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جرالءالىوأاثعوفسملمحتوآلانعامؤبالمطإطبحخعهءبابهاواس

ءتعاكهجعالفاتموتنثجكلايخررنحمأاربقمئخليصؤصجةت
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تسبثهألموافى

نابقهبىحهسانء

امحهرفصمم

لمىن

ءعه



بىمثابتبىحساتجسهدناتر

بمعنتعلىاللهيحؤحررشربئاثع

أالثصاربمهآالحساابووقهلالرحىمحبدايو3كيلولبعهأبوزوغه

وفدفيوشاعروسمعلبةاللةصلىاللهرسولمصاحباريان

معاوقيوعااليهمبىجبلةلحألىنمكروجمبىأتةألمحابغئروعو

عاشسععهابئقعالمءربعبنسهةأبولححيئءمحةللىرضيا

روقددمسالمهوآسالأكومهيماتهلبةابجنرستةستى
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بىت3وامشهيماوسمعلهاللهلىاللهرسولممعيشنهعه

الل1سووكاتبشعوجمادتكر6ابىألمحافظلمت

عينعلصيغوآاطعمجعهمضيؤجرلينحهبهوسيمعلبةللهه

مىأقيافهتولبضلى3ذتويسغمحابمكلللضصلىاثىرسولمعى

باصوسمعايهاللهصلىاللرسولةوحالمالنبرشف

2هاتاهبعشأقيوجؤالقثعىحبواييمااللهماللقعمولمعى

بر3هاجيتمممالمعسىلحأنأقيرربفعوجبري

ساثعحساألبروحيوبعاللهاترواقيوجؤمعهفكجبربلايس

تارءثىأنتوسممحلجهاظدصلىائلهفمارسوءنانحما

ابتتبىحسانتقالىجريربىظهالىبسنععافياكلصاحب

رالصيبالءمعالنساباثدينحصىنجبرالخندفيوآعنأللهرضي

فشبفقانتبالمحصىيطيفنجعالههودمقرحلفلالملجهغه

ترىكحااليثعردكهأهإلحسانياعنهاألئأئطاجارضإلصبطبنهت

شخقامحويغاعلمبأتامنكلوانلهفيوابالحصئيطبف

بغت1فقاإعاليضإند3أوامحمابلمويسعليصلىالئرسو1عفا

نتكذاظحبتمهانامافتتنقعالمطلبعبالءبنتبااتل

أقكوتأحءتجدحافماهتبأرعفالخالشلمفمكفيفالقار

جعتضهوكتفالقتلقهسدحنىبالففصربتتالمحمهمقنؤلت

ومنخلبناشلبضفاالهةأنؤلمحساتياوتلتألمحممتالى

أطخلببالءبنتياحاجبسلبالمالفقارظراناسلبمئ

جانبأليرآثفئكزوتعماضوبخعهكاتاذتوجمكىحالم



س

وضربكلالوتعهءحأليناثتنركلابأوااحلاذاألخماالط

انقهىقهـنايقاقلنهكاالوتعهأخازمحئاالمشرحوحطاافهبالسيغت

يهاجيكانبافعتغرلهاخعرجبفهدبعضهمرايتوقعهحلقم

بالجبئعيراحدأانييلغناولممساوبهمكوويغهقريشا

لمحروببقأوألغؤ

آصمشابغالحارننهمجافجوتكاحدثعىالذيكاذبكنتات

آولجاطصربرشونجاءبمدونهميقاتلاناثحيترحفى

صناللررضىأعتبلغبهثويطععلبهينقضحاأجابكلوما

بقولؤفؤمحى

رمربعهمباسىوأخمرحنىلممحناللتانإماتراليعلل

كأتغبيمالخبأللموامارتجؤمتلقضمقلموتاجتوصب

صاثمنتهيوجمايضوربوكاقنل7احطهوتألانافيوعالت

صغسعهيربعقابطمعالهملمدونهمواإلحبعتثمخصالصخت

لسناتجاعحاكاتعهاللهرضيحساناأتأللهرحهاكبوحالم

حتالمينظوالىرانبقطككنكبعدنخالجهىلهتتهاعلفاصابت

خرباحايابىءعطالرتالمعساابئوحالميشمهد3و

خخطاثةلهكوضعتكيماابعالءعهاللهرضيههمةعإعأحسات

حاهـمافمالموحدوساكعلىاجلستبهوفقالمبأيأبئالمحهئعبد

ووسمعلههاللصلىاللهعررهـسولميبكانإنةيعنيايهتفة

حثف31خيةببيعغهالانثرجواوانيكيوحدعدائهصغاممالس

ينالغهالتارفكلقصحهعانأيتالماعنأللههـفيالوحوعبدأراد



عهـ

ابنالالعبطه2همجاعةمحنهاكانوأاللهرضيشانأمحائشةجؤخدتو

وزينبثابتبئجسمانامامبئوسسطيسلووي

ابعغهلهمنهمحإلرتولىوالذجمتعلىوخرلهجمشبنت

بىاللةاومحنهاللهرضيتابتهوحسانأبئتاطغسو3قافىعظبم

مناققاماتؤانألسلوليأللهعبداالالجاعةعإاللهوتابسلولهافى

يقوفىوأدلهعلبكللمحساتتاذنينلمعنهااللرضيلعاللشوته

اشدمئأبعغايققامتعظيممحدابنهمبوتولىجملوا

جمهلغه1اشعوعناللهرضيمحائشحهماتانشدوطالهىا

تودمت

فاثغو3لحومقغوثهوتبملمبربهماتونهـزانحطت

نهلحساطعطبمغوأوتعثهلحكغهلستكنكلوالللهت

حوؤبماثعمسةوكعفأبالسهوضربأالفكحصهبصبب

حسانلموقاهناكمستوفاتيتثهغعمميووالمحأتبطناالمئموا

سلمنهمالسلكحويننغبهجهطلبلماةسمصلماالولصلىللفى

العبمهئامقولمبةباناحبصامقولملىالجيئمئالنتمعر

لععاتكانانغبكضعلصاثةاخوجثمالمحربهتغريالماجملبغموانه

مكلقيقرجماالفربفيثم53وقنحةبهضوبتمءسوكاهتنايطرفيتجاء

بالنبيمامترثانجهمنشركقالنننئابيبمنحويتنعفصب

واشغيتياحساتدتنغيتثءصمعليهاللهصهلىأللهرسولفقالماهمق

حاجؤبهنتحسانأاكهذألةوسمعلههاللغالنبيصليوكئ
يماومحىسفمتاأالببضضوالمومقاالجمبالالمنأفقبئوبين
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مقجاعوسمظباللىلىالفهواببكانتسيؤكناقافىاهـ

طلباعبثهبغالمحارثيغوابوسغياتابهـبعيجميئاللهعبطهينتمقل

الردعليهرءإلأيغهحسانأبارسوراللهققاهـالعاصوعروبى

طبهاالساواللةفقافىمنيفىهوفكيفوسمعلههاللهصلىلنجهافقالم

وسممحلعأللهصلىاللهرسولمالجيئخقالممقلشعياتهيملثمابنه

حغألققاوفاتامقبهاالعزببانسابعلابكوفانابافاتحساتيا

عنهانلضارضيحعهافقالواذحرفالنةنألكالء

ءااذاكجراكضوعنعهعنهافاجبتحعهوت

ءوحامنممحمائهرضلموعرضيووألدايكابخا
هءطئغحالخيوخشنيبلمغوبلهولستوان

ولماالعربخمماخانأبيتابئياللبءقاوعاالقحهى

حبسبىتابتهآخطيبهبموإههمعليهالملالنبمعكموقطه

صلىاللكلرسو3فارسقالممافىوالزبرقاتآوكاوماوفمالمخاسادت

كحشورةاوالعهنيالبهاتعلىجمهبهاتفامؤحساتالىوسممحلهةا

1فقاحاحببئعطاردآتماكمطثمحجمببحساتآفغا

لموأسماحتضاروتتخوااكااكنااتضلناالناسماتعمكياتينايه

الماالمجازحيماةرفيجرليسكاوأالموطىكلبالناسفروعبانا

كافقالعنهاأيآحسهاالرفقاكا

زغممعدمقرأضانفعلىلملةعصبمقاللمنعنارسولم

لخائمأواحنائالملوروحانالزلمحوالندىالسودءاألمجعهز

سءلعنالله1للموفيالرجاانأهغهظهوحابسبئقرحأكقالم



ا

اصواتتاارخعمقاصوأتهمخطيبنامهومئيبهاوشامحرناشعومقا

قنيلصالعربسيداناللهمخقالخدادزفيخقالمناعطاعخثهالأحط

ثمهاليعغاحهوهملمجواتءامئبناكونلغيئأتاخيهم

الحطالهكوبئوجعهيلحالرسولماتحعجوببعداسلواالقو3

بىحيلالقمفهرقلرقودعمابعوازهرتلألىعنهاللهرضي

لغدحساناممئةكاهموتنصوعنحهليهماثخزروكاتيالبهم

لولها6هأاالالمههاثعصيعظقلكخولهلنتهاآباحهرويهثعليه

نالصنهعمحومالجوأيببنلمتسئمللمآالطارارسماسالت

بهنبهايقولمة

وفىالطوانريرمقدنوتتنماحسهابهمكوبمالوجوبمض

أخقاهيقالزهوقبمافوجعهأليءنجاالقهفقارحإلتله3فقا

بهعافامولفعملمهوءمحىحسماتأؤقسالهمشواثعصالعبته

والههحهانادقعهاوجعهتناللمآبواموحوةونوفسوةو

لرصوفىقعافاالخبو8بألواختوأ3هلهالىفادفعهاميقاقهجحه

حعاوقيفافهلبةخبعتاصساتيثحعذحرعنةالالررضيء

نعرلمعتدبهاجغقةلمطجدكجمعافيلمكخلقااليقوكةوكعهبصو

معكااليببعضماأفييابىهاتلم4عنعمقاقبلتدرحهغه

مدخنهكرا3صمبمئاتكويمافييابىلمفبهعالئههوماكمار
فدشععاماليصهاهدديعوكضاححهيلىاالالةمحلفباهليأ

لوكعوددتكغالملجااجبمربهاكاتواخبروالثيابالمألهاليكل

لنتمعواحسكفكملبوعبهعحةوقالمقبركبعلىخصرتميتا

ات

أء



ا

علباللهصلىهوشاعرأالجاهلعشاعواالفصارتنهكالماثمة

ركالمرللعاضعراهفىتحكلهاوشامحرافيآاثالبرسم

بىححبمتوفيسبنفىأربعحسنبسالمبمثاثعاسمابوعبهطه

أمبمألمحزيوبوعيعيطهالعوحمهعبعهبىخويطبحؤآ

احدبلغوقعهماتوأكربعةءهودأنويقارفمارتابعابئاوحسا

أالاالعهينتحسلنتمينوقالماسنوماللحعشوبىمفهم

صالتةغهماعاشبمرحعه8جعوأباحساناانبلعناالذجم

بلمجاتنكتلقابمقاتنييامحمتعلىألانقهىوعشربئسنه

بلصغعهااييبئلعهيىخابصالحأملعالاهفلثبانأتاانكت

عبحهبىلحمممئسعمهلىاكبأروايمبئءأبرحقةأتغطه

المصغارحهبئاسمامحيرطافيعئالسميؤجلمرربانبىاالله

ميىءتعلىاللهرحيحبيبأبئالسحوجمأمحئسعيعهفيعنئ

بهعنئتطلغراحطبئالعباسابخهمحنمدالحسىأييهـط

بئهجعغوعميلماعالدمكرجمعىبئاحعهلعباسىاابااكه

عرالخالهـبىاحبئلمحدصا5بمرلاراضحيلحبببا

غنايرايأ

كروبىأبىحؤسهـلئإنغهابئتثابئحساتقالم

وهوللعمأاروهوتبىأصالككووبئبئعجهبئ8منافىي

بىلعنقاأبئتعلبحارتبىلحزرجابىكروبىتعلبلعتربىا

بىعنقهالطولمألعهقاوانحاسمئيءالحاءماعامربئكوومزيقهابئ

بخالبهلولماابئثعلبالبطويتثعهعرااأاموجملغطريخألبئاتح
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بئنرببىكبىنبتبنالغرتاكنثاراوهأالسدبىاماز

حساتعرطافبعيعوبنايمحببقئابغكهالت

بىثعليةبقزبطهبئدعبدبغلوذأنأبغخنهيميبنتالغوبع
يانتافبةجلىالخزرجبغبنأكعبسامحطمبىلحزا

مكهخغيوآخار

ءخدمغؤلهاؤعغارحلجوأءظصابعتذضغت

ءأوألمسالووتعغيهااسكغوالحبىمئحيا

اونعمحطصيخاللىانجههييهايؤهـلىنتو

العشاءعمبحةأذورقتييفةلطمغوألاقعمع

ءصغانمطلقابخاجمستجقتطهالفهلشعهاء

ء2مااعسمرءأجكالهححونسبيصمئئتخبكلله

ءأجتطاهحسرئغاحامقكضعطعمانهابهاأوصط

سغغاح2ولالطببخهمبومازدهذالتنوباتماةا
ولحدمغضأحانهماذالمنساالخالمةأتنربهها

إءاللفأيغهنهمفما4سدياناصلوققتروفشربها

أءهاحعموعهتشوالنقعىءنروهالمنمناخهلتاعه

ءالطحأأالسحتافهاعرععحغهاتاالسنةىيبارب

أءثهبالحيواتلطمهئمتهطوأفجبادناتظ

اءالافكشنفلغغوكانااعقوفأعفاقعوضوأكأرر

ءيشنامقفبللهيعيىايوحمرلجددبرفىفاأ

ءللقانصأرعوضتهايمكامماءجةحديسرتوقاهـأثه
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ءأوهجااوسبابكاقتأهـهعمىومدلفاب

ءماالعهحينتختلعاونضوبجاتامئلقواببامقف

ءالبالنقعىأنالحفيقوفىعبداأرسلتحعهللهـاو

ومانهضاجميبمافقلقمخوصلىوقومبهشهضنهـ

ءحهالهليسالقدسصوحقيتاالغةميىافىودوجب

هوانحبوففانتبمحىاتعغلأباأبلخعيال

ءماأالدأرسادتهاكاوعبعهعبدقتوسهوخمنابان

ءالمحداكجرذااللدكاوعنطهعنةأفاحبتحهوشه

ءطالغحامالخيوكاغشوبحغورلسخنمطأتهـجو

ءشواويفصوكاوعحتحمأللهوبهمو3يفى

ءوتامتحممحمعهرضوعرضي8ووالحهايخات

ءضغاختلهمانجمجغءبنولومحبفاماتتقهى

ءدمحاممةظغلرناكاغيأأمعضنرنصووأعابنا2الثكلا

منابؤقريضكاحلغضؤريهبئأالحارثوحلف

ءالثهالدماتكبوخيهعيبآصالصايه

البايفهكا

عنالتعلىللارضيوكماله

وابجمفلمصالمتحالآيباورأثعاكاهـسرمه

حساب13توالقبالوجوبيضيؤينهرالخلولمبجارأيتوثعلى

يثكعابالمحعفسهازبيفخولدحوكلررياريحةعاون

غضابمعشومتالبهىكامقوماتوىلهاكالىرجموآوأشك



وأليواالرعموربغزوهممو

خيهمحرباوابعيبقهجبنتغ

كاوارجواواررينةوراأذت

بايدهمؤتكاعلهفاوغدوا

جعهممعحهغةتغوىبهبوب

كالماكتادأاذو

كاعنهمفغوحبعدماقنطوامئ

ومحايمالتدوأقرعهى

كااقيابسقشعرأشتغركو

ءذناهـابقابهءالشنقاظف

اللضهر3وتط

طديبباثيارزبنبتعرئ

جويأياحشلاتعاويسا

وامسمثرصهاخلقافامسى

بيوموكلاحعقكلعقثه

كاشبلىإلمحببربالذيخه

باشغداطليصنحبها

ءحؤحاناجعبمءغطا

ءحمقاهمقهناظ

ثوءأخيماتيآاما

كاموعونذصورآبايعجغم

عزب9ديبوأولقوىاها

لهيااالحألجمبضمخمطيى

سدتجمأبرمغهمالزفق

كابارىيخيضبتمردوا

ألهـالبأسهعربكوجهود

جرخيرنوأباتتابهمو

وهاملهحتاأنصيتن

ملتابصتاللهت

ثمابيطاهوييصاغيواا

االحقابءاخوهذأبهغرت

ععنهقعلى

اثعشيبلورفي2بلواكخط

مهوشحوبلوصيامق

المحبعبساحغااليبابابعد

ئهبئىاثارالارةردح

أخباشأبرطؤوبغيوبصدت

النصيبمقينلمنتصرفىلناب

ئغلببجىاركازوباثتا

عاونتمردمقالغابكاول

المحؤيهحنجبرءأؤعالطى

بمحوبخامهمجوبوظ



11

المصلهههلعيىاالجارتبنوتهارأثعطارنجأاوسابنوأ

بالجبوبفاترقدكقبةصربعااحاصثلوناخا

أنتسبواحسيباافهحسبويذرجالمفابتوتطهوشيب

راثعلهبكياحبقغاهمكاقغهثاهارسولميناديئم

بالقنوبياخكاوامرألثحقااتيثيحجمطموام

مصبهطأعهاذأوكنتكاصدحتثعالواأنحعرأرلونطففا

محنتعلىاللىرفهيتاركا

تصوباتهنجمههوادبتهمولتحدفالأليلياتطاورباط

تغيباحتىلنوآابابهامرحفيعيماتراابيت

ليلكوكباأخرأءعينيقبدكبعهثوكبنثاثوكبذاغارا

لعيازراحغتتلوماحجحيحكالئيانجوآتضمحىغوايوتضكه

متيرتناتعياتانمئننوكلهوصلفماىبعتقتالغوالمجاةاخ

اشبباسالويريقارعاتنهمخيمالحيحولمارايقفت

رثهغربااخهىتئإجثالبعغوقةلغصيمةألخألقيتثمحا

خطوباباتغحمئوشحمكاشقنبأنجتوأبهمالغيأبنجرصوتلمرو

كروتغعهاأت3ايطيراوطءشناذاعرضطالطبربالكلبافي

فاركبااقو3اتفغصيلجىاءاحهوىنيبغلبةآنجينغدة3غت

وباآاالربعلأسكاخاوزأمابعهاثعحعأتجريغصىكي

مغوباألنهعيبإونامقصغارقةءلتستأالمموامئاتيمأيباتوقطه

ؤجمنبااسبقتماذااوصدلنرىتؤختببهااانشوكاخمحأ

مطلءلشكئاتسطحنمالبيئعمىءوتحدمحتاليكوىنبتأسبإلذ4
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ياتطماإدكعكهكاوليساللهالظصباالمؤذجمألمهتصدوكيغط

