرةلمالفاكهكانخشا

لوميهماشاكعهاوكننعوصمتحليهأصلنبىاسفيافوأفزهاأببهاوزصالمداال
لنامكلانشخفضياكفزدخاحدلوعورأكوأبمةلهانضأةامسنتاحدقهدله

لوشضبهزامتاا

لبارقاالقطىمثىفارقاعلىشبناشطارقصحن

دعانقلوأاننقافىوالزنحالمفارقواسك

ىءغيرالفاقنفارقواأوتدهاتفافرش

أيضاونقثلى

شارطاضربابارالدحمساماوجهااردسداشجهاو

ابالصناوأبسكيناكعلىوهجموسلمتصكليهاصلىللهاوليسيعامرالنحاسدأخذانوعشأبحدط

ئميعيابالسفأندفأرالرااينوفمخلبفربهناانااؤتجزوخلفهاهندوهىلىاوصلصتى

غقاقكتيافلمجتبمدمظوسشرنواوشغشبحمؤسئبنطاقلارلعااخثيةمتنعا

شكليهاصلىلقهاولرولماويعفذسشديدعلىسزعليهاوأصاافدلملتثثليواعلىياضالذثبلغ

تهلوأاتحضدابالتصنيأفابهنتنالأنعلىتبايعنىهنموهدمثللناطدضشلمكنمنوس

لملمنبالكنتافللهقراقاوالنمزنفنؤتيموقالرجمالاستاخشااللتاخذعاينا

اللهالمننور86
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لتهملىارسولففاللمححلضهفأفتأماملمفىطسفياشثنأاهنقفقالنتوااألمجسفياشا

قالطزةاشففللشوهلتزنينوالفاللتسنكاكلفاعاسلفاعفتحلناهداأهدقاعليوسلمتها

لخطالمجغقالعربخامككلمأنوهمفارايهببىوقتلتهمداصغاهملشرياخافاكنأوالنقملنوال

ابهتاظقيعخايااالتلضوافاوأرجلكنيديهىيظيخفتريهتاختأنينوالائمكلليرسااصلىيأك
ومخنلمحلراهنالحاجلسناقافمعرفيفالوثنعصيثخالقمكركاثبارضدانامصرمانأ

باأانكليموساآلاصلىلنبىهندانمماهنفباسنغفرلهنادبايعهنرلنبىالفقانعصيكأني

وبطذلوشعايمفينوولدمالبالمعرمنلهذهانقاللطعاكمايمفيهاووااليعطيهامنصفيان

رةلنالثحنؤفخرشةلولؤيخشخوبازومعحهكاشاحهد

إلالوررعنبشينفأبيهاكنبرقمنهاماقالتأشعاةواةلكلرقأدببةننثوكا

اذيتالبدجرفىءسربعبجواتيءأا

لمطلبوبنوانوهاشمكدوةرهطهاىتد

مافدعطببعدؤلهالفحدأسافهيذبغحنه

عارإلقدسلببههوعلىلراباميربهزولنمن

كنيرالعثبالمهاحبهيلجبالراسيالناوكات

بخيرمامنمأوقأعنهفلمهـئاوأ3

وفالشأيضا

نغالبهبثئكانانويأبفيؤنانادهـعلينايب

وماشماحبهاماتمرؤأاايلبنجغلؤىمنلتفأبعد

حماهبهبلوتغدوبالجزوحشحزأرزتقديرماالرب

بهأعااشووألقهفانمالعئأباسنميانفائلغ
لبهبطامولىلناسامرضالكل3نهباهـبسحهاكفعربفقد

ائفهـااتوت

رجاليهكهالتهلرأىعينامننه

وباجمهءجاتالنافىاغدلىباكإرب

اعيهنالضالاةكلالقلومغالووام

لكواكبضاويهاذاالشيناقكيثمنص

راضدحقفاليومأرىحذرطكنضأة

بهقهراالغدافاناأرىحذرمافدبهنظ
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معاويهأمياويمكداةئظيارب

