






11ءااأل
عكممب

111حألألا

أاااسلماكقحها9ويبم أاثهحرأالدهلىهـصميخيلارووسمعاود
بنيءأعراإروررالإسهممماألممالمحية

إأأإاأحلهيرألوغامإمأكسمماءسألحرسودهألالصحه
أأاكبممطلرشالافمااأأومماماصألس

برأثلكهيعهـهكألئزدمالم

111111ثماكاا بمأل

11يبالحسهعالمهحار1ألإااللهـ1اكطألاحلهعيملم
وسزرر11أفطدقالصه11نمإ

اءهااللمءطبصأ

أإأ3الواع6سروالشاحمححثة
أأكا

111سكأيلءلمبمئمهيئزثهـهههجمق
التىئطمححذاللىثاالاللفأرثكلاللثهـمشلىالحأفحذأاكللم1سأول



أثؤتيآلصلبه
الخنعلرييالمنرمىظاكااهدحمعيالسبيبهر

ابطاثهانأقصلسدبالالمحاسةنمامفطحسببفالكان
أبثكأبوارضيافألشاعراييبزلهعبالوكانحهفدمجرإسان

االاطالةإضبداوالشدهماالوتمامطاقصدالضرنرإلوسعيد
الليهالسهلفدمالدركلعزماوصراحبأبهسفعوإدىهن

يمافرفثهاسقطاهإامساااللمتماثالمظزثجهانديهناهافال
بهظتطواللبللهاتعرسنةكبكاطرثو

قبةئئماتطمولبىصدوزنتماتمرعلهم
هاولسدةفعرضاالثصاخرمهالباتاوفالبيثننهذكاتحسما

لالراقيريدخهـاسانمندوطارديالفلةضذاو

فاثثاكرهةوفانزالصلةبنابوالهفااكئممةلهنان

لكتمامإالالسايلألغومحالطرققطععظبملموقحوقد
الضالبمهذادانالمتامينفسكوطنألفالثاااوسرابا
لنفجمهاثشتغلفطالعهاخانةكثمهثاحضززمانبعد

هذااسةامنهاكثاليخهالشعرحسةكتب

هثىاجمماتتطعبااكتيرمنألىطلبوفد



ازرجمالمافامكئلتةأالئدىمرربهلمارةالثالالمعستطير

العزبزوكالوطنلصماولهاكلألىناالهإسالا ادمر

زهارلهالطفعبوهو

بلعنبرشعرأءوهوبعضانبفبنقريطقال

بشيباناذهليطألمنبنوالثالمخأنمازنمنلوكنث
الناذولوئةانفيظةعندمعشرخثمننصريأفئالماما

ووصدانازرافاتاليهطارناجذبابإلكطالشراذافم

برهاناثباتلشرئماثهطفالليسوسفاحينصاوللونا3باا دلس

احمساناالسوؤاهلوماسامغفؤاهاللظلمظلممننمجزا
انسانااالمىحمبحمنسمالخشتبحلقأريككاناا

إلعكازقرسإناوركبانااشداذاكبثافهه3فابلى
سوسالصفيالزهالماالفندفال

اخيىالمغاوقلنالطذافىاعن

كالذكعاكانوافهماتميرجانياليامىع

عربالطوهوىفامالشزصرحفال

كاثانيادئاهمتسهمالعحثاموأبف

شمابروىو1



محصماثعداوإللمتتاللتهسشسا

أاهاأوبحصمعيىيلصرصه
هألعالرىالر3الرقوطوركم

ادعادئمللدلهطآلىعحد3اولعص
احساالجمكمصاةالسزوى

الطهوكماالوالعولفال

ولمطثهمصذفتمالرسكلمثطوماهلكتللسىمدت
الرليلىرمااثاثارنمرالمماياصااليملهارس

المىغلطمىوالعزوهـءدمىصسمىوالعرولط

ئالعدحراحصلوااللمحارهماللللىوال
اوهـالمسالتاسرللصربالو3بحىممعمام

اتالهدؤأوؤااللمحإلءكادىدراعهعكص الدونارممطوالاداحىاالوممماتوالرعوهـ

المحاريعهحعمرقال

المحاسلالعدؤاالوالعامحإلحثاطمتالرىاالما
11سلماوطاسرحهيصدوررمااكاليدلمائمماىكاللوا

دللووهالعادرصركطادالمدكزةئلكمالمثاالسا
متطاللساللمدىالفيرا3صهالميمىحصاردروا

ليثبكيإثممهمرلىوىوسا



اطنهالصبن

عليهممأفت

حرشلى

سرفسق

سس

بغئا

رهـيزثمالمثتكراتيرى

رطصدوفمفمفيناكهاشيها
أيضا

بمكثألمإلئىوتجفافىبجني



هاجبناوالفرفاوالثحلمخالسةمثهيمنأفيية
الضبىممتربنرايعةفال

آهبحالممااوظهـنةبسلماكلماطراثولمدشهدتمميل
اثزلأفالمأكبأوعألملناماوفكننجدعيانزألي

هرجلصدزفيعداقىتغلىكانمافيفففثهوإلد
علالنهاظرهنقكوينةقصدهفابضرعنىارجيتأ

بتاننسعدقالا

الباماكاقالدهفضاعلالعارلمالسيناعساكسل

صاجباالمنمةقيمنلعرضيااجعيهد7نحداركيووافهل
أطالباالنكبكنمتالدراكيمينياكشتاذاتألدكهولصغريخكلبفي

فباالهواليثيكربمثترغاخهاخهلمهابالغلرثارفان
جماهرهفظعهنبهبمالنكماالبربدكراتاخ
اثمرهائباماياقمامنوأياتهةعزيمةتردعلمافا

اكتائباالييماخهاضاالموتالمطمقدهارثحمابفبالرزام

جانبادبهرالعمافبعنوبهبعزمهعبنلمبىالافا

السبفسصاحباألفائمرضوانفسهراإلكيريستشرثلم
شزاتآبطفال

مدلمزوهولهزهوفاهـمىاضاعذهوقدجزمجمللمالمرءافا
مبمزوهوللفصدالخطبلمحهنازالالدكيليساخيئزالمنوا



خريثقرطمتأشذافاخولشرماطالدفىفالك
رمعهراضيىطابيترتعوندهانانول

اجمربالمحزملىدا3مامنةلساراماخطتاما

هصدرافعلمثانحزملموردعنهاالخهاداخركطاصادمحاالفف

رومتماعبلسجزجوءالصفاكاالصلركلشسثفر

اظريانضالمعألبهالصأإيمدرضالطسهل
تصفزىالرفتهاومئلهاولماباكفماافىفأبمث

المذلمطإلموكيرفال

كبرمتدلالنتياتهندبمضثالظألمطوالمدسر

خمبرعهئلفشحثأنطاقاحمبكعوافالوهبثحملنفي
معبلوداهثسادمرضعيماحيضةكبرومبزإهنص

ايحللىنطاقهاكرهاوعفدمزؤدةلبلةتلمهلت

االهعلليلىسمهدألفامانامهبطماالنؤادحولقنجاتتص
خيلىلوفعهاطوربترورابمألمحصاةلمهنبذتفافا

بزمللبسالساقكرنيميكعيرابنهالمماسمىبهثذا

لىالمحططوحرفالساقهنهمنكبسريمنانما

دلهكماكمخارمهايهيرأثههاجايهرمضتوإذأ

عهللىاالعارضكبرقلمرقتوجههاسرةافىنظرتافا

أالصلىاثاعزيمةكالحساالاماجعايأائمالاكريهةصعنب



يلمبلىوئكرلماطعلثألاحالصآداجمبيم
ااشزاتأطوقال

لمالكثسمالصدقاللن3دمفائمافماالىلأفط
والكالالكاهرعطيطعطمهاططلدآلفيلهزا

المساللثالووكشتئزاكيصضاللمالعانكفليلى

يشاويعروركططهورالمساللثالعويمىكلوهاهلملى
المدارلىاثذهصقدهجميدالرجممحبثوسوي

اثيكافلبهلطالسالمهياولعسهكرىاعرادا
عمائحمذأطقالمحهملؤمنفلردبائهحيمموجملىا

الصثاكيااحاصداثهاحمهللتفررعطمياالهزة
ناكالمإ1113لصاهصهضلمىوصإلسالهعسهـ

ةءألمحالنقطريقال

نطقىاعييكللطالمىشماغاطارتاالوفداقول
اتطايلكالديإلحللومءلمالوسااتمالك

المحسثطامالحاثدكلسلىاصرأبتأالميصرافي
اعالاطحاحىعىدمعوسعرودصلمواللهثوال11

4ددصاالهكدافحىكلىعاالموتمدمل

الااللافىوندهسلددصودسأمشطفياو
الصلثاكبمامىسلهالىؤلحلعدبفطلعباثا11



ءستحادص

صةسنجس



المدت

رطفليلمه

رصيحمله

دهىتصله

مصلحتللرءوس

تحصتر

هحمالسبدست

اسطماتصدء

يرسرصمؤد

حطماء

لصدص

رسئماس

سمالطالسميط

اركماحمدت

ءيىيوهـ

للعألنساشماث

كرعرهـ

هولطرسء



مابعلىلشعرااالنذكررعنآ

سلألهندصينماكعتمفلسنابما
صملطفيكمالسبحموكن

ببننماالمحوبئنمهلماجزتدساسوفاا



1

ثعلبةبنالدهثيمإلنصماقالا
ناخطؤكناتةتحتفطعنتهافىطركلمبلويفدشهدت

انبصربصائرناالنوعلىابنائناعنيإللطالونطاعن

المعغيرابثشهيالخاضعليكشلنالخبلرابثوافد

المازفيالهبخاةبنفطريقال

لمحطامالوكأمشيفابوسجماماالىدساالجمالخن

الماكمانارةيمبنيعىمندريصةالرهاحاراثبفلقد

لمجاممابرعنانسرجمطاكعافدممطمنبمانحدهـخضبتح
إلفدامفارحالبصبرةجدعاصبانصرفخرفداصبتؤائم

لمريرابهأللبشالمحرافا

الحثاىداميةوثماحئبنامسؤهاتالنيئمعشهدن
المحهـامالبلدممابمهاوحكتشهدتالدوقعة

التعرفكلطاموجالتميناافاصميوفنعزض

اراكطوالةاذاهؤالحثياثطعفىبخاولست

المحسامبالعضبالغاراثالىتحثطالموخولثى
التبسزيابةبنفال

اخمالهدسنةممرأغاررأراسأثنبئمث

1اذافاثياليفعلنةء1نهاكيرهنهوتلك

إلهشاتبحالوالبدكنمابهامألءالالرع



تت

لور

فنألى



ا

المحرثقربنفاز

وحميراجذامالقبناليالمماةثحبيضاءوممماحمسبناص

ايمسراانعيداناإلثببعفمابعضهبالنبحاينبعفاالفرعنا
ضرااللنيةجريقهدوتتغلبمةعصبةلميناولما

المجثرالموتمكانياعلىوكصااسقونابمثلكاسسقبنا
الطفيلبقعامرقال

ةوءاصدىاذالقىحبلكفارسلماهـإنساليانطلقث

تحعوشكالرماحأشتكىافاماوليانألدلمجاعليهماكز
الزلبديهعدىكرلبنسفال

فاسبطرتلمتارذرعجداولطاكاهراالخبلرأيثولما
هكروهافاسئقزتتفر3مزةاؤلالنفسلمحالممالي

بهزتاذالحيلاعلعنأانااذاعاقييثفلالرعئقيلعلألم
اشغاربأزهاروجحصشارقسافزجرماللهلمحا
اابذعزتالثماجرمافيوكأذتألكعاخهدهاجرمنغنفل

وفزتمصابعقافاتلدريئذسللوماحكاتيثظلد

أاجرتالرهاحوكطنطقترماحمانطقتنيقومميفلوان
برالطافطقحبنسيأرفال

اارنثرمفطخبلبرعشطعانناالمديداثملوشهدت اأوننروفدوطشهافاطابلبانهجمعمطارعشئة



1

افافمثعزلثلهنلمخرالمحصاسندشممفاويحتالعاللا

طثنمقلوالنيخابعففال

الضمجميةالمحهدنارمنفيجديلةحبسناكثانحرر

اممرمعلىثنتساطادنفبالمحضبمونصالنبلنستوقا

الطافطبنكثيرويشدرفال

الصهتبخهابهدهاهذهسائلمطبتهالمزحمطالراكبأيهاياا
الموتاناألىفوأليثؤلحمسياالدرلمايالعذرثاوفل
فولثعندمبذنبفمايئبعحمبناتنيثمتفنبماان

طالنجهافطمنزيانبنانصفقال

بماااليردكطالمقرفبئكتائبومالكعوفطمنعنا

رعافاجحيساوزتحبىوفدفاللويفالمحزنلمالزلجمز
نبااالالقلهبلغراتئتاححلؤمرشفضكلورالخيل

االعياكثيرأكانتبوناتاغالضيميعرنثااتبل
وسيالمخطاتألقىبحجثصائلبطنمنالغانينافال
ونزاامدافهاالثرىالسدىلطمالمحينالترلودمما
سهااالعناحفبمالسائلةبينماالسبفالئفبنابئنمحال
ااالطتصدوزالتنافنمثضلعتبالرماحندافياولما

سالئاحبااالوسائلكالشفبلنقطعتبالسيوفولماعصبما

اأمربوعالثفياسىالرغكاطثاتفهفوا



1

أمعديكرعربنفال

بردايثردان3فابمئزرالمجمالكلليس

مجداورتافبسوممعادنلمجيالات

اعلدعمااوعذبخةلمحدثالؤساماعردت
الدانحمدلمالبيضولمفيطبشخمهداوف

اءوراونلمعبطمنازلمفامسافطوعالت
لمنأويئاتهزويدالمحدماذاليسثاتيمس

اءبمالسنعالالمباىللطوبجريامرىصء

اثفىالمبفعصىنانسالمارأيست

تبامماثاءماالبدراكالميىويدت

11لرجإاوكانانخفىالنطضاسنهاويدت
باابرجانزاارممقوابهمدنازلت

اولانهانإلثيصانروزمدافدممطبنذرونهم

ايرألجبيربواتةصاغلياخمنم
ثانه3ارندايردررؤمتموالظجزعتانما

11أداتقمهوتعلتتائوإبااليسته
ايخااضالإأعاتمالذاهبءكنااكف

ردةابئمتلبتمعاحهمصالذبئفهمب







أيصاتالصمس
تمنلحىحطثالعدعط

كلطلىص



طعاثيمهعصدت

لس

حنىكتيمؤلستهالمحنبمة

ملقما



لحةليمىرصلثال

لءصكلرهنعادجممعووإآلصاسرالكى
المصالمفحهثالتاصكالروم3المضا
لملحمتالتحاتتاحمكابالماماتمااللودإ

المالمطئاودنسلحمعلبكمملمودعكماحىاا
لىاالقتالفال

أوسعرارصأموكزلهبداالمالمةرإدآلسدتإ
منوملليكلةاهلثفسحهزع4اراتوااا

دمءاىشاعة4ررمشسكاما3اسرإتولما
رررسحمل4اقيالعسةحدرهرسنسقىال

اكاماصرحلوم

تهـسالىقدحدلحهمىوسهـدرررحملمىسااملس

صالىأل3افماتثلصليط3رلردتاككا
الدهلىوعلهالمحرتلطط

ثطءممحطسرهت1داداتامالؤوغ

111كينالوهوتسمطولألدحاهـيالوهـثا
صقالزماوروأصمتمطدرا9صرا

وفداطىعفرهءوالمثطرهملرالصيإ

المرماالمفمدتواو



سالمهنتستبتيلووفمعليؤلركننالمحما
ألابنااحوفنلاعربثماؤال

تردالماصابخنهيحثداوتعزيةءتأساللنفىافول
ادعوذاولدكطحيهااخ1هذفقدصاحلىهناظفممل

الطائمافبيصةبناياسقال

االنباشطاالوناهاكتلئنةىرلصنطلدتنيما
ااشاطمنماشبرألفهلهيىرححبالرضثرا11

اسراامنبطارررثاالثإلمسبطرةبمثوهبئوئة

ظاثحاامنحامنالعلميخطربيننا8إلختقد
ئميمبنيهنلطرفال

والتباغتعارنفبسسعلقكسأناللعنابيت
والتجاع4العياااليحاعسطينامحرهةمفأللق

العماعااذانسبامألهاتنامينسليلةدساب

الشطاعءومنعكهابمثيريخهاأللعنضتحفألظ
هطبىمنامياةفالت

عندلمحفيظةيبهبومنيالمالكايشرىمدعادعن

المسألالنيقببطالشرجممئليعتلنهأاذالفتبانفياضبعأل

ئهحشمالتزيثطألداقهمانكريهةماسامايخلدني
يملمااليلجوكنلموإدأيمنءجبرابالرىفيقتله





ءلمبمبخماثايتبنعابنخطدبنوصيالال

انصاهـ

الشناتالمغضاووعلافيمدمحهافدعلتازاس

شافرففماوتعظمئمثمفمخطوليكاهناماثعثي
يالقراناررسجماحزهتخئىتخمطعنتئلللفافاتز

نمجمولالتخفىكالشيسوجردفماإلىالراذأخفطافي
الببدطبنيةمحفيالعباسبنألفضلفال

مدفونابينناماكانالتنبشأمىاليناهلعنابنيعهأل

أونانكالتوشالذعكفصلانوبمرهبهمنايانثتطيعثا
تسيروناهيثارويئاكاكنتمساثلتنانحتءمثامناأللى

االالتحبؤنانعكمناوالالنحبكمانايعاملها
اوئقلونالبحمتالدهبنععةصاجهبخضالنئالفيكط

احكبمنالطرماحقال
اديرطائلافىكإلهريمىبشاتنيلنذميحازادفيإقد
االتمائيالكريمحمممئالئانرىوالباالثاهـنمثطني
ااتجاهلىالعالفوببنيلبنهـالطرففمافطعأذاما

احابليإكفذبةفيالضبقمنكاحمهـاصثىا3رضعاءلمألتهـ

إكائلالمكزماثلمعادمقصرااياهالفىاهرجمؤكل
ناالفضتاثلاهلتمثمنطنهواليفاضطنىالدافادكرخهصعاة



اللقتآقالمحاللىآدمآسناهلقأعزوالدارصعثما
مقعسسلعصقال

ثمادمعاوديالعلىفرعدأقئهطهرودركماضما
اعادىادادكرالصدبقرويهملعصاكمأالسب
حمفاددومحطالىفديخاءومماللعداعدملمكما

طثكطاالمحكمرنثلمفال
يالصاءدعألرحىواللرالطرنمحتىاللقولعا3أد

عرراححماطالهكوماعاهنهعيرحهلكاريماال
عيروإصغفههحسالىاصثلماشبالءامنمسس

اتمصاححمماكرامعممكمكطحدتمللععايالعفاثاالا
قيداألكارعسحسسماالتصوثاكوالتستوالكماطال

دادعحقألحيركلليداطللرعاوكعالنط

السحدصيقرالرلنقال

وميماعلىلطالأنقلىاداادامالستىاحرمحعمارك

ابهمالرماخاثادصههفااسنألاهرؤيملمالثمابحركط
اوشربحئممجدعاالئاصدويعحواللغحمةتانا

ولديمااعيورماتووعرهااللمحالعلساكى

تحرقورعصاااالإئطلحالمحدايانائ



عروالفتعسثحبنسبنال

قرلىهىدسلتمححكثتم

ئرءحوبخلىلسو
طةسسلكعيز

تنسرم

ثقسىمالحرهى

برلسداشمدعلييبر

بمنغألزهعاصلمات

لثفديطبرحر
لممسالسداهةدننش



3

رصد



3

فلىشاافافىاثفائاانجإلصهجألدقيقبا
سلرءسوإناصدلمحيعرفثاالتأالمجامةالنا

محلبفاذخااللنكامصدلسيدنافاتكفت

اسدإئيبعكمانال

رمرهلصرجمجردلرجاملفوىفحعألدغكىعهاناخوبناكا
1ظجبنماسؤالسرثأمنكلعكامالداخويناذوء
بالدمالماعنشرلواانوالجمبممئابنعيدكماتشانفيالرشدفما

يانيافيعناليإنحريثفال

طمعشيرةامأدفىالجلىافىرعياوفتعافاخرمتعالما

عالمربيعةأحبممناخوليحعيألنسقيمقحكمالى
حارسببفيالحهـداشمكمخربماهيلحمقاماذاضىضربناكم

ألحااالمازحابخحرزلمينمعمثويالمماثلمحأوابممافي

ااظكلعنحغريطوألياضيفكمأنألطاوصاقيقمدكان
الفماالينكعبفاإهبمإافال

هعؤلنالزإبريلموليسابئبالمحزللراصافانتعز

التذدللضاوكالتلمحادثةجازغاكطالمرانياننيفلوكان
وإحماولىباطلرونالبامصيبةضدصالنعزكماكان
بزحلالثهعمافضىمرىوماحمامةيعدوصألليىفكبف

قغحليراوإلمحإثوىليىتفيماتبصويالإئم





3

مضحارئهعليكالتبرمنلطنيقللسيفانيألالسيفايا
فنعسهنعبدضبنيبعضوفال

فوافلتفطففوثلسنبسمعاالسيبمسقإلرممبانايهأيا
أاجازاحىافاذأنمنئاوشىنفاهروالهكمىافيا

نمافوأرسفاشعتاشعناإظالعةجلماراوهاهن
غاوجهاامراطاعتبليلفد1نبئمعاشكاللمةبالالذلصمالك

ألإشاخرفيفال

سيالدكماعفزينولبثحندصاإنحندجفيالتعنلي

لمجمأالمدالرجالضولةاطهارامهاأل1رطحميت

لماةالرجالدبيىكامتأالباندىكانمالوسبطخماعت

بقفيليشمابىوولىشبالهتمحينرياطايتر
اخرفال

لبارثالعدفانخالمحألاللمحلطخازالرجالاوالدافاكان

صعبحمتمحعدلرامهاذاوجانبسدميتىهنةانحبال

اخصالرااهتزتحالبارحكاهرةمعندالمحاوتاخذه

آخرفال

ابهراماياحرانسالنىاألالموكمنابالمطماجىوفارقت

نمامبلمحمتدفيوطوكتالمأينفعثماصفقدصلت



حراال

فيوحبراهليفيممبلمواالمأللههاحنىاللمبنعتبارق

ملمجرفانراكلولمحسأأدألياللذاصحطدالطىاالمرلمستعكرالدمايتراالإد وئطةاطميلل3

تصألكياعلىجمروالادامتمولصلهدسا حمطيممرص

لمعئحكنداألضارينالواللشىالذيبالمهدافط
الهاكمافالى

حمالباتحررهاحتىومارفتوفدضحساالمحرانقادلىوفد

مالياكفلرالساثيمالكاخوقيئدكرألسالماكرصا
احرفال

سموكلبوماصطصناداماااسبافلنيمانا
الماوكرؤوصإعادهىكلونممالرهط

واوطأهلافىلحسروعفددعةألعبمحدصحكالى
اخرقال

أ
راتاللروالهـللمالااالمتاتألي3تدآ

سداهمطلعصفالا

يىكرحالمبندالىعالترثاننكنسال
شتبمعيرالطالالراننماكماالمحيادكليألفئاا



حهزى



3

العرضالينحالرضذاثمحسالهطرمصلمطتاول ا

يالرضممبادناتمتىبيننانااوالالمحاأا
الغطضعنحبيهتنعتبعضالربمهبحتصالو

ألطافيرديعةينحبانفال

ديدلبساداحدذووفوكدانإلبائلاكامأه1
فىالمشيدرالتماهـراستعراذاماثالساطلعزإثانا

لناوالسيوفنوليتيءالمحالفواناأ
المعنيالوجفالأ
والوكلملكيرقتمأةهـلهه3داذةاتاا لولررا

لياللىهـردصإليومالحزعقتيلىشبالوذاقثطؤأذا
دلالىءحالاضمةبينحنلالععندنامناوتا
11
يالسلباطمافععانماحيإلتتنزلالمواذأوالموتبأخنا

بلطهعليماخصاثمردءأ
ا

اخرمالاا

مداوباعضألاكثالبالغفىكىاءوالسؤبالماكطئمابنااداو11
11لياوضاأغلطةتداىنمطادبمايبحألزءاالأكمااالنجر14اا
ااأبدطحوممثألوهراايهىبركةالدهرافحئألىامحكاناا



يم

لصمل

تسوفحىلمحنبىاسؤكيحمالت
عممحتلحىصدتحديىمنلى
فرلمحيثلفاليعر
لعلطلتلمصهنيالى

لسدبخطمن

اصلالةاذوعفعصئداذا
مذهحبعنافلىفيمذمبسأل

يصصءس



رلت

حمر

دفرمماءعرءلمهلى

حسنمحىللفدما

لطافطعلصلرس

حلتممديقلىيلصيت

هالسىلعمسهء



محلنئهابنمألرألألعثوهمناولعسأهههمتفب
اضوثال

ثلالحلهخيالثهالمرطططأثالازلنلسمف
بكيارمرثعهافرمىبلنيسهلنلمنوتدجعلت
أللغهمييألطفاومالىيلىمالمرطااالكاث

احمأحوثسبلهبأمهدئموردتالىاخروف
ئهوالنثلىكانحاتضبطوترىكماتالارىبنكفحث
افلشرسمنهـاحمهركالشدحبمأكعدمممالبيتحلى
تعفمبأموصولةصامناارهعااههاؤناحزنبفطافبقو

المتعقبفيافمثدبهرذحمةاعتاشذالتبعثهطابهد

للنغئبالغبألبمرنبعئههانبعثههافهيمة1ت

ثطبفطكتمفيمالنكانبحوشبحزقالمنكماخذ
اضوقال

حيمثأنزيفمااطكأربدكيرشكإلهكك
أذألوالإبئمىالملؤئاتزدادعانفبلث1

ممرالىرزركبنعبداللهبنجميلوقال

كزافارسياجمافيوجذيبالةالضيفسمحبالوك

لزسحيثميلصدقإلالالصالمحيالصالمحهههيهن
االحرارضكمكانااذلهفالهاؤحمةأتغضبوإهن



3

النشناشبلودقال

افارئهعلنعطفوثاسوأبرحسماماإبسرحالمر9أفا
اريةمحتدثمكدبماوهنفعؤهنللفنىخيزظلهت

مدبهيهافشنايشلاشثلخدليمثهاطاسة7رطونائبأل
بةجمابمرالدجزبألوهنامنمأاولدهـرلثمحالبكئسبي
المئعنصفدمناهبهيساكهنوسائلعنطلمالغيبصساثأل

طالبهأخفتلألليكادواليمايتىضاجعهالقالممئلأرفلم
هارفمالموتالمهساليمنصارفاتئيكريمااومتمعدهاقفع

ركائبةجئتاثيراحيننولمنبةمنناجياماولوكان
7خروقال

افرعاالبالىئامدإشاأركثعيتهاالعممألجمفالثأال
لعاويصحمئىبشيببمهثالفنىفتلطاالئعحركفطاالففلث

مزعااثزعوالعدزععنيخردكأللةابعبكلثلثثارح
آخروقال

أهفمااكخرأطاوكطعهدنلقيتفاييمنساءأالفالت
جماالئزلومفندالفىلديكألمااجمتالبهمنهطترفامأ

الطألعهانةبنشبيبوفال

تناثيااألاتالزاثنامرفضبةأمانمرثبنناقضى
اوهـاجميامنايةايأتتوكىلعفتهاالفضاياثرفيتفاءك



هـم

همرالعذركبدنجمبلونجال

لمويالمتيفلقتلوفو1ذسأدسدةصالفيكليثف
مرفوهداوفدهنيتهلوننمبهطالعامىمارأوفهافا

قملوةندلوظفرالموهرحتالملمالأهالوئمماوموفغوأا
مألكيزمتيؤانححلهوهنعندحماالهنفغالدامنالمحا

3قركثاالأسبايقضبنظقالمالمعينكدتومطو
طراكااخويخلعلىلالئمليىذولؤلينهووهن

منصورالمحمقلنبحيوفال

الفزارقبرعبببغيسسحسدةلناكانإوجدنا

الدالسوفالمماانخمااالعمنمعئانأتلحال

ؤيالمحفونااكضبوالنحىكرجمهةءلوسمحمداملثاا



بلعاصالندزايمناثاماياثاالالبططاإظألنما

بماةعبدلمنيكانتوفعةذرحميمنارجلوقال

خوعلط

بلمةصبقألالنفألتيرافابنهطحمكمحاوسراىن
المةطجازيمماشألأشحبمبوأتائمادأ
فتئفييقلليلونحىبمحرينهمقيإلسذنماء

فدمهعنكمزذالشرحتئربطاللغداةالبسلهن

هنكرسهالصعفهيشقفارسحقئاللقاتجئموال
مسثعهقالىتشمؤالحمأورروتيعالعمماثرح
أئهافىجميسريعاالنالهـحميرحمحتهئتحى
لمطةالرياعهعلنسنلطلىهررنركعاهناكوم

دالمثفيالعدويدمتسةبنحسانوقال

اثموماالوشجتغحمحميراالتتوقداثطاجرنانحن
يلزماألملىيزحونحميعاثاجمالتاللىشقالماترك

ااسرتهادماتمدىمحاثمساعمحمثنرقصلمالىاثغعا
دخإررئمالهبخدكانحميرمفاولفيألمنففاثرنا

وعثعيإأماتاجمنمطاكحاطعمهاداقمنءاهاالأمر اأذلكفيوقال

1روحممىغءلتبمفدثعحئاسماهمألدأالنإق



يموثراحنئ1لموتوقدئارننغلعدؤ3إهـبببرأقأجما
فنقالراىحىباسيافمتدروئأالقوسمانحوفيلس

نعفراحقىالصيدفطوالفالموعثمئمالليث7أللفوكا
هناعهدئوربننناصررزفيهأللفلكفحوقال

اذن

النذورهابمرطبهاتألفثاتكال5ويا

رعسجمادمالموكاتالنتبنماثماحصرنحانث
نصيرمميمنعهاوصكامزانجابوهنالمبائليقنث

دزوزساريةثعلصفدرتمدجنماجادشوبل
الذكوزالمألةيمبغاطتطهاسرفقيئماتحت

اخضرأراخوالبنصوفال

عبالطئثنياعلىثيصدجاكقحينهأسررثلماتافما
الومصيمبنحطىممهافرعيفينااتافطلمالصاحمته

ثفريالمحادئاتذهموالدطزفبمقوممطاحدثوحدث
تنهبتالناهاافاماأكرفافياتافىضاماهيأالن

رطيحثللسائليىورقلألغوذالغنىأميدى6فتيرهم
كهيالراكبينبحىوصعبذلولقباداصعمبفالو

ونطيحثاظالقماالتصفىهصيبةدقومقأممافارتمت

نجببآخرجمتفياسمااظفاتأيثفيللهييغبوومن



اللطاىوثالط

ترانايةاالزطلفدكأاعيخممارفيمف

حمساناسئاأسبماهفبنافالمجاشرلعلومن

خهمبضثكاناعوزهنوجالياكرنافاكن

صاظهفحانأنأوضبةهييعلىالصبامناغين

اضانماالانحولاذأمابحرأخينااحيانآ

المعنىثعروفال

تهألمادركماتيزوماعتمانزالاأسهلارى

تمزعنستعاثالوإلساعةولمحلالزأغأننلث
سهامايقنغرالنعادنخببطسرأكعلةيخاهماقاهت

اصنعتبماممفيبحزهماكمبسرأامبافىإلفت

بنمرثدفبالككلروبنمحمهدشبنخالدجمربنوقال
ثحلبةينقشلنضببعة

أهويمااالترىتئالءأنمابدجمرهاالنوادعلقكاية
9اصاموئقفارساركطفياتنابالكاللىءحياثاكفط