وتصارهبهبقبافي3غهوبعضأجتناباعنهمطها
معتباحارالشعفا3ومطاعانغسجلؤيعنللرعهااللى

كاصثائأبرفيعنهاللهرضي3وتاكا

خومبرفويربصجحكاياثعاليظتهـعثاداكهات

الحمسبشيأللذكراويوفيهاانخبرحلجتباكيصادتفقد

4كغهبدندحفعصزتهاليسقوينغسكمتاذأأيدلناساياييكا

خبغهاخصببلعئكاثنثياالصرالدتعترخواتتيبوأ

ضبلغرجهعا3بالمستمهاالزرعمهمبقدلمحلبابضهعبحشهمم

جرمحثاتعنانلةرضي3تاء

تهبءوأصاحمبيعهءخلغتبابمئمانورآ

للهبحوباحرىسنةققدبدلحمبدهـقلقم

فذهبأودىكانهوفويقءلمجغةمخزيقماهاث

أثمسبمعوفالسنواضعمو8اتماجقهلتماذ

أحعهوآدبعناللهرضيوكار

وأجبأمعاالتبرشجحطقيأليناكانهمسيقتعمتهماحة

جانبكلمئربالوحزتاهممقحلمييوأضربااقتااللم

دبالجالبيحسؤتاكفييباعونواصالمحارتهظءلوأولبل

بارشعاهـب3سهلىهيطوادنهمي3السهاانااريهصون

انغارناقإحومئيهمحانماحلناسىعناصي

كااللهكارعيئخبيبيؤثيعتهاللهرضعلمو



اس

يرببهلمالغاثبيئحىخبيباوابكءمنسكببدمعمنكنجودمحيهعين

وتغتبلجقعضاغبرحلوااالنصارمنصبنجصقوتوسط

الخشمبمقعلىجغنتيأتعبوتهامحالتعلىعييمهاجقد

ببافيليسمحهداسددكاابلغلطهفأيغادجمأبالرايايها

لمحقلبكوىاكةاعمابالوبهاكانتقعهألمحربأفكبهلى

لجثبمعصوصبفياالسنضنعالجارتقلىكأاسودخهها

كامحنهأرضيوتالمة

ففردننظوهملرجإحمىابيبرجمأ

كاص3إرباطهاجوبىمقاثتاكايه

اجيعقعههمتعلىأللهنصاررفيأغ

تإلبوافاكرموالوجيعحكامومتتايعوأيىالغهخطااللطى

خبيبالبكيوامامهمكاابئمرتدواصوهماكتهبراس

كممهوبانهعاليالسبكاجبعهمعنيمااحعهولمالعاصم

لخهبافجمالدكاحخهرظىيفالوأأناثعاذفمنعى

المكفوبحامهيوآفافههمدخغوابىلطارفوابئ

كاالجغئالحازتأيعنهاكهـضكاوتافى

امحابغىالعارتكالوكانغيوكاذيبهيتاحلغتأر

أيؤءاحهاالمعؤيعئكااليخبقوثةحعااللممسهترخآخسانجعهمق

البابالماجاللهمحفيماخنهمراأفعيونيثميهرأيذادونمارال

لطواكواباكواسفبغرطبغلعقارلهمشمبحخرواااذكاتوا

وأممبالته13أئقوآمئسمضءلهم2تكاأوجهعابواءلى



اع

اسالباسوكهاللميعوبواكاحتىركهمأالموتكانلجالعمواحيث

احممهبهلموفلمههكنعصدقطكالهبهاشهبكلقه3أنماالحنه

إعرضتخطبهاسزوكاترةقيهثئبوآذأتسبفسوةوهـ

نصيوءهومقفسلعضالرحالمحاحاكةااذمعنكئالمؤلت5وعمه

فاخيرهالهاخواعئوساثعهوفائتسبمئساثنبهاحاذىظاأخؤل

وبصربامرتقعلهامىجمبثننطوحساتلثادنحطهمحغهفاعرضت

حبلهامق3اتافعونهاوعمأتضحكلو

لعنالرضيهـققا

الصلبعاكةالحقيبنغجععخاطبهيومألهلت

حسىبالطفقيمالرحالماإجملماوواثووةالوسامها

النانعببومموالعماكمقلوخبوفانكهقودلحت

بأنتاثمطتنأرصوفيلمرخهامتصالتمفضحكت

وكلعبخوالربةكروولمووالالءابوديلىجد

الجعهلفءالشقاأصملمااتصوث3امالبمئوإنا

الرصصبهوفىلكاريحلممعسوهممواتووذاعطا

عقاللضيربروقالم

رب5وكافىبمالهـتلمعاذببعدتتعغاحع

صبرمحعموهغهيمبهتسغىالوفيكبرتكل
ورةحاعبطغلبمبتحوتولقدحانت

خالبنادحينالهوبموتهابغهحلبالهو

الجالبىمماجملعببالوكموصىإلصههالبس



ل

شاربحمياتهوةمئعحبوراأذحرهاحأئنى

فالضارباوعوقلوتلمنغرءكةمضههأحيعميم

عبسامر3باممعحطعأهكنااتالحربفلو

اهبمنقىلىحاتغضحماءماتكتفابك

الساححبدهعبههسيعاثععهمعخبئالويؤالع

صاحبمأينصغنيقعنهصغىسعدتحلم

اكستحثرالعاتبوبامحاتبضالليحاخ

الغائبلناتجبالغهءتومىايثعاهعهحالث

جؤغعهاخأهبءحأللممزملهمغوبعت

ابكربمبرلجمعترضيأوق

متهبلمحكاتيتلوابابيضلمءرالحركراقبوفى

نجيبالنانباتؤثقهأفياالععحملىغلبظقكطأالرع

غبوحطوببوأتالىسرلحعالمضلالقوفىيكغب3مايقضه

خذاعةعههمقبنيمئصرتوبوتالى

بيةيابوآحلغهيخكخلهممحليرسملصلىاثجانأ

رولتغلممخعمرت

بهاخزربببءعاثلممحءاقنننهدبهغبنافم

وعقابهاعؤماعروبىسهبلمنصمتيتفالئنعوجمهقياليهمم

عصابهاشيماالحوبارأطفلمشغزمهتصقعوكأوصغوأت

تيابهاجمئلموقتلىجغلمهمسيوقبسلوألمرجالمبابمحه

ابهثاضأكحةعليتايوآاتالهـلممناصابةءلمحااهولوش



ايا

نابهاصلتحربكاأجمالدآأابىياشامنناقل

هعارضعقاااالهاجيبخصة

اثهعالبسرععناتجعىبنيابرلطانجياخحيينهألم

كؤنبوسارلهمؤعكهبابصمغهيتيوأنخصىأكان

يالتاربعندالقوفىاضنالموانصولبريغهاتلوالووالله

اعناتب8مياطعتتعهءبابثوكاذالحامةأطوقلجثلتهم

3هثماابلرخوأرالحارثرتاربغه

حربديوس

الحسابوساعةلهباحاعنعغمرمعولمعولتحارفيا

القرابخغيغءالجزاممطىنجيبهالبطيئسوءارزكطى

هاباكةاحقليسءترجوالخاءحمألهمتدتركتخلغكلثعو3ط

صايعىادمهالبسنةالتتوىاكةمكابىاعلىعطغتهال

نيابتنابالاخثمالنالبرجملهالودههتللهاج

أبعغهسؤبشههارنحؤفيجيععهناهلكلالملبجم

عقلبنتءفمنوالتحمسنىابلبتهاءكريهةنحغلوحنت

عتهأللهرضياهـو

بوبلمبيافامحأببميبيبامفسكبمعمنكبعهجوديياعين

ضاغيرموتنتمبلجبحلومنصبةاالنصارسعاصرتصقؤ

الختنبمق3لمجغهنطاذقملعييتهاعالتءعهىءهاحعه

باكغبلطإوحيدالبسابلخلطهتة3يهالغاالؤحبيايها

تلبكرىتاالصبهاعللصتقعهالمحوبتفكيهظبريا
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لجهخمعصوضبكلىسنضعهبمهمبنيأشجاريقداسودحمها

ذهيئالدرعئبثافزأثايمصربهاتدرجمثأطنابىسالل

ونجبرحهمميتفيبئزلىولتكضبمالوؤلنههياحارقعه

االعغىلمنهفىتماثصومىنحوأثقوءجللت

ب6لمستجتظ3إيماورالميتت1ذيمهمهألهحمالبلها

هصعوصتئصعإلخهقثتالممايربمتتأولمجمتألمجخربكعى

ءخكلاللهيهكأهـ3ر

زياياححختكاتلمحمغمربتاثاللومبض

أكزنجاالحشلماخبماامغذححعصوتماولوجععت

ءربخهيابخماأصغوأدليجبوحألكاي

حبمبثبئسولمفىاممموةاتحولمبلخمق

ضببغيويىهن19قنمسباءاالبؤجمصيحوتامه

وبافىبهادتجلأرماذاكرولإيبازتاذجلجمسال

كاصيدألهوتتكاى

تحصببض3ا3زسعاافيشهاختعويماوالله3

ببجمافتءت8دمقأوجمواعجوهااذاومالهـم

بحب3وائبينائلوآبكلللهمالرجيحكئولى

وب5فيامفىعهعهلعهداخبشعابمتهمبغهغوواهم

بقللهمعوأوليممعاققعهعليخعهموتعهخوزهم

كاعناللضرءيوخاهـء

خصهببطخلبموكرقجهاخطهبأليرىمزين
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لضويباحمواكلبمااذاوجمميلشمهيكعالاوالمق

الجهبكالغوسالشهيوولةفههمالحشظتتهلرجالم

للنهيربمتلولهعهوتاهـء

نصابارومتهاجزشىفااوخصحريثعتنسبصه

العبابتستوتحيىتجعىعىبههاابتوهصهنغتكل

الوطالبهعاقغكحبحدأفعبءثهووعبعههوةابىنتو

ثالبمنصبتكونتالقتبيقويشزامئأالطاجطعهاذا

اللبابوالمحسبوالمهنإبعهاخعهصلوبئكوات

بئآعهننافيوألمحارثيعفهبرضياثو
لبضحانتامةعقاببناتمئءنهنتمإلوامهالمنبرة

اوقعوبنحلبءولعئقعهلهايناتوحاترفلب

كيومم

جفابالمءأالولهينصغئناذررمامؤامتبىسعاكفياحارأنه

ذووااللبابببغإلمحتنهامعلتقعهخوتاأمبه

عقاببناتمئبءتإلشهصثعنحوص4برالغراكعتأ

غرأوونرمومسنحشصرمننهىمئ3أالثىااجعت

بوعذيخهـيضوصرتذهيوارانهمايأرتكأك3ح

حساباتقايعىعندأللوآوالختالخيانهكوأفورثخه

بمحواألشومقارفأألتكئلمامكلأتلومكلباتفى

كفضحبصوثفبعدمزينومرجمجلعتاللهرفيوقاهـ

ءفقاوبضهمب
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دبحىابئسوايىاقبكمابنسموأنتأبوكلابو

محنظبالهااناملنأكامودونءصودأامك

لبالهوةححاسلمزمعرممابهاابوعيببت

اجمنضىمئألىففالأسقهاابئيااجمبمففا

تضوباافهتنبتيوسمم5عادواالصوأاذا

إنجهطهماثعيسبكالمجوادهمعنثهثهبساتر

واضيرءسوالىوناداامماةثعؤعمولفال

حافظكالانوهروالدعبعهابئتوياحعهيوبوت

اسؤعبدلهمالىءخمصاراللواجلىيعدرجدحتىقتلىأمهملوء

عهةللهرفيماخقالمصوابلهيقالم

بصوأرإلىحإءلوأعوشرتحرءباللوأخرتم

اثهرابعغويطامئآاألمقكلعبدقهمحترجعلقم
ابلصأموامقلهسوكراكظنىاخووالسغههحعسبقم

لعهاببيعحمحموابهحببوهحاتأكقناثعابانما

كاعوخمبلبوقاهـ

كاعوفعبابى

لهاينسإلعوفكاضهفهاواحالقوبشسايل

ثتحشدصوةآاخهعملمتابتنسبأفجامامضى

أتقبنسمبخهرالمقبكمستقلبهمانائأقي

اصهبيلىوأعوقوبلمالعروفنألئيمخميىجذآالى

ورهبغيرهممممخلهسلمصألشوتجبانهمتغلبالى



ستياوكلشوكبلمتنلبهالمعهعميماقدكا

اسيدلحالدىفمهعنهلهرضبمكلحاهـ

بالشوالبمربعبدكلمأسيدأرسالةعضيلعااال

فىيتبلمغافموكشالعطبوءلملجاراسياوقىماكلله

بكودموألراسحثهبشئكل3لممةبعبدغهوتوعتابه

كاسثعوأباوت

عكركوعلبوعضهجنعالخلىبألمخالكلبايرمقعضضت

باولستنجبومقمعاضلةلمضالببنجعومقاخلست

عبولوجمومقولستلمامانذءءو3يرربذجمولست

بوالعصاتمالنهبمجمابلملمقرفذودتهجينوككئ

7خلغهالجحيمبميهويوحالمكا

بهايعقورهـحابوصههلمبكيأمبةاوحمبرلك

وحوبعندصبهلمبؤمعهتولىلمااوصاهم

محعوبكلهامعاولمواغهلمتسوقلىاةاحاوثهماثايني

صوبكلهىتصبرتلمبلرهامئاثهاستوابهوتوا

بروالوليعبريوحاهـكا

صىفانتفععيبهاتتتععتلمنصكميوصافريتنمانممهبهتات

حبكلبهاافغطانلملهعهخترجلهاحعككعئهاأت

طببهاالبولمأسىفهملسعألءعماقمموحباضةاصبهامق

الجيرممبابممة

بىحؤسلمحكبمعناللرضيوق
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ةأالعومجبفالتمهومقءتخارجضهبدحكجايوآنجى

لمالمنسبعفوتلمكالهبوفىجمإيعهعكوقرعنهامالسالحهأ

خؤرجماواثحماملمههافىيؤتسبعاكالما

طويفأطنهبمامهيعةهستنوحتهاالالصبربصاحف

وحاناابطإبهحرمسوؤماجدذجمهمقفبمكم

متبمالالجاةاكعارحالملمءيحؤييمسؤببع

جحعالخادمطمسشفياوعسؤرزماجعهاراو

الزبرحلغلبالعماثيعلىبحواتءالجخضؤبغونجىأ

كاألمحاءبابكاى

بئلربهععنيلرضيهتء

كاولفوفمحبدالمضلبتلحلرتنها3

لمااتظمصباكاأفينوخاليأبىامربيعةبلخ

االفبمإجباإلماعوافىكايقووأضهغمغاب3رييا3تتي

جموحلمماغضباتتكاظلهلوأرملحليلههطغو

مضبغدوكسعألىالغضاءفعهءاذجربتحسأثالخ

باالبطيثاويااصحعكاعاللوآافوااكلغالالخهانأنأ
امرالمصلىافناوأضيحكاتبحناحيهمالخنااذأنطقطقوم

ينجىثعاعتدايصمكااللجعصمغحتدألمجوكلوأنتنعف

الرزحكالرئالمهلككاوكغاكاصابراأنأتويحؤةهجوت

يصعيخرحوامكاايرتقلقثعيتنايوآتلت4مافلبئس

كاعنهالةرضيوقاهـ
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محيحذأرهىأصبماوحتاصجتاركراباتوصا3يا