وظلضأيضا

رتجاشحلشد3تجةصعزل

الغلبهصبميدفعالمسغبهمبطم
مستلبهنلهؤتلكيمصفا

4منثسهبغارةبهيئرطنليم

مسلهبهصوقربهفيمايخول

الدنجناظةهبدنجهضدبنت

بننجأخيهاظألاخهللثمتلاوخهافيكلهألرأالوأجملهنأدبلوأهنحثوأازماأشرناةكانت
صياترئتمبفصائدواتباقياقبيلتهاأضنمىيرالملعربحتىاتبعتهانساواخالدنمبتهحببببن

يوكصأمافالتهمنها

لنساعهداناسااعهدوشرلبمامللنكيكبراأمسى

روىسونىقميوصلضةظاالتاصفابحبيبفابن

سااالعحهالطعنقيقصاافابخياخاوانجحبمب

خغاطمسكمنوصايناالتجحياهـتبكياإن
سليااحريختتراليؤكخدرهاعجحنالاني

إساأباهاضااخزنىوها

غرابصعهلاطوأطارعىالحهـباامباذهطاهيهاتأميما

وشابصنلدلنيئأصلىجيرةباالمركالاالولىأين

أحبابنلموتخمرشاحذآلمجووأنحفلرتلؤما

مصابصسالحالبكلإنعلهمالباالماجلنى

لهندىلينابهتعروكعببنطتهند

وجهاموكالعتدالوقدواوبهادتحننهكانتمزانبيامعنججالشيتصلللهنروجحبدا

لهيقاليءلعشدضاالقثدشمابنجلالمحهـمضخرعبرماجمالنماسبنعبدالتالىوسببزواجها

لمذسرلنهرااكلالعروشرتفيهئاجهاولشلضلعوكنشبحاشالعربشفممهنهرغان
نتلجفالئعرفأوكفشطوندقيمتحتىهسمفيافصعدنايهنلجمالقفكنينظراقلذكلىآلهن
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ليركبراحلنهالئعروننهدسجهالمحخأللحاصقشفوتشأتللجهاوموكلوتجلهتمطها
لقهافاكةلرواثةكلهـتمنممشلثالامربشااذللعنتيقالكلنعةساقعدفايقدر

لدفوراحركانخاوعطلألمجزهماابنخامادذلعشعندويركجاال

لجلمستهاثنتالللزاذاوهمةشديداباسلغدكحذ

تههاررثمووأسبعالجاضراظفامنهاأتنى

شأسنهرتبرترمجهاواأببهافاتداخطبههاوامابككتماالفىيفاخبرصديمنمفألهواعادوقكنثم

ماالغراافيهادالاليزدبانموأطلأحسنقاماعلىوابهاألجيبوثزؤخطبههاففعلهاحمرمتهاعة
لموراحولغيرهاؤجبتزأنعليهيرمفاتسمرقوليوكنأبؤناشعليهماتمانمشيويتحملكضى

عليهفاعفهافأمبطلومفاأباهـأخرصربودمعيهونأنلبفئنأبلماللنهرعسبواااظط

حلرخوزويمياافرمتوأرهـممحدأعزالتمقدتمكنألهـكبايومالغهأشلىاجمبوهوا

عليكيعرمقانفشكراخفيريدألكرفاأظموماظبروقالوالتمثبدعيكندكعحكمالحىأكا

فراتيدهامخلتتبارنجاذبتمووجثلغالتاكبنألأننفاوأظننعلضلتوئتحواالا

نبمكلوبتناوشينصنبعخنؤأفبااللعربمطالأكاباوفدعرسيهأخاجلمىنجبهفرفأنرتحق
مهموأشديقفاكأنوجدنفهجدتجبشفطلقهافيععشبنالظاسشىحتى

بدفراقهافندمتطاثعاهنالطلقت

امافهاالؤمىمعهاتنوتامينفا

رقراقهافىنخولاردافوقمني

أخالقهامنالفحهـنىاطفلةرداحخه

عنافهاعندففشأفحربنهاولغد

بمفافهاأو3االلببزكنشمانيةان

زفاقهـطخيارشرجماداذافيفادسق

طانياكداةتهادالحنصايهففاخريل

رقاقهحعمالاصهتزرزبا

أعنافهافىيضىوااتصدالقىشص

فلمبلدداوأضصهانمفبرجهاعنداأبحرؤجهابنجغنهرجلهاأبدجعشهندالرف

نجامخاعليهوعرضوايميهاصمأسشاعليهاالعروفيهادنفاشايقولنججالنالمهبديزل

فمهـاتيهوببحهموحشندمنهمكنشنلذاسعاشاشاوقيلخهفدواقبلتيعالن
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ماقوذككنلنسيبلغزالرااشتطملطعلليداااابماقوأالفثبليياالحمالصا