معزولأليرماوالكسئاعاحزأثألتربديثاهلكمث

بطاالويتملكزيعلىهتلةاألهلكاستبلإلخع
عبالالفصيلكي



ألحئنألكبمألكاصكالال4كم

ءكدممتفأئكابرنماللض3كماقرلهحلسفاخمانيامدا
االمبئاالبىاقدأئمااللكاافافحقجنووكم

اهجههمظوصكلوالسرألصياكثمهلرركييرأالهـخيصإ
حمئرهىءأرملثأو3صيبهـعءقثييمن

وفدئتهدميخمامحيلىحمالقأوكمطأسفرفاحلحهوقافي

أسحأدلمجيمررأعى11أدعالآلعدالمايايثا
ممىلمححيءمي
رثاوالحلهرع6لمحالساليمراقىوزلمألمحعحثويىألو

اتاإقالأئماطىظوحالمالررتماتلأحمالماأتينادأمالم
ءاكاوشثطسشصصحلثثسثرمماكاثثيغافاوصنمود

االآحووكثالىاا
كرموأحمطألهكاصاالنكئالثيآليهالمرحطيروجمب
رزبركوللحريعنى1دىأركانفمألمحالمكا

11طيىمسحمعهقهاعاجميتثلئممتاىولمفحثبكثمتأد1
يرايطماكطهسلمحأالألصعوقمال

أهمالتحمارهوتماراايراأحرفإكدسمثح
لماتوهنلميقامىؤرأالكهـبوداللاوم
11إتسىأأفىوولئهاصمقمادامورىسؤررأدرالكالئا

11مالتاالىلألهرقهاأءكامحرورتحثرطاصضااوكاأ يرءيمءصىمهـتيم





ابفثاقال

دوالمزاللمهلثوباشرخحاخبققماتالىتربا61
ساكنظنهشاالجناطئفوقلث1بمثلاللمجاذىبنفعدثو

حهاالجمهنهافياهركأننسربااالذمادالييهاوهاخيز
ايفئاوقال

ضئعااصااديئارلمحماتركناوقلنبالميروأزتمذهبتم الالناسفيزاعوماورفعهألسناأرأفي
وفحاالخوفمنوالاجمتطيركمبرسوالفلجثيفماننرت

جابرالوائلطءينحريثوقال

لياالهوىالمهدوأنهعهوإكحمتيحينانصنننيمارك
اإهؤتكالياحشمازنحزكلهلظفزعتالمهدإذاظام

حرثبنالبمبثوقال

إلمذبدأشهرنلبريدزمصودوخهاالسسيملمخبالد ومروسهلبلبتافرألتاهألوسهألومرجاألفقلت
ربرليميؤوالطفبلة3والثحونكظمبةانهمحاذ

طبكلثصطيكاألومنكهنعلىزادتوكنها

اآفرلماذاقمىللبالمومرليالبألدجمامسيرىان
الخئبإثمغاوالدبنيخألقيعمابماخبفربتانولست

اعنمبمدبنيذاكمنويمنشاؤكثبرقو6وبعئدهـة



9

هشكبسحدوقدبمولوعبىظنهسابعدمايطشلمحكالفط

وكيبدهحاذلينكعضرساالعمثيأتعالوفد

بثحقائقهايحميكاكاتئلحتيقةالمحاممطانافكنت

المزكماظابنرباحبنالمثلالوق

1انىآوثكافهماضذاوثحنةرسالةسنانئادعفطمبلةمن
بالمحوإثحعاأتعمانكضبووسمادهوضعهجنىساكنيك

جؤطاجمنالمأبناتصياحوفبمفبناالردبنباتتمج
منامعايرعممنئابنيفاجمثابالبيوتالبوتلنفنا

المزيحمامبخاحصينوقال
هتدماالئتدهيمىتفاقدتمكصماذبياناليافقلحت

فدئآصماابمرالحبنومهدمغالوالدةهليحزه
صارخاكيراكفعوبيضارجترىتبيهلوقلث

مسهعاضارجئايألالخيلىمنالنرىتغرساشمنمنالممحتى
اكرمااذايمسواجادوكانممزقكساهمفتماتعل

امداودومالردأمررخفيؤهااظمشهالصرىصناع
هظااليهئافاكماكبانكادونةحيلفدالصبرولمارابنا

ومعممافاكيقطعنباسبافنامنامحبةالصبرصبزالوكان

ظاالوأعىنثاعليناوهمإرةرصالهاهاهىفلق
احزماالمحالهرالذكماكاعدثثمالمنافليمىالو3رأيتولما



سئاآالموتخمئيةمنوالمرئتيلمذلةلجةالىبمبتاعلسحث
لمحارةاىوفال

السقنرواناعثرعلكحث1طليبمنانانييازهلط

الذبالسالزرقلركالمجعناوجداوقيعلىارجالاتجداهرولاني
حررلىلنامةرفال

صصاانصرهاخأعىوفىلماولميسالخندهـكخحبتتدو

االاشااالامئافي4ولدىضهافحنعتهاراعدافعت

ااكفاشرمماالنصائدانللعدىالقصائدأسمأهروالانى
االلهـنمعاالقماإلمشرفيبجطمصانالبنوالمحرهـقوثط
االاارعبمالنسارلهالرنيبلمزةروفاماراز

االوقناوقتالالالملوكأسرمعروفالحانعادعدمن
ةسلقارطاةوقال

وتنافمسبنضةسفجهازربلىببنماذاتبنوسؤخن
نمنشايمجمةوشييماعأيديعطشامحبانالفسنكلنكصد

عاطنوالبشفتجانبتحئهالئر3انيشاكفى
المركماعلفةبنعقبدوفال

ابخبدالفمبارمةأعنباأ1دمالبدإلنوإسالهانناهثا

الوقهذالمحطبافاصطهايخالحتىاضالفاعلبفغو
ازودعنبهعشمرلسافيفييمااليوضعمتمنالبغفى

فيشامرجالكاكباليجارابتجابسائلىولسعث



2

والوكئزالعرصحورصاحمابيتعق4بصادولسث
أريذرببتهاالث4سهطمادعاتلىالذيهكأوالها

يالرذيكاوربخماعبداالهءل3و

المجنادعافاةمنباشتنيانشفاطيممثالمابخاادعا
جعالرواليمالترجعهذنوبااوإسييماثاذمنول

قاطعللرلمجثاناذشاالةصنيعؤوسعءزمذوحبك
خراوقال

افدصدالنضلاهلمالناسقبلىمكيرالفانيخسدوفطإن
مجدجماظافيالكلفزناتؤ3ومامالىوالوليفدام
أرذوالمنهاروراالأزفىصدمررفييجدوفماالذيانا

خراوفال

جانيهابنارالمحربايصلىوليساصغرهدعلفيالشريبدومي

المطالمجرلمحغتدورياالاحاتدنىفيهااولرهونكالمجقالمحرليا
نتاضجهاهكروهسمالدوقطرةطالبةالدبئمنىرايتكإفي
لذضافخمألنجهالمعفثلثأبااالفعهئايأنحونإرجالاترى

العبثطداشقربنشرجوقال

عثرساخةثاجمآلعلىعكرشهـاالحفجاشتلماراإ

رجمأهسشرجعنسنافطزلنحدهرسالنازلتعشبه

داشرءضبمنىافعليقركته4راوالألقسم



اثاطراكصلمحماكماالكلالمهثماكرات
ذبئطرفةفال

الصدرناخللمرىفهلفتعستنفبلفاأماعرضتكبا11

اخرايدهرعنمسوالطيبكشاصةعنفارفتكطلهفيا
ربالمظالمئمنىبغتلةفمنءلهراوكئفطكنت

اظهراتائبةصدباهآلةالمتاانالناصاشزفاف
اينجركماأننزعماالندرونقعدبينناشرمنالناصىفروحئى

العبمثطحاملمنابطونال

يعرئماسذهليىواليخرفنعالمددالمجلالموتليتمنى

ذائذوذلميانعبمعزفئاعلىبسدةيمفهفائالمتحلى
ايضاوقال

إلمورمواالت6سلناتاالأئفىبمهدسعأةلست
وإهياادبرعذواذاأديميدىوالاخدالناحألصدولن

راءبامننابغنيالالممارنحالفءكمابنانجاىوان
لمألزياوطشكبعهالرجااارىاههشهاعندكياوسيان

لياالوىماللرءارىولستهابنيثلمفجهـئاولست
القباذاكيمناقالعلىعراضتحزفاألجمتبك1المرذا1

العبعثاعنقوفال

خشبمرثإنيثاهكنأوقعطوردبب



ع

الملخالبكالديسبابيضكيرهاليبتنىكمابم
ثحبفدابانهنرفانيمريجؤفتليهيلثفى

كطئطبسئةمجرمعركفينضلةوغادرن
رااينعرفىةوقال

محزرالمشاشآاناصهصائليألافاحنصعلىكأاللهلمحا
صصا

هيسرصدفراهابناصاايلةصنفسهمقئالةيعدهـ
المعفرجنييماعنالمحعثيحاناعبمثمعشابنام
الهسرلمجاكالبعيرطويميستعحاماالمحىنسايعين
رالمننالمالشهاكصوءهوحجمةصعلوكااوكن

المشهرالمنيزجربساخمونأزصاعالئهعلىمطأل
المعنالرالغائباهلنشؤفلةافنثيأمنونبعدوأذاإ

درافايعشغنحميذاالنقهاالمنبألفانفذلك
عشللؤا

ثعو3جماعحم6تمضافاارديمابنيتركت
شدبذالعياإهعتدلسدشدفيهربماجرتركت
النثرلهيفقدنحفانعلييماانفثيالبرافلفان

ابخبالالبطلجنبرهايموننلىانخربةيدرىما
بدرالفزاربنإلفماوحمآلحذكةزهيربقبنريخوفال

ثيريماالباجنرعلىهيمتالماسخيرالطتيلم



ع

ابخوئمطلعهاالدهرعلييماإجهازلحثاوالظلة

ونجممردعألثالبنىببدربنحملالنتىكىو

المحابخارجلاخبهلوقدقوممذالحلماظن
ومسنقبمعلىفعوجصمارسهنارصالاومارست

هدمصاوربنوقال

مهـباليهممكرمىدتاعلىفانيويختبتميماسائل
عئابالىربقتفدفدثغنةسألشحاربنىثاضذ

ساراهل1ؤتحكحئىطاخاابضةاهلبتامنو

آللباليفاهةومحبمقمماربيواخبمابنقنال
أثوالىضكدرةابدأالولفأكنغدرلجذيمتماكيرألى

أااأاالحسابعننلىاحذاكثااقذلكفعيمثاذا
اماثاسمربنالعباسال

لعسللوذاسدرولوحلىؤظرسوألأباصداباخ
11معشرجاداللعرضفابحلفااةدكياليلوساامريرسهل

افحولدبهننزلفألغلبشماأرطاعلىهبركاكإوووكشاال

11الحلمالهـمرفيعلاتوكآاحملعانهنكماوالظعن
يتزيلالدارفيبهاتبتشاهدامحسذالكالعديالزار

لبادردابالخراليفمالخاناالتحومصرتاذاقلىأراك

ءالهرفووفهامتالكخلؤللعزنرفلسثنخفطا



ع



ظهركببءتعنادعوة

فإلاآنيااتفال



االمحاجمابضرؤطاروفطرتمةآوأذالتكان1 صعزحىنونو

نائمااأليالعوناليىبعدومامضتتياكالسنبنتؤهيراث
أزهيرهندبننرالمساوفالأ

المبرافايىاترالطوقمدتعنفمرفالهثمبالالاوء

اأاعوزقيبرقلنئمتامحرضناوجطننيهابعددأرعالماني
اتنماولمحيةألقنايطأاصاروحنهيورإن
بثزباوفيقعطيمتشفدئحنئتياورات

وتسحزأالزهاتوقذءعياةتهزاسالالرات

رأوممنالمهنزاهفيهارةصلحلرثشحوإضع

كعريالشالشعيئلماانأاعرضتثطانذبيانلمروكا
أزورهلهاكذلكطزورصدقةرحينةهىاقناةا

الهردالعبىبنعردطوقال11

ززحبتاخندماالنعشيةووثياكيفءلممقلت11

الامر2حماسمنمستراحالىبفهسمتبدغعااوننىالالإإت
11عارغاغهكدالماديطرحمنومقتراعبا1ذمتلىإكومنإ
ااحمحعنرهامتللحسومباخركببةاويصببصحذراإمانما
اا
االعيسيإدوالليضل3وايأ

أقمرلفاكلرممغوفدحانمبإألمحاريملنعركيتلا
1قنبلوهوالحيسابايإلليفمالمحيةالطرمنننأكعاوأا



لتلبلىعذاطمألبصبرماانهـحوتراثأمل
صتملالمحديدمامنلبعىومعمردرععبزهالىومالي

بلطبمالسرلىحرذعرباممفصاةالفحلىواحمز
وصوللمحليلىإلىحمهاديهالمحرلرثافقىيحمىأيخها

11افئوعريادالرلبحلفرهيرفيشقيسوقال
اكلألمالوكانأس

يصغمىأليصدمارريادلواصاعممازك
صيعممهادكريمسبهعاصولدتسوحئة

رسحالألعالىالحرلعيدكسكروذكهاولشرى

حسيمشهدلةوفال

اإيصيوممىكلهيمدهامنفصاعةصالى

صدالعهدزالمحروكىمثشحاعرالسعسافتإولم
الىعنهمعرضسثامناهمهىساهمو

المعليهدنممممرووفال

لالللصغمىأوارمالكسيلساؤالذوحاإللههعاد
اثلديهاراكدكءدلىالرصاحئمااللسيهاالسبهتفماع
السلءخالدادوسيصمعمدناهاالليامالتتكا

ل11افىلسوقوماافىالجماثاثمارألألثثألئة



ه

حملىكانههملصلرمحوتاموتانلهاالطأاف عروالتنوحمطبنالمئموثال

العسلىقطائاكائهنبمتالشرالذابمنعني
كاخهايإلدلىممساخبلعلىالصوتفارسارىأحنى
احيلياهاالمحروديفمامحئطلىسناصرمهشوخامروإلمنالي

الحرلثيسيئبناللهعبدوقال

مغالرالفؤاتنحاضالتفعلهـس4اطالفمالمجوشالتاذا
اذاشئتغادرنفممناألذعلىباذنههيرصتاذاالقأ

العبىزبادبنالريغوقال

اجذثاآاضمرادأاتنرحىجناطهافماخرقيااص
فيانبالركضتجلالربابصلهررتاغداه
فاسئقدماسرجكمالاالريراذومفهـارسفحنا

الفاالشنتانووقداسلمافهـاسناككورفناء
اهقدمأفدمممااالظنافرالسبوببافهناذاننرت

الردكطالشنحفرىوفال

عامرائمابشرئوكنعليكممحزمقبريانالئقبردنط
سائربثمالملنقىفطهثرعندممنركاسطويخألالر1احنيالرايماذ

مبسألبالمجرائراللياليمحبىتسفارجوحياةهنالك



11شرااللطفال
امحعالألقيأندصلالؤلكايةهـالتعكاالالياو
اأروعااللااللستائمهاقادرتقنيألورثبنرمنللم

ااآهسعكمياأواالردمهمهاكرمرالعرفليل
ااحمحااالعطهاسوماصرفههةحخ4صبمامحة
أالمعاإصقوإهـسوثقدلشرالتعلةألالراداألصارفلبل

ارتاطراااالالبرهـطويصغألمححنىابوحسممحصث
دسعسعاحنىالفهمنيالاطالهعالسمنزاوعزةعلي

اممرعاالموتممنمصرسلفمالةاللدلالعداهدعرومى
هعاباألسحالصامحةثلوصحتالحمبذوحمرريهئهنىريئ امثأواصدامروافاثابسفغررالجاارالولثن
أارؤاصاحااسمادالمهنرافيساماألاعاعرتاالاللط

لعاصةنمىفلععافوفال
إأالسهاعدحادلدهسحدطيالصرتالىفيسسدعوت

أالمهاحدلمموس1ميالمهقرارسهاطارشكاثةماللقاماادا
أحاةسؤصسضسعةمالكسعدنوقال

111العمدكماةطرد
ىاصاكاساراتوالىلمحربالوس

الالفىاخذالىحههالحاالشاللمحر



الوفاحالفرحمداتالنيفيارالضبايتىال

دالرماثالمكللحماداليالمحصداءثالل

الفضاحجهداذالذنباثوشاططولسا
والئطاخشالئفد8كزاذالفزبعدالكز

زالصراخالثمنوبداسافهاعررلمكمت
المراثالنعمالرهناكالخدوببضاتالمهـفا
اللقانححرياولربحدناالخألئفش

البراحقيسأفيفاناخهانيرعنصالحت

اوتراحواتزجمثاحنىاالقييصبرافي

المئاىبعئاقأإلجلخهفهاالمحائلان

السألحالوركطافوتادونالموتالصهيهات

ايبطاحالظثاهرمنااداظيثالمحباةكيف

المعافللصعندالشعةممزةاهـ

ثعلبةبنفيسنضبيثةحمدربقوقال

حميالرهانبعدوسعتتقمتحبخهقديتهت

الخاناجزهافبزانالمتانلالمحلبركأ
وكتخرقفيهاالتضيتماالدةفدعالت

انمتامالمحرفياكدجكتفتابامماإتماالاذا
أليبخاضرلمحريالطهوكههاسئماسؤل



5

أجرلمهرالبرككمىاولممماكدارالبلنبقالابهعااكزك

ائمدوثثكذلثبذواللعزفىكيرهالمحق8فيبمافيمفضى
اوهوإطيعبمنالئمزوهانيلذوثةحسانبنفيىاليفاذ

مجزثعضحبالرميعلوصحميوبنمهشدبهنرحفألنصل

النعإبخالدحربنوقال

مطافهآخرينالعبارصاألببئهاألخدئباباناحوجدنا

فالوتالجهماهـتحلمتىوكنسعبهمئلالينلمناحيفن
التداكعهكلهـامعذايسيوبدوناسهاناشاالهنود

مساطهصمللغدروبعضمجارناالوووغالذبننحن
امناقخهبذئمصتانلىولعفمالندىالمحيالمباعلضحلدهحق
بأصالعهتسرالسساءاصسدباذاشتاالضبغيماضرومجلب

تعهتجيرمرءفصحىصرهاحناستباحتمنعناحمانا

ايفئاضالدلنجمروفال

االفعالنحئلفلونينبذىعبوإتألياهامرك

أالمئالمعفلؤوصادعىباذجبارأتاهخكداة
الىاصاعنثمايعيابيضههإكنفبىمجامحفففى
هالعهاليأزثلذكططبنصزشهدنابماتافلو

يؤالىالمعىالمحقوالينأ



جمشاعلس
همدملئنثرمممسعدملىثكم
خلدممصثىخثدلى

فعةيمةجللععى

عبههاافيزتطحميئاسفىدكنلي
عندمريهنهاالقبألز

صوخهاقلبألبزكمحدحممدسلركت
هاعانعحهابمللدبسمنىس

ليشكزسللم

نحومحوفحبركعتت
حركىلطريحلعىتسا

حألسىحرلمحاسلحى

العررمححيةبممسد

حبرلنلسىهـحمط

دصة5لحما



ده

وسركطعنىاهالليطيزحئثحمىماشف
اصكلولنافتهاوبحثؤخمىححها
لصضرواللحسرمةالمدامنشرتولقد

ارالمحورلؤدثاكىاستميثمادا

ناجروالىالخوبهورثمايخاوتادا
اعيرللهانيدياهتيممىياهمد

ألرورلمكفؤهمرلمتاأساودشديعكمى
كرشاليصريمشداعتوقال

اااالللمنالمصىثشميهلاملثالثأرتطلأسئدل

ا1اسماهـافىصااوللدالمممهاثحأارسلوفما
ااوالللصهالملهالمدراهحااالحمكومن
االمافيمحيمهالألثتعطزدالمحبؤهغرألففت
ماداللراصموكارأصألدراسهاعفرثةاعاار

طاللماكطالديثهتغطرسعليهايسالي



11اشبااالعنكاثسدحيتنثاسلبالوجوسكتيبؤشفع
إهثاااللمحتببةهافلففرعيلهاعنفالناؤلصقدقدث

الزمافهـماالحدوفال

ألالماثمئقيمبالىيتهكبيرمانجاياطعنة
اوصاليخطهأكمافيعوفروإوالفبلرمحثاوجطدلى

أالعلىالخيلثركطباالبملبمىطنمافيلىصدورلطاعنث
صالعلي1نساالرإلاصروفبنوالالعالمطلنمائههمىهـ

الورهاءالدننسممببامئاليايعنحكةاكاكهـأبههاتفنيت

داحفابعديعتر

أمقروبنيعةروقال

اسشايادكطثاتمهئتهندأووترجومناخوكوكا

باافنرهنكسالحةوزادارلصمتعادمحهاضاذاصار

ابالمجقاوتبعماتحباليصاذبتأقرينياذاثك
التهاصاهبنلتجدعليلظاةحننهلىمافذاهلكفان

اوقرإالمألىالشزذخمبىتححتىلمدلومخشت
الغضالمااقماء7دعديوعالىيابخفاثمهدممثلى
الرفاباالغلبخفئةأسهددوزيرونكحبىافان
أيسابمعأللونورساعدهطسوكان



ضبةبنألسبدلمنىمنربيعةينسلىال

فالمحأثالىاهئكفثفاحئلتكرلةنماضرعلت
هفثفادهكحلتاوسنبألقرنظححثأنمماللوكان
خلثيصاكزإلبمصايسددأمتإبماتيتماضززعمعت
لعلتيوحينيسركيعليمنلى4لمؤرأتوهلبداكترةت

طشهطانلمعخملماككئمينةالمائياتفاما1إرجأل
ااوعلتهطاههنفمافيلمتوفاريصكنبتنارلهومناخ
الفديرنلتمبنحلتولعنعتبالدضانالعذارىواذا

المجلألالعشاحقهقبيدكمامغالفالعناةيارزاقدارت
طوالاللنياقاجانوكليتلبنهاالعشبغزاىرأبمثولقد

رلىالعشيرةنصبولمىخهارفجهلهاذىعنوصوو

االحلةذيعلىساكلقطوحبستريجرإلجغموالىكفيت
لضبىزبانبنركيعةبنسلىلناوفال

وأالمدجمزىلنآريعاخهاتألديعتوخيل
بالخفئربرزتنوزقتانعوقبتاذاإقيو
رماللةءمروعرضخيخالعنانههاذسبه

ذوكربيهالضىحبحثهنقبالبرءمعلىألفعى
طاولحمألطارتفباالحافييطارذوفل
حديذالمظراالنمادخنبفهرالهعلىسوذنهحفا
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المحمرلمحاتفبالرهاالاللضأارنئاستى1ر

بالوتركضأيقطصأمفادالطزعسباسرغ

صميالضجطبنالهارسربدوقال

هفاثانهننسقفيلرحلفةاوسرديتاوإفأ
المناجذاكريمالمهتمنىأنماشولةصدرمنلةقصرث

مصايذإليهاحاتلهفقلتعيشحلبنناههطهليايخدعا

ذائذالمنيةذاداتساكمبكفايخااليشعنكنهفلث

ضرارالضبمبنذرالمبنيخادالقثال

هغنمااولالاحماملمثادكاوبهئةرأقيعالسدعلتل
أرنماالبنلمماسياطتعادلعبنهشاللضالمطاوكن

لدناهتومياءالطبمنفطحنهمعرفتافهفييماجمت
الثماتوأهااصمألمنصلتةابمساأجمئطمارولوأن
مأتماثلبعافافاشالعهحا4ثمذقيالكثببؤبمنىفيولوأن

اايموقال

قبائلابينالمحهبكلةثفشظهيهااثركألشلماءالمهحأذأ

صكبرطائلللصطليكااليلضمامهاناراببغاوفد
لطداسلماصبطأالروعافىمشورةثالسألحافاحملتنى

لىوبصدككلمنتألدعثاهليهابرالياللفنفدى



الصئهحيىحمحريندنكعلةفال

اجألطثاالاهـشيسالقتيئسبقاتمقوبم

استدأراحتىمكصصأاحمبزورطناللوهاحشككما
ألخماراالدماءوفدعنديهلماز

الصىبملنحسيلوقال

حامسالمبمااللمئريصعداةألىألممعالمحطلعدعم
ارسااحمرمالطعنحاعايةللتهمالمحهبىلماحعلت
شيالهرحصئاحثامساكاددياتمأولميالثماحشارهست
آحالسالدهـاعصصروقودءكعولحاحلدتبمطرد

المألساءاالالوتحئرتماثاودلتناوليصاصن

الساالسمانرسكحلحداممألحمصوحرمبيمامسوده
اثارسارساتمطعأطزتمدلليلبصكارلت

يحارساعارالسألحالحعيدلماصااممراآواليحطذالفم

الصبئالمعكردتمحرروقال

لملمانالتالركصايعائهاسئشاعوفاهقانافيى
مياماحمثاللصماناعلثهايثاعسةالدهماعلمأقىحنى
إرمزوالكادىإلسرماالمحهفطاهغلمياهالحهماماح
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بجالةفيكعببنبنكوزشكيقمربنطوقال

مالكينلفبن

امؤفالعيعفاالمصعلماققؤبطنهنبدهاالحلت
بالئنيناالهوثخرقإكفتربواتتلورأيفاك
عليناصفؤال3انيووثنوحيبفيفنيذكط

بمبنهاللالمافبورخيتانرولممنالمأكماكالكإ
الضىعازديبنتمامةإدملؤا

نسنلبثلالدالووكدتاههاههالضرررت
باالاركبألوبالحهرنباعهالمطماالحو

ماللركبافاهاجاثاجتقاممآئزةمصظا
معثتبفاآخرتعفبمثااحبمععنزلائماهطقس

اقرالفراراذامابربرخةفيالشزأثزهن
ايضاوتمااوفال

الزحاسطركالبتعالتقبنالمالمحرؤقلت
تضامىااتإسوئةاانأالرإدوسطالسربةاتسألي
ثكاشيييعنداركاوظيملمحيعندببتكنجارك

الضبىتهةبنلهضيدوفال

المحالاثقلىللثلىلدهزانصزالمرجؤالمحارببنيي
الاخإعائانراعزكزايدألبهناخذبهمافلمانان



3ميمللىيلىاااال5سمطسألرميئممحثاخبراصددىكعمث
دهلاثااهاالمحراسددايئمهذلدالئحعلىال

كفالالهمالقعنيهكرىئبهلموهمههيدمه
المماوقال

وهرهيطولدوكووكطانراهدريدأيخهالهصمالمصزىانها
مفيهلىميلخنمةوجالدسائلةلعطيالمحقلمحقنسالىا

هشروثالاالمجسفاللطبمأدتهعنزدائاإدبنمات
اوثمالعبروقيدهـداثالروصشاخاللحارلىثاصحم
المصلءحهثاتغمسلرعهلمعصمةدهلاللطربلىسثدعان

عرقهليالسعىعاهلمجكطمائمداحسريإلبمونى
الصيهيرةاألحصرتينالدصلوفال

11راعمنسأليهاضمسيإفالسيدالممادااال

أااالسادوالروعونغانالسبدكالشقسلةنخالسرا
اماماالساحمهادوقوىتحد8رفييأياودداكفى

اءطىنأكهفاماحوليالمحلطرسالو
11بحثالشاثماورلطكلثفاسثنجالوافدحست

الحيتاوئنالممالطلمص13غدثطتلعي



بيحالصسثنحمط

جمالمحرياسئاراناللد
صافةمزضباعةبينمالم

ليملنعاهةمنكأرضركرا

56

صي

بتقىحتىفاروألأل
حمريشبن

فاالصغمافيمسايالراف

مففراخؤاليساسفحارفلى
اخضراووضانندىصاومذا

بربرامادافاقطتخئط

وتدبزاالنساداقامةلىفشأ

االطافطىنجبربقدهعبدا

اللمهاجركاأعرتناذره
عادرالالفاثاصلأمعلل

ضمامزخهثطكالمحيالماطحي

ىاطزاملرهاخدالسبرفجبافا

ماهوفادالرحمنوفدفدر

الكاكولهومستلئاسر

عاسروهوقرنادارغايضارلي

كائرالوذابىمناعثرتوال

اسنبسيارم

احيذمابهدةإفي
جملىالىفذاكعنكنأمرر



ي

نليأللةبنإاتيتلناوثطلى

اليإلهنااورئناهالناعدكانتلومانز

الوعيألحامييهاهوتناطاضبعباصةلنا

نزاكرفييماالسواوعيصهندوإنئةفضحبا

بدأوشرجمهابلغمتوفداحممالناواثمانوت
المعنهطالرحمنعبدوقال

الضريسنونقوسقرئلبافدفارعضهعنخمراكا

اوكربجعاادالحىابشطباالنالمالررخنرمحاهح
جرثغثالمجرالتمرسقرلمااألفىثادفمادنا

هاويفالخائماينعحيدوفال

االاجرباورملةاطألاالأالحفلبلى

نااالمضاحمةونالبااالارسلتبماانعم
حالماالةاثارفيكمةلذومزفاني

االحطااهثالهـتالوعبدقبلبالزجرئمأفذ
اقالمامنويذطبتبقىانالسحدهنلىوقافبة

االاهتاوتمعبفهاففىاحلمحلىفيبهؤدثك

اسنبططارالنبنمابروفال

آامذاماشحادفالتحملخمتمرافلتمعئمارأت
لمحهاةممىفدئمانألجألخمالدبهىامارااماتركما
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سألراكعىالتمخدءأآاإماأ
محجدالبالماعضكادرارحألقدىرحلدأفطاتيأكزإ