صىعبدفكلالدنيكافيالولهعهوانجانميبالهاحرباب

مصزقبقكاىيابوبكلبصلذاسموبكألكيظنابكي

كأكطفيهـيخخاذصاتبمفىأثهوبكلصاقهة

فجعومملبأترنو3كاسياثكانهاشاءموكىاوطقي

6إبطبرجالمرمقذببايأفمةخحصلتققبؤات

رالعوابجوبشهـروشكا

ممعاتاألوجاءأربكااخوضضدنماأل3العطمايعيني

مهفافىحءاطالكروشأيمحفتعبىوافاحنمغدفيلئهم

ثونشوأفأسا3هاتئعبشببيتضبخييل

بالعريوحمىةثروقا

صفنعرحبسؤةهـتقايبيوم3همشتليهسدوثأشخارت

سبوحءالجأصادقضهلثتامجمخكاصيآلببممن

مسغوحبعانإلمعبطيدماختوتخطفىمعالمم

بقبوحانغهةماعكاتنحومبقهةجرأدنماقهعونجى

كالالصاهـبابأة

كاسمعليلللةائحعيماصلبماعحعنهنلرضيوقاهـ

وركإبملجيماطبمقكاكلفأحماحدعأنعغأهـتنالىالل

سمادالابحاتنتكابغهللعالىرحااعوأمتحرمايطه

أالمحوأدطببلحليقءصءةرمهارحاذلىالهظمث

العوإدبعودبغضلهسىكاارقافانحرتقوحوةن



دهـيزجمىكبنمقماكاثاصؤففارقاالريطة

المهععاوةحقهتواغءناصؤرياسمانبتنيلى

يالعنرفيوتهء

محمدمودوهذاشلعونغهجملحبماسعهقست

تعبعهاثونيكطتانالرسهرعالكاعئققؤبعديامرأتانانجصه

طهندلصقيلحماالعايلوء4مستنبؤوهاحياسؤجافامسى

ههخفاللة3سالاوعالنابشوجنةنانغرنا

ضهعرمامىاجؤماكزكابغلكالغهيالحتالانت

وامجعهاعالانتاالهاسماكدعامنفىقوسثغلنابتعالهت

مهنعبلىايافهممتيالأالصرهـراثهعالحلتا

بخمهنيهاوسالنرمقجنانررمعحألمحثوابحئ

لهررسولمافيعنهالمهرضبموق

كابعويو3ابهفىوسمعلههاللىصلىكاى

مجعيحهغهومفىهزةجلديقدمهمخحعالماذمحمممتشهع

وبافىباثههوىالبريةكاكلاعالقضلنانهرسواعحه

غموصورودكبعرزعتمومامارذخحوأبانزكقمومد

ورضوبناروفيغبرتصحدثعوكمنهعهورناولمثم

دودونصرغهواتاخهنتبالحتفهناالرسولمقهنا

الصناكيعهرخامواالكاةكااخاواقلمابرالهولمعلىمف

االماجهعحبطواناركلبةءيستضاضهلومانا

غمومؤودقضاىكاتلم4كاهاالبعمرصورتءكضيامبابن
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ودعالالحبالممقمسخكم3غهومجغهجمبمينمععت

كاوسمعلبهاللىثبيرفاوت

رميمائاحيهابكحثحلتءآكانماعيصالتنامابافى

لمحصاالتبعاثوطياكاياخهومقصهاونجاالمهدىجزعاعلى

كرفجؤيقيعتبلبههغيبتليتىلهثهوبيقبكأجغجه

وللمليقنغسيفيالبهتالمبعهممهبالمطجفةاقهما

المهتعهبالغالتتيئجنريوماوفاتهتهقواميهبا

وداثسماسقيتكأبالمهدمتلعهوفىافبعدفظالت

غوبربومنايمقمحاجالكهناامرنلهاوح

قحهكاحضاضهـابيالحريمطيباساعتناففلىفنقو3

سععهبسعداكصنةكاولدتكلالمباكلكذحرةأمنبحرءيا

يههللنصالمبارمميالعهمقكلهاالبريةزاضانو

المحسعهعيوناتغجنبونبهنامعافاجعنايارب

وددالعالرالوحةألجاللمكاياذاالناواكعبهاالغوكوسجغب

عتعهالنيصطبكهتاءبهالكماحييتأسمعللهفى

كعهأدأكلوجوههمهعوكاكافاجؤدلبالبالنصاراضاقت

نجحمعهبنالمنكههوفضولهىروفبناتبلطناوثعه

أحعالمباركلعلىهئطببروبعرشخأومئف3أصلى

ءطمالضوجتواهـىكاالتويهودهايتمبنصارىخرحت

سموعليللهصلىاالنييلفه2قاهـكا

برغلرأفنادالمةمنيكخألبوغهرذيحلغةىالبت
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ادالهـالرحةرسوثهأفيمهلوضعثوألألضماحعلتبالله

بهبعدجاراومةبغهكاأوفىمئاصعهرضظهرفوفعىوالم

حزآوارضادموديمبارءبهءببمتضانوكانيالمق

لمعادعرفألعاصىالمكامابئواسلغيىاللتيهنىفماصطه

ابصادالمغمهجتجارنارنهـبنتأفيخبؤلبري

3باوتاستحغاكوفيضربىكاالبهوتلننساوصى

ألبادالنههبعبالبوسكاابقنرتدالمعسثالنرياهبلليسى

حتاتقتجؤعناللرضيهـوت

قبومححطهعتدحوآعمافىوجشمخدوألعرعبترحتم

اثهعدالجاهخعوليفىهعميتمبنلصاأهفالبن

فىدمغهلدنالمإيتةحولمتكمسدوترىجملتقبلواأت

تعهيلمرامامكمءأكاوثهماساكردمتعبروأخليههأن

عهأترعندبابنبطهثهـقيعشنبالنمهاباوكات

الغوكعهبقهحمقجابأمعسىهبالكلباكلرولحميمىنابلثا

كاةايضايرثيوقكاش

اثععمداالديمجؤحملكاللكاإالحهوباركتأفيمقاردتماماكة

بامرجاللرغهرمهتدكاوجهتمجوفعأكابللهإلاقتلهم

معهعهدبالعهعهأوفبتموسطحماللهدممحثيتمكهال

منهنهعهكلءىاعهعوفاحمواومصدقءبظاكقكعحسميكألم

دحهالمسهنهالهـخماتءقهلزقوآتظاهرتجماتظغوتخال

كاقبهايقو3اجمهقصهعهتعلىاالومدىطيمأبغمجببقيسوكمافى



ث3ياب

يذوولمعاشفأنعلالقهوكمفطمغتعهفتالحسهندا3مقتر
خمقكاض

يعجولىالخطوبجاليهكابمصانيالحيوياشعتبهكاللهرة

صالمسبماكسيبلخكاويبلخصهاارماتعجاث

جممعههلجدبجتصمعوكيمطتبهحثيراجعمالمذاكات

ميؤبلحغدقألدهووضاتوالحبببماوحغظشهالجثهطفسبقال
الميوداثعواحءالماكاواطوجمبطسؤهمهعيامقأحتوأهلي

وقدالوجمعليلكهنطوقعهوكلتوجحمااث

غهوموصعهمقجاىمااداهالمرحباالبثيلغهلقعألمفيوأ

اثهوتعهالعارضضبضوبوأكاناجببابمدكءورعشافي

محودلميالكهمكامافيصولرتعتويتيلحلىطفي

اطهدشالغوثهواكأفيالوجاءالمطيوانجإلمزجاء

تقيطلمعغهارحلهاحاذاأؤهاذاتااللوثاخهولط

وتغتساليبرباباالىتووحهـللهلىلجعتطانأاكلغعا

ددالخيوبحرلجواحامتىيغهخقولحئهرأجمرأاللغبت

مهغعهبكلتلقاتإبةتصاانانمااهـلحيألنهستتبو

تبلدلمحطهمبعأيااثرهمهكاؤاعبايطهيارماحآحسا

الطهمثيفىبالخطياعيسكاهعمحريفهامحجىشبالمفدىليوث

صمؤصطكلاكتاتلدىولمنتوطؤتلعالمهىيمداقتفقد

باكدالحساتمئعالحهكاوكحلى5نوأحو9يالبوابلعهمحهتفافي

النارتصلعهبتقصعخهكاوزفيفيه3اءالعلباعئنغقكم
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حنتعلىاللهرضيقاهـ

اثلواعدءالنساننمطلهاخءبوخهتمحعينالمابلغاال

دآوذأئكانأحاحالماجمهكاكللىلعنتهيرقهأنئبوظنهم

اللواعدمىالمواخالسقتءبهيقئظنهمحقفلمفات

المناجعهماااللحاميأناالغارسءنئالناسمئغاكلاودجبم

ضهـدبوجنهنيمنهملوالطافءكيؤعنديءالالعهليسان
خرحاسدأوءكاعدوافماصبكاننعاثركتإلمنغهبل3دموأن

لدزاوانامتليئلبههلبسلأوأفيامنفا

اقعاالهتفميمحقحهكاألىفافىعيهآيالكواقساليفاثنأ

خعهوحروووافىنهانأأيءومحندساليبغلصقرمرالزاأنا

محاوهولمبحمنتاجتناهابنمهلهاومئأثهفاورنجنا

الطبونجالعهصطعمهندأبغوكيكوآجةالناجعهجمخطابه

المشاهعهكرصناالغهكاشههطاواسضتابتبناوسالشهعبكمبلومفا

اهعهاالنتعهيداكحأيآكاالأموابئأييالدفىجطمئ

والطذاإهئمقليأوسهخدرحيةدارربوب

هوهومحاهـمؤهـل3وذاةلجاربههعهمنااحدنحا

اهعهطوبمامناغظكاوالحوأرأمانمحغأالناتحه

شناهدحوميجلمقدحهكاكللىيزلممحدروالممااظىف

وأبدأأثعوأتكاوميمحنافينايعرقونةميمهمناسلكال

يعهلممئلمجهوفىابكاونعوفوسمناوالناسالينمانسهفي5

دالموأسيهراثماتكاحماالحسومفاتعنننوعلببضتلوح
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هالحوالجبالىقبماوييقإلكأشغا3يسقطاعلهئتنغينفي

روألدنيابثامقتسامحدكاوشببعثاوةيعتالناقوبنتمقيرا

عتدناخخاودبناماحمتقشامحرأبةامكسونارممأحفا

وأقعهالحربسنامقتنهابألحلغرمءاالبتأاظوي

ياردلسقبالسقبط11خعميلهنعدتعاطااكةكوكيشق

الغواعداشتدصنهاقرعهانمرراسمحاقالناونىكولى

ععوصوأطمكرحةجابهمكاغقكياركمفيالظستتعوأكقاهـا

طهرلم5الغهيلهىبتصديفيحئرلم3مئاياثالف

عنالالرفيوت

لنهنويععلسوواثغطماكلبطوبوأقريتنحعلتثعطه

الوفهعهأييو3الروعكاحاةلعوالتسخرأحيئبانا

طجعهامضاعغةألينابسلىوايومهـلهعابنىقفلغا

كسودالجارخطويكامتوجالتيو3بهاححهموغ

بعبدمقيركهالحكاواسالهاخهو5جوفلكعهعهرولت

لوربخنتياقباجهيوألالحةخزياحيقمالثعد

اثعليحهالحسبعالتلووأولمجعبعاحدولوأأثعوأوكاله

تجاجعغربخأكمسبخماعامربخألرمبععنهألثهرفميوقاهـ

الصلىالالرسو3الىعاموبعثوكاتالسنهعامومالعبابكأ

لعيىبايغقهونهمابكلاامغحواليهيبعثتيشلهوسمعلي

خهيرةئعامريقههمنصاروغيلهميمقامحابمئرمطااليهمفبعث

وكانأخيهمكقتلوهمسلهمبئالطغيعاموبىعنههمفاستع
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بىسدجباربىقطعنبحرالصعجتايمولىفههرةعامربئ

صرحهتتوجطهفمالساالىبفعورعهمئحعغرفاخغبىمالك

ءبؤأياذمبغارالطغياعاموبءحسانأجمرضفقافىملعال

كرواثعهفاورمعدبئعامربفتبئرييعه3وأولسنهمالعب

اثبهشةوأصاثعيئضابعتبنتو

بعهجمهتانالحطجشاحدتتكابهالبعاعنيمبلخيالمئ

بئسعهماجطححمكاعخاللثءزأبوبابوالغعلبو

نجأهلذوافببقكاوانتميوعحمالمألبنأمبى

ثععهوماكالخغرءمحامرباجمإبؤتهحعم

رففوسمعلبعاللهصلأثبجهلىالشعوأهغرييعبلغفاال

موبىاضربهاطضربالغعرةهبأتغسألعىأهالهبارسولم

فاضؤضرفيعامؤقضربريبفيجعحاعماللةتعمفقالمأوطعنلطغه

حغوتمالمحيمئناخربمتثلعامرلواوفاخغهوالتومعلهخوتب

ترابهاافيردإلهوتماهغهبهذنبجعلتقطهافيوااشهعهققاربئؤ

بعروأغلربئحغهيغبئبمتصىههنهوقافىواطلق

نصارمحيماحتاأبوأالنصارخههممئناسطلبكالبحرالمعبنةحسكل

بىكلنعجبماحلهفااثسودابغلناساييهممحهلالبهؤفيكروابقاثلداد

حوكةآابىحكلكزأرجمقالمبنيمقرجروقتلنسوحكردوأهر

عنىاللهرضيالمققمسعدبئأللهعبعهب

ادعطارسفواتغثعمكاانغااللقيطةسواوالدهل

ورادببالهـماحفشلوالجباجغالوكانوكانبحنا
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ورباثهقوأاممسايةنيبجمنعحرهاابامالوالوالال

دطواويو3تقادبيو3متونهاحوالوهادأفف

دمداهماجعالمحقهقحاميمعجحهصكلجمملىحعيتحم

جوادكلعناتفونلقغأبلونكمالغجىالرسفامئ

طعادنحادإلجميئوألمجمضالىلؤقصاتأب

دالبالملكاتونعوبكمالعربهلأنببحتى

ادوتعطفبرمعتصصوطحرةمقلعىبيهو

دعباجوقؤكه3ايافبدلوأبعألرفاعمئكانوأ

كاعنالتعلىلمضهروقاب

حعهمقاالبلقاةكوتونسهلىجحببطىنظوخليليأ

بميئاكهباتفالسنعهالمحيهيمىهبضىقحهننعتاءجالم

كالبردوالوبيفأوريطتعىحواروأجمملئحوا

دكاثعحعلهعالمسحابهالثلبمجبخلههابموىكمئ

دجعسوجمعمئيقطعئوماالخنساتهـباي

المجتثحهئبواحلةشرهاحربتقعوالبعئ

اححهمقايهإدحجهاحببت3وتعالخموماعغماحلت

ددمعرتادلغيقساامىلوتغبتءتنعتاتقوفى

المساممألعؤوصوتالصجعقحنجماذالنعهيثحعاسهى

أكحععءطبعلكامؤلمآوتوواللعهاتالسهفلييابي

يهغضبتيطاحنجليسيبخنهعىوالبالنديمالخعشىاخطشىال

وبعهجمماعضهتسربخاشاحارثمهـ3ومالالعضنديهيوال
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عثشةبهرمبتيهلغهوهواالعماليطألانأبىوكاتصغوتاهـ