قلمنبابةااثؤامحكىتلعآلئشدوللذلة

ذنبسنالقصيهوأبغضطرفاعمصتىأرضببتأانالى

لنقباعلىبئبااناخبتخآصعسىبلغترصكافال

سهبالرمحدككأطيهاطالوالتىرساليهمتكالهئفقلت
تربانهترياصاحدازدهلحمهاأشماالساذأهبتفائ

عبدفيسلبنلعزبفشبهباوهببةر

يهبدزياقونضؤجالثكانتصتزلدباعملهنلللعرلمجاشاضلكراطشمن

ففضلناعبفيوشبئكببهشسعدلمشايغإليلهعليمرحللجؤشدبرقاشبنزاوكطد

بنلىهشكهعلىريفانابخنترنيعرؤأمىشاابرقاشفقاراصبهوا

قصارمجدعهاباسكلحوهاخماظاعوشمتى

أونحهطر4البهنأعبنميقشبروف13أحيران

عتذارمالخلعهافليىكعببهىجهالكلىفصتجلل

خارامالئيبليسكذاشامكههـامانخفونفابمم

االوندسابئفاصليغماصاالالعربالنسعتانموبعديملاشرمنهاانربرقاناسثعفي

االمىوأنمربرقاننجليدقأخالزهـالؤبمايوشهية

ثموىاللهاصرلدالناعبدالتضبئرحنبهداعدتهبايهقواللقبفشالى

يانةامنهورقباالمذاكرةمئكورالمحاورةحسنةاأثاالمثاالليهافىدقزماخهاممنشوا

ابرعلهاونفرقالدبااوتجاثالثاتناضلاخعىركانتحسنتاقولاعرتبزلةفماشأديبقنااا

ومحهمنظربدارةحرضررضاهدلظرفلمجوااكيةنضهاؤبمقطيالواتتزطرعراوعرت

بدالنعموفناؤهاملعباالمعررابقرطبضنتدكسالوكنبهلروصعوقعوردومصدخبروم

وعلىاعثضحالوأفرادالعراموالظبكللىويتهاللتاضؤغزالىاالدبيعمنعآهلوالننر

أوجدتأغاعلىأالبوطهارأنابكيمخلمؤنمابذتحاطكرقمنتابهاجمابهامهيلة

ابنقالمهدصالهباساغابالغربكعليةوفيلاوتجاهرضهابلذامباالخهابقألالسبيلللفولفيها

نقمرتكنلوادروضفقاررعفملعرواالدبوااوأصالفاثقابلئيقاثزيدفئةأشوالابالثر

ولبدبهنزيدونألمجاأخبارهمعرمنءنصهااواباالددكنيربعولصازفاللغناضمالعكلشهـاصنعة

11اللمثورا
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الالاشررعياهلءىويستوالرتوجييمطلفالزرأشابهزبدونكنافانظبنفخاظل

بؤلوسوااللبابالتبحيشتختلسعاللطرفالوتهيملظرتاالدلمجالايهـشمنالبههيم

ءافزاداربهربجمدامحدقمبرهوأصكزباليفربفالاشجابلوافيجادأ

ردهرسحصنمووونجمليهابردهقدخلعخواربفوافامموافجهابرؤيةويتلىجهاشؤواصكك

ريمءروضفاياالنوزاحأقرىاكحميسدواارشحالضآفارباهابلووأنطقواماجداوأنرع
أفريمايهفكسمائباللمحنااتافوعوالدقوحنلافىفتئؤقالزىطيه

ساتجهاوملباحرضلوععمىوالخباصافىرأحماصالعهانجيالهاوضيأمدماليهاوطلقه
ءارمثهدمحضرحسنيوشهدغفالا