طؤمنالمجرالخرانممابنقبيحةوفال

ظهرطاالثيمخلفخىبثيادكتمثلهامارحيألإ
وئرمنالحممامناللدىكانمقدماحرألحاليمانابر

بنوبدرالشاهدونباسباثناابينفراققطعناعشبه

شعريوراجعفطقثلىلنوئعلادكتعفماقدحذثاحم
الزعابهـطلنادونال

وعيداشيالمنتهبئافيمثلمجفكعبحطهيمعنءقدصبح
يؤتبمياتكلمجةرجموصدلذاتلغارةالسدا

أنخحضباذاعاليمتبكىعرلصالىمحرباصماأل
فيفااللئاتتنرمن

اطامسرادناليرجوفال

اكأظليخالللىكايائألثاودةلمناشالثهالى
مضظسيلكلماياتلعليؤانلعةالدهرالفيأنفنهن
ارضليزحنىهوالو3كألهأثااستطبغأنعنهن

العذوالمباخفنئزوماباوفينناالغزؤبالمجيحأدىومنهنا
ءالى

اماخضالبغضاروشهباالذامننةالنمديديموالبافهـوبنر معبناويقارفميايىميناليلنياكماثهاهداكفمائلا
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ائكألليلهراضهاالكاقبيننادااعثالارضك

اثروضالضمالكللتوكنرعبتألواصالمالثبورفىك

برىانصهافىاينصةقيوتال

رقضؤالبطوصادعالدصدرهعرساليردأنئرالم
متضابنرمارقفيفاوفأرذالملمكمبةمناخرحني
اللنائقأهلاذرأمزعلىوعزثقابمفأسوعفى
مفارقظلومنبمفىوإلىبألكبلوتلمالفكلت
صادقطبرأثفطبحسبونويألعماالفبحثمنأحذث

ابضاوقال

ردلللخألبتأتاعمعدآللىياشتهاحرقط
لذحمطمهفيؤطريالمتدءعماتهمىجطلت

وحربكضبمىعينردكماهـيلاذاجاد

ابعئاقال

تةلهنيعااخوصلمةاليممدمنابكرا

حرذوزنةالميزانخمالوانىارمهلكمفيد
اإإاوكودعؤإكلةشيكلعننبالةفىبد

ةلللمنحنافوفال

ارلعزمجااتألىالبنايذىأتأعئاش
يالرفىالسباالذمعداصبمتعلالئق



لبيحمىاال
حمها
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أأإأومغالمو3ةاعطافثةو
ةمبعرحزالكىقائدتمرااذاركبالناياللريق

منكزاخروهعروفولمحماننهداالماسهنطفازريغرق

اخردالشرالضيرفيونجررالعهكفعروبنكؤبنط
عيدةبنايانوفال

ائإلصامطثايرأسامنعنيددأفقلبالفساددأنالدلفا
وخيانمهأثىكيهالداودء4فياالتمربببكماخاناف

يااعوقهاريشهاخهافيأثبمتةردشهانصركستهاسوزر
افادمهأكحاموالاضراةببنرهت1رمجفيالباهـنفلهجسقا

اونألئمهالرالييآظانتحزكومفىبرقي1ابنسرنااثاكن

البيهانىحبهمبنانجفوفال
انثااالالمقرفىمابكتائبوهالكمحيكلوفأجمعنالك

رعافاجديمراورتحبموقدماللوىفالرملبالحزدصجمزأاأ
أاالقالقالليلغزاتتئاحرجلؤحرشفرالخبلفي3تاش

اأكتبرأحياكانتبوناتفأخبمالضغيعرفياانالمالىا
11عقلمصادلنبنحصنزبدنفياممروسوفال

خيراهألآمألثكوفيكمافطفامذالمتيبيلبومنرآتيإ
الفىالللىالديإروفيخمشبتيمعتلدخندلينرحتالنإ

أالناملائنكاواانافحاستلماأه
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الطاؤفيال

ثضىالفرالمنرفبفانهلم
اطهفىانتلنمحملكانك

بضقونوسللستلقاكلميا

عبدكأللبناحمعيل

أنيألبالكقئالفى
كيألوحقثمحادفعق
ليأليشالادياالطبفمن

سمهيألبايخهارمقتادا

ذيألالقحمحذتسع
نبألوتفيتتبدمغانما

ااخرأل

لرثاليمامملإوكينياوكيا

قطحنعلهوداقييسحفى

لغاللالتحمالنحونحن

ابطاثاسرعسوفيبطيأنا
الحلثبمانهدلألةلن

ودأشمشدبوطيوحوائما

فابموحرناصؤللعيثبابأ



األ

النياطحاصاجمئالسبوثهرأمدبروهوأستهطعنازباثافما
هشايخوطهالمممبفطمنفقىمطبابيضمعاماإدرك

اسحالمرفيللىفيعلبفضاقمحينيمعروبنالصفبنشعهدوفد
وصادخصفيعظميجكبطةالمرجبأفدالقمنفن

المحرثزفرينوفال

ءبرفيؤةافىاإنئنجباألمالمجدردلدثالنأهاجماللهايخاا
11أضزلمجلمسولمابحتناونألالثهولمضتكذلمتم

111قىجلجنالشصثترنشعاعكفوقحمللشرفيةوثايكى
إلمجعدبنحسانوفال

اغدؤلمجماليوقائلسمفارفمأفءظزمبخطبخ9
البنهطفجهاوالتبتنرالشئنمنكزمنرلةاهرالكرضىافط

اكالبماأطالاونال

المزكبعلييماوالصعحبعليهكئاللئلىدرأهئاافا
االثعالحثفبهاقتسممارلهفاجمتالزماعاذضاففرعائم
أاالضرائبعلييمانجرماتبنىوطباكةخييأيمدصجلبدس

111ساكصثفقدهاوهمهقتئسمىابساعةبابهككرااعاذاا
الزثالدهرأاليمراذاكانيسرأاليرىبحدالثسرأنيرى

حبناإلن1وسوفالا
أالصرةفربباالنكانتهوإأللهفااالىالف1وثكالمرةاذا



فديه

صحلةق



ناشببنسعدفال

ماتدرىسعدأئمتفيوشئةشراستطعنفمافرنننإلني
الصبرأهزمنصالصاباحألاناكربماقنتلشاال

وعرمركىطجمملهباومنهبمةالشرإسةويخمالليضعن

الهـسرعلىأبظوكصيلظاظؤليالنمن3مالط
الفدراإيعودصثىاخطأإرئحتىالجلصناذياتيم
الشرعسارمشتركتحاكريمهرزأتعتإلثيتعذلبفطفان

ذكحالثرالسريجلتميموغضزمةبىعبنمطاقيلمؤاهمأ
يغئاوفال

راحراراالدعصاإلشققنحنانفاننايابالالتهكلدنا
ازالدهراطثتاكحيتافىهذهئااكخشبهاالوأث

أاوالعازقةاكفيهاضكايةوطاعةسعفألتحطلئابعد
أللرارابنهايجبهاحيفافحاالقتلمحرثاذامافانا
الدازبناتبت1نهوتءمخاثارهضبمةيناولس

عبادلمنقرادوقال

يهرالمهتاكعهافبليفياردلكحيدغضباذلمالمرمبتغضب
ئحهبحثكطالدففرفيطهقاحبماعزةبالنصرقعوديحبهوأ

الضربااللظألمةعفدانكانمزلوأودهـادلمافىخهضيأ

المجرلحأننوعهوالالاعلىنضتصلمالىايصصثاخ



7

دعوله

هتعزضقمءصش

افداههيماساليثنالميست

للمانصبءبد

ليهوىلهت

بمي

حألنصبلهما
حياءهعرعبرت

يعافعاحر

اا



يم

كماتكااوطبإدباوحذ8ؤذهضالجورصامىخطعىرضيرئ
زإدحفرخفنااذامجىجطدهيملخافيطماذأع
الربرتزقىبههمعتيدسشكهغواجكفبآست

أيادابدبنعبذاكاقءحكسفاابننوهيثانعافلوال
11ويادكلىرعمااانصراوحبذلوالمقرالعبدوزمات

اخروقال

اإللىامىكزيتفالباذاالههلفينضأخراولعمفد
جلبدنلىالنرارإلهـان

بنهاخيإفقتلماربهصالؤارياشبيلوقا
الثديدااحةوسنيفلمجادعىمنكنمتأيالمفط
تذساإلسوالسذكذاكذلؤكلبثاوكفوماهن

أبعيدلمونبلناسهالفالبمسنث13لال
شريئجثانبمتطارمفحتىالموتلمجاسوناحباض

ااذجاكةبنفلىيروقال

افيأسافبالموتالذعافازئمربنالالباكأابهاأال
باثاشرفيمصةفايهلحهشارحسبةىيخالمحرفمايخنساجمألالموشمص

طعنفدوكاندراجوفال

اارزسدافىعأكوالأئمممالعصبعيئشئئي
غداثافانماخيخبخئورقاليمتطعالى



7



7

ثعلبألبناوسوقال

نعفكرلمعدالبملهوإضحبياالهكلهاضأذاجعلتام

سنزاجقطوالكاسزعىبلدسواللبلىسوهاتحطمنى
7خروفال

المثزالعهقوقدخركالمجذإغلبمغارافولوسيق

لمحبصرفابعدمنبشعبةاناخسولمغالعلهجبتمابلث
مرقبشثناياالمهتابهالردكطسبفكذاشالومضتصتاه

خصبقبائللدينامناكرلبذحلمالماتلينعلفيلك

اكبرمذنبمرمألازعتمكرلبحتحماذاخدتمجرتمجنيتم
مطلببمسلكاونارلطالبنصيحعنجارظئبعاكعل

هنطبوجهافىجملننفعلتبمابماتدكماذحألواتنفل

كيرمنحبرافىعخهافنكبتممازتاسئةخفتمئمولح
عندالمرليالمربياتوعمهزةبعدمرةذمحهناوفد

السدكمالبطبعثربنوقال

والمنمفيهامتهومتبلدماكأسثفابمسلعأ
افعلىأليثيبعدأالزيمةالفلاكريهةفاحملثو

نمبرينيمنرجلوفال

جنامىالمنإلروفرسانعمرولىمنإبعيناابنانا

للسباالتعزفناوجالنقيناافاللطعاننعزفر
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كالليلمنطسراالحمالينمبربخىسربهنابافط
العنبرئلمنكعبلاالذلصوقال

المعقاعىبالرحاهذاابعلىمخرهاجممينهاتوصله4
عرالنفيالمفتافافمالينيوتيألمحليلمافقلت
نائعنكرارينذوسنالقوفيهردعةركعثارثالمونألست

فزالمغامولالمناباحيقظهفمنريألتعيلقمهلو

الهساوشكثرشللطأرفاتاذامألحالطارقاتممفركطاو
المداععالحمئاهايهاثكطزئتافمامسماثاظ
لفارسثكباندافطلضينطلخادسسافماالخيربكا

ناعىاوهوخزيانفىثركرياحهابنىالحمدشركمااؤا

المنقرىبيدبنثهلةأموقالتكنؤ

أزالمحبساجمهابحبسهمبكلةهوصادقيدفاطظئيبكا
فصاصاوالءقألواللثبلأصضتبالذيطلجالممكروثباخل

ايفماوقالت

والعرايلقثاعلئاالسيدامابلفتجئعثاالذتالقومعلىالبم

وعرامحبسايحبسبهالةتيوصاصادفاظنييلثا
الطنيلبنشبرمةوقال

هشوتاليارقالوسكليهاكنمحرنيهـنعندباللربمري
ضيلىالفسالرماسبوفئاذهااف



ؤشفالطعانرافنإدوهمرضرلفتياتفوك

خلوفالطماءتراللميقاتلىنهعسثمن1لانجاصديريخ

جإبربنفببصةوفالا
احثباليطواةبطياباالفاشهيءهيمملمنبى

المحهاخلفيعصيكتنىآلمهروطوصكاجمتط
النالواحماشوحدبمرممطبنىفلسنامنا
صبم14

ااجألدمنهاىالههاابزعنافاصنابيفهاتفرممط

ديخراخااجمارووساىاجامنصناناحلنا
سالىالاضاباطزفلىحيعابعهدمنالقؤنا

ا

أاللعةأسساوقالاا

11المحنماقدونهاتي1ألخأثإيخافاحلةتاا7دلملت1اكا
1سقله5وترهـكارات1لمحذانبفتلعىوهوففإ

11رلؤلماصمااحماالالراطنصةكاحابدبتوالتأنارلق
ااألاحإثاعامولنوكال

رالخثماصاشسردرغطبرسالمحازالحدشبعفلفيلهاقك
أر1الفوأ2أناشرلىألرالاسياقياذايالئفتافطعالمانأا

ابادماثمصآشوتادص
اةورهـاهـكطو3نلطالمارتلرأيخاكبمماسآكلن

أنالماراذاكررآولبايضضهلكهاقمومنهئةسمضت
بتحدضنته



18

بيما
تالحدالمحب4لىس1سور1اآءراسليعا

التغالقإاؤإداأتيتولدشحوإثقدودثإس
مجزغالقلبداخلوزوضهامقتااالييحارأشسكانرةا
تدفياللمالشسالعبئىلعارحالدبرلسىفىظلا
111الضمحغيأذكاتعستحليلهامن1أردوددالشا
مضرععهالدكمكوزمحاسام7آ11سأ حيكلصسلا

كاحيتمنموعرلىتحسكانفةرخاطوياأللةصأإ
خعحرلمااتعايههـاالمحيوشرتهنكوهصبمطهجمغ1

صيألوقاللم
التجاوبثااطلمأليسائلمةكأثدقأصبكأش

1ا11
كاتبارقالعمىارجمالكعانمألالماللكبقاراس

اصثاحاسماارحىءإإاأءهرالسا1
أاصاا رصالبسباخمادخيؤاكماشهر3را

شااكااالا4وراتااهـ5ااة
صررععمعصلم
حىاءجيحاولشوسمحاةاالحما11

ثنامحاحممثيخدالداخاااللمثفيطاةاادهـ2

يالفارثراا3الموط913اشاهلرواهـأشا

وصثاسرإ3رريهمالمريم1وااسكسااخئمئمرا3ثأ

أثارثإإح3عاهدلىط1المثءانرلجألأأ



8

أثحاعابهالجآونعروحنكالزمعذسزإالسا
اثههشاؤلطمالمقضاتأ1رالهـعساغالسكالافكط

ثتبرساامدصاالاهـوإكصلألأنمنبا

أإأداهاسامها
اأرس5كئرءبااولرام

حلرلصصا1دءااطااثاإعا

11بحداصاتددواصقومالشاا
سارومررءهما9حلوميندكاةوارأطكلارى

لىكالمركأديلاروفال

رالمحالاطاحاراإياوثاشالندىالغساتالللىلىاسإلال
فيءدعيما1اداكلالرؤتلهالدىارساهـاالمالحأوثا

بردحيقةراسحايوتهداةهـةءاهااثكار
للزإطرمىشاادهرأيهأالحالجرا11لطكردتداجرجما

والمحئرهالمراعمدددااولىلماواالموتاءساقيطللت

امامدذاومىالمحلىإسؤاوسلمااللر1رياديكالأل
رواثاودوأذاعمنهةمصامحهـلرارطمىلساثمفر
لحئدامىابزلمالظهممرهلماسالحما4الالاثا
االبرايدكارديءراميردلصعارمرسنالردمالمالن

ءلإلكطومىخئامننعاارىاراألطالصء



يسحدوعوصبسيلحمس8علمروح
اصرعلماأدادئيوممرولىارماوال
صلدةراءثوقءآللرقراقسقامهى

عىالمصدالصأللثاهداطابتمحو2
المألاصدةاإدمصيهمصصمسماسآ



تل
البرقافبنإبصياعبدفاق

اويأللالزتراركااليباناداننكوت

أكوالصعدلكلتالمحهوالللالالنزقافاصبمص

الذحوالاذاهاطإثبذحلىنازحسىوالسافيءاي
لكفممئاحالموإابرلوعاللمالبااعردتصختد

شمرلالناةاااا6ارمحاطثزالسنانولسانووؤع

ساأ2باناازجبادالدروعمنوسابغة

رالتيههاغآلمدشلدبهربفؤالفدكنهب
عامربنيهنامريووتالث

الدبراتلالجلدايراللىمحرتخاننمانهنوحربريغرايقوم
ساللىامصالمأليصبزنسؤبحزهاويصلمميتركهافم

ارانرأعنوباحألمبمصاثفاوهوحمادفيظنييئان
كسماتدصسكزبالبهاثويمررهاحناجزرالمجزتعدفيكم

الححلتالممابنامبةوفال

وتنهلاليكأفيبما4تحإولمولودأوعلتكخكزوتك

لتماسمامراأكءاكأبتبانىصنابتكاذاليلة
احلادرألهؤتطدؤللثبالذيالمطردقكافطانا
لمسارأألتماهدىالباكلمحالنايهالسنبلنثفال

خىدرااأكانتكعبهاوفئئهضجزإمنلصحجعل
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اخروفال

لطثااليفمىالغرارهمقيللمحروليبيضااعددلث

اورفاتخاانصاجفيرمقءملىنبعةوفارجئا

سابقاصلتماالمىمخلولقخصلوذا2ثحباعضهاا
اأونزقاتشئانضعيئرعقاباوممريانفنآعيميككأل

ا

طنهسالةينقنادةوقال

وتيوبعلهاتجزسنهاتلهصيصالسفاطنثكرث

كالمكةسسوبدتفثارسيقدرزئثلماراتني

صمباسلوتوحىدهرسلنكئةاعابكنماكثتراؤلي
تعغءالدمامبلبفيالخبلكافأجمعهمحتىقانلتيم

تمغوالسبوفسنةحذمقالخىقربسوشقىاذ

اوهزيمههازمهىأحىهلمكارستجألقلم
ازومالمجاحىنقفيالخبلالقناخلالمسفانالتقىلما
مالرماكسلمنحمهنوعهابايجؤساهمةأخيخيا

وهودمبمابىلمحرمحانمءحملفيبطعنةكبضبممتي
نسورويمفرقىللبببىكأاحنبفةهنومبراسوبس

01شالءالدشوالىنهطيخالبكاخمغالمحديىلبسواذامق
أراويموتالخنامتحويبغزؤالرطنبقبثفئن



8

لطاحميبفبهراأشوأليشكرفبافاإإرجلالفخأ
المحألحالماهنكصدبدةياثمنىقنلناقدأثا أيا
الرماحتآبيافاطرافتوبنارضترضوإفانافدفان

الحويناتجماجما4كسيا لرهرهناتوبيملومه

النقصصيشبمبنجرلمحةوفال11
صكمجاليالمجاجةنحتالمعالينلكارييأفدعأا

اوخههمكالمحممألعارهنالغاتبيفداكيبةكنحةل
يالجذمسيفهاشرحؤزناصاحشصياحإلنامماللخبلاذاأ

ازممايهفأزمالشزلدىانيابماعضئتكالدهراذا11
السقمهسرفبهكانكشرمرهائبافيوالئلفة
اطمعليمنزالوكانتبنزلمافلمالنعوضمنا11

اشهصميرهاذوجدالفقدلراسناالعيرضحلىاوفد
دثيالكسلدتقالطا قيسبىوسعبىا

جسهياكالضتفصىفسلوعيددانيطبعناتافطإ
لموكصانساياأسبقواأريههيروأأعملىواا
وكرمءتطوبمفصزالبينعلياجنتالبعوثوممنا
مخواررجالهنوخافتالسمغدنفياحمااكتا مىاو

سمبىاىفيعمففازوقارعتفطاليعهثاؤكارعت
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مفنبانمنالمحادخفبفمستمبتاعالةإعطبحث

دصالىلحسمأاقفدلمخساياالدهداطمعفطلعدماشرعايأ
ااحمزفرارالدمدادملدكطهوسبفاطإلالشعارعل

طحعالىعهلهس1الياوقداحزإلكالفبةاوال
الرءليوام3لمماصداألد1الولنحشماطرةءالمحر

ىالماشرنماممماطدمعالطمحتحتاكاشد11

قوصعصاشبصحنعلطحدقالطلمتفا

المصالىصكلفعثعيادلسوامعالمحانعار
وفدقلاالكىحعة

رالطلئهلمحد

أثهال

سير

2مبرجمهم
مايىع
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ألل

الميانالمجزء

يسةدعانمن

المراألبالي

كهألاالذليإلوخراشفالر

ضهت1لشزاههوبعنىخيالثاذنجابعدكرفىاالماحمدت
رضقوسرياهشببشبجانبيألرزثتةكانسىماالثهف

هابمضحابالدذثأكانماالحالمسخفواحمفا
محكماهاجدعنقدشلانةرداكمعلييماالومنثر9

دالخفضلشباسيالرييلة1اضاعئالدالننمثلوجوأيك

لنهض1صاثقمزةأننهطمجاوعفدنازعئهولحثه
بالطيبنعبدةوقال

يكرخمااتءشاماعاصهورحمئةبنفبسدهاسألئمكعل
سثابألدكططزار1اذالردىغرضغادرتأمنتحمة

خهذماءفهموكنأبنيالقحدوهلكمهلكقيسفماكان
العدوكياعتبةبنهشاموفال

مرغنلعيم1ءوجفنعز1بعدةبغيللناعنتعزكت

بشزناصاريلقدثمإتحنهالركحثاونى



دصذغممةالممهـجكلدالمجبالءالنجلهأيالثعاللىعياباسف
لضعضعثافدفثمةبافىثالثاممىبعدأبنإلمعهرخوصالممورر

اوجغبالفرحإتىحنكاولكنلعدهماتالمصيتنسنيارزفلم
ثوبنمغوفال

فكالسلعذرافالدمورفيتيالبرالثبوعندالهنيلقد

اللهحنالدممركبينىلعبررأينةفبرافياتفقال
مالثزله7ثذافدفياتجاببعثظتجالطلهمفلحث

السنديابوعطاوقال

لمجموذدمعهاباريعلبكإسطومافيعبناأالان
دوخدىمأيايديجبهيوشفقتتالنائحفامعشط
وفوذلعدالهنالبهماإفامبمافرعرالفماررتمان
الزالرلعيدتحتمنبلىكلدشعولتبعدافانك

اخروفال

6حريبملدرحمارألباذزربهدتحمارهاشرحولوكان
البدىبيضةفامىرصالرمانهباخأألىهنحوضكعأ

اكدشدةمنبعد4الحياملهثاترهاالىتميوكان

قطداوقبهرعلىبخارمقصساكئةلىالشماشتكبتثم

خنمهنرجلوفالىا
األساليوعئاآلمنمصركرالرهالفوعلطل



المؤصدتلوكلماباكعينبمبأءتاضسأفياأليخمنكلث

مغمدىخرجملرثحهنوسيتةامحماللنهىفاليم
وددباديتمرالشقاهنسؤدرصنهالديازفسدظت

لشبرالحارصلنحمعدوفال

ممصاألحهاثابتيعايواخمانهدهنححثالمنىنعم
افدثمم3اليدينطلقببايهلتاذاضلاءالفمهلث

الرصامذووأيغانلولموشنيتةهصدرايتإذا
ايضاوتالط

فعدفماأنجالدكصعلسائبولبنرلموجسأثركفلمطلبت
كيرضائباوغدائوعيرفالسيهلعثرصل1فىولولمجاالعافي

السبائبرحوإنجأمافاالىافىلهكدواناسىرممطمابدافهل
فارليلعاااعحالنعقاسبركببمرفازامرفيعال

المبنددروفال

لتهحىموأاسوداءبيرإرهطعارفيالئلعارفهثاأ
ردافىالفارحمفيسراخمءمدححبالفطظؤقلث

تدمحمازكمحاننطخمماتموقداركطهغكنتفالعصني
الغدلرشدألضصيستبيىنماللىعرجبمنامركامرتم
ارشدنريئئدكزلةانكويتكوتانكزاناألمنوهـل

االردكماذالثهاعبدفتلمثلحارسئاأردشالخبلنماالقماال



المابكوقعالصياصثطيخاالنسجتنههثئةىالرهاخالالت
هنألدسقبممكمنجللالىنانلتالعؤربعتمماتوكت

صالثاللهالسوديلنطوحقىثفستعنمططيلحفىفطاعنمت

مخفدكيرالمرأتويعلمبنفسواخاهاسىامرىفنال
البدوالطائقوفافماكاننأمخاقثه1عيدبكفان

نجدطالذعئمفاتبعيالمنسافهيتيالزارظربمنص
خمدفيمادلثرمالبهياعقاسملللصيباشحاالتئثمكطقلي

المفألديصاعئياويغدوفياماضر3ااواالبطنياهخبص
البدفيلماكانسعاحافىلألفاالجطدزادهفهاءمسأان

ابعدللباطلىقالفالعألهاسةعثالشبصباهاصباحنى

يديبماملكتأبخلوأكذبتلهأقلىأأنفطننمثطوطئب
ابضاوفال

المحصرعلىبنهيتكنلب1صحانأرىوقدامعاكتبيئؤل

ابكراقئيلإلعلىاتجدتلهالذياس3ااعباللهففلحت
فبرعلىرحثؤفالمعكمابوعزحوألالطبزنجلوعبديغش

اتدرارلمجافىايتلويوإكاي7ا3اةالأللىاألبلى
6خرالدهربهايسالترلدىثماوناالنزالترينافافا
بذكمابمرحيئاوليمرولخئةتحيغكبرالسبففانالمح
وترعلى1ولغيراصساانبمافئشتفىنريهتوصطينايغار



سطريعفمطماببهرشطرسحمالد
شرلط

يطلىلفتيألثمهءريلسعمحلى

مستقلىلعىولعمى

ضلىعقدتهمصعخمضس
صلىمصبفقسماطنىهطرق

ءحىصلصطئلحز
هأ



دفلهذيألكاتلعاشباههنالتفلتثنق

ظلفيإقبيعجعهناخابركهافيوبما
وشلخهبتللعدالمنةدراهافيجمفابماس

يملىحتىالشريهلدبخرهنيلىمنيصلت
لاالصةتخهلت3هاأظحيالصعلةمخهأل

تحلاالتهاولمألكهلىقاحرالخروكانتحك
لخلىبعدخاليجانعروبنياسماداحفاست

االيستهلىالذئبونرىهبللىالفالضبحثفمك
ذمتفلفمانحطاالطيرتغدوبطانأوكلماق

الحألثطالمراثدسويدوفال

هوىفارسمأننثماسويدصونهيارفعنادىلقدمالو
يرىاورطاقياللاظاالديالعاعلوإلقانلصادفااجل

سكالبرقيخمالدجىيخالرحلسةوبهمسالسننعنسفبلفنى

اذمناولباألقهـايقعتعنجاكهاالعانالمحراشارشاال
اجنىنكمنفاهالفابىولئهيرجناهامىنهاوأ

قعإلننصرممنبخطرصلكمنوفال

جعفربنكللياولامااتهاجانجفرقبائلابلغ
المحالرالئعنةخلقسقبباثالمودةادةاألث

جألرعندتحللببعافموااهيكلمانيوإأذ



شهالوبنلمحرلربنبعتيبةعرؤعتللتقديتتلىكأن
ابروعلىفقذاعزاعراحغبهاباشثصهم

المحيلزيدبنالمحريثوفال

الهلالزهنرالغلخيالشئهةبحالدراكطداوسإلبمرال
الرصلملتزماباسئفيانتركعطفافيبالغدرلوسأيقنفان

يخوذكيالمنايثإلفتصيبفائةاوسياإشمحزكطثأل
لحشف3ناصكرأماولكصبةالومنفتلمابفنألنا
منليوكافاهاششخأحباوبيساعةعهاعمتمخيخاالماسولوالل

الثععمثطماربنالبرلهايوحبالأفال
بزعمالموتيباةارجتئابعهاالذتائمطابنىابعد
اهنحاشماءمااعكتبهمفوعبمذوابةكانياثمانية
اصبحثمإلاصيحهـاكومارزئتمالصماخدأوالت
لمفبئثاجثداللكعلىالهالذىاللخبلالىلممرلى

لمئغفقداجمضائركماوالنافيلبسرالذيوأحممابالمهد
بزيادبحبهمافياياسبنمطغوقال

غاالسهكبوللحعوعتمرخ1والمليلاهليا
وافئءانبتكرفداريألولوتطاوفيرإحمابب
صللدحامسأومنكاتياالبكلعلةمقلمجمنياخير
النرحهكؤوهنامىادبلبالسريروقدظنرالمحزتفد



أل

ابفثاوقال

دابلحمبدلوممتخءلمحئانةقلت
الضرجطيلىدسثمأميلىالذىالضرجاحمطا

اعيهصباليمىكتىمحلمخطالعدرابئهنالبس

السلىحمروينالتمبمودال

مادرفييما4ايهغرلثوالممثيققحياسعبدالنمضى
الصناغكئبتأحالناسكفهاثرجميمافياضلوماكنت
ايماحماتضيقبهوكانتميتارضهنلمحدفيفاصج

اللراعماتجنمطكنحستغضسايكيمافاضضدموكطنا
حفابعدموتكروالبسرجانرعلجثانانامرنفا

اخالنليكألصاحدعلىوائقمفىاحيشوإبمتكان
فيالمدكفبلللدحسنشهنالمرافطودبهوهافيكحسنتلن

الحاردزبادلنيروفال

مرولمحااليزالفواذافراعاعافاأبلبلعروناعيان
افتفالعااللىريبخانهإنوكةبعالذلمجفوسالت1دنىؤ

مدفثااالعنلصلسطعايدكترأتتاذاماحيامبكدفعنا

معافانمطعائفزبهاجمبنايلنةكل4بهعنيفضتهضى
فاصرحماحماكما1االئداالدهرهصرشقبلوصاحهضى



لمىفال

مثالوالحممااباعرورزئنا

فاركمناوتركناقدنكفار

أتنانالكنفعاقعدىففدجز

خأ

ص

اسدبنيوفالييعض
براسكطنماقامخطالثفاخمالعدانكمليبمى

كلمراسهىحرماولقوعممحزقنارعلىاكامماا
األياموعوإقببرماحنائفجزغافاقلاال

حساكثركهأالفناوخضاأسدالمفطفطىاعاثات
اا

اخروقالا

احاشمالركوإشمنظريفاشوأثمدامالمونما
ضا4يتشطعهااوردتافزفيطهمنالعينقبيماه

اخرلملأغ
ايصاراصطعاقمدلناضجيممدنجعتاففبلكفدكان
امراراالعيشفامزشناألاوالبحراسأيدعالذىانث

حؤىبناوضهشلشربكبنالثردلوفال

لييخالمحزناسرعدهوكيحراللذاشتزضاكماظييشف
ضليوبخيماشثاذاوكنساعةاضاسفيثسثماعولواليالسى



9

ااوقال

ااطاة3طسمتفادحالزقنكيئفالدشاعلزكصباح
أهرأمالشصاحمهالقيمثأذاششتأكماللىصكطمقوجدض
امروأتخألمجاربةكاسبلىثمهدمثايخزيماصدسلخس