الال8بؤقنغرثعىقطمرأعغيحشمغطصررالموكاتعنهاارضي

صغوأنوثبعاللهثعةةءبؤاللهانزلمقاالضوبهتالسبفحسانالهضوبر

فألالهمفاوثقوحصانأرهطناخغهبسبفضربةقضربهحساتكل

عليةالةصلىالهىبهواتواعنكلأطلقواققافىأوغهوعباثبىسعد

الالاننممأجلىقوهبلهفوهبجرححمدماتظسةوهبوسم

محبدحسمانأهاناولطهاثعهطيمارقياختلحسانأسيويىسمعليه

وسمعليللالىللةارسولمسلفحسماتنفحسبئلرجئا

خللبعنالالكرضيهاحوتاهـ

لبلدابيضةمسيالغريعظابغأاوتدثهمطححعهببهلحالامسىا

9حطهعنالحكموقأمزيئاخساثخوجئكفمقمزيتةتءجا

اجدمقلصتكانجالييهدىمهادنةسمابباثعولمأبرمو

برتئاالسثتتعتمبابصوكانرصاحبهكنتمئمامحتقد

بوبالزبعهأويوميخيغطبلعشاملهأتبمالررحابما

لبؤالعارضفرجمالغهظمئافريتبصوفيحبئمىياغلبيوما

قوداهاولىيخهكيمئخحاخغوااعهألذيماللقتهل

للولعهءألباخبومايترمئرلقدتركتعببعابافيبلغ

كالبودألقسيمتجمرفلنلبباشارعوالخلداروأسطةا

برسعدحعفهاللرفيوحاهـبر

لرنمحاروهومىالالزيدرحه

سععماخعلإلحلرجارأامشطهالليئاركيتأاحة



صحثمايخؤرليسجنعمافالميمعهفعد

بطاضربكبنقمئايوكسلبه

محنهتعلىاللهضوقعؤ

ماصسيماهلحيندماوأكعنهرخلدبخأانا

ناضمعيثربالهبعهستاتقومكثعئئ

هورالبواطنئحاهداطحرأجرئمخسعهت

حامحعممحاالكالهقبىماوأنمتهصجىخ

رتصبملأنأأذاسحتراطهرا

اصدألمحورتجغساثصراكعوامنع

عنكلرضياللهدتاهـكل

وانغادها5لدمووجرءأتعسهادهالعيىراتلمأ

اوأوشادهمحرامكاوملىلحرمحبعداحوشعثاءتغه

دهاتهاجابسمرالولمجعأمحابمئلمجبذأأ

ااءماتفؤبعهكاأذامغدودزصاءيكتؤت

عاواسنادهاانرلمجبلحقووتالهـلغزاصجهاحوجها

هاوصواجهإبئكاجفضطوالعضمااليبفاو

هساحسافىالعنننيرةخدءفالبنححصتاةام

ادهاكئوبيكاسغاهاأعواضهماثعتئممعحير

زادهعامبيتنابتعلىصرمحاتبووأنا

دهاأىالذكبنغمعيكلغصأوالحغسأطاعومثلي
باأبعاورهـواحغكااليحعافىلتماشيرأساوقي



33

دهامئبالسهفكاواضزبنابهامغوآلئحمو

البادهاسودتهغضبهااناتعمويثرب

أعرادهانشمرحقىاورأعهنهزالقناب

حشادهاالناسطجتلبآواالحلوئتشوأوتعصاباذأما

عادمساالشرمىلةعادللصالحهئوفماهـألمحوأصئ

هاافىاالجهللدىوحغاالبسئوسءونماالنعمجعلنا

هاجىبأفصل

واباجهلينتعلىالالرضيوقاهـ

حعهخعلحرببعبكاديدهميقيجعاجئاللعئثعه

ءهـلهتعهكاآهقاللفيهكايبمابئمبقعتيئ3وم

مرشعهمؤغيومظوكاتتهاختوأصهالعجرالهمفط

مشهحلثمصمببايدكاعجفوككلنبمفاقيو

ممعناللةرضيوكاهـ

لعابعهالوجوهـضهكاعبنوعابدسالتهقريشاكلهافشرارها

لسوافدببغاليةعانجاوبءاوبوأالنعهبوسطاأذاف

الموأرعهاببعضثعلبكاقغامحةهلهوضوماكا

لس5العحلهروبغوتاهـجم

حدحهىأالحسلجمعلءبانتاللئبمنابابىرعم

روجممعهيتبلصطنعىخيركاهىكونكلوخغوستاعئاناأموأ

يعؤالهياجيوآيحعهممئمسامحمكاللهوثعهتفتيات

كلصغعوالمرععهبقبلويأاللاكةآاللكانابأبئحو3



3

لمحتدابيتحعواولومابكسءمقصؤهبوكييتالهمروبنى

كلحساكبىلهحدوقاهـ

سعيما13مأثالحيفذاتنمهالسثرأفىثرءمطاواالع

اثعناحطعأجعدءكاموتومحلبافاتحىهواللواعيدهجينا

بععهلةمحبت3حغأرلحكايكمىخافمعقأبوست

كربضضبىشافأبشهيماخلمغبىألضحماليهجووقاهـ

جببؤايابئالحيعهمحبعهوجحهمناققاابوالضحالىوكات

ايتجطتآأثسالأعبتحعووفانهالضحاكأبابلخ

صأخماكاثبدالحلحينهملمجازيهمانأاأخب

صاكقهوامرتهألمغوأدكاغةعزذوفاضيأننتمالكواحة

تنتهدأحعتيكثيئكاوتيعتهدينناخالفمتالمفتلو

خودهباليعهمحطعافىاستئماحيننافتيوامالثوكينا

3الجحروك

عردلىافياصسحنابينبءوالخفااللو3الغعرترانالم

تليمااعلىتنعءزمارابيتالىءصاطنانالخبتهبوطالغقخي

بالعبطهتجهءالعنقابتيلغرخعامهـكروبئملكاولمأفقلت

ههع3وربئسعهوماعهقتصبلماثهبأودرأسياشابهثعد

روبئأعبطهبئعابعهوبعيهبعنكل2لنةرضيوقات

يتحتؤوحمىا

فسادالىجمالعابلىوصكبعابنانكتصعات

فىالسعمئعلتمابعيعطاالغبتثاتغسدات



س5

الغواداونوالهغواتكاعقماحافأقيهءوتلقات

الرشادسبعئكاويعبابعهعليهيعباألافيىمب

رصادنجكاحخنيبركوغثمععميشقئآتقولمقغ

دمئشوالعباباككاوأنأبعائامئاالفاشهعه

المنادكبنادىالدهوماكاطوالمحابعيااهجواأنغكةفلئ

وادبحلالرواةهااشههكاقكلخوأفثإقياتسارتوقعه

ضنؤلمعمادمعادهمناتأببعةهـلنوامحابعهفقحى

نحلوآبىبنئعوومحابعهيهجوبوقاهـ

أتيساومغصعلعانوتكاععدونبرءظكوقهملبلسنابنت

المسيهداوالسعجغالصموحهانوواانتمتصاذأالملوكوابغاءملويه

ضداكافعاإلوحسوباهـبطاراجمإساحطاالءاثتافوفتوى

صداندامهمخحعهتاتهمكاواتحلجهالنوأزمهىوخسبهم

تقدداقعهتحغافهاكاإيباجهخد8ملصيسونطوفه

وبئعياضبغمسافييهجوقاهـ

بمرةبغتيمممعدبغبنثعبينمحامابن

لمهداللومحاببدنهممسيأووعااسعهبنياومقهانننمهقلوكنت

بتهطجطهمتلميكلللةمطلباوولعهنوقاوبى

ودامايلنكساالبوآتصلمحسبالىآاتوأسؤؤومن

الخضرالجالعيدجبنيكااومقبهمرضهتتهمالدوابهتقب2ا

الزهداالماجيعخلفبياومقىقدعالوأ3اةبطارزلنتهمقاو

لجعهالجدامهافىبافأثعغهقبلءاالينفىسغبهحعمتيمالمءيا



ياس

ودمالرمسبيعمبنيحقهءعهلشحافافيألرسولملوال

الهودذعببدأللهبغةوطءاحغظةسوتارااوصاحب

ودثثوأكامنهالبمبيظلفاءبهاتعنعاكمتتغهثععه

غهوتهعجعرصيمبقو1معنعدلهاوايجهعهلكىساصرخثا

عبوددألو3مخابتاأوالالءحالغاللوآفانأالزبعركألى

ءاكعببيوعهحمه3كئرور

هوامحاشماالمأالنزهرةبنولخغاطلبعىتفغكمافيله

اشعهلخيولعلرالغويب4علىءودمامساعبهاحصارجطه3ثما

هرصاجدالاذاحفتريومامقءالكأوأعندوعاصنهم

سزمبئثعممىعىوك

مث2لمحوآمعدثعصاؤكئمردكا3للهافيااثعدكائأتب

خنرتالدجمدهاسوءممانيعاسبهمنئسوءء3و

لممشامعهجيغمقسهغتهمفغعمتهماحجفمقسغاحاةجهافىا

ألمحاتدآثماوآيحوتكاررزاتامحقيماألناسإم3ابقعممتءلمجا

لجتوبهفىتص

مقطوعقالبدجعجاابغعلبتبلىالنهاروالضىطلعتما

هعهمنتجؤكلالليمعلهكاقبفموضعاالتاس3االلقيطلىبو

غعبلومكعارحولىعهطمتقاهرعغابالعهذأ

بقعتبةبنتلثندعنهللهرضياوقاهـ

زوجهايرةابئصحةنأوهـلبعة

مهعهغبرذكبكاملءاالبدانبلحمتافى



73

الحدضعسصلتهعبعمقعانعسةبعضابةخلهت

الحودصلبةهندانكلكايامعولةالصباحالىمعىتم

الهتعهلهابالوةكاتغهإجمقطردعتءاذاتثما

مهلخصدلسوهباتاوقعه3تنبكلغلبت

جلطهبفاجعهالمنهناثثأعادتهاناوعاضت

اببضمالهتدوكاهـ

لجادءااجنربتصكاباتتمنبغهصبعاتسؤتطلمئ

الوادبجهةوالوحوشكاالحوابلهانتماكشضباتت

ايادسسهابحنريمقذروةكاتفسهبآلهاالصصخههم

للغادمحهالنننوفىريلهتكاياليقيمبهالخفأبوحعههناتقولم

لنادكاسيدوابوهاخالهاصنعغرالحرالوجةادروتد

همغياتوابايعنهاثهرضيوقجم

دالمطلبعبعانأبهلمحارابئأ

لوغطههالواالأألفنانفىغواكاهاثمبئأنآدقواعمثع

ثعيدلصقهاصتلفالصتزوونلثمحتديعيفونهخيهمومالك

ورد3واصدارمحزممىكلحرصالةعضسغباناباوايئخ

العبدفههووامنحرنهكابفوهاشنمعالممقلمجعهسناكلوان

المجعهقيلربهايقربيهاوالمهحعئمزهرةءاففاتماولع

رنداءيورىلبسهجبركاوالفىاثمعوركأيىثعباسولس

اكردااشقيماحالرأكبنيطخلغءهاشماوءتدعبافيطنتاو

الحهعاذبلخعمعلوبءصرمكلصعةاموعاكانتنأو



هعنهةيرفيق

ووليدصاكهالهاغهولومكاابياصنينحزوساباسوااللهجرحمه

اهعقهنجعبيوبسنهعرمضلرورأيأخالفودتة

ءالرايصعنهاللةرضيوقاهـء

تكئتسويولمليسرتالخعمرربةالنضيواتا

والعمثمؤلماهتميتليهلمأسالهابالبهطهاءخوقغت

صمئاأبهاممايرعافىمتهارفضتحعهسها

لخصأضرلهامئأممالماسنهامساوبهاكلعأ

صصبجالتبنغتالالنهارلغاعرإروأحها

والزجصالنصكونيعغيئعيتايعتليىءنومحوج

عرمقأححتينشئلمهاجوةصسققبلىقناح

حرأأثثطاجويمتحلممنؤلومناخهاب

بالخطصأوهمحوباوفاععودخارضغاءوسعا

مىادبجناصرتوحلطوياليوآوتحلبه

واكومةلعهبألقوآنجرلماثبهطالظيماالءوالليل

الغيرصاحبابخحيتعىححايخافيهاالصداين

جمبماسهويأكهكلقنممفحقىلمظالقهاالحفأدووخولم

نجصامبهوهعجقهملماهلهمألوحمههـبتهولقعها

لمجوؤالعسووأصحالهمعبوحشهذارحليملتوبغ

يضهقاجاجخأصعرخوللمتضعضعنيماالحواكتظظ

ربالعغهتلعلهرنجيوأرفىميعهحسقاطي



يحارمنبماحالفيا

ثطقوماءسرقأللتههعرأال

حصحأذلحعملياىايه

اافهالبصموالمجبمانأوافي

وبهنحمبيىانضهرما

محيصالجودناتجودي

أمداقساألوحلغت

ماحعيتانسىلىلفت

لنأبرزتهأتاحسىوإلنمت

بهساالملواغالرةمئ

شبهصاالساتمىممحور

ارومتهعاحماتئميتنجى

حرهافاذشنوقمعأيعتادفي

لولبسحوالصاكجحت

ستينجالصىوثععه

تردجملمالتهويىلوحنت

طالبالبعهكتهت

لهاعرضتاتللنضعوةقل

همبنوالجاررنجعهقومي

مهتضمالعستحويهالموت

طمعافلهىعزجرتومة
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ظغيبينخيالمحاشمط

نننعوثمعوهمفقط3يواب

رالحمقالعمقا

باحسمئالحبوآطراحاك

هجوسئاحثشتوماصمرآ

يغريماببعىآالحسااجرجمه

ذوتعغرطرفاالعينردما

الخرالغهلغوذحوا

بساحقاثعصربمالخرويو

حايرالببمماتر

مخيرغعريتبر

صوأطهلمجاهرربهحل

صهر3نسبغيرمامئ

وعوشاهفبثهةما

الحغوإوعلةؤعألضبت

روبتالويئماذاوحا

رعوأقبليبههحيةقاقب

زرابصاحبالجوابلبيى

النصوحاضروليوهمحسمئ

كربخمئووالمحاةو

الدهوسالغهجرلناانت



خ

بئزيعمووتلىءيوقههخانفيكاهـ

إحةصيئثوكيطألطانبيوجعغوبنحاهـثكل

سمهراثماسىذامافومهـهمةععسوبابمتلهرتاوبني

قدحوأءألبابسسغوحاوأعصبؤتبمجبتبهحبكوحمهلثه

يريثميبترتهاكوييموكملمألمحبهببلهاكتشهءبال

هخوتيخلغقخعبخنع2قؤدلخومنبىراتب4

جعشرتاحاتاأررذومقمموتبمبمبعهاتظحقئىالليهجمدت3ت

نخطوتيأشايهايمعابملرحتايعوأحيىلثه6وعيعهمةءفى

هـاالتقهبامطوتأىكافم3يقوظباطوصنصدوأفالساة

جمسسوإمالثفاذاشيمءمحالمأركاننعءرمئألجدتطغوا

أثعنايقحسرخمهتبهعنزكاغهدموسعهمالمىخقىوطا

اخضوالمحعهائومحمجفازكلتوأبتشناليئئههثحعىخصا

يامسرحأزحماحيموامؤكاععمعهجرجعنوصىنوىوكف

وصسرالينهـولمحلمدمحلمهاشمكاللممقهالمالبفارالم

يقهووشهيبطودلىآأرضاعحولوالناسىالسالمأجهم

مصدوباثعو3ماضاقااكالصلممارقهكلبءلالممتهفعبي

امطمكسأبوخميهم9صليهمعكاانزرحكاللةلياءهم

كأيرأحعومزثممحلى3برمكلبىجعقووايهالهالصقعهم

صربحيفالعوحمئءومامحعيلمومهكممتهموأوحغ

جعغبايوفيخغهفصيأأهـوفى

ترأحدثأيعهءرورفيي



ا

أثعبوراهءجؤالرخاكاعاذحوإلمنؤصبدمعكلحودجمتقء

اثهعويمووتعولوابيوآفيهماوماكانموترياخه

والماصورالقويكماوىنعمربعماثمنهافيأأولواح

صلصطجراحبميدالتاسحمبطواناخيراب

هـىلهععاحزبذألواإلهالاخاكم

غيينؤتمنااسبعهبعحعلمؤرججوحكهتم

سسوورغهونبعتفجؤءاماحغانرنتلهماتانامئتعه

عاتاتبعنهأرفهيرتم

غهوالشولمحكاكلنهاتتوععفهاكاحيصوقكلاثعلبأصبمتعه

خبوالينهالةفقوصدكااحمترأنألمالجلباسيعهأيانرول

3طراتومناماألىمنيااتضلملمهاأكةزيعياحاجةليوان

اليصرأيصيبسافيهملمكاوقتهسبهلحثمفىباليمارىانجإ

سعؤهماففالتسعوالنلرببقةموقبفمهمفىميازبع

مققصرأالجلربنىنريدزييما8باهدلهوابايعلشبعهنبا

أثخؤلهاكساتدفطووأرفضكمتالجلراذبضأخفىبدبا

عنلهـضيعغانبئعخانيرتوت

الجآربتوزغعوتلوثتنغرهاعوفبنوكروبىاوفت

االخهلىهقلهبوأهفالحمأنهنملمحفمظةيوآالتةوخا

بالعؤدلرشطرتبدلوأهربمحمعوصلقسموا

مصارتغاءاتققابابهضهعمغرترصتو

نصايامعشراوجمبأهـأنصاغثبابعمكوهغانه



ع3

رأالبصحياوقعجحمعنعابعهوكحمفيتمهال

رارستذياليهتىبغعروأببرتحوفى4الدنوئةجيؤن

راوجمإجغألجدكامهدسوحتهبتروأمدداثهلمن

بضؤهـجوعهميغبمحتىكوومنغربئولطهماخدمت

حضرجلمنوا5لوابطأصهماكأبوقوتبعهلىالله

االصهارصعاضحظقبئذماجكقهمماراظيبىابلخ

طبزنعهررمفخلصامببرنهالهـغدهـعابابيض

أرلحةكلبالنصوا3ءهكلهابعالخهوجمئ

وحؤرمحلهـبنرشفتعسمفىطهاقبطاوعتم

عصرمإ7بدماءيطلبباشمبانيكملمرجغيتجمسبىال

بررمعامضاجعهمقبت4أنهمعوبئعووبئبىحامنا

تقعهطاالمطبعبدبىحمؤبغتالصامتعناللهرضيوحاهـ

كهظأبهووامناءآقعهحيمحهعبماعلهائالنصأصلىمحبنالمط

حميثاتزوحاتيلموادعةوكاكؤابربهحيا3أقالثهوأتاطعيبا

ضأنبطمىايهعليامامظخغهلعةاللىالحاؤثبغتثونة

اطصفقانتثابغحونكفقارحغهاالالرضيمفاطمالىقعافعتء

البصيعالانلحطجبيةيوآلثمضنوطق9سعلهاللتداللهأألوسبلم

منمئبستلمنهالمعهمعلبريرهـلمتمنوحايئشتثمأحعماتعس

انوااتبحخيحنانطلقتصنهاالالجميفاعلمةظخذتيكامفاهانعا

لهماتفت6وإيامأفسالىعلياليكاتتعاقيثارزحولمجقرلظهرابهرا

وحمبسبنفسفىمماامرانعهتألمحتهيكبسمتاباصا



أضلع

ألنحهءخابأأبهليهبرهواخوحمزءحيلتأسعوئؤحاربئزبعهاياما

ختصموثلموسعلباللهصلىلنجهفاتواوسمحنيههصلى

جعضياالثتصاأوصصعلإلالثصلىللرسوثهاهـقبهاقق

عفكنا2ومعنانعتياصطانعتماوخلقنيخلقيكهبغت
لىأوصعحمجعفونانهالىاثافادفعامووالفيزبتيأنتعاما