فدرافااثصضجهوطالقالالفقشناقاءرابارزلكانحذ

إشمافافاعفلدرخءكاائلهنحأصيولصاوالفبم

قاأللباتاماحالتهكنبشمىلعمائماعنواروض

لرافاالهـرناحننبتنالهأرمتاناهناافاتإمكايرم

االمحناقالماصنيشدطاالزهرمسنميناالناهوبمايسه

رقافاالدصعنجالشالببقىأعاينتاذأعبنأنه

يخاصراقافدالضمىافازدادشهـمناضطىئقوردتا

داقاأصعمشانبوسضانفربمىلموتسطء4سر

الصدرأشفافاعنهاايعدالكننؤقناارلناذيمتص
قاأخألاليامأكرممىلكنجمعنابهمفىونحالمنىانو

خفاةاالثهطمجناايطرفنذكرعناتمفلبااكنال

االأفسخابفتىماواهظارنميمحملىرظ

قاعالأالحبلافضنىاماذاانفمىلىطبيبااالساالخطراعلقىإ
أطالفافيهجريناميداشأنسزمنمنارذاخبهاسوجحضاكن

عألمانحنيناوبسألمأصدمانهلهداالن

الطرازبهاكتبشبالنزلجتالمجامنصتىفشرقرباتجنسهانجفساجبةوكانشوالدة

بقاكحامنبمنالا

تبهاشيوأشهوأمثىالىالمأصحواطهأنا
البسرزالطرااكنبثلى

ثههاصنقبلتىعطىوىخذنشعاصمكنوأ
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يامدواولمادهـتفاعصو6أااومىقاالكجفهازيدوبناامعااباةالياأضوكاأ
قائلةييهأةكبتسربالهاأعماغغالمشمئوتسراإدثاعلبهلتهدماوذال

للسرتمأاليلارأشهفازدإرقالظالمحنجاذاتر

أبسرموبايطلعلمابدرباوالحبافسنولمجمنماو

اقاااالاوالبطفاليبنارافغانيتأصحجوظاراباالناأنهأمحالهماونزيدبهثادافموعلرتعتها
تاآنولماكهقوجنفاومنثللطرواالنىهاجمعافيصنوحدضرامجالعداهاوأ

ربيهماوداءوتمافتقاباللعنوالاخهامنيركىهـباواسقباقىفلقبلتلحضواللمعينا

شاليمموقثةااثنصرافأوانانأنالىاباالعاطياشأكؤسهمالمجوقفيامجلعا

فبانعطا

عكشوداماسزمناذكةودمحاصهاوتحع

انشيثطاتالصاطفىناللميهىأنعلىلسنايمرع

أطامكقىماتااللهحفظمثئأظالبدرسنايا

معكرالليلبتمأكؤكمةايلىبعدكبطلإ

نمكناعنونورنىسياسيقأضشاشواحبلحهمالدضالثحزممانانمثنتوللغااأملعلىنمزتوا
ليهفعتبضاحهاالتجاعاكن

جمالقىصبفثكوكلسبياللفزقااصذابعدانامنأالهل

الثوهحرقهىبهرعلىألمجتلننااالتزاصرفىأوكاتوقدكت

فئأكترماولمقداكللقد4التطهنححاأصيتوقدفح

معقاسشاالصؤقاصبرساوال3يقضىابصشاأرىالقياليالى

صغدقاوبلاطلسكوبصالضصترالغدتقدأرضاالله

نىاوانقدحيلتأجدفياعلىنجهكأشأمحلكتابقوكنشربمعتئتىاأشاهلثعرفىابعدكنبت
تعأرصاقدكدشلفصترالاسقىكلضقدكلليلئتولفا

أمةبالساللدمااتتمدبمعيعتولصعشقدارخاتدافاشنا
اضطرامجرعائلتيمهالوالنالىالىارىادلىأأاليا

زاالففولاسقنوأماالكالمبصنلمحواأذهرأشببالدالعكلى

عىخودسجعليععباهاضدكيرركيادشثت

قالآخررقعشهنىضغاداالبهزامصيبهأنهستفلرهارعلمالهاعلىسكاببهافأ
المتفزقانوىأحلءمحاكلاسشنممثدالواللهط دءدءى
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ابؤزقبللثرسوأئةصشسشلعبنىيطيباكيئ