7حمنرفلبئالمطلبزهعألبنإلسودبنوقالص
أالسالوالنموبمنعهامىاالبعيريفلالتانبكي

المجدو113ئثاصرثبلرشيثرولعلفألتيي
يسوددإلدليئمولوالرصالسهمالفدسادب

انةودماسديروصاحبةبنهيمنطبندلوفالى

اكهـاكيائضباتأجالكارقدتماماقدطالىباظما
اماكماحبيبءمنوالنزاقكهالراوندهاليلعاالاا

أجثاكاترؤانناثالفيدامةقيبريمعامنعلىأصب

11اصديحاوثتباالبااالارعالسثقبربحماعلىمأفبم
إدبحا3أنإفيضاذابئاألكبوماالماتحربمي

1111سغاكماساسافيءمنكاالجارردمابينمالمجرك
االمحارفطيم2دالريمضطعبدالماكوفال

ةبراالابينسعيدبمثنىلغابئلالفبورالرسااف

بناحرايداهتنصواتيعداتحاثرتادبهبخوعازا

ياحمرانصلدوسفهنصلكفلهلوثفكن



اصبماعظالثرالإلدالماثرترائهالفئساوحضرياالا1

ربحاأناطقإلهنفاكلخههججعثدانهصابالم1ااا1
شيبانتطمنامراةاستوقا11

11
مإيمافاردلثركداقساالمنافخلناااأاوالأأ

11

لالعمالكبنكاوقال
لنزولبيتعاليلوإضباافطالوللبعطأللخكلىاعدإمنا

أبهطيئهبخليلىالخللىانوالبههثقعلبكهاوللميمنعثىأاءاإاإأ
ايضماوقال

فميللمفءالكماوانزجنسرليلة31االهفيءا
يميلحيثلجرزاالوانيملمآمممدارحليماباوانلق

طاثابوأواليإ
والثمتبألميثبينإلفيفيلمغنحيةفابىصإزا1اا
ثالمحزنارنموماورثئكرتواعنداذالمىكعمخغأبأوزأا

اخروفالا

رالئيئةايرالوكطاجملضراثئطءطباكمافشالتأدعإ



تك

بالعنرالسماحةباوالهغلقءهزصجكبوتاربثمدرى
الصبرعافبةبالصروالطالباجمافيضالمستبقسابميك

ظبنةبنخلنصوقال

وهوحزينالموتزكوفدااضاتبسيعثأنفس9عاتب
ةصتاللمتمالمصأدهلةلثىسانخاألبماللدد
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صبرعكيرمبكىهعفوقوفييكنفلمليلإكطفبرعلىوففمث
فاطورولمجهرميارتمعتبأخمنبرفاكنالدمر

ءاغبعدهاتلهأخاخرفيونال
اوقدلموفدناراخراللياتملوصيفئاظبلىكألى
اثرهايديبانضبدىولكنرزئتهايدكاصدىفلولنفا

فديإكهامزرجدسفدكيالاثرهاللتب7الحثقا

لهءابنأخرفيوقال

صعذههةكقاجمهولبألشرفيمناينيوى

ذهورخلةفزلىقىمرغراسنىهوى
كمفئثأخثوالكمبحيامثأل
كبذهخهاتحففرتصلدرةعنهى

اجئهمألاللممهنبحييماأك
ولذههفابمبهمحزودتيألئموكيف

اخروفالى

المصبرلعطهكاواخبااجاللايعدكاصبرحكهااماا

الدهزماثثطالمحنرنعليكسيبثىفانهالرجاءهنكبنقطعفان
أهةمناضاةسثطالنابفةوقال

مالومناهلمنيسوفهنوماماصرعهمقكألاسينهثطأل

ضالوالالعزببلدةامىأهركحكلىالتاعايمأللعدابق



ىتهفدلحليفألهلى

مولى

لهطثلمحدت
نسطح



01

ازاقيمكتفاطةفالتا
المجر3دلماربةجالىصباحعنديهأبكطباعفا

ضاحثاجردىاثتنيظلذااجتألليقدكنت

جناحمطانثالبرازجمتطثاملمطحميؤماكلشتفلثثفدحإ

باللرلظالمىثادضنا3ثالذااكاأللمليوما
شورمانثارحليندلماتعلمبحرىهنطكىأرة

احمماكمهثثفننمأصطلثسداذاا ءيورى

اابتاوىاا

بعدقدللهوبلىإلدااالنبعدخوقما11
أوولدوالعزالشناءعشبر3وكللما
2ا

أجذالذيدعضمنهاناوالرزةةمادعمنهانأ
رددألذجمااالوضالالررثاأهالنحمماكاأ

اةاوقالت

ضلةدئنرجسلهتللتفإلىاولمرثألأا
ء019

لماختعدؤرارراذارأهإكةشبماجيأا
قللهرصدثالمنايااشألمثالدهرافياهابكءأا
ا

ءفيكللكإبكلاللسقحءثميماكطصثدثث
أهـلمكصخيركدفيفدفلثطالماكانآىحينقانل11

اذالنفسساعركماجحاتأنعيهباا



اة

ملكدكبزهصفلبرساعةلبتساليكمنإخب
للنايابدلكفدمتننممثطليت

للعبمإرالسلوليؤل

لهاخمهقيومالىيمروالصبالبلوفياباالضيافبيهما
فانلهمهالالارفيافاماثاةابحقدايقنفتئتركما
إباطهلئاتهرهلوالمئضائلفألقذالسففقط

باطلهااالكشئتاوذوباطلبئهارضاكالجذاذاجالعند

حاملهفهوخلتهالذيصال1أظاضمبكهظلهعاوشبسزك
مراجلهنشقلحنىأل2اعفؤراطإلصياتكاقلثانزل

اسدمهدبنيءالمجنأوقال
نجهالعاقبوفيهدبعدةيباكالنىلمجنازأيرمناعاذل

المحنالبالرجالاااذاشانمئلهبةالنتيانجيعبالى

امهامملىعادياشاطنمويصدعبينهممجمغكاناناليلظامد
ارليكيرالانواليمشفطفسزفيهنةماجزبمثوحرلت

المغاضبللضغنواليئصطىمدبر2وننهمااليالرضالعبا
اقراكحبضبئكجاشىقفنجنيئهأمراخفتمااذاكسث

مضاوفال

أدهالمألالمحالثهفأللعبدمبمتباألأكأامرمااذا
هوالعااناهئاناءالكاتمهالبراأذامماحاكانهـا



المذمماالمخبلالليلاحمرأقاداسهالليلاوناعالمحاى

طاليوثياآارىواصسيادعالهالثراليارىلما

مسفيااعمدالثهلدقظفيالعسهابوالشغبوفالرا
يخيالسألسلعمدهمئتيصاسيرحئاوهاصساالحبوإنأالا

المئناقلىوطأةأوطأتموللئاظنكريياليزاكزى
الطلفيكاحقؤهـالثىويعلىهلتؤصالمكرماتيمنهطانلتدع

الميائليهعروثةانموالثةمالهاللمعالقمرفيكادتيرإاا
لهللوقا
لنيمليمثكاسنئلعدكأوفدتلعدكارالادكتا

بسياااشاهدهماوكمتمأهركؤإثوبرط
نئبعليهابايهةودرلمنحأوحطاوإدأتشامرايت

نوتحمبصلعلكسنأحزةلغولسثعليكنهـط
آحووقالط

شيبثطالربئاللماكبكانقيلمحيى1سطلعبصاهىلفدطتا
النباراللإلروصثاديحولهلالمظالمثساثطلل

علييماهالئردعتىقلىومامنالرىمنتياالكهعللن

المهاامياةاثاضرتااماثتصايربةوفالت
طىبععبهونأكمااقىسعدائمرسهدياقمااشلم

الرتاساثةلمىوءودلينمنفدافىممتا



الى

اجاألاللتالمرمماطوماراب1لمثىدلمتاأ
حلةالعالحكريماموقالت

محإلتعزماأسمامنشاقعيزعيام3داأعبمههت
اياسلحشيثالموتكامنزألمحيرهمماتوإلايمرابالها

المزاكرمااعيرالكرأأعزةاللياكزوالواصم
اوركماأيهالمطنالمحمنليؤا

امرلعاسقئئالعمادكيمامرلعاتملقيوفوالمعنسأئما
مصحعاعةماللمالرصخالتحاؤلأنتمعنبافبر

أمئرعاإلمحرزالهعةفدكافىحؤهوكافرمعؤكيهارإت
اضلمكاحتىسقتحماوإبمرالحىحستوقدوصضالمحوللى

محراةمرتعالالسلعدكماكالعدموتههعهومهيعيىبتى

اءاجدصمالمعرلنثاحالقمىالمحو3ممولمامميععى
أاصروقال

والكىعلمهالكيةدمعمرراكلصوتيزأصالمادا
االألكصاةالعحدىلهمعلثةكالتاسىادهب

لطكلروالدناضغوقال

ممهحوداالهىمامتلسالمحهدالىارثفألص
اكياميالمالقلعدةالئرىحمنهـتىأل

ممسلىدالئهالبسطثلةلهلطد



01

اودعلطلىالمولةوالدىاتعضثىافااللط
سدىالؤبيريندهاقاللىعبد

ايلهسمدنبمقدالىحربالنسقدتالطار
اسوضأليوجههـافا3ربيصئاألسودعهرهثلنفزد

الخدوداتاذتصرملةهندبثرأيلوفائك
الفقيداإحدهاالدهزاباناك4وباكيةكاسرمت

تهامرفيالوليدبنلموفايص
مخئلفاكالقلبهفيالطافييتقمانويأسسكبفحميهط

دافماليكمنزودناافىبهامولفاإئرعاولىاكدضا
بالخففان4الحشافيونعتاكهاالعنرفىدفال

الضاوفالا ا

األخطاردورححطرأئامضرئحةاستسزبرلهانرفا
ألمصازاكرأاسزجعتافامةألةننضاألةكنفضتا

وعاز3السالعليهاأثنىئزنةيىكثااذهبتفاذمبك
عاروابىالرداحاذاسبئالعألاللىشاللحراللسسا

داودنعقاللفىاالألليإلوحشتوقال

الثركماالرطبزمانكامايرثوخشإلتبعديعتهلي

أئاايبتلىاكريمأدثفلقيتأفسهباليآلءتعهدكاولبئ
الئئكلفاقةمناكنبتمدعدمارجألينهسونكوأىا



01

لماوواعلبكعوعمدالينالهلمشزابمدصيركأن

االهلئةصمئألوفاك

زألومااالحممنحيخرثهعإحمفايكماكعصين
اقرسضطرواءكلطاماوئيطالتقداقبلأحنى

زيدوالشبىءعلالرمانيبمالرهادؤاصثطريااطأحى
المحزمرليهاثيلوالذحمطقمزينهارللىغكل

ريادممصورلئفيافميوفال

مخيزليصيناركيرافللهمؤمنطعاعلمك
قمورفىالدبازفركسهارلسأونالقهزطأنا

مأحورألثيلالكالاذهمكعئمماصلةكث
حدمزءأاللمالئكحيرأأنولهساملسابثعلبكيضي
وزمسندشرهامىلةحبافةهالائعةصردمم

وركيررنةداروإصديعلهغمأكالماس
كيراسمحلىسجمماحرلهاحمسةبلدرععماالر2

كاناحممهينهسعةكارلنوقال

حعغءححاكالمحلىكءزرحتئصاثامرفدكتاح
األصدصمءحمياوسثولدملدراالمعامةىاسوفدكمث

صاالاطامااثؤدلاهـالااحماثطقدثو

فيثماتأرتلرفييههتلثماداافولليى
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الخمحمقشاشطيكحطلهمزةثهرىعلبكولبانيى
كروالطائمطبندفىوفال

االفأطاليلئياحنماشوعادزفأسااالخبهالغليلاصا
فأمااالعاضدىاتاهاتحيلىرجالدطعفارىالمني

االكائهطالزاتثاعهائصوجراحطاكمادنن
عاالافاهتدىعروأبنبدفىديلهواطالأمرروفائلة

السنبسيئةروبنفسئاهةوقال
النمافيهالستياقىطياثممالئماخوجالمأثنصيلبمى

عكيرمااوصاسايناخدمصبعبمءرزاحفتلىمنمانال
سبارحغيرههـراقةء3كيثوفبلخمفمريبمادعاالطيرحفى

سإلمجاغاكألخألثسنطفئهنبعدفئمنطبمالع
العدوكماقئةبنسليانوفال

ئمتلومراالاهثاأرهافلممخمدالابياتمررث
فينبركيمنمأبهتانهلهاوألديار1دثهئلعدفايألا
فذاتالينارفاأذالثهـاشمحآلالطلىقأالاناا
اوجلثالرزتلكأالعشهترزيةاضوثمكياثاكانثاا

افضرأاالثببضتوهـلمةوقالت

موثخفقالربمجمهـااملىانمهيرمئايالمالبلىاأكبلنيبهاا



كالثما

أالخريالميعدثمهؤدعالمد
طقاومثخيسانكانناديرالمصزلنلمجعى

نشققكامأرألفشوشئةالهسيهأيتظ
ئعرقلسفومطاوإلأليئهنضةضنمحالوألنت11

المحمقوهوالمشبماالمنىمىورئمالوهمتكسءماكا

ئعتقعمقكانانمحالوسبلةوالمصزأفرشأصت
عدكماااللغةوفال

العاديالمجوهاثييأنصدبقةيسزمافيهكانحى
دافياالمالمنقيحياذكابآرائةحكلتمتى

آحروفال

ماوسعليهمساسلحشثةطويلهصولعحت3وصاكألكتى

المايخمايمالحدهاءايدرلممئرقالصئمالصددرالعيسرممط



11

لياظبربعكمزاللعدشمالثمكتكإدالماافتتهااالبهىللصمت اللياليادبهرأسيفنيلهفانو
هنكندةلهرألوفالت

امئنعافانلئانلمالتمىةسمئد3ن9ألالناصىبرى
اونفعاضزالدهرألمنهماطالعةالمحستنزفتئالا

اسدنيهقاةاوقالمت

عألالروفبرأهباآلسقتهعللنااجةاعوطااظيلي
نننأهتباعذيلجىلنوبببنهالمتىكانكلهـالثاكغا
ئتاعدغمنعلىعيبأوالرئاأبمنطدثالفمنتضلاذا
زهيرفيوقالكعبا

الخهعاشركيرهطلولىخحالبتةولىلفد
اجالبهلذلكشلبهانفسفكلحويخهلكفانا

موفدهالعدككانكظئكحربآجهبإفانلطاق
امشرععدلكاعصبارببمكظنوماساممت

ا

امشفمسيهفكمنلسركءفوكعالالقنبلاولوبلخ

بالفهصازايةبلخافا7وفاالننوزااللنذرك11

اسالبهسيثثبهاثيابكئزتىتعلغإكانككت
اقصرطالبمسونوالؤكعب4فاعثرالظبا

وهاأروئيهاذفدبأبانهرهناتزرخةبهن



6خروفال

تحداهلالمحاراهلثقىذسفثلتالزلروألمماكما
جمرعبلرالةوعدأللياجمص1ادلمعالصيط

اركطازفيمةوفال

ئاوحطهصونبكصرلألردىمااألكفارأليضنوقافوك
11ألحمهطاالبهولعداعةررانيالسصثأئهاصأعماثا

تحسمايألناهقتم1كرامتوذهلئةهقماحهتةمثأف
أهياألتسئيااوسطحاالمطزرعألجمصانههألوهوالفلعث

اأحروقال

ادلراتهالطألفدوالعرفياللنىناشؤلعدانأالالقي
اإونحكرمعحبروفممنحألركائةمانراكحمطلف

اصحرأئثهيمأخطنهاعاحبحاوحزألاسالهكقهمائةالمحا
احروقال

أجمهاصإتمناللياليمزثقمناسعىماصكالهـملحراعهكالت

اسماثباعاكلعنالرباخثسثيلمتعةلهاو11العاسماألواجمى
11لمدبمارطحسيروفدجورلهمهلىأنعالتوقلىهت
نجربهاالروعداةوقديمو4ثمرهىاللصانرىاخى

المركماعلمةنعنملوؤال

بباكطررافمخللهثاكهـاثشاحيتالممالمحدلم



11

لةيىاهـمتمكادالصلدنماصمحوس
لدللىنديأواالفةرصيسياافىألع

طسالءحدينسا2وؤال111

الرإااقمحأوثطاوإسىولسفئائرصلممعأشيالرلسحيراإلعدورلا
فىالسؤروالنمااللكطحمالهاثخحيتلىممروسألئم

رواأومحروفحميعاهاممؤضرأوالك11 سيياس

اىهللحآللسارههـلهاللثرباديشلحابرتال رء111 لحطصصمىدحاراعمحنكمقسثإليءف
مالراخهحولةونمغحثاصااسماءاتمطمملههن11
ارافبآنرحوالسرهيرشمالكلهفمعدأأ

الالكالرتسدالماثألاللبلدلمجنملهإرأرىما
ألههارويلمالمزاتيتزثىعدوذقىماتاتوء11

الوحؤلنارلحانماطليلمحدلدعدوماعرأسدد

كارهلالسئهثلبألركهالراكاللأمىكارمسر
الالمحارفنحاىبمدمةحمثاسراءالسابخد

االطارلررهـنحكالهتسنراحؤ7ا1جميساداقدكنا

حارطملتالىصه



برهثيبنقمالكعب

فالسمقئبينامصارعإليمحهاخشيسترك
حىكلفيزةحريرلمأفيولخشيسثولحعنئ

وكىبارشلدممركومحلولالفنباتمن
أفيايهاتالبوالفىالتأهـإلراملالفال

لكروفال

ااثهحلىآالىنةطفى1هافةنبعمى
امامهإلليفنزبرلمفهصمىرصدالة

4لمألءإلىرباسةئنة5أمزكلرخمز
االراالعاداللضولملنأاطمهجهات

ويبعةلنلىلنكولهاوقا

ماأباهافألبكلقزننيطبا9مامةأالنادت
كاليفعىتأئمىهامائاا1وثمابداافسيرى

أطاللىألكطفمادرردارس01ز4آهرآةنزوكطكيفا
اطثلألطودحدمسعهرودعألطرليعةولعد

اوضالىلمصبمممطفذمحاالماباحمبلصتاصالمما
ومالىاهلماعألمىلكزكانمالملوجزعمثأواليك

هعةرلنسلىبنكويةننقرادرفال
أهاهنيالممئيمءااالئمهـدياااخأنملنمماأاللستععرء
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لمنامقذراهافيطوألعلههقابسفىرودافيوذليمث
نامتالتزومافاوصولئهبالهايعلدتثأالوفا
وفامقطنجلنطهيالماسعنأهغثيمهنان3الئعدما

فيألوكراهسذليليويشحزبحيهمةفملىألمحكماكالوماث
كأفاناهـمفلتوأمأاروالذاوكالطيفاالهكمعث

يافاسباعشاحالمموفال

لوأليذليانىوفدىبلبحثحقثىفيثةانمدطا
يمنلوربعردكفعاوللارخيئوالمانياو

ررسصحولدةولدوفهربعدسهلااوشالرس

ولبدلسعاسبنههالالطدعزلدرمة11
عههنهطمنوطرةأرصاكل5اوؤا

ربئهاطش

يهرواوهألالألنرربلىوارسالزرولشاط

نصرلنيسلفقطألصاودمؤذالردتنبكبن11

رلالألعألحاكالمنصوأليكقاهمولالكماحرأهلئرجالمهـاابا
دررالداكل1خا

الكرفهاونمياألرفمقتمالمحلى1ادالمحأؤملأ
كىثالنزوهبرااوؤ

ليرائنمالصرئجالمهترأدفمامؤثر1مارقمثثرمألطنر111



عث

المحيكمئاألكالدثادتشكالةبعههمتلعرشاعلبتو1
حللهلعدههألقبحثإلدملمبنحاوبصةعييدناوكات

أاةمحالنوقال

دالمحسنرالسسلأصزبحبثأجئمثمالوالرضالبما
سللمادحاالحهابادعوفبناماللئسم
دميذضابر2عثنرإة3لىالتهـاهأحذك
دأللمرليةرعمهائوسرفيهالليقرحتيصة

والح3احمكزفيتهححمزمبعادارعنالمح

المصهلىشيطهوالوخكحكالصعايامنهاالمرالعلك
لىفيسمطاوالحموفيعرولندوزبيأفىام

سبأصفبلحمبمةكانلوسدأإيالالكاخر

هحبغنأللىااوفال

احدلىلنسليامناررخاالىعرذفئالمنرالبنلرفرا13
الدلءدار3فياكمقومادارلعدمالكفىاشنماكا

مكللعاناولبللطارلىدودلعدضالرفيجابئنىوما
ألرثلناياحطوقال

تطاالإلهماءاوتاالدعزوحهألاقلاصأولمااليت
خمآمارأاروكانفينالكءهاراخانو

ئدئمااذائسروز1دوؤامزلمليلنفرالشفما2
يتتتت



11

يقى1الصرنلحياةلعدثمهرااللطمفت
طيىهنلبرجميالمصرانينقبصةوفال

الدهربرقرللرببولولحىيلىمااالياعين

سمحهـكى



أأم

خالموفال
إللةالرعدسقضثمحالعيىمىعسعىلىيارصالرئيصدظ

ءاص

هسابفههمأرضخدفلبعاعهبارضافىالذأملمثإ

نباثللىعبتاهنهمنبنغىوإحمألكثامنالماسفثئكنامن
اهلهفئلالمالمحملأفاعياولدفعكرجهاخاظليم

سازلةفردضعدصهبامححغابهاصليخلتدرإماالليحثوذكه
لهطأخمحلمحقؤكأينطئعبدحنىليعالهقبضت

الكفةوللىجربالمرفىصبدقأنةوتعلئمابسنهىكاافتى
لضياوفال

لعيذونانصبعنحىبخالدالتبدولبسادأ
مإألطابألحزأرةقلنرهاضاتصجلطأ

ءادجهوبموسالفةورلمكةحررتمكروبفبربث
ورإاشاالمحهأحوذالادذائئاوآنثأنفأوخيبة

حذثاتغداعطبتأوساجملعائافدفككتولر
مزلذابزدكإكولدنمانهاهلىنتطبئبثنط

ءابراب11ااالعكرشوؤال

ء3فيفيلهفئاثيادحمرهللهأشمفسبفدكان

رايهزلاصإالخلمارحتدنبهرشغئاوقدفؤسثالرز

تز3أركاهىكاالقتهوندممتداعتالمجباللت



ليماثر

جمي
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صيللندكعه

صآررالأل

اسسايدتممىالزالل

نعزبهيكعلىبهداب



صتبيآ

أااويدفبهلعلئم1وبننىالمزمانرمثبذاتف11 افأفيسأمهـاتوقاأ
با

11القردرؤنيسعدبعدجمماجلمخعممههداجدمق1أا
111ثهودهنثاصطالماسيخهجييرهنلمهالغائببنكفيتقدءمثهدةا

إابمكيرهزؤدوفلعندثطلحاظىفلنبكبرثلساتنااثرحبنه
دالصنلبهسعدألقنا1بخطهزأزرعبهاخورءلهرىاذاقناةأا
1

لمجعدكماالبعة1وقالاص
لياالوالثىالهممنأفمالكخارباززتافطنعلىاااا
المعماكيالخلبلاأممطوكان3برزئمتمافدقبلهحنا

بافيا1لماكمنطلمجفاجوإدساناكيريخرائةمماتإففى
اياعاضءماهازصديقامئرمايبفتجاأفي

االةثاالقيرفطلطهلإفيكارجلوقالطأ
ااميلاإدالفرىبمزانفىخمقهاعؤالنعيهبالصفهعآلأسبما

امتيسأحبزللخادسدكانكحركالبريخاألأ 1طائاإو11
11حايلىافي1وإلدصيريبنهاللخ1ءالخز1لتدإابابيم

اأاالبحلىابهدالمحصااوذاألاإ
11قليد1لمحمب1ملكاودكابآلبحهصةثاطإرهااأإ
إاددىالمحمشماخهلمحال1حممايفاصنواحعصلزألحمإاثاإلذأإدأ
ةأثا

اابر3صيملمنأامممل16صاصبازأ
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باالتعلنماققتاهمثل

سهثالحطلموسرىططتاالهألي

محبئاوالايمنالصادبضالمالمأزع
خمبصالطنجلسبفنجاثاأث

لرفيسلبمخطارإنوقال

فنيزءءأإلودمقسبخسرث
اثاكحنىسثيفظمثاأعنو

يرثمثطألعبيفطروفال



يبودامارعااع

بايدكانالق

هـبمن

معبدبعدبصيؤاقىسوجذا
تجلديعنمامكيفجزكيكا

هالداهص كمالرالنشكللىبدىون

هالقدكماسهوجدكطال

لسرلمساثصرت



31ع

لعفرادهرهالالالنجذإطويلاتق3تمسلاناحكاجمادالدهأ
المةاضاهلمحثماعناسلةوفالءأ

اإكفدوإلصبزماهذالاهالكالهالمحالفييلنذافول
بزاااوصالهدوهناتىاذاخيالفئاعشتمالستانتعلىاا

المحثرميعادهبمينكانطفكفلملةلينكالخا زرىصابه

رالبننساقماالررعلىسهاكمديوجدكطاننططون
المجزرالهثوسالداكيوتشقىاذاحنهبخاللروعينىااكادبححليفىأ

11الماترعدةولاستضهواذاهاهصدمنالغيلنسهكاففا
اكهاترفماالخثعصةعرةوفالتا ءا

وإالباهماقلحثانجمرعسلعلياجزعمثافيرعمااقدا

افدعاهمانبنسهأضافافااخالهالهنالحرلأخمافيها

ااسطاعاعليإلكألجمازرمالبسؤأحسنلمجدهابلبسانا
سخاهمالثدلمحينسنىوكاتأحمداثم4أوقدامناشيابات11
اشمئألماجاشمنيخفضالردىجهاالخهفانزالالرضااأ

كماهماقالصدخواينآمناليهاالمحيعحصاستغنيااذااا يرا

امياالهعنهماززابخنوالزدىايجماخشيةاكننؤاذاانا
الساليدالربرفييتبئثأنجئاهمازهعشتانماكالفدساأا

اهماطليمانيصيالألبازشماشلئهكنمازالللمثولن

تبحئىي
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حرافال

11دهيسهومحيحماالحبممدرفيصمثااللةصلىا
عاآحمريألىالصصثافىارةرايرهـعرصمالمقل

لمجادماأالململتا7وحمتلركاد
اادكوهعممالوالركامرهاالصاوهااتاالركااا
كصاداماعاوحححثاائلركااخملماراواأ

أأحيادلىرعارصفاصوآلعدةلدطارتكاالا
المحطاعركمايرفاعايىلؤ11
قالمديميداكيدهاولياركترءاالدمحرامىعسما

سقئالالصيلماقامثلمحلعامةاحطحاويركصمعإاش
ائدلماكامهاتحاحلعدهاتادأمهرائماقصت

11وسعماةضفزالالرلهتاطلىلمدسةنحبالعدا
11ئئعنقالمطوقحرساحسهاالمكزئثثيلطصاتطل
ارقمىهياحااررؤشفءوثاارجونأحىمثرما

اساءالىحرواحوكقرلوآل

أامالتمالمحىواورومافىحاشمارحطهواالومالواإ
ئاالىامىءبر1اممىاصاحطاحتدأذهثا11 أى1ادا

ائهرىصححهىاممإ اتإاجملىاحمل3عهصلمسإس111



اآ

ثاويالبهألرررسآجوححيتتلمحبؤرقرقضاذكرالخهان

الهابمعليملمبخلىواكذبثألاقلاأنفطثىتفطئب
لياالاظصاحذاتركونيصثاببغفران6انهؤفالعثيخثما

ألباملطالمقصصاختوقالت

ءببنقىالظهغجمتكدفلمبالعليبكلاطولي
المرقتناهلفبلىراكرابتةالطونعنكئبمبرج

المقضابعألفهثلىفدعلنأفأخادماممالضالحوجاهأل

احساثوذقمسيانعماالئمإتاللناناثفهكئأ
ابطثابتشحبمااذاكدتالخهانجنبالىإل
معشاءصلطفىرااانمتبحالهرينبتهالشامهـإ



ام7

ننبلعروبنبندفيبتعايمذوقالت
جلدكطأكبماواليننكهـعليكةحزعيقالننفكهـابث

ثاصبرااالياجفيإصممرفتىمئاةرأىوعينامىفل
احمرأاتيتزكحنىالموتافىضانهاسئةفيهاشرعثاذا

ءطبىامرألهنوفالتا

عنهالبابهألصاراثنفسارضتكتابهامبهانعيفطتاولي
اكناآباتوكاذيخهاحتىاكيبالمرجمنفسيإعفلا

طعنهاوضرابههااكياةأقرلمجةءإلهـتمدإنعليكالهاف

جرإبههاصغذأتاناسبحفانةالالداكمايدكةمق
هضاجمهالتزئامالرضعاحدهلورميتخيإلديهالو

هـئببحالعهراوربنتوقالث
تازهالمخزجملخممثاذثهادلعابكط

لمظليؤازاالمتغاطماطاا رهبرحىوكمانا

المجدنحلهكاعذارهداراذاابخيلىطعمبأ
جمرترثمالمذكوذصكايمةوقالث

الصهدشفهاطولولعينخهااحؤدهاطلنفمسمن

ررالىفاكعلىلهارحمةاكفانهفيجمدرلففا

دبذبمثحالثةأبدعألغارمصخدلحأنفي
عىصإ
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لمحرلصصاهراهاتوفا

وككوالكيزلعرحعاادرفىاظرش
حمهألثوحمصلطالىالحىحمثوهـ4لسأطارئر
الترىاالدهييحرولمهيهـأالصىاثركل

صراروسثماردرحروثال

اأفطولثكىمحرأتدوكسواكماساكها



األدسليبا

اللرإممطسمكبنفالأ

احمابهااكبرلعضسزلعضملسمطلعصدقيوفنياناا
ااماطمأل3الهىههضعفارغهالتلباهركيهشعكلث

الصداعهاالالركرةءاعباافىوسزهمالبألدفيشتىن1

كماادزبنبجبىوقال
مامرثقلترأيبمفرقبياضهالدالشيبتاراي

بتنكبااترمتعيتمكبينهيكممتانأفىواوخعمث
ادهباللكؤيرماكاننىاللهكرهنهساحتصلماايلىوكن

اسحبدالجراربنوفال
ثاتسرلمسذالال3فماعثيغتسودانفااثاشثث
ظلىمنتسانالهالحيلمغمةداعلىخميرودلطم

عيئدالزمافينعصاموفال

افياحيألينالعتانجائداخلةعفاباهسيحابلغا
اإللوإلحقداكمايلظماافيالحابممالمنئمفهئاليؤاثحظثا

إلذلهمنلالررهمهيئاواكرمئمكعحتفبماوكاقبر
القهاساثطااثاركبابصقىلاذاماصاجيجعلتإأكف

كابالمرءالبرصانيشضبوفالا
استنيرهافألالموإامقهاثربداقدةألفصرارلإنياا



س
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صستموجى11 4ءرونالوا
أمياادثقاررةلهدأوالسحالأباال