رجكةكابفاوصىصنالثرضيختلحتىعتعهتشلهكغرفحالىهاضخمع

لىاللةرسولعكفعرضغابلغتهحتىبعنعهلمححفتصطاخيضالى

حيهغصبهء3رضاعاامقخيبفت3خباخقاريتالجمااتعابهللةا

خرأئبهاتحموبمأبءأفزقبلاوهكحىنمقبهعاقبولست

السالمعلعصاصىغاحرقدوشلديسينمحتهئناكانا

صاقبيمالبمحعئلطارربنمحتحاثحنأعامكطفقحتحمؤفتهب

عنلىترضيحهعانقاللثقباغصدوص

حعؤيوفىهـففات

جحمبلهاجيعغوصاكالىئعحبالاتهقيأءئرتساب

بوكأتشصتئجماممتجثىافىيعيدكهحهأفيقأةظوملبتقضأخى

خةآطاببفموأتفىكد3يما3تنفثا

ؤخبرهث1لمونرلرركلكائزاتأانق

اوصبيرنونتلىورادمحوشلذصتدصاط

برمصبيمالمحتعوفيولحيزبنينؤمانوضىعاف
جمويومحهنسيئرءنإلحببتعانسأكانالؤوا

ولسىافئبكعاصتجأكأالغهائئيهاحهدمحلى



خ

ونسوريتتبنىكاالىأضبعيخهصظءأدألىبو23جماللبتا

ونصيريؤمقأخىأكاجررالنعيوقداصالأتو3

حرومجؤكلعنأثةتصيوقأف

عموساتاكغاهـتيحتلفامقمىميةأتىشعويااللميت

الظهرقاصعةيرجعوقمرحالثمعندالقو3حعلناصؤة

الصبردرةعندنأيضاكاوضنيبةقضلوعتجقهـابقتلنا

الدحونابقوعهبحسبلمرفىاحويممئقهاناتعهركم

قوأنايبكلاإثمنابهلف2تنوبعملفاععاتمتوحفا

الوترلبداكهنااطلبكاوتموويى6وووابافرهبمد

رعإباثعقعنايوآوماظغرتءبخانبرثعإلقلتوجمهل

معوئبهيابوأكرربئنافىريدحاثر

رزرامخيونرأصحبءلميمفاممبمكونةئهروعلى

بقعمركقثمثمنايأكباة3ءطلىسسو3خيعلى

بغعرعقيماحبأل3هوكاتومبءنا4سةاأصأبثم

بصبحوتبتىفيامحكاواويورذفرألحفغهةيخعالثن

سركرسماجعحقيهضكامئأذاحعأأليبازويىخ

عبدودفيلروبنلحورفابهيقالىء

أومحتأمربخهبئأظاكيأسؤر

ينظولمتارسلعكاحنوبتارياعبيماعؤيغالغقىامسهى

تقهرلمجيادناورتوبوثعدشبهومىيبفناهوجيماتزكاث

لمحشروبمرباغيرففسبصكعصبلالساتتطئقكعهو
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امرمنحسركورأولمحسبمياعظجمهليوآتعمكيالاصجت

دسعبئثعليببمالثعبىإصهجمافىبئجبجمإلبلىت

توعلىبعهبهوكياناسبموكاتييانحابى

والنضهوقيتويفدكاالالقتمعكقيبرسعهسعطهااليا

تغوربحامكاوقعرأثعفيهاءثنمرتععقمتر

عنهالالرفميمحسانفقاهـ

نصضيببلدتلهمولبهقربشامعشرنصرواتعاهد

ورببةمىاثهكيقهمخضبعوالحقالواأهم

بماثهقاوحمهألطهيقبتصعهتداتبتمياثعرأناعوتم

هستطبرةكاحربقابالبويلوبوسؤةلهانأ

عةاللرفيلىوت

عامرابحوحأقسوحغهدفمقوينتهاسالت

الخابرئاطساولعسومفبضحعساتاصما

ثعاهواذووالحعممبكابانانبوفىقوثيصعهقلو

الفابدبلخشبانردالوتعفعهمساعهواوان

ابرحأبوئعهادالتوبدلمالفافىرتت

انغاخملحعمهبزباكاوااالةوككلياتلحهوحمألا

ببألترونقطذمحأكاوابهضعولحااصممتمىبح

الناكلهبطولمتثتىخضغاضةحالغهوءوبيضا

بلحمافجمىالصنوشاذأالدارعيىمنختلىبها

كاالمحثأنوبعوتكاوبمغاياتضالناساستبتااكه



المصقعالمهناعوربحاعدكبهعطالعزجمما

ويإدملصتالىكاينصمخمبنييناوحبف
الىارسووحدمهمحينسلهملبتيعنهرضيأوق

الغاهنوأرصحخمغتمعله

رعبرغؤحتصاأظأيشعرالعيمفاكلوآزاحت

أخووفىقيدنهعهفاء3بهحئةأذتدعثاءحمأبنتعثأءو

ثعطزاصالواحالمنمنونزراءمودتهانضأدشعهاعنككع

الينانرحماأفعاومتلخهوموحماالخمقلهفىالوأت

قصرفىاوهماءهمقوآآأمانازوسلبمتع3ط

الحولبيمهتعووعواتلهعمعكمضالنصوهماتصارااللمعاهم

ارومخاموقاللنثباتعترفوأاااللةسبهلموارجاه

ورهـأثعتافهطمالممعيمفاثهالبهىثمعلهناالبوالناسى

سعوثارهاللظىوكأرعحبنجملستاألمحوبيهوجتاب3و

لظغرأانزلمالنغاكنكلفهنااهءماطفبواوكوببعدنا3رو

مضوعهااشثبمجطؤحزكاادأصشصمئايوآجنبثغ

كثرولقوآتعهمغاعثارلوجألخبوواوماخناوماونهنافا

بخىوأمهاعبهعهبىراياسيععنهاللرضيشقاهـ

خيبرعرخلغوحلىزببئأسامةأاوعيم

خيبرفوارستشيدجبنقاولمءمالعئأتعناأحعلى

المحويطهلمعهشوباضوبأمهؤوالكرعلماجمئ

نجوأصورساخبهاثعاتلءمهآشامئكانحعهيكهفلوك



ع7م

ويعغهيحمفكهصنىومالأللهلممهضصتعهحتلى

بعوىالزبق93تروىحفهالالرضبموحالم

روربدأهـخالصهفالمخقتغحعهتبهضةتريعمقكانهت

االستاريذانلهبهتجمابلمإمةبحخصهمومنإلري

ارالجبلطجواهلنادجمر11والعالونطاوالهحالاه

ارالخطلقغاصشهةوبجكليالمشاعحبائريمتبهولو

أوممبرءليكايقالوسالاألنصارحمئمقامراةتروجحسعانكات

لىعووبرتحجببدتحوبئعطيناخالدبئصامتبنت

نحنلأسوواالوحمهواتا3بلمهاحمحباامفءشإكلةوكات

5اضمحبآيكالأمؤفيحساتخمتحمساضدكلالصامتأبى

داخؤهـجمبحسانكات3بالوسعلعوتحرتبوأفعيول

موبعيمايعممشعتظدقطلقهافاصابهامئلهمسعضهح

صاتالنللثفق

الحصوللقلبانمايطههئلمفابقحورماكراحعت

يسوياعلمنكهذالهسلمظاهواهناحبكب

النهبءبالشيفىنمايممثلمااخوألمىحسانسالت

انعجرحوزتطدبطافىأصملمأذاحعبينوااخوأليقلت

الخراليوآيخضالمشببطصعلوابصرتهليخارب

النقبؤححعئوجحقلمساحةالباباكةعندهذا

الحيؤراجربأثأعةيعيلمتاطغيهاراذاعايوقدا

عوووبعهيلفيهىلميغرالدهمأوياصسةم



وعيدمىجنهبأكللألىفىثهلصحجبلكنامق

روبوجمافساطالناسهقاىآلنوخنالمفاخيومئئم

السترلحطرباطوكاويامسحتماأظسصعيقا

بقوآاصابعمههواختضمثاجؤرص6نياغ

صبومصابختيوم7اصيوفىسانبينصاحاتم

لصاصوكيوافالمغيمبامحانحعممخاالاجعلوا

الغقوأقوأمثوطعاتلهابئتاكنئبصؤب

قعحاونضسوكاانغاننغحاربناقيعثعد

خوالباسمنهطاربرنةقواصاثبناحاناإلوتصبو

الحبمالناسكلهمنهنلنااففالعؤقيناأراح

لخوالمحخوسالقكايعرفيشرخوعقاصلمذثم

عسرميوفىسبرألتمعاالعؤوالمجدأءاخغ

الحهوعممحهدكممألكوآكانعالنأقيتعناخسلرأ

عغكلللرمحميمارتاهـور

حماروأباعوئاخلءتكعهقمرأثضيفابهارمهض

رمعصاكرصامئلهمفقلتىرحالهمنصاروسطكلهومرت

وسولمحوبفيوكاطربوسامحههمقالعتبفبالهوطوقت

وحاغودبابهابب3كاخياطلمابدأالنعربسبهاذكوت

الحواصوءالنسااعناتالجالبمقثدسرجخهشهأنذوإيعرض

المسافوالنظرمازادا3لرئج5حيلبانرأنقتكحت

سفماصقوقامحوخاخبكاشقععنطنةفىقبنبطمئاذانطغ
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فافىمزمءمامقجمإروتفبقشعتقهاقهوةسإبتقه

عنهاللةرفيوتاهـء

محامرأوالدكروبئمئكابهحةصتاجمهربعوداكأتحوات

البوأتوبالمرهغاتعدتوامنهةشالدلغحضبدء

بادوحاضرعنبهاضاتوصوابهثماللهعقدحم

ءنطبحالقولمتالعربالردشكانتنجعنةأطةرضيوتاهـ

عتعهتعلىاللهبصرضيابايعفوتالغصهابا

يعاشليسعلبهلغصبااننروكعهلضهلالبحركاصا

ععنهنواالنصارصحكلرحبانءلببقكلألمججعاناوماحبم

االيعمارداثعدارمباضزبمههبكلمجاجحنغوي

أربازرهطهالطروقكلكاجميةبهنيعهطعأتحنو

المرجمأحارتانبئمحوقبنلعاهـثعنهاللهرضيتاوهاجيمأهقصأل

بغدلممحمدافانممنجاهـ8مبخرنجغهياحارمبق

الههخبرورأتوالعولنبتشجةرمنحمتغعمؤافالغعان

جمبولمصدعألأبلحاجمثثثمتحهتالمرءاسانة

للولبعثهوكالم

عووالوالتهمعاهصوحهأبنيمققروزحمماولعه

دثودرتالوافيلهصبقنهاارر8عببقجموإلعط

اللوآوالخورهناكتجعالمءمنءإلفوادهثعىعبطنتو

يطلعالقونىتبينناتحمفىنجرتجعوتبينوتطه

يقالمعهسحاغارضلىبعرحبنبغيغحغهبغحصئبئلعببنةفىو
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وحفبهاآوقبانزاهـمااتمحهبنةأظى

نيئاحغيؤإنخنمكاغقلتيحىدمالمجومدجمت
اؤيؤخيلالسلىوانغيتءجئتهااحةالمدينكغتف

ححيوأملطميكشغواضئلممحوخداشحسط3خولواسؤعا

اصبؤالهثااكيغهالمليكأحيميهرسومحليثامهئ

منهؤكانأسؤجالوحيامئءجاعانحدترولمر

لعهيصإامقخصةلبؤرحا

بعهوحؤعحرهاأيووبهااصملبإبلبهتأبغإأجميا

حيهرتلربجفطبرأحالخسبنيالسباباهوىالقدكنت

فيبهاجىأحينالرحئخبعبنلىوقالم

رانهبعندثالغؤيعنكءجمأوعازرحبرتاياياك

حقعسوبافانومهبييقآاللئاغوضقنيص

لعنقوعوقثااصلسوداوربثعمتخعههمثمالتضبحقى

جؤميكأبرمحرمككثساثؤتهحمعوضياجزرتهم

المسعربضصمةجنالبوموت3كاففليمألةاتعاورهالت

2مرماثالسعدبئوتروعهاللرضيوتالم

بخأافيلمحارثبني

حاخمهرمسحىفطاةكاوبينابيئءابالبدلهوة

ضوالسيوالجمثمقكاوبينرمؤدابينجههـجمله

زعافويالشهالقاهـءمئلهمسيبهبمالجهدو

عراتللمهمحونمكاافماموااتبتماظعنواقدتهيمايوماأذا



ا

ميضوامحوحايايقطععنهائبورفتبةكهامقطق

رباكتبألنغسكالعلدنفمحروجهؤصحهقاللىئيوتتتقوفى

زاهربقللحوالنرمحاكةهقكالهعرككائطنارطريتبلهاأباح

ظاهرفافالحوالتالحارتاكاالىمحبألاحقاتغسأتجشتربح

ثابهبالمماوآنعاظليمماحانللرحلفقربتها

الشاقرمنهابتطهانهاكاسوىبهتنوبتفاءمافارردتها

فالبؤكاطرشذوضجوافابهئغدوةلتءماعىوتهافاصع

عاذرءالماحهقخوهالطهىجؤنهاختالمابات2فباتت

اضمبادالرعرفيكابعهربمحرستتمسؤهاليلهزرابت

3بالشاكاتعوألتنجرطنالعنرضيوقالم

يركاالعاحربفصخانمنرمحرببصرىششابت

مكولحنانأحصومقوكلبادساكنهاحقيبعلجمهبخهافنى

مذكورآالرفىكارضنجيكامقرشحاجانهمتءاثثوبمنالمجط

تواميالجغهزفباءبروحبغلسالم3وقا

آبالشاعاتنؤهـالروآيليوكاتزنباءبئبروررو

ربعابلتاالتعؤكاببطنوحبدمبظسالمة

الخغيوبفعاتسالروحاعايوفىفيتقليما

حتوربدمتهحذاميروحأبئمحاشماوالينغعك

عبعهبئههاثعةببئلعارثعناللةرفيوعالم

عوتبخهعىبخأكرفيهـهبهعتالله

كيمسكانارىولمهألتضمانوباكالاليمابقىءرنايايض
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ابافيهكلاكاكلبيقاذكتيحتىسئتهياماكات

اراصثههواطملمبؤرورفىءبيقهمنعغاصئوبأبدلماثكليكسوا

جمسعاهـفنبتجموتهـجدسؤقهمنبارمقكومقدخاب

اظغارء9بألبؤنشبتفىاكتاحموالموعلىتننةههأبئلوال

ةعفللههـضيموتالم

ؤرقممريهمتؤداولماحوببىمعاويةابلخ

إلنصارلمالتاابحهأبقهمطادنيكلتقبلئل

يبربالعياروخمبكاقوحلمهبقبتيلىقبعلىحتى

مؤربألمستلهعينتسهاالمجارحهيبةنقبمئءبو

عنانلهرضيوقاهـ

لجومماتجىلناامكاباحألقهنروركافهاءبغنامقكو

أثعرللهببهاقيهامقاغخبنمامتلافليانااجمافصبنمهط

خرءكانهمعىمحعلدىخالعردهمجالتنيعاتصداذا

وكرومابهمعنيهههم3كانجيوورلكممىيةاذتصخع

البعتهادفلميةجمالماسعوأجوهعمبعاايسوسمعواأرر

محرعمأولقببمأبنكم9تجبميهبضيفغعبمكسكجدكه

بعوحيدتجماقيماأنتفانابلرسجمههائأبسئدت1و

توهاغبرالسهوفهبكنلماذاحمهابنابفغوضاعلىاحضكل

لوأنهابمهتاصالروعمقوأبرفىتءلنساامعأربهاوابدت

أيضاجؤقربنةوحاهـ

صنصهمقهـلغهتبوماهاءسامانمؤقويفلقبتلقعه



5س

النظيربشهاصابقيشواماهـكلءكبكاتءبالصابهم

هولقوالمااظهولمرسهليابمشيماتاهبمخد

حالصقورعلبهابغرسادةكاتعادتمجمغبخبله

حالعببعلبهمدماكهمءباتنياوماظغوتوحفاهنم

الحورذوألغعيمايطماناكتالطيوقبهمخومصرعىمكهـ

نغهبويحبلتاتالرحىكامقيشطتنصامتلهاناردف

وعوواصيبىكربىسهمتوبنييوكاهـ

ضفؤمئأمؤالنابخواموأيبئلعاصتاا

صغؤحوصهامففاجمسهملمجدفاخقوطتحهاشاقرشنقطت

نانهدالورادحوضهبخولطاببالموتوحبافىبواوا

كؤصثرشخاجبانافاحشااكلهأنجغوقربشرماوالهـ

الحراالمجلهسوسطيجمكالقوروبذلىسغسيواصلعىاذبا

القززودممنح3كااذاترروآثريهمايرهدرمشا

رأذارمانالساخلباغتىفغيمالثبقالعبعهنابخقامااأبغا

فى3أتعلمايهجكااشوثذيعغلىزاغتامكبالمما

وإلفقؤمونفاالمجرعنطهمعانقهاومعانثالتاظات

قبمامقءحهاأعلىأبعتىكاالتلمنصتتعنابسهمباعأهـ

خطؤثابتلنعلىالزبعوىكاقاذأتظقعهباثالرشكنأ

جمسواالقتيغراذاكاثمميمراكلبيعشكليمقكم

أذئقانهابرثائوصعاكلدقمطسمجعللءيحمقولي

فىالساسلوسطفىتباتتمجتتقعضفوجالآهشاسا



عه

ذكراوانثىلحمتكاالشمغخبالحفوتولاثنلوال

صببىعهءبنينووتاهـ

اليعرالؤكبناتناتوخلفطبلالضرهمأقالمالفاحوآ
المطوببهاكالااكةلمحمتارجمعاخرجواذلماسثهـجمكبمكان