هليصاايهافكهاالبدوشمانظهروالدفأشانجزلمعقامديعةايضوداجاراوكنت
خيرواطريتىاتههولبنهناأصحكمااضموكنت

إيخراالفءوجتجبهعامثهراغعوتركت
باثزىولعشلتمترنيمنلمحابلصاباننىعيتوأف

كخاضبتهليهمالنفرةخيهماواتامحهيغهالفلمولهاجلاللذوأرسذمنكجل
ةص4لضرفقابالمد

الحياقوالبفالقتفاؤكووهؤكألملىقبشاو

قوسوقزالقودروثزالتوومأونزصلوطى

افاتحغيمأاوقا

فىظالوالذنبيغتإشففسلهانجزيدوشكان

علىضصىالةجنتنىبمألافاجثتهشزراي

هوإبهـيوتميكلهاومئعانهثماالظتومستأبمهاوهىاالزيرجواواوسأنجوصال
اصرأاالفذاروقدنئمنلئاتحدترجماوثمطاراكرةتنوللكئءركهبوحبهارأماألجمالس

شلهفقاوحندأعانماليهيهونظر4ايزيربم

كلبهرفندفقافكلممأناظصببيذمممر

والبرتطرفااليرحرفاتحهفتر

ألباحدمنواشرحهاغيراكأرقاالمنهويهـبرساللةاونيدنجزاأرسلةالدنجمبدوسابسببتعلقو

بنايدعليوأرسللقذيراتحلالمشوايدالايكيرهمالؤيهامناصغدىبهنباتقوافرقكاللا

6ضهافىهايقولواصالشتراكمسهالةأيضاروبدالبننرلمجرت

فاكمقاذهداؤبهتهاذربمقىاصهزبرأش

انقبمقلمااليمدالبىبمالسزصالتبسطتوماز

بعفىأنثانعهيسشالهوأثصاعانصكونال

بالهرمقجوهرهنعدمقحئدوالثعرىممدت

ناضرصقثطزعهتدألضلفرابهنااأسانتأضا

الغرضىمبثووأرسلتهالنضالسهماعردفؤقت

ومضلمحاوبرقشابسرعهـدوالدةمنوغزكومنها
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منبدنهنىويمنعقابضالمايعزعلىهع

منهالتىثهورتالمنمانجزيدوشفيهافصيداطوعن

قيناويجغشمااليكمشوقاشلجاالنحنااابنابنخ

قلسيناوالصالاحثلبنايقعنههـنامطجيكمدتسحبنتك

ونكنيرةنجزيدامعوأخبارها
وماكجوهلتفقالمنحهواحىالهمالدبامواخمحالتاوعشلهامد

ذمحايرفرلمجالمقصمنطلنثةاهأفكمأصجىيا

الحسنابولماشأبيببمألإصنلاينئماباصتفدنلت

شةلهعليهاطحولاإبئبهلةكنبمتغزقةيرماذكرحكلهـاشةووالرنجهارانصفصايقووح

دتعاتهائضحمهاببهاأرنينكتوتحاأرلوفصفرسنقثينىضحلتمنيلتيئتشهاوماوجود

ألفلالماحريئ

جيقهـسالتلمغنالجسونال

اشهرتوكنهاأسهعسلفثانءفقيرينأيوينولتمنمالفئاقمئأشهرمغنياقاالفرخمن
أحديبخطفلموالعظماظهحندالملىكاتالااوناثياءعلىلتقذملسبئاأحرزشقصبلشحيىخكل

مانحدهابكلينتضأندتوأاللثرفاعلوماتمنأوشبوسمتحفهااللحكوماشامامارمن

جبهؤهـاسللودهادااأوعندفالبههاافدميراكنخثياؤحضالنيلثيزسللوصعهاصدرهاؤفىاس

جالالمدفعهامائضدفعوأطلتىحتفااللمجااااباستشباطنمرتفلكوفماتراالممع

رشفرنجشئمالشهوأثالثينمدخولهااللىأميرممبلغالى0781ولماسافرشممنةلتأخها
ضلليرتفايتأاأفزلفأوبتهائةيينستحالعنمابيفلدقامتهاالولمالسنقاا