المحعاصااصارعئطاالىالمزوطاراعاتل1أد11

حكعالسثهولالاهسىلةتجالهـالمرئسحطأ
ماسلعا4وحهـط11شاكأبدثاعئعلحلسرةالىبا
ئداالط3اياوقالا

االمراهارىال1الوىاكأبملألممآملرحماكطالدلكالمحرا1 11وذإئاوقهالزلمصدهم111

اأااهماكااللألذز9صحيروتداثااطثطارصالمدتراط111
ومةرسثألداوقالإحال
اللساهـخاحهفلدحصهرصحثفىحاملمىإوما1

دتبر1وإبءدهثدفاسآولوألى11
ليادىاللهءمما4هـايرلىوصاتي3وأ

اهتاالمحإلهعامتحموصارشصادو11

ايىطءدهشااثالدأادءئيا
4سسسطاحطوؤالاال

ااااألمود11ءودهكطآكصإا111
11عادىالهاجملماللهههرصء1لمزثأأإ

ودالمصالوديرإدالمدئاكماالىلىبؤسرال11
تساصت



أ

الحنونيلزهرشرء6متاىألمحنضرإلحعحئو
والدهرفوفنوقرللثصادالالعيشةلذمن

اللنونفماكالعدالالغثطبسركاعسرا

خدونالونكذكماطمأولعدهاهمى
دالتفونمانثومأربيشىبئثاملى

السلوليامبناللهعبدوقال

صفوالبألفلتالفاخضتعالئانكطدآمرواللهاالنت

ديالثمالخيالألجمتنزلألبمنمامرالثماكانشفانت
المزيالبرطدنشبببوقال

يبديضةظالرفماكدلمحكلنماترىبعرنانلغألققلمث
جدالمهالحزرالباعثطومشئهالدعلهإستبشثكرفاتب

الزلداالوإلعادجملعضبارضلدالهالصدبقاعراهالمرهـاذا

يالسدكيلصةالبناساوقال

وفنةالماحعقكالهكانسعهالفماحقبنفطالننىأحب
اقائألوالخيرامالفاوالادتمماالصدرالباسطأسلغمموإكط

ماجذاخزااثباظريفاعافألمكزفاكوئماتدانشعتاثا
ذرالزآكئاألانتفكنزلةلكصاحبمناتثاذاما

ثقرالفئشيئاعادذانزادفاسذخلةالعفيمايمغمئحنكنى



ا

المحاربىامبلبخاالمهملؤل

وعابمصاليفشقفىبمنتهنةافطالهوذمرروم
بشنمحينشتعهمنلهآضزالثعيهزماتمشعنوللكفهـ

المؤكماعلفةبنلبوقال

دأضاقاعدشاطبستهلهفيفكناكالوللدص
نشاحمقافكاكمشثنميقىااميىاذمممتءا ثمالورساون

نبالفزا3دعخماوفال11
اللقحاحاةالسالفبةوالالكرمهانادبهحينكعمه

دباحةالمهألكأيخوجرتخلقصارمنحنىلتدكداالا

قريمبنيمنرجلوقال

وطبدىعاجمايفقيرحارهالمايالغيمارىهتى

وخلو2قسئمتأحاظكنالفتىاة1غالو ولرمنءهـصى

شديدفطلهاكهألطناشئاالمروأعيتأالمرءافا

وهوحمدماتقهوصعلهكمدعمييخرايحامنوكأيق
اخروفال

ئتعئذؤنهاهتمطبماعالمايحشنامهرالماستأ
أتبلدمدلراورالمراذأأركطوالثاستكينربربان

آخروقال

هوأسعذامنعطييمابماأنمت6سائلافاجاالتدرىالهك



اكم

جلفىى

بعمد



9ألعترض

قىخذلوال

تحرممسهـال

153

بعفهمونال
فابلهههميأللمىوالتنمششؤؤلدةطج
ينازلمهمناوفييخالوناتأئممامفةأفا

سائلهدعلكوالندرمميهاخوكفائهاكريم

يمسظوربنوقال

بمطالبسكعاألبمطثاناطمترلكطاهل
ماكنانياذوكندمهننحسبىثاأتهرون
حباثالئاسدفاذكرترثاماعزر3ءون
كطأردائياأطوبهولطنيلوةذخخرت

لصةبنأساوقىال

فرومناشمميواليشفماينحسدؤذي
بألجلمااظفاهـوقلحثمنهإلكمزتهدا

رمقإيرعنقثيعاللمومادالمجئهرربه
اراكيردصثجبرممطسهونؤوني

ماكيمفضلقلآلعنااللمحلعارقانث
حراوفمال

انطهاةبطنيوبفائركهانداراهاا
الحبابفاذاالدتياوالزخض

االمحآدمابهاوبمفىنحبابضر
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الطائطسعدبنناشدقال

انكرمالنأشأصطعلىاشرفتالنفسفاأنحأتعالطا
القذماإنعلوكنبفوتاثهربعدماولستدبلواآ

أسدنيبعضوتالء
اطقيفشمبهبسهركعكلىصأعرضالغنىأبطرفماالستغيأفط

محرصعمهرالغومثطإثرلثكسرقمايخشمتدهـأحياناأعر
والفرضربقرضمنياخوكمةوأسفرتتجلثحئنااالوها

فتئمحبمأفاكدرشاظقكلثلميقتطونصفوتهعروفيالمذل
لدنرضىالمطئةوشحثيحبازيمتىوريهسبثوإكنه
يزككمازؤالبعبرهالدحمومابعدمرهنىااستنفذ
بعضرلمحنيالضلىعان3ونصركياصالزيهالىإنحا

مضنعنصتبركطالعمفهارعنالماولوشثتحلسرةو
ماميقفيكللييماواليقالناصيوفقنالنرإلمراداكانطق

طأرماكيوالمنفاعلوالفلعركمةزبذكيوجهينولست

فضالالدهوبالمئللماليصروتششتغيزماسلسهلاني

الطافيصاتموفال

الركائيلفيوضالنمثرلمحعازمامهابفضل1نااللساكماوما

صابهثاتركخفافيلعفاارطضببةانابالطاوىوما

أممبخبرخلةلشىرفيقئفألتدعربااللحلىصاذاكنث



1

فعاكبالعفابثانكانفداكلحمافألطإردفةانخطاا

لمخروفال

االضغاثنهوالكاحللقبلاظةحدصالنسىافط بالمعاونومربايفاالينولنىسعمىهـكانوانا

خر4وفالا

إجرىالقفيهامطأالبؤإنالمالمجافىلااقيأذؤ111 محلبرديتر

لهرد1محروإألوفال11

معالالحقيذالحعلئناىأوليلعلنيولبلردئماتاعنهمااإليئىإ اص

خر1وقالأا
ازريلهاشدفكلؤدصوضلةاستغيديدءإلعنلشراقأأا

سعدبالزبثربنئهعبدوقالالأ
الهثمافاتنيمااحزطوالاليفارفيجاراالشراحسحبالا
ااالفرجاأتىالنوتفمرلةالمثهوأمىمانزلتإا
االيدانيحريملنمالكوقالأا

نعلمسالستياملكوتبديتحارلمحيءذالهتأسوألكاانبئتأا
هذمئموهوالمحيد4عاوبتنيرئهينفغالمالثرابالثا

الهزسافطحاحزثئركماسايالمرءالماليقيلى ءباليإب
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القيالثموسطولهعدلمجداليستطبئهادرجاثهـى
شبرمحمدبنالوف

أعلغبامنكثيرالزإدداجاركيلمالخلقافرياعندأزخممان
غءفيالنامىللماممعقوةهنناارىأنمنلياكرمخير

خنؤولالجمأماليوكانصدفمالهتطعنقصرتاننمما

نثيالمالمنهلفيعاراويشرعيبلزمننيمأممالركككل
ئااوفال

لمتركبوطوراورالبرط1دااللمجاتوطالرتعثنثهماذا

فلىقدالرزقهامبمألفيئهخطونهالزدققضدشيخفتىكعن
ارتتيمنهاكامابفنىفالصبزمساكفاانسألتاإلمورافان

ترعغربصبراناسئعنتاذامطالبةطالتانالتياسن

ييأنالإلالترعنوهلهإرجملىبحاجئهأظهذكطالصبر
زلىكرةعألزلقاعىفنالخطوهوضعهافذرلرطفبل

طديرحيتزتباكانفرئماشاربهانتصفويغرنكوال

رالمضزحبوقال
ألمحقبونناالمجابولطالتغفمبفيهذهولجتلىجنا



م

مئرليكلةللكطرفقالهئركالنسفايةينالوأتأحقثفط
مركبلدىكنحرلمحاالصاكيأتيتةلوعظام3صت
بعصيجالمحالسعمىإساكههويحئملئةثةأاندالذكهاأكما

المضزببىحميةولكئىلمجنهاتلملدمانيفألتحسي
ىإلكمدبالمقمحوقال

حمدأنكسبئمأشيآفيثوفيانماقوكيغلىاللىفييعاثبفا
االسدأاطافثاثغهرحتروناوضبعواأظوماقدلمحهأسدهـ

ثرداهدفقةلمحئالةهادوالباليهايغلقويخجفسة

عيداأظهئهبخفمحإأليمحميؤجعخمهدفرسوفي
جلثالمحنلفسممبتيوبينأديبنىوثبنبينياللفكان

مجداشبنبمجديدموشلمحهبموفرتطلمحطماافان
شدايتالرهوكبهاوان3حفظتنرضميعماكيبىان
بسعدانمزطاليرازجرثلماقئاطيزابخسزجران

المحقدايحيلمنرثبرالفهيعلبهوليالقدبمالحتدوالاحمل
رفداطفئماليقلالنكنئليتابمانجذمالي

كبزهاتشبفالبداليةوماشىنارألمادلمالضيفلعبدالط
دينالنزارهنرجلالوق

ومئوؤالصالخاثلئبالخصالناننهططويألعظربألبمن
غوألمجسومحمسنثزنأافانإثاثالمجسصعتفيوالخير



2خ



اخ

فعفموقال
ماقلألابمرتاللهثمعفلوآننيأيعاصليننبضافى

ظ1فاكتنىذنصببدمنصماحيمافالالىاكألكئنهطاأ
المحطيبنصقيوقالاا

لألالنتىجمهاأياثديا2صاألقامةشكىمابهإ
اإدألليسالمطنكدآاقوامخألئقضلش

يشاألهاالثةويأباةميعانالمرءاحررر

شذخهارخابعدسيانيلقهونرلتةسدياوصهـ
الثراالمجودطفطوقدليكالمحرصرإمنااوال
شقآماعردفترالمفىوكفىممرتماالمفسكنط

شآالبصاحطوالمزيمالىسأبخلوبمااولبمى
شفالةلشالوك4اوشغاهسمسممالداولعىا

بلرأابمةيعظاققثطالمحكدلنحزتوفالط

اطحبماللبزارييضرحمفامثالوإبدز
ءا

إلررومودهاضرذهلييإللىدما

الحريميعرفةقطركلمجالعرفإا
بصذاويلوئمسئفايومالضئفداثكاعلما

اايألإلعلماامجمودفمشبإمبىكااا
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العظيمألهطايهجدفيقهااألموراث
الفريميلىوقدتمضاةالالبنوإلتبلدهثلى

وخئممرتعةوالظدئماهقهيصرعالبئ
يتطعذالمحعبغوفداضااليعيدلكولمديموث

العديخفىمللوجمهانللغفيمرماللمر
تبمالمحمقوبمئزالتتثالمحوليشرفد
مالمضفاكاهذابنلىولناكئملى
يموللثألالهايمقالمحتومفييخلالمر

رجيمبطاكرضورهوللنونمقمابخلى

دالهثمبمكالهدالامامأاثعرونوهـى
والنعيرميدبؤسفألالديازو

صاومنهـايفالعوسصهستئبمءامركاكأ
البنباصلذاامابنكلهولدماعلرذ
مالعزنألناالالصلببمحماحبهااللحر

المحقبالجمنيمولدىسهاضراليئهن
السووئمالمرحيسطعهاالالمحربانالعلم

عندكمتطاألزومهبآالمنااجالهالمحيلى
االألليهنقذوفال

رحبلوشكولينلشببنمنأاذاكتعبثىاكألعبمثي



ا

ينماخولاهلهىبعطالبأليألدخهنمانحىفي
النضولطعنطألدالحفيكفكنححزالألاالفضلأرمحها

منيلىهىيتؤفةهئاتعألنيىالكاولمألالحمل

الضبمنخاذبهـطبنمحمدالوؤ
مللحامذالغالفيتبنضلاتجدالضرثمانتاشطبتاذا
اإلالعذلمماكالسهنببفىمابعضنبكانشافعركافا

اسكدورجمةىبرعليكاتهلأيغلبلكافالم

كائدلبنببةاسشلىجنيباكماربهاللشداتزلاافاالعغ
حذولرأئاوواراكمافاصارجمحتةمالسعنك4كماوفل

الوالئداليهئدمفعذاوالتحبهطعامائتركأانتاذأ
الصأللداأكرالرجالسبالبشئةالفىالعارلتتج

أخروفالي
النديالعالمنافاكئريطامعمعيشةلذاشالشبادألم

انخدطالألعالقكاوالوفدكاطهدونافتىالملوقديعتل
بنتالنعمانحمرقةوقالت

افعنصمفسوقةفماذانحىمؤآمرتاالناسينانسوس
وتمزفبناتاراتلمبفامالبدلدنمافاقي

عبحلىبنالمحموفال
الطلباداجملثطلنفالرزقلىمفاكريمهايطلبأطلب



31

11خلباهاغيهأظافأحهدوالالصمطالفرةحثاا
11ركاصنيعهثرمخبتةاذاريمالقى1رأيتافيأ

ااذارهباألسبئايعطيكوالألسالاللطلبكلالعبداا
اضربااذأألهشبابحسنورالالىصافىارالحمملى

اإلحسبااخئبرثكالالدبلقالمحألةعوقى1جدو

اصشذماالمقبمالخمافد رحألوالقحباسبعنثحيرزا
أمغترالاللنالومتلرحل1ذوالمايخالمالرماو

آخروقال

اااأأرلىعاملذكرافد7اانترالنيالذجكآررالعائماطاياا
باأازاحيأنحعئاوالبينابمنالفدإلذكرعاالانت

إالفرتدقوفال
اإ1باخريخىاتاخممألكهساناجررالدافاما

أاإصماكماالشامتوتسيلقأفيتمابناللشامثىفقل11 باممبديءانإالوفال

االعمتىوهراةلىالكرابميرافنىالصغجراشاا

ئاؤكبسيالذلكداثمالمهاتءهرايدةاداا
ثمرالنعالشهنوصاجهلمحاحئمناونخلوأنروع

11111بحةىحااوتبفعاتهحاالمرهحوت12
إباايننلاأرأزوزالىقدترىيهئائهفاذافلت



طالوفيأفنممينثاالوءابخهأوحملقاتترا
المجيضثسركعندفكنالرجالينجوىلفإلداخحث

افئكبثنألثةاوشءعنداهرىماكاتوسرك

لقأدلىالنحلماءفبعلبعهالزاداثقالمكما

النسبباب

معارالوشعياكامينمزاركباكللتكرئماونفأفىحننت

ماايداكمالصبالمةأنوتجزعطائعاإلمرنايخاأنفاحسن
عايؤ3انعندنابخدوفللمالحيىوحلدعانجئاقنا

بعااالمزمالمحمطافاحوماأطيبالربامابننماتلالرض

يتدهعاعيعلبوكضكإبهيلرالمحيىوإيسخكلشئات
دزعابحننضافوقوحالضبنانماداعرضالبشروكالرايت

إلمحلهالمبلتامعابعدالمجهلعنففازجرخهااليسئرىعبفطيمت
إضدعامالصغاولبئاثوحعكاوجدحتئنحوالحذنلئث
تصاعاأنخشيةولكبدععنأنثنهطثمالمحطىامإاواذكز

خراوقال

اشيعهااباىدفألنفمىالمطنبشفاعةارسلتليليونبمحت
أطيعهاأمرألمكنتبهالجاهفنبننهطعلطليليمفأكرمأ



21

الدمبنةابنوقال

صهرصيفإمنماسعادتوثهلةانبرىألأقلمثاأهايستفبق

صتلىالطأللكيئئككلنرفمنىببملةالعناطألاالعناأ
ااصوهذكماوحوشخبر1وحساعليهابهاعهدت

أخرةوفال
قبرىمنالقراعطعننامتباطتروهاضيوأاهلكإفبارث
صبرعنملوانياسعقنئابثثانماسللالعنأكان
مالفقرفرببنضيكنىفرلثبثألغنىلمليعنيكان

خرونالا

شضر4اللحثاالناكتلابرذضينجلبرأرتحلتيم

وهؤضلالهاثكالمحفروانئألبفةونخمافىانصؤتثم
أاودالجرانوفال

عتصالظاكنيئاقىقلى1منضرلسوعشمةاعدتأياكبد
متسزخمىمق4والامسميرسبأقامهىمافيعتمية

مطريالسديناطسنوفال

خموفناجصرالطبئاكبدىعااحااأناتزين1زلجلقدكنمث

اهاطوواأبامفذمتاذاصبالقطتوتارجواروقدبهت

11ادبهيئوقاثئاالىعاددالمحشابىانى4فقدجعلت
ئاخدويانبهإيروتكمجهاوخرأكمطانوبو
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حرئنهخهاهطاباحمنعقهلهازانثساطول
يجؤطلباتىرفبفسفراقلواصاترفحىيمندشا



21

قلهاشمحيئتإحمت
افسليرالمحالفناداشفعسدوةساوساالقاوجدت

خراوقال

لمألضانعشعمثطوييفجلهاننالعبندأخمتالذيأها
افبلهاالدألدعروايمعللمطاددنماالدهرالئباثن

اخروقاليد
المناظرأدعبئكههالفلبكرائداطرفلثأرسكاذاوكمت

صارأنتبعضهوالعنعليفادرأنتالئههالذىرأت
اخروقال

فالفئيارفألالمنببيفبناخههكماالعبممىمالصاحأيول
عرارمىالهشعثهفابعدنجدركهمرارهنثمتع
اآلطاربعدروضهورئانجدالثاحبدناأال

زاركركزهانكعلىإنتنجذاالمحما4لجثاذهلك
رسرواللمنصافلمالوماشعرناشهورينقضيى

اخروقال

الطرأسرراالمالدالعيقساهمالتضمثايعاعروليويئااا المحاحراسلتهاإاالالإيابمظرهبحيرهىها كخروقال



سأشم3رماألفلزكموالتليامنومابيعلت
الفرشيينيعفطوفال

هويمضهوىالعبمىسراعاءنالالمبابألكثيكانحى
هضباتىتطعلماوهنابمرأفيمنلحالدلبخطرةخطر
المطئاحساودطادببفقالشوماذدعانجلكليئكفلت

مةهرإشوقال

نستبقعينيكمنهداكفولمحهالبكردالثمعكلستبق

دقوالهذاالمجفونوالشمبافيةدانإيالشزن

آخروقال

نباعحقثأليهـائمنقالدماظأعلهالمححثحبئاكمفدكنت
العدؤتصافيارعلىأشلىضابةمثلبناخلبليأروا

التألفبايأليرجثالقظبلينوالنرىالنرجولقاظبلين

اخيوقال

الخطبطهينةحمياسهافرظاوجدالزمانصجبات

المحبرمناطبىماالغنياالوىدا2جنلملوقلحث
قلبهنعبنكأالهأفزالأفقاالوكطالذكماقالةالفلااأال

مطبربنصهتقال

ئحئاوالفلبعدىاأووكأنيسنشرفوننيللناسفياجمبا
للعقلاذطحبيمبالننسصيمهبرجيرالعقكاعمبفهلهليا



1

كيلطمنالمهئةدهأجزكأفيهوفانلىمنححبوياجمباهن
اهلىمنوعبيقلثطللىاحثاهلهاانكاالمحمتهندننات

ا
ربيعةيبرفيونالإ

اتنقنعاأنسطازهاهاوجؤواسفرتالهديثالتفاوضنا

اوضعاأكلالغأمرومموفلنعرفكاالبالعرفاننجاالن
صيعاإغامماقسنذريقبسيلمقالسياوقزبن

ننعاءنفعاتسطيعضررشفهلانماكولمطرجمهـنتوقل
التعلبىابوالربيىوقال

افلهاثهملتلبطريواللذفنحرسوائمتبلنقهل
لمهشازاللدثأنبيجمفمرفقاخذيحسقضنقبينة

فيرءاتمثغرزسئفمربهاتالرجلانلبقمطارة
ساطلهالنزيألكيذنطاقفلبيخمالبؤىاحماغاالقيدركطبههاإتا

411اجاأصغاالللبمطلتهابصرىولغضةفركلعدهراجحبخد
إلفدكأجمألنشعبدالدهوقال

هاالشبمزكطوكأسشبالطهالبسنسادهنمسكو
نجاالالفتبيديسقيتماعأطاالمشباليسريالجدبدة

تطهاالاكالاالصارنطواثوطادونمنباحمومحطلة
اإاطادااستفزثعتنهـاحيعلعمامةاوفروعدمفسثاكألط
باحيصبؤأبيفمايخثباويةورقوفالبئ



ا

آهالشارببنيلذةامببهصاكبداطاعتحمألأإصمث يصابا

هـعهتصرضئابياأانهوالمهلثأنألبعلمالعبمبنقذىقليل
ثةهايخظظاوترجسعلباكارهـفسلئمعرضمافسفمنا

فةارخامادأسبمرهمالهوليتنيميلىمقداررتةفسا
ادؤعبناحروليمدكمالصرالمتاوالوصالانراتفاال

ا

ولعافينحزهنحيعالبكولوكثارهتبطرفارمننهط
شقديىالمحياطدىوهمفنوميضةكأثبعبنجهاالى

التبفطابوالطحانلطوقل

المحاكيقالنفسااردوفبلعاكأالنوحقلأالعلألقا
ال

ا2محابطولستاثاراقدعلىلمإلالفاإغووثمل

آخروفالا

الررلدحالالمجمردكفبدآمنءانالكإلأصذألاأأبا ويرآهرمثدلماهـا

اورصلراثألهراانكصتاهتعطبوباكليرانكصت11
آحروفال11

ىلىدبهالمنثموماتتحملبترالصيالةتالمحبيشق
اللعدصقحلىللقهاملالمحوكاهالذةانصمنتال

تتا



51

الطنبلبنشبرمةقالي
رالمرنصطفاقعماغالؤقهطفمرألمحزشديدوس

المناخريئمالماهبنسيعصاوضممطحأرحىكدقىلدن
ألمحناصفيفؤااوفيداطعشمةولالثكآ6ياركأن

ءطبىمنالمجرمىالثعلبلربنوفال
لجىةريإبفيرمنئعيآريارددئةسزعنرومسم
بامررحرتةاناناوهاناعسلك6نرفطافتالى

فيىبنننروفال

هوزالىمسأكيرتاةألننرهاطيشةقالتاال

كمتكانثمالشعركمالعبهزابعديقدكيرتشتكذاكو
لطاف1مسهربنجموفال

بخهواذأتغوزتسقيمتطيماساليزالوندمان
مريلمىمألمةئمعرقةعنةكشفبزسمهرفعت

هضهمالفتيالبزنخملىمنخرقفامشثىاتثال
يممنماثاالعرقوبوفحاسثأإوبةوجاافى

الغريميحاذزألضلفلشغممإتشارفءكهاة

رذومماكاحىدىعليباوسعى4شرماشبع
ديمهافقحكطبنامتلىاالحميانآفيئراها

وئميهءترإقهانثحمتراحتىشرحمفاترنم



51

دوهطالمرححلالىخئالثالركاتنححا
صااأاالحرقدرططكىايءوللمحالرحالاكأدا

لوايمىاثياعمسلبردندأكالساسإ
اااالدس6رلهعحدساتساغ11 بعدوهـءسرو

الطمحاهالاألودأوءتممالطؤلطو

ضفاحسآظألهبكىىثكاساميرألىا
الطائيزتساباسوفالى

اكهىالممتسينكرهمنصىفداعمالهاحالىا اهلبم
ولثرشروراليعالللهـوداشلرالاليمألماتلسكا
هواعصلدؤافىادالمحثرماحعلهاساعهتياحصاداماا

وهنعمممنالقالكلعحراضألسرداوبمكثارأ

روقالحهـ11 الحذاروادحاإحماالرإلرءا

أعلىالاوبم1ءا15
دد1الهـيمرااساا

ههمالىمىاداشافىااا

ئا1اسصا7و

دإالمحارألألثهـهـ4ءا11
وؤدف5اءآللطكتءلملهاألمحساهـسأا111

تحىقي3تتثاس
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طعمهقت



اى

ألالئمأنفنىشزاثاذكانوعالئةيراسزنيسنفانحم بميبهببومافىبهرتالنهنى
اضرايخاقابلفاهخرمحالضيقبلأنأبىفر

ئا1وفال

اسثاطابألدثاوطانياليبالالىشغماحئيتاكفتو
قذاهابالطيدديلولمعزةإمحلؤبالتألىذرفكباىافا

ااالديانممألهافطالباخرتاثمحدةجفاوحلت
ابضاونال

محجغرزهاالمنكعرتلماعزبعدمالبرفمامنلةلمجبت
ذالمريرانكانلمرئتفقدرارمالنهليمنلصفانكا

لسرىلياديفقغطاءعئماوأيخدالرأساتجا
لصبفوفالي

لنائموانوهافنىصحماهةجنالفيالدررهتفت

11الحائماللبحاسبقتفاعاشانلوكمتحالدهوبكذبتاا
خر1وقال1ااا
تمثؤفبنابالحنبنمنكالىفيلقبلثالثهأرأرأ

وتعلنينااسرولثطصوجدماتحرفيمثلأفافي
وتعفلبناالعقالعنأبئأفيغيربلثالذيمثلإولط

اصبالب



51

أحرالوؤ

اعزويالكاللالىكاوإرسلدةاححمايألأدملمحال
ليوالذالىلريمكالمطااكماداعرهاالحرىلسلى

ئمدةقبرةونال
اصدره1االىإطمحاالوالكرفتهىللميياتعألمار

مماكأأتداكاإحمؤادادساكالتممامقاضالتلزمستفم
ااإيألداارءهـمنرالماسدقمحمانال

احروفال

لدبلسعاكررذ44سحإيراااميلدحصكلالاولما
قبلويبالىةمذلهصددثكاصدألوىهـلطاو
احرلؤا

بلالنجثأنرحمثاوقديلةداتخثأحئا

وهوقللاميلالافىويهالملمو5الديللي
عالاللمحاثماتكاالليةلعلىتعلدالووإث

احروقالط

قلطولكإسألوالتماتوذهكىاللسإلكاداكمت

راؤوراتيى4إولهستعيألحساتمةاثكهل
االدهمحدالثالسوفال

داتوحشكىلىإداروالثهىمنىدأالالصما



51

مقإلزنداالنباتعضنفننعلطالضعىفردنقىورقآهنفتألشا

تيديأيمنالذىإبديتمذاتكنوأبيالوليدكماكيتا ا

اوجدامقيشفالنايدانيئدناااإالحئثأنحمازاوقد

عدمالبقرجالمدارخيرأنعلىبناماصصصفكلمتداوينهااجما
ورلدفلسىاهاذأكاشااداصاآ31ال عكطمتهيبىهـهـباتاإ

اخروقاذأأ
اللباليدىدو4فاكثرظآلدسلىانكت51اذااإ

كابتذالجدلدكبئوالنأجملىمنلإكثتاسلا

ادآخر9وبا
شمطلمبلماهلمحليهممألمكزيححبااللاخرناأالحاهـدفنا

لنخحثماجتيشموكيفئؤلمئناوالئمافيإتاوقا
التألثيزملعمبقبلليفقلثملصبلعدالنألثبنهلمموامن11

اثومرفيمرعما4كاالكاليالشخطضفيفدنا

ركظوفالال

إلالحسالالخصريركبتهلماملكتىاذاحتىاألدنبتني
اس

بيالجهـاغماغادرتدرتوظحيلةالليجنعنيتماهيت
أ
اخرونالأأ

لالبالطائشااللخوإطفمالنرسننااصيدئمارفثاتا االنكمحافالقانألتلفيلالإربهالأب11



51

دنباسيىلنبقدلتألهبىللعيى

خر

لفرلعألصلريهدى

حترفدءخباكر



51

مرثاشبنعئيبةوفال

قالعيمنومخفوضشباطينهانىالناظريىلمحمقليلة

الواءطأطأاليإولثىلميمفلمالرصاقتنتاشارادت
القداسالتهلخوسقطةاالحدكشركاالوالىذا

الجإلربنبألثواوقا

سلمتةحيلت

لسحاسةفتملل
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11معحتصييييي4
افدبخضالاللديوكيقرميتهاالمارمتفألى

احروقالي
11دالعحاريبحيدأىضريةالشثياقاوقبذااسشا
الحرئمقاسبئهمامنلىصعهحمهاتيقأمرأدأمتوإن

أحروفال

وأوسحأصئشمقبكعنوللهماللضائميائهاضعاررعاك
11اقوخوالدىارحمرأصأفالذىنمزالالمحيزلبكيدكز

مريالمحالمحكملوفا
اكءرلمحئهالماالنالمرطوفيدسرالدرنوالهامنسا

111كليسااسياالوحمسساصليدتمألحةاثركمارئهيا
أحولاؤ

لاوالرسدةااذاراكطسكالرةبىليللدتأوأاروح11
111ددطدا13اداألإمالوالددلىالتتر1

ضااطدكلاوقال

لم9ء3ا16ساالملعاقيهيموساالساثنليسلىلأتركا
1ااءإرسلثيرهألصألدءلحهآمراهةوني

بارلياارلحسصارادأاألدالىللأعنالله
أايهتبشتثصش



61

اخرلوا
هولطعندانتدأولىئهىمعةفىكلأنتءر111 صءاحرس

لمهثكيرالمزنووألكألافيمالزدىهؤإئثددلمجاا
إ

آحروفال

فيشهقنايهادامارفامآدنوهاذلماالصنثها
إلتوألصدكصممنالخراوخصلتعذكاالما

ألعبحنصوقال

عليألغثانياالنذعرببوللتالصباعنيالتزعفمامحلميافولا
هاكدانبانحدلهفيوسيزلثهللغئحىرفيالةىاطلبمتا