القوخوتيكاتعالىالجوآحاياقولهمكوتخحولابررأحطه

رعنللضرغحوتم

خطرلهمعرفحآوالحوامم3ننناكهمغيبافيألمحاحمااما

البعرالهقححوفىتساحعاكماعدتهمللحألآلفامقو

رابلهاماأظباريميزواذلناسبهـجميهمتة

الشعوقافهااعرلمدقيوسكاالشبمالهمتلقاآفاتدحاا

ألكلوالمبعةاعودلنبههكاحتىبهخبولغهكوثكرعلنبتوالن

كهوواكممخيومقاحطتواغأءاونافروانغرصاسبقواسابقوأات

قرشامأحابمكغتيلاملكمالوحسبواليئ5كظماالىشب

استعهدتهمعبووااذاألنبيطضنبحرسقهجمنعثالمىالحاتلقى

عنحاللههـضيشخم

اهـم2اامابالغقوكاورألثهورحوقشؤأنللعى

حاهـرغبعهطرالدكاتنغلغقأفيالضلبكأاعىلست

قواهـبطذأك8وأحتوتبرمعألسغاواظوميتا
ارمابصتررثخلفقاالبهجعهحربعتعمتاءواذا

عتبكلبنتكمنطحرببىأباشغبانصبهتت أأحفممومعاقعهشذاألرآءامحاورتتشءظاشوت
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رجماطويلندالهنوكااوذوجهامعليمى

وبحكلىمعنقةاثعومكاباحعهالىمركصلخوحت

فىحمروالسعاشبعى9بحالحؤلىتفالمبحل

اصغيرعاريالجابة3فبهاتتقبىأسصاك

القهرقصهانصاعلىمئءجمبيتهاومسوجهاقرحت

رفىوبالممتنضحهباثازمهلتهاطتداويظلت

بطرذىبوأابنك2باببكرسباحرةرلحتأفي

الجبصنعفريىواخيكبزدالمسلربكوب

الدكلكلسبجمكلىبأهنبهااتهتفاحنتعةنسيت

بهاوالوتسومماطغرتترتبالصاغؤفرجعته

محهومئحاتولطهاصغبرءانهاولطهتثإالوزمحم

ءواسميعنالالرفيلمت

أيورهادقاتاتععهعويهراوءىغيوكاسم

جصررهااداندالمةالموآلىأ3صهساآلمحرأأخلمئمززجمى

مسخناهربرهاضهفكااذاضاقبهاتظلثصارمساعبها

منصوربىسلهملبىؤ

هاعهرثعرآباحالضنتكاوكلسهاهسلممحهالغضبتثنعه

صتررهاينعىحينغناهاقليصيثهاوبخهيساعههاآما

رهاحمينعىحتىنؤورنداماترتفهـلعةونسوالهاعق

هولرمأارعالماللىجؤكلدبالهاببوتهمحولمالغيتضغتهمأذ

المأمحقيتاقء



5ا

بمنوذلمبىحهـبئحليفبئهابرادإايوح

لخدمحيعهبئبر

زمحزشالىثتيبوممىوكالملصغركاثلمالوفبايهناا

لبألعزيزلغهبعدمقخههموعطربدملعىذلبماإحعقركات

وفىالوااتكقومغوحئاعلمدكه2أالحاملمبنوفو

ءالسيىكاخمي

ورخبهبايوتوقاهـبي

أبمبخالمفمالحقحاميبماخظحنوارحد3العهبلوكات

وألمحرسكيلعليكشولمعحهامنزكلبمافخبيهااذإحللت

دمبنغتثخاشوتتلممقازمحفغهالمنعيملىيسقكلولم

ابرحعالنغنعهمجفاتأئلممكرمةالغتألإثةصبؤخهيب

ووغغاربنيمئرخصوبنيبوحاتممد

تياسىعفؤابيئأءرفأبقمحفالعجاهلكمهتغيوأيبصالمءيا

سالفمححارلقشبكطارمنهجارتياعتمبيتفيسعتاببغيا

سكأتواسنهىخلبهمجومقاظهارمانننققئكائ

محاسجهعركفيالغبتعناوبهمجئتماذثعرودأمثال

هءتمافبهكله

عتهاللهرضيوكاهـ

حافاطعهكسأغبوسغععليببواالعألراحغرتلمى

اننصماتدخنياصلعالءكاءخالتاهداؤحاربك

طفىبغيوأقةحلتهمحبللغهكاخيوزعيلغاقاياتتى



7

الرياتقوأعمببصبيرالمآكووأشهعهتلكلزب

اكتعؤخغقةنبهوأبعدلمحؤآبعضالوحونعاممع

اطيالقبسالقةمئعتقتلمحوفكانهابتل

عالطبىصا3ونادمتلملمالمالهايهينظحتواهاقتى

عكوأطحوانس3دامثعارتتتمانحوليظر

نعاطيمحرصسا3وامهطهشربكوامبيمحماباخئ

غيوسمعقحخقالطبهغحملمهماديهئهـثمسات

اباطيامجاصاعأبئلمعباجمشاخرترب

ضاطغابسرجاتمئعمهبغأاللحيعطرمستنحوق

قشاطمصحمحراعناصتصطميفننننتيكهمقحئببنما

ماطوععلفليلملممعبوبفاتبنابساجم

بصاطءالنشتاوموأقهدبلمصغاياعوآوضملغيومسم

ديالعتباطمعا3لغاللملوا4وققناكعانالجو8

السقاطتليألتجدماجمابلمافرغغالهئعقوأصحنن

للسياطمانعاافعتكتصهؤبقعهع3العالخهولى

المعاطمتئمعمغامتنلمابصواألخصاأحفىتوإلق

االباطفوز8حعالمرخمهفالوحوشمصمنوت

اععاطوبفضاءجالبطيتيرميلطؤدتجفد

بعالطنحغةبعلبموخوصبسحبحوالىثم

االنبعصاطخياتةلسايهمقلمخلبليومابخاترحفاثه

3وأاوبىبعنهاليمرهـوكل



ثعبطألىابوأمالمعوغهجمتولمخويلدطلمسدماباإ

بالرتطالثمصةومثولمكرهأهقاحنوانأذحرتا

ضنطلهملحاصحعباخالفلموهيعالؤجاجمثواعهنهم

المثوقمنهماالطعالممببناوغلمطلمردمنهمالشهانغايهحةتر

الشوطتلهكلئفئبنهغدخويلداأتواأأملعر

ظوااتةأتعيعرددتلميؤتجررعرتأنكط
الظاءفب

وماجمحيمخلفبىالمب9حاهـ

كاحهبغههبهوالمانرورحولمامهعئاتاب

ظععئالمحامحينمهنوصرماكلمبقهتاتصانهتعهـ

افالالمجرقتلصمصئءسقوتأذا3كالسالفىفو

اظبالمفمحلكبكاوتوضخارضبكلشتوتتتزهـممه

باالتنظفاتصكاسؤلوستابياناصالبعليكلبنهت

حاضنواظقاجبمكامضوعشنفاقهمةجملل

نيءفمالضعيدمغازرايهمجمعيعصيغل

ادبربالملظحيموتوميمثوفيأثعاكتالطفىت

هى4فههأبر

عغاللهرقيوتثى

وفالسلحيقاوىفنتاللوامعكاوخنئلبويفلغوصفىرقت

اقحالعءوأثعالسلعكاجاحقاتنسمعالتحتيلأرتت

المنمايعخوصوتاثهاليحن4متتيمعهثالعو3ءفاطو



ربثيوآكهعنالربههوقاهـ

اححاالعيتمغ2حمامقمامضىوهعإثاتآلماهلثعويالى

معالمدمنيلإزىالمحتعةكارهاتختهاكقتمضىحعهعحوكوتتغه

كعنغبعواكيهممضواوتتلىأحبهتبذوحافىصباقي

بالقعمغهمرضوازلهممفواوحاثمتالمجناتنجووصععخا

اللوامعىوالسبوفالمناياظاللموخوقهمبيمارللرسولوقوالبوم

اصروسامعىكلبلمطيعءجمغقأوكئهمدمحاناجابوأ

انصارعاالاكمباربغطكحوالىجحاعةتواكوأتىفابثلرأح

شافعأصنببفبأاليكولمأدثعغامحمنهوتبوتالنه

ناقعوالموتلالءاومشهدفابالوناالعمادخيويا2حآلك

تابعاللهطامحابالونفلمغناوثاليصلىاآالقاللشا

واتالبحانءقضاكاوانوحدصهللةافلكاتونع

عنهاللهرضيوقاهـ

امحمؤعأحاالكرترعاكاواحتلتقطاءمنكجمببانخالمبهمفى

5رأاهـمحآلتالباطحترمحىمنصزعاوؤوأصجتاجزبني

اتؤعداتغرربلكعضكابزحمولهمولتذاعهيكات

يالطخيرالقولالوليلىآارماحعهعيماللةاكهعههاليههالهخا

جاعبامنيجمارخرتولوآأالمجذانباغغمالغههل

يفىءوارجمصبوصايغيبحعملجلمأسعىصايعمكها

ءأكبردبسهولعشبركاوسطستيهمجألقوآكاتمحلىاسعى

اءتباتيومالهمغيباوللهموأخغدومحامئاصا33
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شنعشاعالديكمقألعبنعاتقكامقجنيالحانوتهوخحنهدوت

ورأصاحلمئتاحتاللغكافقضيلمرففوندصانجومحليتغدط

ركاحالحبؤوآمنتغبمقونكامقالهأكحبكوناءنشاأذا

تطاحالممعالمثلىبصاىتطقاجأهـآاماأرأفيوف

عبالةالنهيمتلنامل3اتغشىسأبغةالسينجادخغؤعني

هالدثوبمااذالصوجمعخوهاوجممالهناللهكسمبوفاختيةجر

برأحيوآبعتهالالرضيوحالىو

جبعاهلهىمامقكابالقحوحردأنولععهآامئاشاقك

عوعلهحابهاندلورحافمقءكغاوسالرباحصيغيمحغاهئ

وحوعآالحاأمهالركارواحعهالنارحرلهوتدابهففم

حطوععبيزكالمجبفوقتنوىاهلهابينتوكاربتعت

ئنشهعسوفالمحففانكاسغيقيتابرابيوآيثمتتركل

خبعذكرهنايلمهنمكانأممهمأالوسبنوغمهفىاربتوقي

جزوعءانلقاتميمموحماكاترريووتحىئخارقيةبهوأحامى

وشغيعىربئهمناصرمقكالممنجذلونة3اللهرسو3آأما

ومطيعمحصاعبطهويواليسىبربكمياضىاذاحغرتموفوا

ريعبيكئيودىألةقالبدحمسرالونمأاذأبيشبابمانحم

ءشوواصريعاوالوشجعوسعهبثاشمحاتانالنقعىبخاكرت

نجبحالقبحىبلابباوحعهميمأععممذالجاحةخترتوقعمكا

نقوعيثرنالقوأمماتطهفىكاتلغغتحقىانلرشبلمفب

وقرسادةقي3ظومق4كروعهممقساكقوميأوثمئه



أ

قضبععخينامرياكاتطلثهبعؤنعاأحاليحيبهئ

طيعىوهوالحأالومقتيألتههموحؤققدرطحتنان

صورسريعيقفءاموالدجمبهامنزالخلدجناتقلى

وضربعىجوقهافيمعاكاحهمرزقهمالهارأثضجؤاوقتالحم

عنالالطاهـوتاهـ

التههمعىغاقكاقكعكاعألفاسمعتهاالةءالعؤعئاعرض

ءهوبهصوحألحرحغرةقلربموروجمههاعئأالالسوافىوثع

تتبحمئانابصواتبعتاظوظهماممؤأجمالسةالزم

عرتجمعكليةالعوانألصبابةغوايتتبعىال

تقعحخاللهمثخئكارنزرهمخلدنزرواناثثوم

تتصعهعفىالرأحمهبمءبمتمعروتخمغألتوالشرب

فحفىعقهاتاتجكاغبعجفالالتكلغفيرهالنغعهكواحثهء

تنغعنجلهربةلمنرىوكالنكوس3عداوالموت

ءعنهيماكلةروت

ؤزعهيمئلهعانهجملماايوالعهالجارأفعافىهتفش

بطالحغاظذامتهمالتاعلىيرىقااألواخعوعليهأث

اصابعهفاقخلتوثاخاكاونريعه3ريويعهمىكالعلههيسد

اممعأسقهلتكاوابعرمايلقىلهمحللمقيميئاايخواا

مضاجولغحت8موك3نااذااليجاكلفيالعيسننععالسغا

صانجمحعهالحييالهاكابامواصبولنغدحتيننتهال

رعانىعهبتءألمحلماشعتاكااذاأهلهمهط2العنيانثعثحم



يه3

صؤفءبالصيوعنضعوفءشوبيسقهلمماوليدالحيماظ

مرأفحعمصبلبوهحمملىارهاحعباظجالكالشوإحت

هـهاقلاذااثولىونستصلىرحالناسطاكوآتحبالسنا

صالمحهووأسعمانافنامئكانغوسغامروقتةقابقلئ

يقارجعمدملكلبهنسأت5هلمهلكاوالبنضعحمط

حوآقغبلعتتامحهتيصانجممحنوازيةالسنا

عهتتماابطالىالىروتعشيمجمؤوتصنىنيتنحثر

بعطفميوجعلملحمماأخالمهكأللبىام9فخمع

عهناأتأوبخلعننقيمالميلونعنصاديالستا

ضبووالحغمبةاتعواالهحمخلناماوالتحغمونا

سامع3يغواثلصابهمهوالههممثلذاكافوخلتمحعا

هأالهاجيبنص

عتاللىرقيموتاهـ

آيتعامحاسهألبطىامعيتعركماالال3

الرضاعافرمنتجرقببقفؤلووجممحارلبكل

ألمعاعخمذلحمتبمكايكليبنمولوذحوتفىصاحي

واصاعالوحيححاتكةأأمستبهئخيهماللومدة3

فاع3لهملبهىالناس3هاكاحعبوووزوآهم

نلكواسميعنأللههـضيقاهـ

فىتتقهخاسغمقكانتمؤتةأن

فوضوعادطحغطوكونهمحولهمءعىبنألطوباثداتي



س

ءسوأبنجبرداجارأسبقتلهدهسااتأالنعاواسمعلتتع

وعموالعلياكللمجداييلغان4نوواحسمامماسجنعهمران

مرقوعنسحأوالمجعهرىالوثباختهمعتيرغبوأإزكواتد

ءأالفاقبالنعظجمالهاذأابشبحاتعبقغيتءتنعثاآأوي

نروعصفكلناكلادآمقءذراعءبارتاوصالهاتكان

عنهاللهرضيهـوت

حىرءكاأرصدهالغوآمشهوطتووحصيعهحانتع

تقطعأنألمستقالموأخالهااحووأحسنعرىبهالىب

لخحالمومساتمشيكاكشونانتمءبالعالكربهغذهبت

المهيعالطريتكاوأمننموابهعرجاستاهكمامقعواجومحوفعه

حخناتحمبمايشارباصكاوألىفاعلوانموقوآلوطبقهانتم

المجعىنجفاتحرنجغكبئالمءافسابهاحصلتأقريتططوات

يجحلمجارهمماأتةبطئالوغىجطاذمعازللخرت

عنهأروحالم

يمتعقلاحتليقالماتوشزومياطغبرةابىجهلهحوالعا

حقىبولهبفقرألطلباعبعهبئبلهـاباقامهـانأو

المحهصلحاللةرسولمحربخرصشابت11قاياحيتانجعلنغستوء

خؤجتحمبئمعنافقاتلوااضرجوأهاشنملبىقالواسمعلي

فقناةيالبعههتحامبىألعاصيبولمبأفاخوبموهبىلموهاشدأص

شقاهـجمريوآبعنللهرضياطالبايبئعلي

جندعابغبكهرعندبابكاقلتمبربعكمنحوتماذهالبنوالقين
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خحمحناحغواذحوقيمجصرسووشابنباتقبرأجوبنا