بتانكلراويخرمايوتسلىلؤطيانجةثلكلر

عنهابعدأرإخفتهنى61هكالضنماللوردفوابأيمارندكتوش6361والششة

لكلمةمانافنااينبمامقدرافاحبههاراحبتبامفررلولحمثزااحهاكرناتشو

عليهالمرفغبمقاكئفثمدهمعلىهسمنياالالملفحلىلخدجلثورتااأهلفاستعانبجعض

وحمعشالحكلشبهفبهالمحكولىطصولماقيماالانمجنااللسبباصسىوالعمنوألقى

ونجلشفسددالقكسرقلبهيديكلمظهرتالجدالندلحضاوعادتصعمابالموتعدرعليفىا

فغاللىأشاكخيمبلهفيقمدمعأولتأمهااضدايهنالايساثطتذكرعزا
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ائعروتعلمماشانيربدماللالمحاىوشعهقاللثنهقىكاضصورممنهبعمدرزهـ

ومكهاصوضوهافىصاتهـضوأرونهتجعتصسبيالفاالصبرعىشالىجدالوخبهاايهنةا
اهايقولحاصانوممتجهاونرثمادصضثىوجعاقالدخامعصتجدلمثخهاحنيزتىعاثش

فسللاظأامنالنمانديساطاشواحذربعننجا

كأشكشوالثثبزاباترشمسالحسافليبأرلهانىأولؤهوشمحهـاالخيرنودكااودردتخمانم

تمأدصاوالدهامحلىاوأموبرأمورورالنيةيهفاافيهاقفاضلةنحينوجةررشيأبفغدىونمداليأأوالر
أنههابالالضاصلأرسينضىوالحسبىاوذأوالدهأجلمن31كأبنفىنلوحهاتنىومحددتدالا
لىأنسهاالوالدهالدعوافرأتمقحنيانهكلهاسارالركبئفجهابموتضولشغأندرقاحنه

شفلتاثمءتحابقواالنشانارمافريداششعناالباتبهرمبهارسالليوكرشكرم
كتلتاالعدظشالاغافةهـشقنءقاابراتالزفراتحوالعناناوأطشتليلفادابأرالثا

اننمفرطمحداسلزشويفالتغتعرقاتماماأنتالتتوللوهافااقوسااأصدأفىشؤالئالحيئ
بعدكتتحزئعوخنكاثددصشحىكعهـفنهنفغيدأبنصبخواعىأتحأعببهااكض

هداصضاشأسبتىخكضقلكاأسقطاللبمالشليتىالفأرنحستاصدعنابتكاللهمتولذال

ابرنىوأحزاأفراسحياشوقيمعنرفيناحلوىعرحايخوقدصفلبىوانأشكومنهوالنيالصا
فدصارشالحياقكلىخحثقيالوجمنريتواتيرماكتمتتوتحالمحعاصنشىأزامانس

ادالمالوصالنلذالحولةاتاانهروأالحائرافووالضخإمالاضضالصعرمحالبحس

وجهاولكئتدزلف15لهماعافتديضاتعونعامبحهاباالوااضرحما4صبهامنرفركلنخىالمالفا

شبامنفلعرموثنلالنبناوهوفاهالجدركاياالنعاماالكذاكتعطوبثحىأبععقبنهاا

تلطففاضلمرأفاماذخاوفدأممرامننينوكطخسصوماتمشكنةبمكذلشسنينبعدشترعا
لهااحمصريرتيرقوااهـرتاششوماتشمايوكالهحقاالقدامهمولوهمتارنحهنؤومبرهنالنسا
نتهى01لكتبهجمامشارفيعابينكنيرفلهامحاللرط

تشعالىاالفقبهالىاكناعرةصوالشمصماارإهرةطباعةابدالعاولظغش
نحوالعينىواجبمللكةاأدأكلىاأعانهصيىمحدأط

ؤعهبمزيدايطاثشمنختهصتوالبيانوبهلنجليةاثاكأحسنشخاقلهـإس
االفئدةبمالفظفرنبالمااللواظغرلمنباليقنلاطابايرباتأفغتتارجمال