فنماوركاهياقبضفذورفألتدعضهالياإنكيارل

ألتألفياااثنيقففيلينئياالقطاأانثهاأناليتو
الزهرىعحذالرحمنابوكربنوقال

الباالنورنامنوفنيقاءدالطلهمرألنزداولما
اهافحتينانخوحسهاكانلماطيحثاحد

اكمدكعالمضربقهعدانوقال

صاصبفيللهععدؤاونطغأآماصفالبلىصفاودهـ
إنبوءتيلينالموموؤوسلمجالبلبلىودتلىاففا

بهذمفار1ويرضراطفبعدإفىظيلولهـأ



ى

ربىبمى5كاهـسبه



ررهصيمزسلحص

مود

صىهور



اكأل

وأتغزثإسنحبمثثأللههعلتاألنؤلدزمامافيكان
لمبعدىءوزوقال

افصداهغددالرضبمنأنماياللةالرككجا7ظ

عمدألملتائمجرناولحساامازالضألك1االلبمىوقوال
آخروقال

اقالملفواالوىوجرانخسثمنأشثماالرضفطما
اوالشتباقفرفةنحافةحينممثبابهافينراه

النراقدفىاخهانوككىالمشوقاأنأاتببكي

التألقيعدعيئهتخضتنافعندأعيمهصن
ةبر8طلاننربدوفال

ماخصزهافبتبلوفدعمىازارهاهألثاماكقيلئة
مقيلراكوإدكهمننبنطوبظئهاالحىمماففئيئ
4فيكموكألليىالبكنظرضفاإنفليألدظرةأليى
ظيلىاصمااأخاالووفمامنثعالبمىقاالغىنجاة

دخيلعليهئؤنحدووالهيطعاخئهكتيناويامن
سميلالبكفييماالعدىوخفىالموىكراشيمءاماكدهنام
لقالديكياكماوإشدعيدساعدائيكتيزوشقتىكدنجك
افوضألقمامكيفماممبتلعئةحئتاثاماختكمت
ريعمعلكاليليءوموالكالاحةدارضكلييمماكل
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طويلالعتااسشثرطوجمللعتابعندكماائن

يللهالمحسالطييمدسحملضعبفةنتذنيفألتحطلى

آخروقالا
منقعاالممصجرحصيحدواوقدفذينففدبمياللابعد

علبئرمشفعاينهطمنرجاكنوألطيبنهماعمنوشفعتا
الدهرإلتضزىاتايىانتبلناجمايرحعتوهافقالث
نحوخعاحالألفاثظتحئلوكلأؤلكعاالماكنتقثلت

سودايدؤليوفااليوإ

فئدجميزابحببوهناجمونبوخئهاعروائماألتنثاالط
والبدثاالعنماشئمتوزقحمةذمفدتعادماجمانياكثهلي

اخروفال

يالغمرناحمبنرأباهىاكطالنمربذكطأياهارتلث
رائمطنلهاوهنركعازبةتعلبنألوراوذأكإف

آخروفال

كاللياءاجلىوالطوكسلوابيذاالمفرقالناث3أصدما
ليادمعابلىافنيمتاذاظيألاممتعىيألثبكيالمطظيلى

التألنجالعالالوكننألقبعدهكاناذالينايمكأن

جميلبرقال
رلقواستتلافاسفربقطئمفيلىاهألنائمنتفزق
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اافيثقمرمألسرممارفقمماو6إأالظكا
سالصاهصصلوكالطبراحارالثدحم

ححمقتكثاهايمسالوابىال

111احروقال

11اإلعدئثرسيسرالألكماكدأماللوىوتدالداالأ
نكءالهاروهكطوحمالدفيعامولدالالكامانله

بمرنكورحمهرااأرثااالالطواللعدلوثفضلت
11اصالودهملوقالا

ئراالسم11سعومااقوقاسئميدمالت3والركصقول
اصءااهداالهلكدصوراحالطالالىالست

ارأول11احموصرهاماهمااكلهلمثطدؤاداطىا
االؤرامماسملمولاارممطههايعفاواالحىحسةا

11المحصرالنولةل1ذأ
امرها5وسااماسطفىاطايركاللليىأفولأ

ازهـسءيام7ثاكاومممعارنجأرىإلعلصساله
المحافادعالىأصاوقال

يراى4فللهأوله4ارلمكالالموشحا
1دصرهـإصاصيثدسهوالءاجملرلىكالال

أصىأ
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سحعحشضةلننكممااللثهلوآا
رالفاليتامرحاثلغهمالز4دررتتمانلصسنق11
زلسالمحابمعادبهادلىيحإلأأ

سروروأيملحوالحرثشراليرلعهابحبتلىالل
ث1دةاثئؤال11
المثاحلدا9أكاالادامأليشاأأر حسسليسمهىراأباس

طاولىالسالهرامالإرهبئثالةأتمصيواماالداكلتعأا
احرالو11

دسلبلىحمحمئعلمركائماالمحدتالسهآلبك1 أك

لحسالأهطئهسساهـارسدحدأتاللمحسنةصا
نثصدانالمحآمحرثهدتهـكطالمحدضداكرحود

تمدمادكنترتسوبرمقائرقرقثامدااوترى
احروقال11
11

صردصاسااطترككالمائآعالممررءال
ربممقلةسكالبةلىادلىرتإاساتأجملىزلملم صاط

حميهرمحلسهماالللوحلبممهاودديالسةوفا

المعاد3ياالرهمالتلالوأالالع11 عيرودهـرعخرور

ثاعمالاللمهدةالجياوفلفىداهلهامعقاللدممالىاصثا
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هطيربئسبنوقالى

عمفأفهذهافقديرثهاكمتالبئتردأنأفوفالعينكنت
ايعيلمنىوجدناألئام7نناحمحبممولمالعيشماظلى
اولبئاصببقجمكمظرةالجوكمادودهنلعدالينظاولي
اعفايعيئيعفاأنلةأامذمئنتذنوبعافلىعنلهاهل

المضربنسياروفال

باناسطو3الدهرللصاويحدئقموعظةتنهاكهلأكعلبليثهايا
ناإلمزممهبتصامنسايزةساسثزماذوالعنلفي

عنماناأخألثهاللقطجعلجمهااضركلقدسمتدوناطو
غرياال5اطاوأهانألواللةثحبامنأرىثإني

خراوقال

احمببجهاعبنهلواكنفيفدرةىلحللألومابكأهابك
نصببفامنكقلوكنفلبلكعندهاأتلثالنسرنلثوما

لدهبمةابنثهعيداوفالي
تطيمثاهعواحكطالجالمفىوالبيفالمباهىافىماأرالاال

ايااكريببالثادبيىولمشوانيالوادببنههطث1ح
يثرعلىصادراوالاردادثالهأاذأحفاع

أبهرانتألفبلالمالرمنجماعةوالفيفردمزائراوال
انحيثبحأأتاوالفاالىنحبصةستحيطأنريبتمافيوهل
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لمحمىفيآتهأإهـافىخانمسالمالنرإلحثبىاا لمءحمىمنمى
وهئيبفشطاويبمارمنشوصهـلفىءأا4الثةأالثأ
ءءأ اهبوبالزورعئابمرهرراتيتفراوأكتلتماا11

اتذوصفادتحكليكقدالوجدمنامحافاشففسىؤاألئنرعا

حثرقهنكلظهوالنيىحمليكاطئاآلسكيبكوإلما
ءساحماحى

اخروفالا
وصديثحقوليجمار1والمناساوجدحابدأىخافيألالك
بعديخيعيناكيداأمتحئامانهتماأحمبم1اا ىافيرالوحبةوقال

هأخمماحمهابفيالفمىنؤملمامررلبعةالأاماليننخاستةأ اوقاروميمافيملسوكنعاخنوحطحما
ىاثانفنلبهأداتمحبظألرحهك1االيسزافدزإتا

الؤحلبنكموصمباحسقمتأإالمحسؤثخفناظإلشالةا
فبملةشاباالممصناتصوص5ادفنصتافمذلىاتارنا

النمالمساخشادداوقالمافيفياوانالنفأحدعفيث111
1خرونالائا
اظألصسالةطااإلالىلماكأد11 رمثرءرررسثر11

ال4لصر1ناوراكرفاضثوربالبتحرقانوراطفعثينايا



أال

اخردفال

أالفلمجمهاساقسفاكألاهبتاوماسئتاخرقا
هنرآلثاوتدراماهتنكلياللدمععينبكمنباضيح

اطزيئطصوالشاؤال
متتذموالعنةمتاحرليملبىأنتنثالحيحث

11راللمفيلبلمجألذكرفيةبئلذههاكتأصذالمألمة
مشحخلىكهححالطاذحانأجغرتفحاعدائاشبضأ

11كرمكنعلبكجههنماهنصاكراثينفمفاهنتنيإهم
اخروفال

أاادزانذردااست1بنيلمالثأكسايخرهااألكرووال

ألاسألباسرصءؤدؤاتدقصيعلئةأليمفنبهنومالي
111طسإاذإتت1كأئألتاسلىئيتاسلىثمفاسالينم

أأباعاإاورمولىالو

راكأانابنوهتعرقدذأتالراقصاتأها

اااااكحامنافستومافوادكافىحئكلتداضرت
باألبأكلحئمفيمركامحللصفىماالنريكتأطل
أأاكضمقحمحكطعاصوكالننطاوحبمطاوشوفيهمفان

اأاألسدكطالالواوقال
اأهعرطراجملىلةوفلالسألمايوشلأعلىأؤ صشتتتاتتبرءإا



أل

حعكالمياهالقثولتردواللاستالطئكاصاء
بمتحيمافألدكمايفاأمائكهعآملكثهيم1

مةأطهموك1لمبحهاشعحدلثهوؤال

ومحىطااللمحلهثاانرقوالىفىىحماالبممكاطإمؤا11

المدالتدثهودوفرفحتيزححرارةقليقلعتالغ
مالصدودكطيمأصضيادلعيداثلغفهمطاحالطتالياتفىأ

ةأهاةاد

يلرئميككارمنثهمثدطاوعدترهـأحإح111011
سلبدانحتأركطحرشاالمصهبىتمحلىلتكلا

كئوئمالهمناةفولخسيمنلداذدلىصميهملمالقألطاهأ
السعدكعللدىكئالمعلوطوفال

عيهالكزقىعدق5اشوإةحؤليمالماصا1ن

يساوالمههنفيمثهاداليوقلىثسرامناعبصت

وحمبساأدهاثوونا1دزلدزالعصئالوبساللىا
بلووالاأأاإ

عاشقلكاىارتويوأسوىابنبرفرادالوأسوما
س11

المحألئقممكلصمثلمالالي3ميةتاطالدقدا
احروفالى

أكئصفااامحلسدالليلعايسثعيئاعسص



أأل

فدئمهماكمىألمحلقماقيكملياواللد
لححركإلةحمالكو4ورإالزصدإفى

مأكروقوفال
الرمانحمااالاداترعدهايالىدمأصأثشالم

ا6الةاتحرلئنااألءماء5الحنرامتماتاةر
اطاالصاتنأواهاثإيمالتساللطلت

حما3لبؤان
قارفسر11رف

ء11
سلمحماث

ذطةصهالماجا

داجملابوااعيا

داسؤلماساس

اوعددكطفافى

والاطفي

س43تا



اهأل

اارتصهاثاللألسعفااهىءعاإلاتمسإحءجمئماآأ اماحرمقااكهالكىاعشغعلىأيهرهمماحزاثاائماسعوا
صزادهاصرمصممرالىثو4سآإداهتهـعواطا

ااالرساالحماثاكلثصهالرشهااامف سلالعياس

11شمزمرالىحدارمنكلوحازمهاسصلىاحنى
ءمادأللفالألويتساثحمنصسطاسهإ
اقرئموالالهبلسلالمحهارصءاحأءلواطللىاداأوا

أالىحممايريدهمكأضرهماجبدهله1قأااك
رئمأحمدااداماالرماثرحثم4يتماصاىمزنيآا
االمتسمأمترجمحكمههاألوفأدئاطءقثاموصاثووا

أردموإللعيمهمهيسثثثننحألكدالراملىترى
ديمصولهعرلريرممنالالللريمطرهمالةاصصثع

ميساطرهـاساممطعداوأللىعطااليتدى11عير11
نخمءادوأمورابالحنىرهاواإممرمعاافىا

11سسهتاهلدمتتوعلرءعراكؤمودمراللحءل14ستمتى

االإوإلكرمردفاارقذاحمهدإإمالسرىمنمااالىطبأ
االمطلهلعدالعاثاكاعللوالاداكاحا6ااسإاماكىأ
اماكماارإيعاىأفىإ



ألال



أل

ئمالركنكروإلرهناقكمسؤهةخرسافىفبنزعوت

المحئممرضافعقكاتطابمهاجغفيكوالالمحمئميرضض
هضئمحنىاعلهطألعلملكللصأمادالة ءءأمروه

الرفاشيعةضيوبنعروفال

الصيربخلبعدورفطاشبرإتماعنالجنجفونتضبق

الصدرالمجماغفيحنمازحرتافرفأظيزاصدصوكصه
مدراستطاعمأالفيألئماماءشاماءشامىلإأال

فديمهزعلىفندتجريعلهفاصطرالمالكئةحمثالثهفضا
الضبئةأوسبنوجهةوقالض

افلبمهناعمبالةاأنقالشتالمنيئتنمحوءكاذا

ذنحرممنلئميبطرداطإدفضثثارشعئمبرقماأحبافا
ةباللنهاجينإلنهيحفطهرسلابلنتيوحمطربأنلىاا
بألترلىوالتخاطبهاطايصعدلىمارسالمالمىأفااتأا

كربيمنالنطايآ4صذازدادهلطساكشألمبتاذافازمحا
الطائمماطامبنمرداسوفاال

صاحبالمنيكلحئىزرئكاالوىيقتلنيحسكاديئكمز

بماالنانتولوالسطحمرفةنيكأطمنيابرأوص
المنقارهاليسنحترااليكطورئماالمحباءلوهاأالحبذا

المحفائىتلتنايامشرةذأباصامررديعةممنظاالإطب



ال

ةتصتسصهخحجت

السدينيبثضوتالياا
ووالمجريرحخنرسآجلكمننفطحتىبماالهكهـااللطئبتبعحث

تريددحثائروا2فافصىاطلهحداوعاثمدصتجرهـ

لثمدسيداالهاياتلعينيوقدبدتعنكالمححثءانذياو
تاودطخماالتمضوإلصلمفمخالرهايخاالنفىوهاص

ةححاأتخرتاداكداهشمحملىلمجابكمارجامنكلأوصإفههألرو
زهبرب1وذطئبأكناكفنلم4ملوسأطألكرصلوكي
اإجليدادالنشيهمااراكالمايليتبلنفصثطلورآومن
11وفريدفخهكرقبهرهينلبانهالمحالرجئمابهافيا

أآيلىافيقلإالوطخحورضالبائانبرامسثرأجددي

ائااكألثبخظهقرجلوتال
ارضدازمناهـانافيفقدأالمفىأحسنحتابمنانيهكمنىا
برداظانلىلشدكبخاسآلجثوثالإلحئمالسعدسهنافيهـأ

11زمبرقببنكهغبةبوامالوقالطا

أااتهركااليممصرمنفاقبلثةمربكالنيبمءاسلىبخئتااا
111أزيدهاامدالهاشهاهئ4أبراىسااناأفاادريمافالللهأ
اإاخرووقالأأ
اااافاتهجمهاثهوةوفئ4اآلرفيثعلحىإيافياتإبيإإ
اارفزاأايئدلحثصزردغضزطاحهلطتبأ
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آحرآسازفىبا

أهاإيوإطوسالدذلىفدامئأجسنرماأالفىدايحنااا هابننصهمؤحومحصيرباو
اخرقال

بناطلىولحمخهآلريارأىلذيحإتكهرارالىأ
فىباالروذيمالةالرود4ورةءدررلردمركط صههاا

ا
اخروؤالا

كثماضمباحملداااوفدكستخطكطأيمانصمبالنضااأعاالمحثكداط1اأاأي رفداقدبمتيرالوأيدلرتنالظرلطلزىر
حةإطاهاقلى5 بمائعداتكزخافنوبزدسمنلنس

لاثثلهرسابنوقمال

ماخداالالقونالترأناهاثصءطالهداثأنجاولططإيعا
ادلمامقألالمصانمااخمذفاممنالرصلرمإلحسزاا

امطدىذئمإبهااعمسالوشهاأرسمرفىأةحاسيوأ
اثا

الدبئمنثزايئانتنلىعرةالعيصثاعمتدكرتدا

هـمكرولنالوقاا
غوءزروقزصلمى11فقاهدىء7رفاخبثأمعظحلىء

11لغييماصأنحدىالىأصلخرقا3ءالساملىناصاواو



حر

فئمهالمرهنا

فيداكئهاوتف

جمبل

سهعاتمصين
رلسطة

صحردلنصحىمحرلحهافنركتطا

هـيرفءكتها
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اتاتالي

يالرنموسىفال

النعكلىةأسالنعاعدمزةالكأالبعهحلتع

خؤلاحياالكداكوالرغاسماغهامارأثحمبمهياثرأت
الصالردكطحسفرادنوزالأا

اعروثسئيئارينالاالصرعقايرمنلالئادقيمميأته
اوئبلسدبدفي3دالرزهاسالىثإوالةماد

رقفاوركيذهاتإكدعمىستالاثلطخا
العداكلالصحوذهااداالوسازاحيأللممفااو

صاطةنلتعأسؤل

كربمفيحرمنكاكضألرسالمحألدعلىمياهن

هبمالكقرلىكماببرهـالحدىاداتمتحلمأالا
نصبغالدتألاللفسه4إئماالسالنممكو

أديملنيألفرلسكالوولمواطدسأاوأرقغإ
رحئمعاكوثمدثهلماليرإثمىادالثا

حمومالدلثمرلىكاوهـستاداءأأ
ائرىطهتاالىالوةا

أصخارلبلمحئيالصرها9راكماسماهةءثوهـاتمعت
ألراعىاهقامداكرعىوصلفلقماىمعا11
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أبيرقزميلوقال

األناملاخدعكأئراافرفماشلموالكأطويالاهرإئ

إعلالمهيبفنتعطوممنجفانلىباحماليارجالأضلقعلخلتث
انتعاسثلماظهرالنببيثبركتنماهينللدنطفلج

حافيلمخاالوناضطنكأاندهئملتامثلثهلىيرولسث
ئياصلثامننألاكتفيالسبايوااطالالنكمت

اءرارالمراكارمحعظوؤالط

لسؤازيئدكرا1لىازكنتشعشسفهتادهألضالدإ
فىالزحهىئههشمأالفهحوبمباكمتوهل
راخبالمارنمراصضضحوناحءحرإسنبضاعالتؤافك

11شفبلىبنكارةوؤال

نأجالىورقةدألوزلمدآخؤممرالثهاشاالمنقذفي
االبتارشضوللهائارأتثفانائلهلعدلمحرتحبماكن
أداهبخبمئولهمنظيطادائءدمناانىاوفيدعنة

ئذبزالمدطروقال

ولطؤ3اءءا5موءساكدسسشثفزقاحمص
ااثلإلطااتؤو45آسءكروعنحاصاءاألذعاطتة

لوصنررعتبتذايرفرةصئاطيالدعلىات

دلىذماهـفىمهدالطاشاأثإلملطزدالسءعا



لبلىعوصايه

سسر

حدبمةلسيرت

لمحطرتشعديص5
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سدبولنيهندياورلنهحوفال

آالثكصوليماتفساقريمتىاخويمالثإزعنم
خالهانواسدوفدجاتهتوخهئاجهاومنماالكأاا
ضؤبنبقعزل11

دفياكلمححالىوماحمعمامقامرحاصيطاروريةبإن
اإنمذءغدآأشزذكرتثان4كرثمثاخيرادساذا ااصم

11حعتوإلىايراتالمحلبحتعدؤهعلباحبناعنجهألا

الغبمحااحصربنومهـقىال

لئاشصفاباراللقادالضيةالكاأتأ هءمردرر

حمروؤاساعذاراوجذظكاءمااالمئهبمن

خهـموتللافثامأنرجمولافاثمهاتسعدمننلقثان
اؤنطاحمرردةهيرقافىلمجار3وفبتملوفيكوالمدكانا

ئظلهزلبغررسسكأنانممقرثفالهكزتالمىفب
بمدنلمجؤاسالكءدنعانذةمنامراةنالت

حكمايماعأكتهللكلمحرماكىاشاأمتىولنلقالا ىدهاأخزالخئىاو
اواصتللىتاقايمنهعائألاورذايعدولهتلتهما

أسفىلز

أممثماثحشىورثطثلىحكماتىأخهاأوإلله
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لزيمالإلهلعطاأنحىحثبعنهتالأباكوجرتا

يزجنءاألجابهاافيبدمامهإءر9كعلى

ثميئم4الزداجسمممبمؤألولمثاألس1شؤازك5م
وتميمهعاقبمىاتجصاناوسبهمرئجرفهخزوكالطنأع
العئمالعالذبالكتملمهشزعنالضيئلسألمقى

العنبربنعكدىلبىالمعبهرالحبمحرزبنوقال

فنالدهرالطاثبيفوليىصارقياالهىحيثعديمأللخا
عناوهوالمتبوكدهللىهنطقطيرمالقيأذاكألىا

أسياالمنبئولمنقالولويشتوثيتمقدأزاالقيتمناخيز
فقضاءاراحةهملألمرامرعمريمةتعلورينةالهم

طيرالحاهألتدداونافىءسعبكصئحاطالصبمافماوا
سعاىءالهثافيئماكدلوهلزدبهـةصىءسثفهألسعبنئم

كتاءيخطالحرسالرجالعضوالىكاخمرأذرعربادا
لثاتحعااقدشفثنانفىمافدنانبراطكأن

حضرنلةشاوقا
هاصبابناءوكوزمالتجراقعسزاوطالمبزككمعناا

بههضبدالكدرتنوهاجرمارليمةسنياكفاجأهألتواه11
رمطبحبروصاشتئقطيبانعدهمكانوفداكزواابمئياا
ىصأث



8

ألضبمكاحوطبنترثالقؤل

طنءروالذيبخعافخويلدلمبنغافياننبضث
ملىيهضاسمنفهارعشمىنماولبنوعبذهاللىبنمى
اكض5ألإصولوالمئاقخيىءألوعيدفماممونولموكفئا
أظاللذاهاوئعييياخصرهدنةوليثامجاهرةضئعا

يسأماانبمسخميفلشإلذاعدأوهثهـمبمهنالشامالي

شنبربهتيدسووقال
لسيلىفىاعرفيطبسوءأليافألتذكرنهعوهعندكي

قبلكؤلاكاوكاوالبنخشالذكيممىالزهانعحفنينهيئك

الطائيعببدلمنمعدانوفال

ؤثياصمثامناثاأنسفاهةونيتلعبداجمبت
اجلصنهةدمسدابيطوعونىكالبوفهزوربانسجادا

اإفىأيطريالذبواهاثرفييصبهةالذفأفا
قمافةبزيدلمنوقال

طئمالمدعؤباللبلالنتىلمضنجمهبنفيعربمامرى
أفامطواقنالةبجبهتهكاكأكالثوراحرجاتىغوال
نعائم1إلسالنختباكرهانعاههيحاالمماكأن
مكهااثمولقبيضوقدجزدتلحفايهاوهافيراأطرتك



افيالطأبربنوهوفيسطرقوقالا

العبعسننضبىمالجدخمئثماذهندرسالةلنعروهبلخمن
فطهناهامةرويذاهانتبوبينأليفدالرملىإيوعدنيإ

دولىومنماكيتنجللفمابحهيرعاصتكاكااجاشوهن
يالعهدالغدزالشسةاليعوبشائتثحؤشابلركتغدرثا

ثوالفصدمنحببألاذاههامسىوطعلئةإلقىالغدويركوفد
اخروقالط

الشعرحاتمجمفطهرإناللحساعبهبنفيعربوهالعوىا
نائمالبزالمعروفعنانتائساوصابغضافيايقظالطا

ودعائمدسادةأنامملىكلدااخيمممفدسحلتابلشت

ألحمملى1المهطناتابالهحسطامهتلالمئمعرأوانفهذا11 ءطيىبنيمنرجلوفالا

كنألاعذلةالفربقورانحرهيالسئةامرأئعأإاأنا
صهـابا
ترلمألطدسفيهاترثيافماذطبهاجهاالدنياوتدليلجمونأ

موخماالهـنيأرويشداوفالد117
11ضياهكررثألحمرالسداداححؤعءؤ

وخمعههونححححموالتحتةذذكعقأفاا
جمالروهـالا

لرجرمااثيراجزأاألقىلىاوأحاتإأ



االصسهابدححنها

سللحلممىمسل

تدلساتجص
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خمبثالليليتحتكء

ت5ألىاملغيرصجطلهاعليك

ررسدنورلماماحايطروتالط
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اعنافابصماالتئمءطاثمحاككلنهانمرآميريبلمن كك11
راوثاضىةخماظوفديدتعنهلفن ألاومستس

جوبراشرقيءاكأدخلمزراصكةبفاذكرالتساىشزاذا

اشقراخيحبأكلوكررهكألحمظمإابنممايسانكاؤأ
الكلبىطلاقأبنسجؤاوقال

صأإتمااألمنفهدرضاعفثلناءبألماشكرهمتالمإيئاعبدال

أاافائلاؤهزاالاهدالبخدلطلوالاابرااللأالطا
أجاطلفاااأضالضانكلضاخصشؤئرهعولدظلماأأإإأوكتاا
اؤفاتلمنكمفروجسلقبياسلمتطنانثيفيطاوءا ااايفوقالطأ

اذنباهادونناامئةطوترهاحناءبالدماادمطصبغتإ

اىاخادصعلبكمساكهؤارمحمهكىلةءةصتزثيماأ

أإاشعاعرهماحصكأمتداوعألسمعيناابهحاطيحهاوادلهمماأ
11لمهاوفتاهاتنحركمالشاطهنيبدالهدأصا

11سما3الخماطألأفىروثا3كمارسمىأ11
اثرءلماسةادإ
اتفيتتهـهحشممحصبمصصتإبا



ابننالرعبدفالط

11ويستلممبئافىئحورانحماسكتاعبألنقيسقبمئالهالمحا
صنمزةمرفإاااذأهااظيوالتسنمابغيييخالطعافشاول

إياليظيبرإنرجابنالحسنابويالسدفيىفال

أخزراثرفبامنإرالفىأهياالمجبالالىفألنظرن

11بوةأكهبلكتراصحئىيمفالثيكنركبهازلت

فربهإلآلرخاأنكموجلالىطبارحممااىعبتكأ
نأالمذبمثحنححنبافثوفدكرئماهاثاالتذثتميميألمحضؤنار

111بهماالجيهماكألبمثاالينافاشتحناافاال
اشااإلزاروعانمابشدهوطارقيألماقعهنرهقكى

والقوىللرامةنفيموطنثحمينةاركمنهلمحينيفالطذت

أىبالححوشثالآلنينجاناهعرجممفاتاكهمافابصر
ىعحناحبتراثماولثهلمحبنرخفئاءابمافاعالهث
االنساالممرفاالعرفوببجبزفانسافيابايبعلىألصقلةوفلعث
ااشخغيرمفكهبومنحماولمضىحبراحبتراثمنفاجمني

افيعادعنانجعكطاعنجلىتماماسناعتهمكأزاوقداشب
اومصحل2نجهـاشمالفسلناهزةمدرناذاتاوباتتفبن

لرأاوارااحهابتنندنافيراعينابريمةوآبم
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المحبافينالمكعليامثلنابساثنئةضذالنلليلوفقلض

ارفمخنزرينفلكفماوقال

هاكوملىمنهاتعتونضيفكمناقةماالكقطنالني
فدثفاهلفئالعظطنبعلىرطهوناقلثيعناضبفكاا
ا

اهاصكفاسعيغاخسبليلةهيتالقرىالذإطبطوالتا

امزيدهاامنزيالجمبافاذاعادةممينميالكميافقصبأمنا
111علهالبهدممامسدودجماكثطاردثتاذغكانكم11

اهاشهوألالنمقطشننههأؤاللممنامثتمما1اا
منحالكركمالقصدةالياثاصالةاذا ءا

اثهاشالشمتالسيفماوضيفانانحرقلصبمزهاذااأ اءمنالم

ايقودهاباخرىعنىلياعلرطاوفتأنيعااقثد
الياقعودرهايحدىادمثرداباننهيالقرىالذىفرجمأطبااا

اطودألكوئاضميافوللقرىئتثىانافثمالما11 ررا

11انجشنذودهـحتىنحهاحوأورتيمةاتهودخليتاداااا

أايجيذهائفامحرالةصمةلاطتللطاإمتاداإاإ
أالااوحديدهامراهاهاوءرىشماحمراتفينزالاخالاثؤ
اهاحيومأطاوك3احماواتاااأااا11أ
اهاسافىزط41يابىرإسرءمصرتفيآثساإ

أهاحاوريئرت4كاأحزملىرت3عىيم11اماغياس3
تاخسىتس11
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االلربزحاعةاليحاارادتإلالبالةبذيعقولمافصتا
ررأبمنرحلىوؤال رأولهوااصالمهحهاقدلمعياالساعهاليردستا

اساىآوئحومنهنليدرركالقلمحنىكاممثرإررالمالر
ىمرااتلعقحمتىالمعلىلعتلناكةلت11ئقلديعا
ااحروفالإ

ارمحاعنهـثكاسئتيرتولىحالهوالسلاللمحرثاومستع
سربهالعممعالمكلهامنشئرتحينكهاالمركثعارهـا

لرمتةقدمحمدقسلةوايكنادليلططايكاعحلىالدى

طالىلسونورىقالألطإالناستلىااوقاللسمبمشداز
اخلريهايثهيطهامنرولاتعريرتمأليألمملوطل

الردرفارارروحيائالفاههـاةوقمالص

11لشاالمى3ا

طازأادظاالسماعاقياثقيحلإكتردهش
أراسامباالطاطسئرريخى6واراراحا
ررارببااثاللهاسلسفى7ءلىكعصعرحرحمالمطا

ارلمالطصتلاااتصمهاماتثاكم



391

اخروقال

أكبراخهاسانمننجبناكللعتلذةالعيثقريقتوات
أكدراالموججمهالمجرأمنثمتمليلةالتاجمضنماقريفليت

زوجطاوهمالبشكزيالمغرينوقئادةأمهـاةوفالت
أهدبإحافبهاالثهلبيتتهماكذلسلىألفثىوانث

لداهبههفدثفيهمخافةفهاالاعرضثألمناباأنلو

وضكالبهمسكإلرجرفتانمفرلهيالخنزيرعندابنلمحاجيفة
صماخيهفيلشأثأىالذمحيثهمثبعدمايافتاحفساصطباريفكص

اساتفيياقاوفىبنلهعبالوفال

ئنفعلمضرتاكيزعلىجمةمالماشةجممث
ونجراوأتجدمعدمافافيمامنوألنمن

بمأتالناسلمجحاذاالمر1شركابمتلذةمة

ثعطعبيخمهاتستطحجبراتقآببلفمفزفة
تسمعولحمعتوقيللماالترىرأيمثبؤل
التشبعإلشاةضتاكلكاالئروهاالزنتشرفان