يملئيمستكمجملسكاالحهمسسط3اكيويعروالقوأرما

بربئيثجويمعلبمعناللهصيهـوت

ضأغثغاتبربثثأبتجحأ

اعحيسلبمالمحيىناكةسوىمحصابمعيمامئهنيطهتنيلو

رأسغح2الدبممتبس3رأحةفىودحلومارالدلمثبفوصم

عنكهرجمأرحات

جعهكرجمأسرقعهوكانني11أبوخهبعرتآبهجوبشيوبئا

2مورهقوصقربزراقبلوسصالمهصانصلىفيولمأيمعدب

جمأأفاكأتعتذبؤوسبماهصلهأفياصلىعتدإشنييؤصنصارفعض13

محىنجادووالتعلىنلهفأنزرماعإقالأطسغأافهاذناسامع

اتاثجارخؤتطمقجمبالأأنغسيكمنجتانونتل

ايويرخغهمتأليبجممهوديعتيالرظكنبماضاييرتايى

ومهمحالماظةصلىالنىمقنرثخ9محآاتلهانزفالحهولاله

سعيمابىبتفتهمإلفهفغيبههفدتلهالمحعليأيقيما

بنرخةاتفىكليمأطةكلمهمكدكأبنيآاطوأالفعحاسفيشيكبال

الفجمخثأوسحفعهتبعخاتثرأأباحدكغااكنهمبتوقترطسدأل

بوصور6مساففقهعليهةرتمكيئاومحمغتناحخلبالةصلى

ماتحفلكصيلخفهسظعندأاببرقبئفحتبفرثلمحسوألمحد6

عتهالئقجميققا

ءثاواليجارمئلوآجمهبالثد3لالذاكتتأتقانيمارسارقيما
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لمداستهاوتنازعسكاينارعهاناصجتسعدبنتانمثمفقد

مخقرافلهتهعهفمأليهراغباجاركسهدأحيضخهال

واضعهمالمحعتدنجحهوفعكمنعتمجمإقديخذالباتظننقم

لعطواعلعكملقدجلتاهجاكليهميسؤاتمنحمرجالمفلول

أكارمحمىقهليساديممئفهلىمانسيتماذاتذكرواكعبافان

هسامالؤوسنجرأالتككاولمأنتمالفاسكهذنابواكسلمحعما

رءالغاقاقي

أيابئلوقتليغهحناللهرضيوقالى

طيقوهوشوتلابئوحعبلمحقيفابر

دشوفاوأفتجابقالحقهفيابئ3سالقبقنمؤعصابركر

مغرتمحربىتواكاسعهكااليكماالخبالهيقهيسر

كلحغمهببيضخنفاخسمقودكمبالع6نوحتى

حفطأمولكلمستحغريىقبيهمديئستبصرلئ5

ءعناللههروتاهـ

العيافوابرقعأسلحكامبئالعوابسو3اروألرهالمئ

بالسالفأمموباردعغبلابعكبالضجبحقيصتنهكارخود

أقآصيمااكرتاااللةوأليثمعطاعاهاما

الخهدفيوآتعتهاللهرضيوقاهـ

انوفهاخوتتملعببىأكابقتوعامرلعباذاتعتجغثع

غوفياآئالماعزيىتئاتوجوعهاحبشهانطجافوقه

وحقونبرالمناياحينهاكارماحنافياذهوىعبوحانرابغ



161

حرهاكعنغيةثابادكامصاللبولتنجبوخهرفالأباصيبت

وسيوفهالثاعنهانبتغىكبيعمرحارخهحارجاوهماخوى

جوساوحغبغثماالمفادكايصمخرلمفيهالهحىوشيواخري

هابقصلى

شنعبىبىاثغيوةوقاهـء

غطثامحورمئلوجأقبءمحبعماكانللوآلينعمبلوانا

لقصيغاصاحبتلقيتاتغحجهالاتولعجىغنااقر

للطمغأراواءاالحشاكاحقلهوامتثصبارفهاحعتء

بمونغحمئمناعبطربغبلبنىعتالثهرضيوكاهـ

يرصافمسارمإلكاصكاعمدقاببحربنبظنتأ

سخمعوالعغأفأنمقكااحهـفوجهعهالمحزيالتاجمحالئتم

وقؤتبعضبنعاليالتامحىاعجواهخطعلىلوافقا

ءلألذوءويوآبعأثيمحنهظةرنجبمأءتاهـب
حذىبهثاضطضصوخوتمقفدموعهاتعينىمابالم

محتلفأفالمهزحلناسو4صاءابفاتوأبهاغوقيباشة

عؤفواقدوجابابتححقىبعنهملبوحراحنتما

تعتحفوملكاماهفغاليوالفغسووتجأخاح

ثصرفومدحشهجمبمابنمكنباأثعوبعهذاوروء

أغوأذيييماواخاإمسلغاهمحاخداجتردحأن

حلغوألغاانهمليكمقالقاقياليتيتعتييلخ

قهأاجزاكنبببدوكعهىابهلدمحووس3اتأوندع
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والعهيدتضطعغعاناجاكلمئمولععبيدأنتم

تلهاصدعوكاوانتماسفهادنحنأتعافون

يفتصفألغعالمرلناجالحومقاومبمشان

الىاوصةدوامحبداالوسكاقدلمجدتأيصجع

ظلفأظلهمبعاثكايبمطحتبءلبتبهالخك

تتمفكاوالعمنيءكاأخغرامهـتاخغونسيوفقققاهم

النلفلىتطهخعلتكاسرملرإئسمئحتألنأحم

وتوالنتدحمىنضكاليستمجماتمحهايمالةومق

اعبدلناتلفءأكااجطههمغهاءكىسعبؤصبدأتا

اسغواأنأآواللئالعصاأكاعبعهمجعهيىالغهيالحاهنين

ثكاتاقيةكا

عهالدالرضيوتاهـ

كنيمرتظلناشرفايعلوأعلىءمحاموتأوالدعووبترئالم

لقمشسامي5كروءلسمشتقمقرارألررشبرسى

شفهنهتنجرآطالعاتهماريكامنهالملولءاوابتاوكفل
تتنرفلالرفمابهمتىابشني4بعدالحبحومامنكابأفه

ترعتلمأمحواكهاذبةمبكلستزبمنجيبلكل

زشأوأبنيأئزنءمأ3كاواوالعاممبنآمحرلققاوحجغنى

ورففثربيواومهلىرمنغهبغأولعطركثوحارث

ثنالفائعارضشاوتكايردطمانجرأألوصادلوإلئك

شقامآمقأليايؤبلوضربءتتهرشاالخاغكايئاغيخطى
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موفقيكلترميهأالرضهكاثاخحتبهثهأتانارسعو

تطرفتغدللووعأتالكعائبوجنطفحبمىءأخناتطرفى

شهتعاتخذامنيطخنمأصعقالالناسسالتلمئلهخكنا

نربىقهغالريغحةىحأخبساحلوياختصرفيبايمحلل

نمنتاوكجضءحراكاسدخزرجيرنهاكاعئبوتغه

ثفهكالعقالسبووغماتعمالأوصعةماؤوا

رفءأبا9خقكريمطعاتويهةيوآمحغاظآلغهنغى

مؤنصليناالمءمقتاطنأووفاوتضيافنارأمناوا

قهببكو3الناسنقألكإماصىدتمواظاسودتتافخ

يوفتمتلهالمبيوهماذاءخاوناحذمناححجرتوك

هعدالكلرجمهوقاهـبر

الوأاالصعهرصقلعلىمحاياامصمالتبحىيمصبن3باما

ترتويحتلقاحيئالفحشلعمصقصنمحهدثخبيب

لرنفألمحورزحناللخئالةوجتئحهبةتثضبهاجزخيبيهإذهم
األففبأالبؤكالئككاحينأالنحأبهمتالمأنهقولوتأمانة

لطرفونأليلداوضثكهتطاغرجتأنلشثييمافقلهبصبم

اإلروالورتليخزالميىأأميفمحىفبقابابا

الخيبدعهوصتأكاأباحثمبهمحثرمتاحماتتنأتال

لمحلغهواشنفسحيزاثمحؤينرمغحصهلالابؤهتأحموال

رفماءداايلماةعتبسيوحا

اطشارقهبالمحوركاوفصرهممأمامعنتموأبغكااأئهـاذا



محفلعوأصدالموتتيولقاككمبىياعتيبرخمهلككا

يالبؤأرفحطعتدميتهناتابرميهللةجميتايسطفة

علصوااحثهىبعهاصيواليءيالالمأصلمأللهخشيتقهال

لعواثاىفىأالموتبعدليعتاؤيألقرمهالحيلرخؤياقيثعدكا

ذتافيةور

واعدوسمعاباللهصلىألنيىوحانثوعدرارغزوةبثاهـو

ءقوبتتغباتلمفاتاهاومهمعليهالالصلىالنجهفوقاأليهاقويشا

لةراجدارعولضبازمحىلهالبالنؤيحالرحماافناكال

واركامشيفاتطوأوقبخحعهنصفجوزميضبكل

وأجملالمطيخغألعفاسمااصولهرجمهتغلعاميمالعرخبعأتر

اثهعاربههلموسماهلمدمرت8افخلتمفؤرمقارخلوااحآ

شبصومنابهاثدوألعتكاوليوسطنماكافبواليةتخونسيوفال

االواركلخفىولكاخوضرابءكونهاحدحالم3االتذروأقبات

المالئمكيصقاوايعهوأنمماؤخوربهماهاجورجالمبابعهي

هتالجالطرنقامىلهالهفقوفيءعابررممئحورأتأفيطتأكة

هاللثرمغلكئحيانابئكاغواتألتاستاتطواتتابنلفنات

كهلووجهةسوادكافزدببعدالمسالهاموءبغتيسنلغوأن

الألوحالىشوتهافأنكءرسالمحنيسغيانابانابلخ

محةائالرضيوقاهـ

عالكبئثزلبغوثبنوالفخقءالسالعفامعشواالسعتكمق

الهتهوابثهالجبآكؤرجمهيماكاقثهعؤكأنافىالغكهالتبىل
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اسلىاثهءعنداثهقاالمهمواوفعالمهممجعهعثوأثثوأاررا

فىهالكبمامحرناكلكاأذايقرطابهثعاخضالجدت

لعركأايوموهة

ليهـبجزحمغطنازصكلنحطمبنيالخاروليئبيمبىكانحار

شرلغاوكانأالوردبىعروةانةويقاربغهضبمتمحبلخاهـمئ

بعضابالجرإءضثم3ناحتىلبضهمبوجحبالطرلىقوافا

حساتفقالمبنوالجارحلبغهارومنحتققلىبينهميحئولم

لولههمهتلعيرووتووى

العركبوآءيالبهضبنىلهالمكوفأأحميافغع

هتكالسوابهطواشهخفجمحببخهوبضيهمنعوا

ثغليتغساوعوإلحعبهاطرناوبنانأ

لخطجياطهبىفىلددحاب

بههورتوستإثالبهىبواارلعوفأبااذاتناكوا

الحركبوآوتبالصعيثهجعمكممفاجتعناكغضضت

قوكثنتعطراثعلافكخغهرطةبسبيماعمفوأق

مشقبكوفحالكيمفعفعمعقسيمابافاعوكابلغاأ

انلكلناكلب3اعلوقكاضمحاربغماكماموأذأ

كولفيالحارثفيتاكهيردعلىمحتضاللهرضيوكالم

لمبالىخلفولمأكاخلغتمحننحمعاتميلخاالمئ

حسات6فقا

احمالخماعثنكاثاباوأتلعبخالكظأيالت
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آلالافمافي

6كلهيردرراخزيوآعنهارضيوقاهـ6

6قصبدتهيالسبعوالوبئائلالعبطه6

كلمفيهايقولمبخهبر

اإلسوكعمقأعلتؤرججزعوأببعرشهعهاشنياخيلإلت

كلوعفانلقركهيكقاهـ

لومحدلمكبهاالغضألمتاتكانوكالزبعوياينرزهبت

دواحياتالمحربخلككاومتوتلتاتلتمدولق

لمالمجبسزالىكاغاجاناصادتهةدناشطفىمنصفها

الرسأشباالتعنعبرباكاعقابحعلىااتولوأذا

فهعلالبعيماكاحبقنافوىاحقاذبالخطيفضعى

فىلمنغربكبنسضم3حدوآمتاجؤكسالحنا

المجلافالتلمةكفانصرفتممحدادهبمممفواسرنا
اكصلأهمأيالتيبرفةكامتمهمثاهحاالكعومقنجيم

وكشولواجمهثهغيراتءسامحسةءتغوتونابنهنييم

وألرجلممنمالترطنا9اونجزعهاذمعبلنعناضاف

خنزرنصؤجبوبلكاابدواتالهمألستمبرجاله

لرسايقوتصعاللةطاخةبدركالنقىوآوصلوناب

يهلالناسمئيالقوكامئألمالحجياننجناطبل

مفااحادببدر2يوأعبوةقريشوترحناب

المحهرالخصبجيحمامتلىجيعمكربنمغناوتر



عمتهمرأسشلتا

2عسيعهويمتتلتاصقم

ررمابلشهريفيفوشي

لمستاعاالبنياانتملخئ

رفيمهـوت

تسئلىلمملدارأرسماسائت

6لمنجاسمالحقوببمضاموجرجفا

عرسثواالريلىتعاتيهاعئ

عمغاراعمتطهثارلقوم

لمضحمناععحابكرلله

عألمضافنجماألمحللغنه

عءئففبدواكبمنغهربوالض

ءيغتيهمفقيرهمالطوتوأ

مةعببقبراحبروجغنةأون

لمتهوكاإيعمماحتىشوتت

لمعليهمايالبمشمقيسقئت

تكنولمنوحيفاكربأفيسقهت

عأحسابحإبهلوحواببهش

لمفههمطويالزماناجمثتاكا

مملوتتغبوراصترىأما

لمننيمبعدبوافيصئغطه

رقألجاحكلوققلنا

بطلىآمقطهالجعثىماب

االسلححلعهنباليد

نمفىالباسذاالباحماأبخى

ي8عغهالثة

محوصبفالبضهحالجوأجمبين

خلألوساشفعهيأرسلى

حد3الىانحامئناخاوالمع

يتقلمصؤهمالعزخوف

أالوالزماتاجملقحاطيو

البزلراطالهالىالجارمثبم

المغحملىبناتلييطبمضربا

المرمكهغرالفكلواثنعو6

طخهايمكرماربئأتجاكليوا

بلهمعوادالمقععبسئلوت3

السلللحييدبادصمغفبرد

المحتخللمقفهمبعرالتدمحى

ذاألولطاحئكشنم

اقعألشمتنيدغداثم

لمجولمحاممغامناجاتخ

لعحلصولىاوقحودومهب
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4حانوتهاالحرجرشوبتولقعه

عسهاستنطغهبعلي3يسع

لمفوددتهاناواقيان

لملعصبوخاطتيألبكلتالحل

ممضرهابهاتقصتبزجحة

ودحهومغهأكؤآبأصبنشح

اعلهاالعنتمهرنمققلدناولقد

لمساتحاجعناسيعهويسود

خطابسهمرظهمالوهـانجا

عبنايبنالملوتزورابوانجه

لملهماعررجمبوختى

ماطلهااوتلبإلدلت

رجمهوتاهـ

لمالمتاررسمءيالبيعماهاجك

عذيولهاالراممداتعليهاوجوت

لمفىاللهاالغوأفىثيارأجمإر6قإ

4لمامعمطغللعءأناكحالعلها

عمفاوخىضتطكاثحهحيارا

لمبءئالثليعالمعاعيميهاا

لمأخضرزاخرماعاتيستوجمخمل

لمرىلباجمكاثذبللميعكه

الغلغحطعمصافبةءصهبا

انهلولولمصنهاخيعلني

قغعللمفهاتهاحفهئنفنلته

لمحفاارخايمجاج

ستجأللببراالقاوصرحص

هطليابجنعمؤتكوب

ونجتلالنالحباتونسمودبوآ

المغهسولىويحبماخللنا

امرمعضكلونغصلقييم

فىنعهانبرلتحمخومقي

يسارلمواذوالطهأكومق

أهعهلهلوآخبومئبزجاجض
ضفال

فىهاهـامحمعناهاممقعهنعم

ماللغيرأنتعمنهايميتق

ينالكمسسألتجوانعليناوعز

بالحاثمنعاماتوتعيعيتؤ

احالرنجالواليما4خ

هثلخعلهكناربعىالعلىناتك

غيرفاضلماو1خأفوحسي

بباطلجصبراختفغاتعه
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باالنامنلتتاكاسشرتثاتءاضاصهبالبتنارلم

القبائبناسيركاقارقلبالسعمونارضالسنابرلمرلبن

اإلواثوبجؤاليكاوامرالعوأبالنطابالخالمسبقناناخعه

غيرخاعنامهاوذحراتلهطاعسودأالناس4جمطسبقناوخر

اثلطلطفرءباعالفىمثهرفمهيعلوالجعارلناجب

ببئاباشثوصبافهاهارحاوسعأبالمعروفمساميم

سرالسالبموكثطاوصاتكاكلعألسهـهتعالوحيخيمومق

رلملل3ااوقمئفياخقارهماذاصملجارتعالوتخيرحيحق

ألمحطوالموفتبانحثولمسادآلوباتنبهتماأظوفينا

حاللحلىولمبالحفاو4لطنادقتوشغياويناوءنصونا

والقغاببالقناحافتهنحقبيلةإتجهايغؤمتيتاو

اثمهاقطإلالعدووطكناءجمماتونافهقربظساوتو3

الدوأبوربالهرحهنطاعنهمءزياكاتحعريوآلحموفيا

تبانناحوالنعنهنيكقكب3ثاهـهرتيغااذاثقيفربوآ

باسحاميالحقيقةخهيبكلنايرلالوشداافغر

خيوفىيلمنتمفهققؤكاوكايغالقسروغلتراححمىالىئرأخمه

ملروااحعماةولى2كمولىفاوتابعواصخابإلرريمممحطوا3ا

الصعواطخائطسكارعداننييتثلصهلعمولأفي

رالءديطيبحيجبأكايوعمحرفهيدونهماليوأجعر

يومابئليسنعيمكاهامحبليلىرحهياللهسجديعهوامحه

محنثلىرضيوقافى
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حويلىبذجملبسالقوفىوبكضعنيخزوآابأبلغىاال