بعديرشبعحنيخضبئبغلناهقالسؤارالبنيلوبهيابنلبهاطانىفمنرأيمط
خوناامندقانقأنظارمناليهفبهاوصهنلحذقنالظرفوورإعاآلفااابفانق



صعهحدقنهنوصارلواارجالأبطاليكنيرامنالمجالذاصسبقنحتىالئؤنرفائق

الماشتجأبمومناخمافشقرشبه011طمارتوالنواثواوأحلاكااللمعارمن
بذةوحهـاالذبهءءفخلوباضهنلنالاعتآخهاثالهافىأمحالالزتبهاهـماحرالمظرصحيل

فواثوصالغابحذيطونالرااليهلناشسهرلهنومانوتراحيممناتجهنفدؤنءايخبا

امحاسنهىعنوأنرالايهنوزاأخبارهنإضباضتهثنبهبفارماعلىلمجالههنالحاصاراوممن

ياااهاعادةباللطائالتىةوالفاضليلثةلبخاتثرفابالتىسيىاالجب

شازاحمحلبااتممسيممضيرةاخرائقةاوأاشيرةقاالالااللمعيةدالذكيةبذيةرا

فانهاحعظالمخهاحياحياوبالمعارفىؤأطالكماحساللهكالياوبمأثامفؤانصلنبزالست

هوسطالباالديةعليخالنهماتشهىفدروعشمنوغرستاكاباذاضأالله

ادرهنمحجاعنوأمماطتبرباتحالنظافييحوارأزرورخلىاباتفمكالشدصثورتالما

ماححبحباالشىابالميموالحكيمالمجبالهسنءفغاوأبدقلنامنملاثنءوكا

وجودتماصمتتأافتهحسامتطرفةقتهقمتانهالطيفةومعالعنمصهامهفهفة

ااصغااللثاليهفتصوابقاتاةطاوبلطاوأفادتاجاباالقدأن
ادكلخاهفسه4هوةيمبهيةالدرةولماكالجزيلالجزاالونجاهااليلا

لموذ1اساالمجدلاننعكاومقىرنجةلطعهانتهحنادعسلىالسروبعمطالعسنويبغ

بالمطإتفرتهقبؤوعاوأالعالنأراكالتصصرتهنعدأفندعزمرحضغعداال

اطلعقالمهيبةداواغديريةلقيمةاضزاطظلئلةالعزمصرأيوالتحصااهةان

تهااراهـالئاطىبلشاعبنلمالمأمنديناماف6بلغخبرعيتمآيقااليدسالداور
حضؤوكيللننىأخالقهعليهبظرمنأحليلاطبعاوظاهذاطأحامهرعيتمسكلىووالىأل

منافوأثفائةبعنالنقكثمالمعشأمالثاضثهررسضانفىصمحدبكميربئالطبعقاا

موشرشوسممبموآلهالتمكليموعلىصأكروصفلىءخلقماطههجرقمن

وكلوابتساكزهرطجهسؤرخاعامقزطاصلنامكانارنوفابرطاحمامآذنولما

بقولىيعه

ارسنادجبينهايصولضؤسانيهالماظربدتخع

االذهاتكنهصصاربهجدصوررنطمنهـذأ

ارصكاننطمسطراخاللزهرهماتظمأدوصتأ

نالناابصورالسلوممتهاتجأحكتتابفابل
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افاناالبطيجحديئهتنفالطبهههنصسفزوى

اناالتفلولياونفيسةديعةمفبهكنزنجمع

نموالصرجادألؤيشرجغورلبركلبمىمجرعيق

فنعهاللبرفانصككمبالنظمجبيرةينان5فرائدنظهت
االعجكنهانحبهوثةصهدتفهامقشريرقونسيه

راوزاالكرمبنافىاهلوأواشادةلسضينبفيهالوحقمادا

الوزاناظهرضبطهواحسناااالرهافرهنآاابشلنافا

زينيالحانازصكساهالهجهبهاالالرداديالطبع

نافياينضيدبالدؤالطبعقلشمؤزظالطبئعهىانالذ
8الماااكاااخةاءس