الشئزعسلبولوحمحرماكماكةولبست
أتحرعالعمبهانزلهـشاهفىرىنذولوصعد

رىموفبةصويافعاذاقروصلفهـبئست
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عبدالرحمنلمنالدهوقالي

ر1لدالباليصتاجوكثمامرشمواخنهاممالكوأفاقم
الجارحرمليددعنوالتألثنارهمفضلالمجافىهماليتبس

اخروقالى

والنصراسعدوفاوالتبهنسعذاكنيىانائرلسعدكا
اقموااالبلداولعتأمنتاذاوظطاللؤسعذاوالندع
خبرائقئأنماحينفيهـاوتزهدمسعدبنعروجسومهاسعك

اخروفال

لمفالفياوالسنؤلطافإلفكنخمفووثأعارب
الفعالىوحاللقوليمحسنجطبصنالشاعهعرضو

يالمبنمالكوقال

اناهصاطأافيكأيمكراجصربمالسكاحمدنجحالمبهنمتن
ثالفارألزقرلعركثوكاننيحينألصرفابمراكلصبورجم

اخروفال

احاعرضتفامعاشزفناصشنيءإلدعياوت
انباالاجبفاءعلىوقدنجهاطويألالمفقلت

اصهاحاارالشممححكمالثغعنحصفاكفصاعامنم
التباصامرالكنسالفالىرابفاحمدول
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جناستيىاخيبفغفوسءيبريعةوحسبك
االلعمحصنبناوهغلسمدركوفال

شرودافىاحبانالمجثقودفزةوقيالمدكنحثارممااللوحشى
الضميألوماضروحشحاقانمىاآثمذرثفطالهحفتدأمك

وجهربخلعلينا2الصاحوفلمثعسلىفامحرضت



691

اخروقال

إلربخكاقستمهطمتهرياصكيبنيوسطالكماناخ
مفبئمغاكهعمدتماسفواذاماذىكذلكص8

اخروفال

غألممىفيالؤمالذلكفألماولدتافالمكزية

بذلمجزصااررعألالخاالطوليىدىعمابكليخاليزأم
احروفال

دببنافيالوالنغرركوعألهألاشرمائمرد
القلبةوطوهاشآلسهللمحاسالللبثلوكان

اخروفالط

شانظمغماحهامأاتيتؤداعبمكلقدانحنعثغضهقاتن

تصؤلهناعفاهاهقئعذئاجاربةحشا9افىوقدكطمث
اخروقال

والعاراللؤمرهحاغكالصاادكراداأفهـاهاثةاافخ
الستارامجنسالفىولمحثاأةسيحثامناداحرفغ

ىالمحصرووكماالمديمدحاحروقال

هـبروالالينلالعزوبهالبدالحن

المكشهتالمالعمالمحميتألالغلبفدينهفيوالحرى
هعلوتلطئهلمحصرببضإثادافالصإالر



اأ

دتلةلهه
حر



البتلهححسالئبنياوقدثتئؤفمأحمساثيهامانسته
الزفكصاحبةفييةالمتالريئهلةأموقالتكنزة

حبناهيافألكلماتذ1ذالةالمألكيريلمىاأإلحبذا

بادبالوكانخالثبااللخزيلمهألمنصمئممطوجه
محمافياالمجفتالمالهنانكانطعمهيخلفالمآأنراأ

اظامباءلحاالذجمباضعافتبلىضروزمناركلكأتاهافاها

لخازيامهابخفبنثابهادااذابدتممطخمالئيابكذلك
حمالهذيقاللمامائةجمرلهبدلشتما1نكيأنفلى

االلوالصعبرممماافىه3رللكنهنأمضىكتيل

لحماهيةابواوفال

ظهرخئنهمحنىصالمحةعلطجزكيألفبلى

اأفدرجماهقلرشونزةفعلمثيدىلهبعنأكرمأ
أححدر3لتعكحاليضيىالقنبةعةجدهنورزقث
االعذرباومماعليياحمنولىتففظوامىوكنيعث

أاالمتئكرأونةهميداةعيوضعتخإلزأمرىءمافاتني
11سديكلبدإقوفال

المسطرتعوبمبعدالمتميبدينمابمفددعرلحةأضس

احمارإلعضوقهاثمهفرجتظثهاصةكلالىاذانظرت
اصمى



وفدانتوعرامقالت

ورخشماالإبرقاسألحافذصهاباخيكبماتطلأانتمات
المرهقرهماالنسامفبشلشإلهاسدوالبسثاصلالمإوخذ

امحقاجردولعقنربرأتطلحماباخيخئمأاال3أ
الطاثلىالبرالنيةعاصيةوقالت

فئلىمحارليالصالوإلياتوكطالسوجمبطبالدموعجالأعاصي
ئبالذووالزثمالسيوإتعماؤكئلغقههاثفلو

محارلفيرتاأوكياعامذاالدهرلهيافيصبرنالما

غالبشرعدوايبهفاانعلغظهرنافبياللثاألات
كددرهاوفالت

زباداالىالزمادثدالجاهعنكريماحممالزققاما
امبادأارزاقعلييماكاثفهزهكحهضتافاة

يزلدكماابومحطداوقالا

نبدألليالزمانلموئمألىجطهصالمجاذثألحمدجمناا
طمليادالننمئلوجثلمنأمرهأبئكالماالمحبألث

قلييماالشكلىضبابةوترءتهلللسانةيلوكاوكد
لالمميفيعالمرالةزمركلوائهفيللئولىزفمنايا

طلممبنوكالطمحاوللتذجمألالنهمحالهـنلهافاتسهدث11
كعلووحطهالزمانوكمافسمالهدهالزماف1اا ءهـا



ضلبالفعالمالمططلااحهيبهقطحموتفد

الخؤلالدهالذىعثرالزمانورئماالمحياةمةمكألنال

حلدهفةغالؤماتكجقطضريلنقضكلبمثفئن
المازنممامحمببألوفالط

أاللمدجضيافبا
اغحمحللفحوتافىككهيشتيالماالصدالؤيستني

الدثابخاضاكنةأاممالسارهطيةئغافىفاألهلقملت
ارخالطالنيايخثالخطهيمتهنطؤضبهطارقسبفنالهاكر

الفماغألمججلعألتمهالمفسأتوامحماثماأحغوات
التصاعرلمنعشركطضئافىوربماشبألالتحاوتادبت

اهازخهالالفوفدجدئثرطنةخكربمهـضصالوففام
زامحااقفييمااصاضئناهكثاسؤمةفدماليذمالى

االنماالمزرنمالكذاذاحنىكأئةمالذثونجلناه
راغبراللبلىمالدغتجغاافىيركالأربالحالمئينحمالنا

طبمانمحممقمؤةوفال

دااتئأالضرصالضيأليكصاكرةنميرفوكطيارئثاليمت
اطئمااظاالممهـامقطباليبصراأندلةذاتحمادىمننجليلة

الذنجاخبشهمهيلفثحتىطةفهاكيروباالبنج

فسمانمنىاماليتفماجانمب6رخلئابمنترينمانا
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حسباأوبنفئاكرةمنكاناجماهعنهغللهادالمرملى
كصبابركتمسالجاثلمثلليكاعرضفمحنبطئاسيقت

ممفسافهاعطبافصادجلثيىمئلبةاقهنهاسالسجفافصادف
انخساسرحنالرأكيلمانعياهذكرةافزبنتزيافة

كبااموفمنزناازفصاسمايسطااعليرناجافىأمطيسث

سلباكالفاتىشانقكائلماركةهعهاالمحقينشن
صفداقبصتفلنلمحبلثكديفعبدتنااوصمالمماغدووقلت

نسماالصأعرفوأعرتوفلىمالمافرفوأأالأدكط
لجبامصئراكانوالبمأفيبنومطريأخنمحانابثث

اضوفال

جؤاالحطعثناراحضأشلهفولهفايالمسكهئلمتني
قبللهيفهروأنهـمافخاثةمتهفمسرعاالييماث

بحمديمنكسبفثالفىرصفرىةاوسسعنىحمذافأ
اخروفال

اخرراألبدالقانيثأنهااراعثودالننئبضأنيزبهث
لبدىهريةالههترافيصدةالدهروبطرقهافماالذش

اخروفال

لمجهولأدأاقألضربهاامماآالىاعانابالسوما
ليفهناكاصالطبينهاكاألفينةالمبتلك



اسدجمالعضفاال

أرملالعشئلتاالعمدقئاتسبلةالرفاعالبمىوسوداءا
حممفضليدأوتىالعرمنقرىضمتفىاهااهافريماافى1

اورد1بنعرقىوقال

ؤحزريريليزاتالمامااداهالكائمياالمعييزالطارقسلى

يئمكرلفثونمعرويثالذلأولراللرىأئهمولايسلر
احروفال

وهيئالحصاالصيفافىالهـطلبنساووتثانالمما
حليماثالومئاعنودوالمحطلصبلهاهلصونثذولمحلالمحئا

مةهاقوفالعر
كاقئمااالشرفياصلفطاورلقمنهطالطرأعشى
للئبمأنحرخاطعمالميتهءالطرامراحعلان

احروفال

معمموهواللنهليةعيسقطتوالربخنستكتمعومسنهى
نؤساوالممرعىدديولعداعنساالليليهمومح

هطعمالمهئينعغدانبالةكطللفمالصهتدخاولكستسممح
أعمىوهوحمهمنطئةهفحألألصرالصينلكاداثاما

العصركعأنحمانانساوقالط

حطإئلىطاالطوطىوييمئرياحطاافيالنعدلييم
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اوطاضهابقألاذإشبعتهروضإفااالملالنبصبفاي
االسبألالمحقهقائاموالهئلمأللمتتلملمثلافلم

نهأهرأبممأناط

الجبلفمالسلبالصزاقيمئلتحفانتالذينمايابنيمنت
جملخفهمهاطمثىمااالاعاهاحبالدمحصداتسالئ

وقدزاحتالعللطفعندجمداالخطالئاءجالمنلوالفاط

اخروفال

دالمجيابالبمدبنهماماذاالعدقالعثىؤدتريناال

العهثدننفالطدلعتذتلهراححورثاكفناألبهن
المنفرىعاصمبنفبمىوقال

أفزوالئفهـدةدكلىخلنيامروالاليعتريافى
الغمزحولهبنئثاكصنمكرمةبيتمنترثمى

لسأمصافغحؤاابفىينهرقائلمحيفخطبا4
فطثحالهـزلحفظجارههولعببالينطنون

ريالفزءعمفاابنوفال

كماجهراسزصاليمالهالىفاشنكيكطبلةمابرعلىرآلىأ
ئرحيوالصفرالبدونحطأمهآأطولوضفآسانماني
البحرالتشقالسمبآيافبالخيراللهرهاةد ظمر

رالشعركاويخدوجيماونميفدهجبينهفيعفقتالئرياكان



ثلللهعمىبلت

ىلهعألمحدستييئ
ثعلهتمبتحيرمفلت

سع

مىسديمث



ىنثاأخرماصيرال30اليمالعنطئئآممااالمجاأيعاأإنخثفوجمبغالفيم
ركجهاالسارىلهالنيالخبهممثلالفيثخسبدهنلملىتلقمنا

اخروفال

الشكهرمزرزممماشمكومانوقبزهشكزيكطاللمجزعنرهنمثا
دبدنمنطاغالماولكىاستطحنةإستطاعاشبواوأنا

سدىدطيربنلمحسيرروفال

مررانهللنافميمانعهيولم2يأبمللساسفيهلمؤسهم4ا
ألدئمعنكفهاليأيمطركفمالندىمنابالنملحالبرشا

لجرئمريهطاالناسعلىمحمابئضلىالبؤمسولوالقئث
معدئمرضسالأبصالناسصيمبنأخودىولوان

القبنيابوانطسانوفال

كثاكئةالنوارسماألصبرليمافيزخالناسفبالكألاكا
مرافطالتنالصعبفيقسطتارومةحمرينبفماالمإفان

ءص17

ثاقببمالبزعنطغحتىدحيااليلجههمو3احساتءاظ
الاخروقال

اأائاالكتدربدإلنتىبموت1نكماتأفااياا أوبخألعباوساصدمنسبهللهعددناضالقطائرندإت1اا
أمافعألونلثوتمهلعلييصثباوكاغسماعيهألمالتنغقاناأ



لألممزلثالماللرصحةتقجسالعذتمأدالثوكعتئالعام
لطمهـرظماثيالدجممبدثمالمرإلرصهقمايطلكي

احروقال

إلمحودالنهالمنليغضربمأرهعشراكيأ
ودقوهملهقوقفمىلقذاالإعزطللةأول

اوبسيالسبالمحةيعينحركئرالشغامحراق

فصاصهنسألمانمولىلنمقهانفال

روثرهماالماهنلسانسإضعبمهدقسىلوكممث
ونعزماآدكأانآالليللستاالقصاعةممدو

هااكراعلصمااركليمالرالللهقوركأكيال
هدماكنالىكبالالعدالمارحىعاهربرالمحلمادتمالء

ذممافيالموالباكلوممصألاللصيمونفىحماة
ميالودهملوفال

ضمدبونهكلىدطهعاصدمحاروتالأإد

كقئمممنلهاالسإثشسهةبلدطالساءغ
صالعدأرالودسماهـمتحاوللألسملمت

سنئمسالولسىضأالمحائخالههنملررال
ألحيلئةلملىوقالت

دربمااراهلليقوذمنرأسأالمويالئلىماايا
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مهفومااوجدتةأذأكعبسفليروثهتةفئيدعيوبن
جؤجواوحزيالملباليعامويخاورهطةالخلحلن

اهظاعالدأوالالظالمامطزفالدهرالالتفزون

انحكظزرخدأسنةببهمضممطصاحبلىزقوم
المحياسقمامناليهوسمآتخائهالقييصعنةزخ

زجمايمسأتحنماللرأيتهالليا4افارفحصي
ةاللجهااالفثيل

العصاهدبههراذلىصنىغألهااليزالفىظنحن

بحرراإلردانؤططناحزطافيافامقإنالسبفئبكى

بمؤراالمئرلنمكراذامنكرلسابمصدفياوثولمحن
اخروفال

عناقألضبةوطهلصرامتمسيهفافييشجفون
الكيممقهرضحمانحاالمربجركينيفارفمالمسلثافاكدا

اخروفال

زيادهاكاكألنيأرثلصحزنتنهالحثادثتكنفان
الصعادالمنففةالسرمىكانازمحانرخطئانها

تعادباوئسالمابمتليطأعلبهاانرال
أخروفال

ا3فئالرهاداطلدنوحبلضلهفضكالطرفبففىكربم



6عللمتهيندمسااليعتايالنأنممبث

لسلى1براوفال

اللدالشهلةجايدثلأللوألهريلآلثكطايقبزأ
يقذمشدرهامنمالهةءللىالممايااللمطاياوسالقطلهح
ءالراكحهدؤمدمنلمسخميمملطالمددبنكالعمو

أتغرماالدهروالئغرموكةربليدكرانلطجدبر
االعوقال

المحعئبهنىالمطاياهنمماخودونحايهئالصداللهافول
ينصثألليلوسطوأهنفئساعةاعللمافيلك

شرالدراصمىطومحالطىمسادكيوسالةمأدنمعنفقا
بغمسثحبنلرفىعلبوهنروزاحمماطهلفلبلاءلعبثمالمن

المحشوالملعالةالركثلهاوعالراحأن1لمهنهمالطمر
وممالهزيالررقيالودهلؤال

وهنكرمحبممنلزقعمدالتدوحمنالمحبلاغرألمادازرئ

سدعمؤحيهفيلعاقلماوفالماتزكاكاتثايعطيالفى
سامللمحئماتهعيئيالرمدمماكأطثم

الطمداحململراللرثرعكرايالدماةاقةالتحيله
ندمأولبتسالدكماعمدكطواطةسالئماكالساككيف



فيايفئاقال

كلقمجبرمهلعاتءاطثتيالمذنيليالعفوفيهافيلت
االقذوالحلقأمسمافيعندكاحمغالرإةتمنئص

بثطلنعلىلنالمحسيقبنعلبفيألليقالحزفىوتال
زقللفراخهاوفيلالسألمعليطالب

اللمحرئملمحلبعرفالبيمثوطأتهاءنعرنجاالذيهذا

الكرشطيعتهذامهالىفاثلهافالفريمئىاذارأنه

يسمإفاهماصاالمحفيمركنكلراحقعرناتئممكةيكلد
نعبملهأوهذأرقاجهألواليألفيلبستالقبائلاعأ
فبمعرنبنهفياروعكنثهنعبقرمجهايخهراتبكفة
يبتسحبىاللمجغلمفمامهابتهمنوئشضىحبايئغض

اخروفال

للطاليالصخوعلارليسألداناللسبفحئتدعونذ

لجاللىخوفوكنالخونحظلمهاكافوقرمغالطكانما
خيلئةلبلىوفالت

ناتصأللراتبرطبخهوياكدانيكافافط

11الغرالثفا1صواذاؤضعتاهاحأيفرحالظكلفرج
رهوذمءاسهلةالعريفىوفال

101اءاءإارشكصفعاء
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اكداوناطبنلئاطكأنفرىلبوفماكاتاأالهـقال
إننانيهاوالعليسسوالسرجهاألمجينمجبمانصقلل

كميانوملمعباكرامرالطحواةالصددارامرئلليوجت

انهثانالمطجنباخالنوهوضعحهـارهاإئحزماتومنز
عانامرؤوإدطتدمىبذعلبةراكبئاأتبئكاإنيألمقلحث
الحيثاجألثبمفجلتكعرحباوسهألاهألأالففال
ورمجانفغوإلكماصيسنعمحالةعلبكادتألففلت

ثكمدانليقائرابءبماهخمرشألدهاستاكوفلحث

اخروقال

بعدكماالمجودمنكنهلوالطوالغاشنىبمثطكفهرالمسث
دياعدألممافاتلنشعاعدثأافنىذوواكاداماماأناه

فيسبقجثاهةوفال

لراخبملصاحقهعيكىفاساليمفوممءالفبتافا
راالصدوإقتطحاذاعسرتفيمقئاصهلأعنهاكلنهل

الطنإلةلمنعرووفال

المائلثملهاقبالثاانثدثااذاينالنهوالدضأمنل
اضازلاطعامعلىثالمحاشدمقجاراكألمحنامرالمالعين

للساثلعطاكالباذليفلنمئمفقبرهمالخالطيى
حباعرألعناضرلبضمؤيبرقييزالكبحقالفعا



ام

لمالىإئلودامىالممبةانممافرلدعالهنىاتلبررالي

ألفاصلبالفضاالمتمامةرمممالمملئعافألإلقائلين
الواللألسدنحتثبممئهنيكدااالىعبغرخ

أشعلوإبالتاعلالمحرلسشثثماافايلوالسبلبسها

العوراهالعزىعبدشتحمبيةوقالت

شودالخيعامنافكساناقتىتلبزالفنىالىأا
ثهنهدجمهررمغةنهميففافىالرأقصاتورالى

انشدأبىوكفطابداألئةءالطعامهلكليا
ينندزإدالهطنفخماابىوعلنهطبههاجديومئى

اوحدجدفازدالعرفنهلشثإاللثاحترسحمبتفاحفظ

الئعليىجعدةبنمالكوقال

ئوزسمآئزهاتحئاتسعداصلهئاعالىفأبلخ
نذوريومئذعلطمحلىريبأتاتينيرفانل

يمورطاعلتهاانخناوللسادهفرهةتحلىالعل

واللعيزتنبفألشا11ألاخرىويلألوعليكاالمئك
زدامناليامعبدالثهوفالأالا

لهكعباهاتععابهكعحباكورحلصاباائعا

ثالحجمرئهافبناكماىنرأوريةاالفئارفيتانااد

ايرفيكإشانيصابسيراعلنافةباكإظاسيا



االئصمبلالولونرنتةرأثلحئماياالؤلننةو
نرالمبنالعطنيمدحضالدجمرلمنوفال

رحزهاونائألنالوبلطلكيدألمالعاعلبنةص
نازالتكيحولياليلشفابلدةفيمناحيتاق3

سائألالمذانبمالرمممامسؤحصللنألدىهـمنألحفاى

حائألالحرلمجحرالفاوممطوتصجبالفيالباالىيعئعمفى
باطألهايمدحئكوالسئوفةسعبةهلكدمابألركمكفأل

آخووبال
وقوفطاابخرذاكلشنراعمثلدعهنهلعداالدؤومستمى
لمحودهامحمدهنناربموقداهألوسألوهرحئالةفقلت
افلألبممطإألطهلداايةضذاتاالحمفانمسما
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اصهريصبرباالللاليهاوداكطيسننزهرىالومحمالنجاا
اليئأخزلمحفواهلهانكدتصطؤالثرىحتىنأخر

سظرلسبنبفيالموتبههازشاجدوالبرلفايىوقضبنصل

جمئرممافبروخبربأللطهدسناماوحطرهائطفأعض
احمزبانعرنغسهاوالسبفصبذىتركوخشاشةكهاوهمافاوفضن
يثخركزفهاابماثولمحامهامنجونةالزءلباد

اخروؤال

الفصيلمهزولطباجبانفافطعيبفأمنومابك
اخروفال

ايرمافافبهاماانكانلحارتينصبأفدرسافدعمما
أنشاركئفطالففلبكيعغلباليخاللذكطتشكزرثيقكااتلرا

هنمابئعرووفال

سزوالالرأظالقلصالمهبغأئمالالغفانذربني
شفيىجمالرفبعالمحسبالزمحفائبئفطيايوحلىذربتي
رزوهاوحقوقنىينثنثائكيعالفيانيماذرل

طربقالصالمحبنببنوالقاللفرىلذمابنءكربمص
نضيقالرجالاضألقوكيقباهلهابألماضافتلعزك

الودبنآعردوقال

ذاالئاعثاعافيلامرنتشركةإنافافيزاهرفىالط



ذجاالحقكهالقئبهجىترىانستانمفاخهز

يارءالماالماقراحأحسركثيرةفماجسهييجسهـئماذ
اخروفال

بللهميخيالكقىحالطالفنىافىحبصرتقومأطك
ئيلىداوغداةيقريحشبةالفتىزئنألكنىالغنىولبس

المزكمارباثبنالمنموفالط
هاتصنحاالترىيفلنجهأليالننياللسعادذلالكر

ااجميئإهرنكماالسناهةامزثانمئابالسفاهمالكافنيت
اوقغالعمافيشكاشيةوالطيربفنؤوضعحثفاجبةخمؤ
ويفطغالعظاممنبرمحيالصمجزدتةحلبةكذىبمهئد

التمافشدغيغزعليكقاتفتعلمنالبةهليات
تننحودنبحاالخؤاجراصإووماملحتمتئمافي

قماالموحنبلبن3افااابوالبرجوفال

جفأهـجناجبمفيوجمرحببببعدأليالخألنارى
أضاواموربتسنضيملوائكسنانبفطايجوالبيصمن
العماءيغيبةماونوراسئقفت1لنهاراذ1خسلم
لمشضالعشبرةحمسبومنلمافالشمنطوام
فاالمتاثحابمنثهاوالئالساةرثوءئنأل
االلناوالمحاطاكرربمصاتءفأما



13

ذكرالبناءلعادعوان1مقفديرفعلىاشةإما
ملهالكئمدتوهحزهةلهددأتالسماأتفل

المرممةسهكاارطاةوفال

المجرمنالراخرإلمحمديعلىهنبتنهالمالمننعططماأل

خضرفييرنشقبكالفلعمنصيائابظاهرقرإقبزللظفمت
اكسرونجبرفاالمهلعنوئغنيتعزراغاافيوالثكيسز
رالدكلبطحنستاوكعناوسوددمجمداحمواغلبنابنط

أءالعبسحئةجمربنوقال

اثافبهافجهاههالحبخألقدبركمابعدماضثأدؤبموال
عافبهاالليلتنبوالفىماوسعتشقمايبنئقص

اخزجهططاثطجماافومالفىافزلتاذاالجاؤالدنياثأحبم
الساأنادألأخبزفاوالعألنمةإألاكلئهاوال

زهيرلنقيسينهندلنالمساوروفال

لمانلىوالمفسوبالبجؤدعوتمغداةهنولبنفد
إلألتاالشئاتابلىاالدسعدبخاهاللخشلتعازاف

تمبملشعزتاالذمةمالكسعدلنالحااثساعقد

اتوعلييماهغثل8أبىفيماللمحوذنذاسئلماهاليس
انكيزدالضينجهانيبكمانةطلتمفدحفاظودار
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اخروفال

خمائئهرنابتالدانصدااعشيرتمخيرأغالئامنجزكلمالدة

غهارئهعلننيقدءيموجعلىقدتألحمتمنكربةدافعفك
هههاهجزلالفتبانمنأشئمخردلاعادصعهدقلثاذا
كاسئةالمالفيهامتلفتحزد11سالبزاللمحاضاضزتذا

الطاضاطنموقالء

ردالوالفرسذكمالبرفيإشةويامالكوإبنةعبداللهمةآ

وصدياممهلسمتاكيألفافيماألدفاالاذاماصنعت
العدىمنالمحديثمذهاقيآضاتفاننىتيوجارطارفاأخا
العبرشةألتلمنومانمنئاوباماداملعبدالممبفوإفي

إخررفالىا

ؤمكهـفضلىىالفأهيمدصبوفهصلمنالنتبانفتىولي
اأوربفساولنفحعدولضزاوغدارامنيانوكفالقا

منافعبدبنيرومنحزازبنوقال

اأذاهحثفىالفتىكرامئهاارىابللما
ا1المالمزفبهاوئاركالصدبقمهاءافيانإ
الشارامئاودمترلىرالعدىعحهافيلمعنوا

يسثأيحدهكسبأاذالالكافايطالىلفافيوأا

لمماجاييثلمتقطصكلطتسأتي



13أ

صاثمثخنمدلنارضرديوجذناجهاحبانا

احممهنصوربندقال

طوإلنذهكطإيلامحينرتفمافرإلةاوذيءفدجاوحمئبط

المجسصراهعؤدةحكيهصبمثهلومناممانوححبسنا
السدننإبيازلكاهنهاخبزهايفطافكاطافسالمصد

الضبهماحطنعاثررفال

والعدممابعدهاخهأصمئولعائنأتيلثولعدعالت
نهدمماتمؤكواحفلفعألمزورضاكثثثتازوري
اثيمرىسالموألحبسىحبافمللسانينوألتثن

رضربنضينلمنالنيارسريدوقال

فاصهريمالنأتششسفانوناكطئننرالمنةااللهمعلبأقالط
أئترترولمرالتبحلءلبةالدهرمئفط1اذأقتعلى11

أنغيرلمابالانعمخلئاؤافكمبنالعدؤدعد3وافي
هبصرالنارمنضحضتصمباطاعندكماطوليورممدة

العذؤرتااجمنالعافادالحمهاوضتأنحتىطروقالم
البواللىةمئبناالذبلوفال

ووراسثهظفههىلمقاذتفصثبأممابننكانالي

ماءئهوارضهصمثزحنرحاأمرانكاننصرىومفيده
مزودكيلرعائدفيالذيأمرمألالثمدائدأجئأفيؤكأ



م1

صياصئيهالىئناخلطتمالنابئءدفواذإيممث

خبلصثهورامئاطلالطرثةءعهةمنأفياذا
رثائهحسنعليثضتاافلاجمبألثوتماممنعفا

ألطائماحنظألينحسانوفال

دههافلةثهكاررإشباطألقايالعدتلئماكة
فاللمحمفنزناسو3وضبفنامجيدكزايإنا

بالطبئرومنامروالأنابطافصلتعلماأنكضبت
أخعفاسألمويوجوينمنصبىاميوالماورحلىالنا

طهالالمئهىجردمردفىءاديلةذادعوتفى

رالمجطاطغاطءنربدورزانةالجيالناطمناقى
يالرتبناباسوفالا

الجدهالمعروفانكوللطالبمرحبالعاثبدل3وفلوإفما

هساالمجيلهـاذائختكفبالندىاكمممايفىاق
أعاودهالاماخيالمنلثنىاخمهااماهةماتلرىكلب
أكابئهفرناالليلعلطوزتركائيركبهوعنثقشكللىفمث

اخروقال

والمجارللضبففنىاكثباطببلمحهالئكذبىبماعلأثني
الداهـألطبفافارقوالحسيخنماجاورزاجااني



اخرفال

والقارىالهطالميهتمفاعمجاليفارأيناكانعغمقم
المجارمحماهائهفاكلؤمنمقلمبملحئةادالمحدولويمون

ثابتبنحسانوفالا

لباليالدندر1أصهليضثجمكالسبلألالطباخغشرالماا
بالمالالعرضبعداللهإلالركادثسةالبمالمعرضىاصودق

بسالاودىجمدعىضودسعناجمعهدالاللشأددالاح

اكحزرازلمحفبنالعزعبدوفالي
لخمالشتارومالجزريخدلرفبمكمبةألبهادحي
شدللكرامهذريالقبهشثائسىفااشتحاهافاما

اخروقال

ابمئراللبناكثرالشوديدعسمماالمحممابمذكمعح
النطنأئحلهامربهالذكلمااتاضوتفانخحهلوسح

اخروفال

وهوقاطغحمئهالفتإلسيفحمههاابرسلىأثمفحاذاهط

وراضيماأتاللبإضهالجومهااحساالعننداخ
جحالراليؤلرجعهيدعةنفسعظآسحيحلقوميقزف

رسلخامضرسوفال

أصجامئهنفئاعالمحليدرضكسايالضؤلعدماالالدعهالضيفاأ



ثم

وتباعدهقرئهعندينعئضهمرلعةاإبهأال
مدهالماطيترئىبمانالوأنفطالسديتعشيهثيأ

ئامللمنحماسىوفال

صمدمقايلرأسفيبمشبوبةلمحدوتهليلفيءوهستنج
ئاملوابنالنارالندصكلىالقراشدىفانكأفبلألوفلت

المنركماوقال

هوكلصنالسرىإنانلراهاللممناااالدرءلكابعديىوث
يحاولهأمركنكبدهدجومابعنوناشبهئادمابلىئم

لفهإلثمالمجدبموتكربمنناديتالصيتفاالحمت
الهدالبهشداوهالخرجثيرطضماهااتمبتثمناريفابهزث

خماباالبلهقثياكالمرئويدهوالهاكبرارافف

اطضللهالأقعدوارشدتوسألومرحيااهألدأفقدمث
انافاعلهنازللىحقلهجبةاعذةانبركالمطوفمث

حمائلهاتحنطلركطمنحيشأدركتنعلهلمابيهالث
كاهفهالنطهنسخاماوإمألةرهبفافوفليألنجال
الففهشقايعدااليركأألطونحلهاكانضحبانتيال

عاصفلهالكسطعقالدوذاكصافهقروظبنالقيينطصفا

لهاصهأفدئمااوصاةكندكوبمنلهأدمااوصاهـبذدك



لذبيافاالنابخةقال

المجزورالعراحرأوصاكئلفممحمةإءمتاليبننا1
بعدكابركابراالالعتورثثفحورفلرمنةبت

قرافيميلسعدكابطرتكافديحهالمحمتلرنماءلظل3

زدقالفروفال

وكيههاجمفإظلمةمىاللبلطجيدعوودونةلجوئحا
غارلضنعهاحينممبلبليفتراذدعاينئةانورجويط

هاانحمتدراناماهحبباتحةليستدهماكلألبعئمث

حميماالاصيحبئمابدتعذارىاجمهافيالغرالمحالكان
اعنهالهشزالباجالرخشبافعامقاحمشتهمهممكضوبما

يريمطاجالالعهحاءالمرضغافادوخهاالسئريعكغهـضن
ممالجعنربنينإلحوصششربموقال

وستوزهاجمناظلمةمالليلودونأالمبيثيبنيوهتني
عقالرهايهرانلمازجرتبههاهكدىناركمافثالهرفعت
طفاشرورهاليظصدقبلبلةكقمةالليلركهمنأافبات

الاللهـطسعكبنوفالا
المجأللئليسةالتركفبالييهمهـماءثقدهركالط
طاليالطرانواالزفتطألهاهاحمالكالموتجديفكان

اللثاليمقبزةأبفهاصديدمدتمفارفلإليهيم



لعيم
لمليالستمىورلبلةصياكيي

ئدتلمحيرتحمياجىءمر
قليألدثوركنيرملخاتحري

حمماحمةحلتممدماكبل

حيارلرس

ءطقبقس

مىحياسيرله

دعألثى

ط

اأمالياعطيتافاكالىوهننتعلفامتذلألءبط

الؤآاالننيوالمخلدبمهلكيلبسالمجودانعاذل
ازاللالهدفيمغيبةوعظامهالفكلعألقئدبهرا

خئهاالننسويغلبأيدعهخبهمسهمنمالسبيندع

حسامهـعايديكلص

قحمصطرلمحساصهضبملبث



3

إلضاوقال

زمبغواكصيهالعظاآلرهكالسمزثبعلصالذيأها
العيميقالأنمنمحافظةشاالمحالفركططاوىشأخثافىللدكم
جهيطالظألمدابهمافيولمبنوبخهايمبنيالشبىواني

حربآلهنرطوفال

تعوولبئوعاثةغؤدئةضكقنلهريفمافييانت
نصربذفهألفيكثهافعلثذاسرفانقالتبماكارقالت

العالاورقجمهاماثنايببقىبمكرمةإماليءااتركينيفلت
عودرحرئبةانفسلنافالتمةمكرامرأنبنااذاماإنا

لىلإلوكدرليوفال
ؤذبفماااليمالثوإفيكربمكألمهمينيالكألراصائمبا

حنوقرعفواكإعطأخدماامشنركدابخلفانبخلتفان
يكيفالفيارصوقماوالقدتافاثإللىاكييمابليست

إلطبنجزهن9الكالبناوححرمةجمذالماالبنأللمنى
لمجبربنكلمبةوفال

مقنغالىكعنهإلمهنىوأبيتهوالبيتالضيفمافلمحا

غسهفائةننعثطوتعمرىاق1منالمحديثانثةدأ
الباهلياحوعروبنوفال

ثحفعأحمافطالمهلتاذاالواللدجلةتصلودهم



ههحاككيلىلشلوالناسيزفهفلمجبهىالفةهرجالنرىكل

متهنرراغكبثجمارتكأئةوالظطلمال
صبمفناثلعنجمابجترعاللالببوتصالنماحماكاركدت

يلقهـعماراالمروفال
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نمقااعنالماليببثةدحاثمالجارشرئاوئسلت
ثالسردبحئدئمأطالمناوشريعطشئهاواللسففمندلمحوض

االألليلمجهمبنلزبدوفال

حمداافلولاالخغمافقكمحيدءأئمبابخللمدأمرت
ماتعوثارولاهركأكلةاثالعؤدتنهنامرفاف

اميمثنينعببنواليقبلترسيمبالربدايخأصن

شكالارطالماعئطوراعكونبوقلطسقاطيوإعئرجوت
أخروفال

هاامنلهاملكتكنفئافبنقخمدىماليأبنلادثان
صاالىالسزقتغوالانلفهثاألرالمالأحبمنال

اليرلوكسرإثةوقال

أنعاءدأهناهلكتأالدهلنلههنيكثبمرتأال
وفاطمالمعروهـيهلكوالافتىاليخالابخلفانفربني

يعفرالنهشلىبنالسودأخوبعنرحطائعابنوقال

متصلننسكئتركاحطائماسحمركناراالعابنةكموا

مأأمذعليهاكايئيمونبعدهبألصرمألافدفااذاما
ابىزيدحنفأالزالاكانتيمنيالمجثاأكماوافقلمث
محأاوبخبألتربنماارىهزآللعلفطداماتجوأربفط



أبمهـعدكطالمقنعفال
رحلهنكوجاوقدارعوتبعلهتنمبنفااالمشيبنى

ثقبلىمحمألعلنصالشيحثأياههخنينةالشباكان
فليلىومالديكودتححتىؤسمارلىلعطا4مالتقيسىا

النضربنجؤآلوقال

سرفديخهاوالخثدومابنادراهغاماتيطرينةقالت
تستبقالمعروفألمحطرقظلتدراهغنابهقاصاجاذأئا

هومنطلقطيهاركىصزتماالصئاحالدرمافالف
قشفياهأصزهمنيمدبخازرةنذلصيرلمدحتى

كرونزرعةوفال

االزالاوفصميالصزاهنبدبهاننودارملة
العياللىدهنمنشرلكةتفالضهاسينهطظطت

ارتحالمطالنناثففيوطيعروأشاللياليففت
ماللونأهيلماهألألعفمداةالىااصإساونرثبتما

المجعدكهالمحشرجندداللهوفال

اللسدادأدفىاللؤموكيرطسلصاشتلهمكأالبمرت
بوالظأهنمالسرافطعرضبنإلنألدكمادونوت
تألدمبىأهنعه3مالكاشرصديقماأعططماأيمكفأل
المجادجوبعلألطاطمعنةدثالطالبهه



هم

وإلرقادوردالهساكارهـحسبممحافظة
سعدلنيمنروقال

صالئهالدزا9أالفدلرنلهمفماامماللصأئمأاليكرت
يمفقآلمالكاسبهأضلةوهلضألمالكاهلكتاالئلا

هزعنروقأل

إشفعاأنهاجراخاالأبتنيثمسثطلنممدىافي
اجشوكمكاةصاحبىالىعلبهافعآذمامةلعجعلو

الطافطعارفوقال

4111غاشواليهمشناانتؤنمانشكالشفهاليينفبلأث
111يفاربهبمتيكطكلانتومنكينزكبردارةفالثوومن
اخماهثهقدأمحثرباعكعدونافنالثؤبةرأتحنث
ههساةالذجمالفهتمنولبستزورههنداالمعذرأحمبرافى

امهارقهوسطهنسوءسفمبمةفالللرماقالفيءنسافالق

أمعالقهانتالعهدوهذاوثبناارنبرلمائمدفيولويخل
فهسلضحئادالئاهووصادفمزاخنمااخطاخيهـلىاص
بارقهبرالمألتلبماتسيلىؤدجماالساثائنيفكما
اوشقلصعمهرملهعليكمحرابصههاحئلهـالثافا

اديادفأالغببطجمرأتخثبمرائهمشعوحمهديحافت
اعارقةذواناصاظللتحينراتغثرائنا



ك

حميالطالىبنسجوظل

ثبؤهااةقمنودوفىاليتجاوصصتلزابهىلسرشهن

اسمينبالسمانويشقىقافادالوجىالمطحزجملالمطر

وللطرمنهافرطاوجنبئهاةدمنابالمرافلثمم
الجرممموفال

والدسبىسهتختلطللماالافهاحقادعزلتفتئ
مئوسىبجذممهنئهاعألعلقتززورالعبالرلةكال

بندتهأالمارممرحمغألاسئمبيلتأيسفاراثاحلمن
لمالظاآلسركطاللبلةبحببنهاعراذاما
1عكتالىالجوالنهنبطينزوررظبمعتمافرادكماكأن

اخروفال

أئافاطارقيمأوىموتالنتيدعمجعفمابنياائل
اشتهاشاصد14ادصادفمىلمحيةعلشضمف4



قبدزفال

أئولدكانةالمنا4ااوالرايتةأمالقىالقرأفا
نهدمنالمعثماهدعيبكفابيخآسالغاسريائةتاب

اخروفال

تمولحمقىلاللطلبأظبزلبهرآكألأكطالقنارعارافلم
ألممداهبرجوزمقبفضلهعادالمالاالورفاال

وقالكس

أكزلاوعفاالعقالراشدمجطألعاقبنالطبمدافاما
كتبلكىصافاتكتسبمنسبهالمؤمنيناهيرفعفوأ

مغضبحلمافضلخلهحسبةأهلهفانكتعفرفانأساوا
بالمجميديزوفال

ماانلفتهاكبرليوهلماليإتههازننسائلي

التقالالمثاتلمحهاضزماليالثاالهثازنثنلحث

وبالطءهالمنماكانقديمأولعململهأضز
المهلبفيقببصةبنصاتمبنليزيدإلموفىبنوفال

المشتيثمانتوبائعهالسثاكاوشترىكربمةتباعإفا

بأبرمحرنداكافىالسببلمفاابمنالمسالكياذاتوعرت
بمحئرنداهماليسدبىيأقهانيعةذاصنعثو

اأكثرلكقاطعئةالسدىفالئليالمعئفيكميتالفاه



مقصرهنوالعنةمذهبمنإريالعرلرالنكحااصديا

الليثيدهاعبدبنالمعذلوفال

حازياخبزماكامازحنالدبرناتامئبوأاخعياناالمص
الفيماكنمثئمامالةاأكرمولمالنهىزخطيئم

المغالياإئدسماعىإجردطيرؤكلاللبدكرشهن

التنادياالسزالئحسنونالمرصافينجضافهضىطعامغ
تحاسيالألبطالكانالمئاناكأفشطاالدنانيرأكات

لعضموقال
مجهودكماعندكطافااعطضتماكانلضمفنياذاضيفعازااقع

الجودفيسيانومككريخيالغنىنائلةاعطاكاذاالمنلخهد
ثعلبةبنفيسمصلحفهينظفوفال

شغلمجدفثمائعداثرالمالوىلعشيرة1نحرالىعدلحث
للع1هلالماالذرؤالعلياءاشرفتتميبانؤمدالضالمح

اص

أظمهاالصفلوااكمصناغالككأغمالمدالمفرالمبض
الجهلوإلخلقلمضلهنانهناكفىالندىالمؤبدالعزهعدنافى

بخلمصرثسايظعنيامبئمتىإمبملالسإتملقآإأحمث
صتحأساؤثمكعاهاأواعدومالبأفيأهاأللعزالي
الهيبنهلأمنوبذهمحىكاألاوقارثعليه

أجطامحاعماناكائرالالحلميهاسالمفاا
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يل

ئررلفتل

شكات
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عوفبنبحميوفال

ظيلكلالساطانغهراذامالركبةفيالسلطانادهفقئ
محطدبنيفضلالزييرإلسديبنوقال

العزبزعبدعليمردان

الموكحثعظبئمئرادفهكماسزومثذنافاالتجعلث
نحبئيكثمهلميمتثطسئرادفاسبهفالكاكرتجذكل

المغربلنفاوبهشرمابإلنشدهالكبشذةنم

المصعيلنوبأشأسهمإلنيبنكرعئلىمرالنابنحمع
الملئاعبدبنسلةيمدحاكمبتوقال

االفتايهأاههراااستعذليوالوالشهدالخناحيىهافا
ننقااالششمهىتصزمحهاويئقالخاللىخيريبدوم

شالاليدبهيمفكافضكشهالهالرصالايمانتفضل

االمتعاالندىالفعالوأمراطولكرهوفهنالمعرأخموما
اثعذااالصطبماحتاىافاماركاننسةونةالمصالنفىتنلوي

فطاااليبملثاثفدماعوباففضلحغالندكطاهلفيناكلى
مااالالثدرهئكألخئهقبةاذوألسئدىفانتالندكيخبهابنوبك

الليثهطالمئوصوقال

ثمهبئمبهااسباثفبرابنضااررسعيذاالصطفبمثمدح
لرماذالماءعينفصادتالئرىبفائىصجئئف



آ3

وإلمحزسعكجمادىتبىشماثةالشهورلةايسألفا
ويسأميملالمعلىاذاجعلألهلهازدزخالنحما

البهـمعيربنئهعببدالقعرقنصيبوفال
اجوذهمبكبافيثيوالجاريمروإلذوجنايةمايدركماثها

تجهدماالامعمالعطبتفايسازشالفيتةاذاهوا
تجددمتبالمعرونحمامقهاندىالماحةاخليلكالن

ذنقحينقداالدهرحتيمنلمحلةتاركيكلبسامفهات
الصلتبنابةوقال

المحبا4ثهتكانحمياثكفدكفانيامكااأبمزأ
اشاثاالمهأليالمحسبلكفرعواتتيالمحوقوعلك
والمسايلالخلقعنصباءاليغيرهظيلى

االيلنتتيالوبنولممتهاكلالمكزهةارضك
التنا8نعزضهمنكحفاهمئاالمعليكاثنىافا

4إضشاااحمرهاكبمااذاومحذاهكرمةالربمإتيارى
السلكماعبدلالمنوفال

الذئجئنريمبحيمثعامباطهرفدطسثاليناهما
رحخطارةبهخهويمهكمهفيلشمابنفافاأ
فزخفهسةئعاوحيثفهمالىفحانمالظر11

ىأص



الطاللهعبدابنطتمقال
الصنرمآلوىكبرجمدبهعكنثازثالمالابوئابجىعام

بااليوافاماهزأممرضخساماوصارهاالعنانبئامئلجمدد
العثرفىاعاارىفدكطالمسبألخطماكانكوأحمر

اخروفال

الوالكاداماناإلعردبنهاخؤالشرناائابال
هالدنيالماصاداكمتاطجماوخاالمحمدعغلمحلىلوقبل
ااجسااالالمهفبدور4اااليغون1رواالمان

وث1المضربناختفالت

طنعااصبماومعروئاإللهاليمهايدألأللىاهبا
عبدالمطلبشتفبةوفالت

مارفيناثلىالمزفنبمعفمافرتثاألمبأالهى
نارلنمابالغد2ئوقدواقدبكالئماثلدئمالسلفانا

وعارألمرصتصةوبعفىفبناأالحيراتاقحيعالم

مزالدوقال

عاكاهاكاماعادقمرأخنابربمذقخلبسلكانم
جيادسئاماالعألتعلىصالدهرالنهـاةلكاخ

مخزوملمنطمنامياةوقالت

اليويخزنهىفيقدولكبرالبدبمضالجدنسألمإن
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اللهاهيصلبردالىقاهماالنرالبيماذاضؤتفغ
كمشههرسنادالرظىالثرىطوالمحبهكبهطمن

اخرىوقالت

افروإلعرضتبنيماينيلكدالرجأللذكعانعبدالثاأال
نسماوفالتا

دلبمىهناهاحيابوركوجهههعروفه3دلم

منأخلقدمابحولهذلكعزهمرركضبانسبه
الشليلىفيهاوطمإألثفاحومسعرولمحه

االدامراتالىو

محميهاءااائنممرولدىإدطفزمثانالركلماالخبلثم
ئساميهابلىمكرهةحلىجهددلمعظمةلمأئبدفشا
مايخهاالمحرأأاطناتاذاخزجهـمالتىألمرالمستشار
فهوكافبهاامورالمتوأنااغدزالجازحنةاليرهعث

هنةاخنارماناتالصاللف

المحننيالبعيثقالط

شتوكهاوبهاعيرإنةطبصاحمهممحهاهاثوىيوهاجز
اكحقيئهاالمهالميسزدماندةحضرميةمنةمفز

بيتطافذمالعبسجمداذاكدجهشعاجمهامحعاكردافطرت

حوبخهاحتىفيهالمحمفاعطبتوأطاأنجاهاراأنحبهاوحدت11



م

خوسينعنقوفالى

همطقىنمنئمالقىبأرضنايارنمأدافمىتمنىلعفك
مفوفبردثقأمننهيأنهكاللشنمياجهازتراه
زخزفتهاويلليتييماجيحسرائهدهبضاحيكألط
المنغضطدهصنبماقدطعكأحلقهنسععثنئكان

ئمرفاخليمباقيئشاعرلايبالصبفافاأنساللمحيالص

المجركمالحةوفال

اصضالىحبئاسركطجئابمارضاليلللبارصالومفىأرقشوطال

ابكديقفطرضهاحبجليقخطنكلركألهزمالدالبمنشاوى
لعكماالىبعضهننيسبكاحنقالراتهباجالزالفألتحىا

العرضبالطواليمانمنشماربخصيرهالعألمناربخالثكا

رففرقزءذكطقبمهمرالرضرشاشهزئةبباركطالريار
محضهناالأنكاأشعلى4ذوهومحضالمامحضيغادر

لمحمكمافوالهابخدكنمالروجمهالعيااالمداليهالبلى

النقضالموعثالهالمدافيلبدهبهههئقدهايالجوالمحبئويا
ىانعاالالميرلمال

الخطوقالي
يمسلمالليلسريعلقنعاسئاومناوقلمالتايدشنأكرىوفا

ذئلقألئصعنفليألورفهاوودلنعاألضاممنعطأنم



2

بخلىقةالطرعريانلليلصدالناخةبعدمالهكيفثفلحث

اخووقالط

ذالفوعلىاسيافناردافبنيمتوفئيات

اءبالمحىضهارليمطاياوظلتبهفظلوارئذبى
السوكرفمتموهئانصفةهئااللبلفاالصارنصث

خردليأشئمهيلبثكاةثنئفرأجادعوت
فورءنممنالعبنثيتهلدنايصارعروالبردفيفقام

سالوكاتصيهخهالزعمنفهاتلفاهثايرطوت

بمربيمنرطوفال
بالمحيسنيعالدلبلىفيهادبمهمةقالركبولمدهديث

لسياامكهـدالمهيهاتآجرركماألىمستنلين
عنسجأللةنتآلبخفثومعالمسفشتوليىهست

المسمىعزفبفنأدهكانمالالثركبومحهؤم
اخروفال

شاالكئهالركائبامالتيمفهلةيحاذرنتهناظوهن
بالعصلىءلبناولوئنانسرداقلوفىيطيرقنااداكاد

إخروقال

اشهاكيرمعلليالسبحداراخهافيقرحفيخبسن
ااجاهنالنفسطوهائفثاحهامىلذاقضيتح
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اوعفرنياإلدفاريكلبهصمطاطاالعالمخطعث

سامياثيمااعناقممناعألطااللتجمثفإنصلنت
اسياتمق3رتيعوقعومروزياتهافرورىبين

عالتها2الحميضاثطألحئاطامرترسكيف

حداطامنيالألكلمحادىانهـابأجينقلىبثن

وفدهاصبشرالتفبيصةبنحبهوفال

رقالمحصاحبفيهاساعةعلىبثراللدخانأبشرأبير

والئردعااللخبزأحشعثوبمقتبتنيهاجرتلفردوسفاجتط
قشريطبزألرهاحتىبتنمنبطئةظهرهتصفطأفرصى

صالبكزليلةهافهعالفةكثيرةلماحأماليكا
الخزطلحاذاباحفيهامألكفةةابالمدباوكطاكان
فطرساريةليلفيئلئلهاضهاروسكلىقركاكلكان

مالكبنطربنبنكطريفبنفدوفال

وخبغحزائاعليكوانكنتفائةنسئاالتشريقهلوت
قبلىألتلمحابغاقمويسلىبماءافىلفىإلطعن

المزىحندجبنحندجوفال

ورهوصولبالليليلهعنماالعرضوألولتماصئهلفيلبل
محأوتجيلىكرةبدثثانبهظنرثانيكالصالفارق

هقتولبالسهطحئةكانةهتيلفصولفيطاللساهر



ص

يلالسرإلقشكمةمزفدألليلالحتاللةفدطالصجأرمقى
صمكيلرمتنفوقكائهجهةمأهىعبزماليل

لىالممادالمجيفطكانماهنبزائدلملبسثركاسنحهة
صولدارةالمحزنممندارةمنيثحطكثقأنأفدرالئهما
يزمحالربخمنرهومأهيلحتىيرضبسامآيا

رقطحمبدوقال

المحرتباشيرأيحدفىاللبلىالطررمخمزفداكمدكيوإدعج
لعنر9هئالىالميعةفكالشررنجهرىالميمادوت
مظرثخمياؤلوفدبداالمحئضرالرهاتبملة
المطرصببانغداينففىضازمرالخيلمىأئافيدون
ذرطيرةتظلىهـافىافنكلربعيدلحماحزثعن
بالبصرطروعدقصادقالهنافمازددشرمنثيلذن
جمرحرفيثةكانماعيناإلمظرالوفاعنههبمبعيد

بااللمرتخزقاماقبين
اباب

بعضنال
المراصىبناجدسحللذمماليزبغيرجميقولدلي

راسىاالهذاكيروماليحياميفاطعئكانفالي



9

امرألوقالث

افثاليهدعضهنوذلكوإشباعمايشبوخفقدث
فاليهبئهوثمسيةهنههالثيعةزترى

الباليهآستةوالفماكضهنعردهثاللةفألبارك

ماليههىالمألاصثوفتباطادممئقإدت

لمحإلغاليهمررفيالكنيجااذالمدبزلمحت
الغاليهالمسكاعبابوسالألذفرحمصنات

اخروفال

لوتيىيلوتئهاايدااللينذاثكأثنألمن

عينبنوبياهدوس

السدىالخنحقإلووفال

اللمسلىكالدلكمضاجعةالىبقزننليلىمنالهالاعألا
وندألسيدكماتكاالىومختفاهعزاهاالعدلمست

المجسدطوإهماىباجغبلهتممداالقرندعضمفماا
ثيابأظالعقيالألوهزيالياخروفال

مقرورشرفةفيهتتسبفالممررثلهافاهررت

عقبروبيىمقنولبنمنمصارعباللعألوحيل
هقشورحمالوتوإمفنماثددوزقيصهلدكاطوكاخهن
مفيرالعدوأخرىخيقدماكعيلهامنناملاأضيج
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أخووفال

الغهظصزانمتنفظثتزوقدهابائفبزخ
عشراجزغالبتأنزألختهاوالهـخرىفالتثم

سترللسزثونهنطالترلديهاذماافىوإشارتا

ثتراثفيموعظاممماكاناهفطلبسكاةاطيماإ
نلظييماجرأمنالغلبفيظصظبهيفطائناصديثمنا

أخردفال

1لففماليمرواالااتمنكناناصلحمأصملعلىضاإاألنأبا لروحمااثامابحاثعاسأ
11
اخروفالا

صدقكنأحسفاهنباربابرطقواللداوةاللثهألشد11
داخرقلوىفىنوىكتاقؤالمحاشيآبظلةبك

اأس

طرقءسابماأيصانالعلقعلييماعلفامنلحت

قصدارتحمذاتالوهثبالاليرقحهداوالشن
بخزقهشههآانخاهـمشهمة

اخرىدإل

ثشاحنظلفجرالممحقالئدلدليمنخعبيهكان

ممحاإ
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وفالوراخر
صمرطالىتحمألداتفئتاندلدالاذاخمبيكاى

امربونالت

حماتلتطاقدصاجاتافاماجئاخصبييمات

اخروفال

وطوراراخهطورانابلةهفاولبستزشنسهء

مصالمحهلفيلىإقيتمماجامحهشالصدالعدؤع
المحوزالصالمحهإللنةصفسدىالمسافىالمحبةلرجفى

رلعهإفأةركاكا

اخروقال

وطبمخزقمنفدملنىالنينتكهذىلبيمثه

قالعبطعذافهايعرفمنأهيرالحبنىقاترتأ
اخروقال

فليعلىدغلىراركالموالاألحنسراأ
جنهبافىحمئاسرأرنقإةاجمدةباثنالعنلفلبل

اخروفال

بليفدالسعثهاجهولامتزوجههاوكدءذنجؤا
يهالةصهاوالطلفاخذهاالخرىامولوفالت

يلبطوراروالنبىفيصبهيأطرئمسبئاثس
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اخروقالط

عبدساذافالتلعافبةلعرصاتترىإنفانك
الزيذابعدحلفوسلءلروتمرإصااللمجنافرمن

أخروفال

كعااثالطنادكصطهفرصاأثفا
اكمابريآللساتوصاللسبتالهكثاالجزثعجالمجاافاا

وندفاالخر

فلدسؤطتةنبمألليطعمهاإهاومادقمثشاثماان

ثسوبفريعنةوأمأرامأصقذاذهافيبرمتني
سويقالمحسانالغزادانباخزبرةعبفاهنخوداالرث

وماهـالمحرادكاكبادونمزعزقسوناألنهمةئالعبوما

فدخلىهالمحرقفصادفمشريئدالفبعتملىقاهت
شفلقنمعابىفعبكانها

يموتصبهماكادالرحلمحلىالهكلداالمبرخالمجوعاجعاا

11فنلهاتخبذوتلممدانكعدالكملنهااتيارفي
رواقادااوليبةننيالماممهلدطهالضيفال

قدولدافالضلعلحافهلوحبنئصبيأبيخل1زماا
إاجربرينبأللوقالا

ذاتحبذامتلالالجزادفىاذامحهالمجازقالت



احمرقال

لنافيعوديضركطأتمحافةعيرععرةإنافنوالضينسمن

نزيدئمرماتلةونيلمحإ4عندالكلبعليهوئشلي
اخروقال

مسودطشانحضمثزندهامنسثكفاثمكت
دطببعمىعبمبهاجملهامروفيفيإلمحلكاطا

ؤااحرتنأالحمامحلقلىوكانمهلاعربلىوتال
زىليىهنمحدشيغوالقرطأوجارةذرثركهلقد

ريتسهطرةسووخمااحرقخهالوزكبنئهاطن
ينشربمنالزلهموفعاياظاألهنهماط

اليتمؤزرأالماالمحسلأياطرنااضثتعاالأأصزكا
بحطرالخدلالحرالاذاحعلببألثناساخماتعالوا

اخروقالط

سثرصلغساحوعليماجبليخفانددةأالثقى11
المهسئلىوإءسالامناحواأللهارسطاالئهوالىاشم

إقيراعموالمنلمأبمنانألصرطربغإتوماادلسرىأ
يتسابندساصجاريةوقالت

فثاكئاكميرهعىاتيصرهلنسئكاشمبئأ
دالذرفىالمسكهنهاجمأا



حملت

حسىهرفبق

دارصهتصىصل



روكططتب643رتياسشلش
حممصءصيالططع

ممرسشرطه

ترللهطلمطدسلحيزلمبصآ

سعكزتحتعدافيدعألقى

بحرتصمعلماحلقلعدى

حر

بتدثقعسرصحهتعدت



3أل

النراقتجبلىالنفسنشههماالود اا
ياإلالقمثينغألرحتابنرافهارخلملو

ايألفىحفطبلةثأريذممامنفوخصبمث
اخروفالإ

جمراروفيالثىفىولمالعوإلمدرلمالمضبانرجميالمم

المجزاأنفأللصسرماالهفةوالجمهااللسلبمالمم
ابشزأألالغلمالرآلفيسعةاشداقيافيءبوطباالمم

زورصدرهاترائبهاعنوفيجمئاشممينةوقصالحصيةطالء
اخروقال

قروالمحىنمألىوإلمغمحاسهامندةعنمث

فرفدعبتلذىأقصرفرأس3ؤحعائبللذكيكاجهاهنفلا
احروفال

مكهاومفتمقفدمخزمةأنجياعتعتالدهرهاالنفكنإ
جئتالستقدنعثميثاهناداارهاضورامنفماهاتحكا

هزتالموألةمخهاطلبتتودزهاونمعليهابرعوذ
راوفالا

أئاننبكصشرلمحطماثسكالصةمنلدعةوصهءألسطاا
يداتحبمباومالينخمثحطنمن4بماشلحانجدت

هممازوطولخزيمنبماشمتتخلفثأالنبنالطاوغارتا



حلم

وتريحطزأراالالسايلهاالطهاكمثادركماف

احروفال

ممضاهوالماالثبالكاطجاارأتبتعوراالنحن
اثالديلصاجمهاملاثالمالصاوقالياوكقا

احووفال

اوالعيحارالكالوالاللعرفهاددكياكدصكهاءصدالمنج
اهـملطرهنماقدمشملكالطلفرطاسدفملمئمأ

11للىاهحمارحمبفاعلراثهاعدذاائيصجهااسا



اطهرلمقلصةتاثما3مهخزهمصاثنتجيحبملحدئ
لممبريليةفاوغبركتىشاربفف1الضرسبهعلط

هصروعطرطىجملىوعنصديعفاثممدصثعنوثمئز
لخروفال

مزفوقثعفيفنيصوثطالفلتصهنةلوورصعت
لبخنعفجمارةجمرمنهناثفلراسهلوتاملت
قمحلىهربذمحعنودققكلوترلطالمحبةفرضئعمل
آلنسوقلثمؤمنامبغضالهقماقاليماتأعبأا

رئنالمطلوضلنىافىينظرالناشانلردلثكيرأني
المصرفياخروفال

طهلئبالعرضإلرحمنوفدجعهعرفئاحهالكاألياشيبقال
حيعضهثعضثمرداكسرلمالوخزنهاستببضتماوافمع

اخروقال

قامروولماستةاللرادىيعثخصةيمازهنظبلىاظن
المدنيبنيعضوفال

امامااللطيفتحبعلماظفكحفؤلءايعلكإونأفى
صثحاماظنامركنالمجبلذالخانذألماملق3و

قدأماوخيزخيردةياعيأفيأكنت



هلمحطعطمئىواكإدافالط
شدمنكداخبثالصلعصابمبؤكزد3ئيتم

طيشبثوتمشثماهبئالوصالونأبىأيلشئحإ
اإلدرمقالقطاكبييضرولهنىازئنتاذاقرلماوجة

المعطشالملةذىكتربةخرهابجولثدى

إلممثيشاصنرارامىأشدالمنزالافمصلىاالربهب

أتخإلشاطملىنججسنغنفهبينمامذألمحش
ااواحمشبراثةكساقحمشةنحفاالساقس
اكشمقبحذاذاسفرثوجههانمطالنألبلدثع
المزعثىهنيالخوإفكيثلضلةفوفهاةاال

اخرلوق

الدأرسمافيساترذىصوتهنويمهـبرفيافدمازثبممافا
بإفارشدفتيفالحساؤلقنبتتورافيةخطاشكالط

اخروؤال

كأتشويق

المجاسيتي
ونرفبقشا

لمئود1