بالجلبلىالغوأرسلحقككاشبالولهثتكوابباحا

لقتبهعوارعىالطهكابعيطهخلووانتبكبتوالحىتعه

المجذروكافواانصاركهالالصامتبىبدبىسطرث1لدوتاهـ

بعاثحوبجراسوبنصارتتلامئادوعهبنرياداليلوبئ

ررحقالمسالوت3نهزيوأاكعفلتاحدبوآسوببىالمحارثفاغتاله

النبلةيستامىاخهالىتبوبهلمحتثموهومسمبابهه

عفقفضرببقتورءيامصيرباألفانلووسغعييهاللظسلى

سمعليهالله

6عتالثالرضيثابتبئحسانفكاهـ

يجممغقؤجمثوكنتمكاأاونوأمقممتياحار

ولمالرضفضافيبغوةلمهققزبادصينبابئلغتاو

أوالقعيوباتعهـممموحلممبصولهارضأنوىوقلتم

وي5ادعربؤلتكاكاتكوتءجبابملعزواصعلى

فهأرفيوكالى

محلمقتاالوفوكهياللهرسولممطااتاللةباذنت

صتقجينبكلاجمبىشصبىبوان

كأهـارريرمئتافئىدأكاومئخلؤتبطمقبالسمهوان

مرسعمل4شقألعغيمادمقتيأرسومريابغليهوفىاىعاجملغهاوان

وبعطهليمآتتجماهعءأسنيخغهاتاالحقألألاخاوان

أبنقةبزفبهنهاللرضطقاهـ
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لغواتخيرحةاطومقاتكاعئعغيعلحسهبواللمحايتك

فللغرالحو3امقكرتىوتصبمجارهاهنبحيالرجألهـزأتحصات

كبوكاعننيمهالكامنيكلخغهتربعبنصالمجرروماقلت

6عغرضيألثهوحالى

الصقمخلصةكالممبهوهغضجااثثباللملرنجممنعفاعلى

لهئاكاحاهغورأجوأموجعيراععتباحتسهيوخمناتىضربناهم

الهدرالخبسفوغىبفيعهمحءحافهاالوسراادصؤ

والجهلىظالخبعرفهعلىرجارهـممؤجومحةوذ

والعقةالمووءمنقرصدبهـورعجمعهبعلبمجمالتابىءرجا

ووأتارأخصلةءكلعسهفففغباجمالألبىوصاهـا

نعنهعيعغالهفهـضيوكا6
صلعوا3ارهـمغوتحبهكرثىبولبهتؤتماهـزاتحصات

اناملياليسوطيهـفهقالركتمكماكعلمأهجولنتنان

ماحبكامرشيعمملدهوببكبالوتلبعهقيلقطجمالغفان

ءلمحاحلاىفىنلهنيهأاللونسرفيماحيمتووسحبف

طاثمغاركوفةبيئكالسخضعااقضالقوىملبان

صاياحسمأتيمكنشعكألعتةالقصهعهغهحسمانانسدفاال

الواحرتماكالرمهدبينغارارأحومهىمقغوتاتتبم

وومحالها

ءعغلةالرضي3وقاء

أنيافىوشأأطصولتقادآلماكاوارشوفىصئنازلمألحم



الخمارالطلىتاوفىافعاتكاغالعتطققغسئأنعف2تلمستوكهو

أتنعافىبجصاهاتنعلتأقمدبهالوماحابسقغبعبسامسنآأ

ئيالماصمنااقعدحريهامتاقبألغيومبتئهعللهيقسماما

اليسغهفىالمباذكاهمآباقوألىجماماذأ

لمكلوكاوذابسماتعلىخلقبمجماغاباشهلقيماعلت

الهافىلدفدنااصولمبعمهنىلسهكابهمطباخاناسايعشيلمافى

المانغهاالصلآبلفاوبهتدىحمسبذوجمهآباقوأالغقرلحزرك

ليبوالمقليغيرفارصمعتءمضاربهضتغهاخيمقكم

فوجعخاليلثغومههإصجىابضثخريسعهءرحالبع

عاحمالمعوفؤالحواكثكلأخمتثعحغيوعتةتعزيهتثم

6عتاللهرضىوخاهـ

النضلماتآاألسالاتيحاالمقيالناسملوحها

هـشمالهامتحتياالمكاالهغيولهسألذياللهواحومتا

معلمالهمضىباسممناووديفىالغجههبنصواالل

هللتخيوفقوميممقحلىاباسوهمقوآخيوحومياولئ

قغابدامعروقهمعكاولبسىمضمئمعروفباثعروفههيريو

جمابدأسوبمكلولهسيهمبالبتنواختبطوالمذاا

لمخغه3وعليغرآالخملحماهـبيماولفوحامألثم

لملبغهوكرامافهناماثوىلييتهبعليافيهموجارهم

فصوقولهممحدلمكاهماووكأورلبالمحتاموظ

سهاخوقسأوسالهموبهمويشبيلمالموااويعاذاحاربوا



كهـ7

كاحجاتالمسالىمينومنا

يرجمعنتلثهروقألم

كالطمارمحغارسهاهرتحأا

دمافيجمع3السؤسى

ناستجحتبهذاعىمماللتها

كاعغارسعماابيمادهـاعنكدع

دىاعصضتفاذاالشبرحمالمال

ءعوتهىرتألقاربها

اححتاذأيارروالالبس

ءهاشممقروةلغهاثأبض

كاارصاححعممالنتههيدبيى

كاالكلربؤمخو3اءا

أنهكدلسضيظالتأ

كاجنبالثغعليكصلى

لفاحرزاحعؤةنانرى

رهحهـآحاكبنومم

ياكممندواسخلىتز

كااذقطرغنيعلىوأب

عنحوألمشأذخوب

ئئاجزحعمؤةارادهم

كااوزلرجبريغعا

رالرسقتجتابمقعهشسنن

عأكلطلبعبحهؤبغ

الهاطلمسبلوببعه

ئمثنجصءلروحاقحاور

االسهالمحمراتعرلم

لنالنياحمزوأبك

الماحألالسنهذىيخءغبوا

لدكلاالخرضذييعترب

لباسغاباللكلبكأللبت

بالباطالحفنهركوتم

صماتلىمىوحتنيضنلتايعا

العاصعمارترةمفو

لناصأللقرانوراواسود

أشدأخمحوورعالهة

نازهـبناموقالعق

ذفىاتوالنيالوييكللم

محبؤأثغالركردمعا

الحكيماالرهبمختبالسمإث

جاهاقلبةعاكلمق

ثلغهألمحلختتتجم

فىاثالغلؤرزبئعم
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ريعحولممحصوحبنيوآيخاتربظبعنهاللهرضيوقالمب

بهةمعادبىسمنزلواعلىحتىوسمعألبةاللةصلىاللهء

لذليرفهصهاجموحلماعضاهاحربظثعدثإلت

جايلربميالباتضجامرانغهوسعدكانأ

الرسولمكبارهمفيغزاهمءالعهدحفضببرحوات

لب2تعقهاحرمقكالمناصغوفحمصنهمأحاط

ظليبهاظلها3اقابطمارخلثفصاراطومنوت

االئحارمئلرجعنهلخهارضيلمو

ابيليغالمغساتاسوته6

المعقلاتنركاويعفىولالاجناابينجا

تعتاابطتلىالبهالغركبالحوبموأخيكلفال

هـاتوكسقهعهكاوكدارهمب3العاكالتتنع

لماوالالهماحديوآوالهالمسخاابا

محتاللهرضىالموت6

حاليحاذاحسعصتماقمصالمزكمالمومةحرفبت

نالمفالهاععحكاببارجمإجوفىغأ2مافىتغبضحف

المعاليشرتفبتنيقعهيهااصوبكلهمووخئالحا

لهالفىيابيضمنيؤلوجهضابمافيناينغئهفال

اثغالهتبتماجعخضيءاسغاتزددأاليامالثى

عنهاللههـضيوتالء

نؤولهاءناصرالههمقتلقيتممبايألرزلفجمتوقاخية



ول

يقولهاأنسثالهاوحيعىوحمهدااليفطفيالغهابو

اصولثاتاحقت4رالغروعتااخهلتوحةاكهالحقوشابابربباقهعنت

سواليرةللعثكاحؤآمعاطلختاءقباطعوببمىقاوي

عاجمائهصلىالندرسهولموكانطابخهئياجعنوبىيرتهوتا

ثحالاتكفمووتكلألىمب6أكلىحارقبىثريبتشس

لناسخعلىاثحطبتحنقىجعغوالناسخالىبؤإلحدنة

لثهبارسولمحعسبكلبحرإوباانأصرسأعتاحربىطاعبعه

عضاللرضيحقاهـ6مم

كليهاءانهرءايخهحبوعؤمتلكحعغوبتبوثععه

ونخبيالعقابىلعهلعالدمئلينعيتحينلولقيماجلعتاو

لىكالوفرعاحوانهالهأبهوصاىدهاأئمقتسحينباشيبض

طواحلىكلهاكاخبالبرلدرلمباربمجعفكاطمابىبعيما

اراذروامحزهامقظاالمحتدجعيعاحرممهااهـزء

وأكلهـباوانموماتءغيرتبنوبحينلاللمحغأ

نمؤدفدىوابذلكاكخثخماجمقأأدثوهاوأخنتا

اسبريؤجلينأصغبشولجفىتنبهدالخبربعاكصميماعيما

6إالماجفص
اميبىوصغواتيثمحهتثيضرضيوثاهـ

حنهلأظنجنزواحتبيغوضاخنيبعيمئدةسباأإلت

عزهادبئنتاتحمتئعكلوأعكةبطنهعاقيشهبةسنبماجمألعقكاألت

اللدصلىاشهييفاةءجالجحيخلفطتبب9محنالنهرضيوقاهـ



18

جبيحىاشتىاتجغيهـلدألهشؤحممالكآلبالدكنطموصألضايمى
ةكترزفى

إلرسورناؤصلوآإيأمموأبباالشاإلغغسزثلخه

ربماببوانفءيرتدكارمبخنحااهـصتةاجة

فىعقيابغؤثاتأممملحااونرواتئاوت

وهـولأاالمصجثولاباأئحااتاصيإيذاولب

ضعاننهصفافىو6

أجمإرفتنعتها9فىيداوقفاازحغيأتا

تسخلىألتدافير331صاسلحباىنرآأكالماش

إصسضتيأولىجمعوابانحملفإيووثععطهننةعالىآللوآقمتالم

5نالاازساواشنباىءلمطابىرحبأصيحنثقإلف

إايوقوترهئيغعاثثورأمتذإالمه9إرولوفطقت

رثكامبيبالاروءكلتبفيجممارفيااجمإلت

ارولأكخوكتبم3ةهوأرادحىوأوأمبحء3لعوأوما

ؤيتويرحض8نندرقطيروذث

وصالافصارمعىأحوبوتهفتء

تلالعئأصعتفيثفىبانجلحصرهميقمقينظتجاش

لمشانكبمإوتبلغواحصيامقفىشرفاتذكؤأأفمعوىخشذص

بططءكفنروجريملبنائاجاركلمبخقوقهـشييمالر6بهمكوآميما

بةومميئاذ3

يغنطاحمورحعئنآالعننناحمتممهأويمعوشظبرلمجهلكلخرب
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يخهخمسيهاأايحىمحاايبرحوالشترقتألطتسعى

بئلعبيصتارضئ2وخا

حماثأباحضفيرآىناقاث

رحثغهبئثبءثبركلىلتيرعنقحضتا1تباعبجيمانجلغ

إتلمزأابنموجح5ءتثعصأعرفبنىأبرتتا

خعمائوامائنأسءالححهأبكميغعولملحميرنهباحااباحئآقي

أنئنلتبيمانجاقى4إتئقيجاث3طضافشهأبببنتم

خزيميئسدليخهتكلغعةالغيماركىالموف

تغإلالصأباصرتنهىخةخخىبفوأمعصبتما

فىإضبتحمحمصرخخمهورهـببتبلكلفي

شيتبرآلغبكلشبيغجصويتشانهحهأذتأتكى

نثعدثببمعصىش3الءمانتنةأؤظخلىش

مجفيهكعكلأفذهـيصجتفي

بمبأطةدأكةصشبمأبرسعضاتع

لمجأجمفلهالالوصويزجمالييفئشدهومعىءجرغ

اسفإئميطهصصأتيابيتمماافىو

نحهحلىنجزأتشزعنهعقذاعظهشعاحسيمبغرث

إألصصدةشاإللهبءؤطؤتعتكلاتفيا

كاتت6شتاحيجميتبينتحبمان

9الهمصضنتبأحهصخيىشيواظءصواإشءثعهـكعه

لىنشءرصىإيإءاشقألميهدكأي3



8لب

لمالوبصادقآعنمعهؤآكالودذاحسعانامىجممانوت

عفهللهرضيوقأهـ
معقليجعهمافطإقهألئبذاعتونوابتثقبغاات

تكزلمهـلوصصقمابكمعلىأملهمعنعهاقانوأغضو

ومرحءحقاتفاحمعبيكممالبوانهسابادلخوامكدا

لىبمأتلكلقصعهاانثقمعمبم3واواقصعهسنهاأوقو

صعورآقسحغهأصلكممحنبمحمدلتوغهواأنفافحم

موتهـالخيوبتطيمتكاو33لالمقإجندكم5ط

ءفأكةوفمي5فىغ

تغعدععميخومااكاحمههبكلفحعثنآخيرالل

فىيفقلممحامفمآكا2ثتافوكهملمحاآلجمهأمئفياظوبني
لميتجولواواتاابرتابخهمفوقاحأكأاصواعمان

فىلمتفابوفىبانذدتوامىإتيصفىصحمااذاحوآ

خهبرلمحوطحنهالرصفىخما

وكأجملرعزأمقتككاسصبايوتقاقمابسكى

الذأهالئيماصافإمومعحاعمفماسقبيمالوتوهز

فيرجمبالصؤتالموتقالماهتسمحبهوالمودتامحق

تبممةجمايهجنووقأل

لمنوذ3وخسعبشبئؤقيسلمثنمئسف

شسباأعليففأءخلمحباخميمأبهههبوممتألبع3

لمحيصلؤتانوطتمامبهىمنوطثأهحينو



8ع

المرجباننتعاشكجبنتمحسابكلوآامقتجمفنا

حطليرحيتهجغالمجمالكيهاشيممئقلوحتت

ءلمجمقأقي

بوالبىلئأآهمثعابىالمحازريغمحفاللهرضيوحاهـ

ستتنثدمهصحسقبعرثميروعذجمتخزوحودتابىاللهعهيما

محهتحلىافرضيباجغاحما

آبباردبساالضجييتسقيمخريحالمفامبفوادممهنبفت

3مطألالدببم3لعهأوعاتتخمحابءبهاخالطكالمسك

3قساثغبووشيحءبليا8امتنضطبومالمحقنغبئ

آرخاكصولتذأخعقخالءانةأجمحصىءنجغيت

آحواوحسىحرعبإلئآخرفىفواشهاخياتدقمسلوق

3حالبهاأتوزعنيكاوالباوهـاكعوذاالنيكارأما

عقاميلنحرجىحمغاتعيبكاحمتىحوهاحةواتونساعااقحتا

ميلووحهاللىرتنهعصبتأىسغاعتدعمتلعاذثيا

3ت13حاكثمئتقاربىابهرىبكطهجحوةخفيبحرت

3صؤتحصمئدعحطومالمؤنححعميباتز

آننعابرالمحابئمجاكاحنعحيفمففقيحةفسكتكان

بامطموبزسىدنجادونهميتهإلهـأتكأاتك

آحاركظتمخابصوحاتالغهلرحافهافيكؤعءاجر

آجاجمحصعهلذصوفىمرسعبف3لمجيالعفاجيمرت

3قابشعرأحبتهكاوثوىنابهمارمدشحيناثبضمالت



ير

حوحىجزورأئطهوبنوأب

كا8سأهـينغالواللضمطهة

ممكىجبتاةشلثرأوئأادل

3كادوزغنندمالىنتمق

ءكهليسخيعهكتوجم

كارااثاتتطبهب1لذروابائ

كافييلمافخىاتاحوبييماجمه

كانتعابإلحطهقت3اذابف

هجوالققادببنهليسوا

كانوخاصعاشهنكنجئاتت

سغاحومثاتالمحاقدع

كاأصزخهماجدصاجفثملبمق

ءسنحصرعاأحمضر

أعيموقاهـ

كاطالبإالجغهبعالهـلتس

ماهـتاتدأهـالمحىردههخى

عضأحغبصدتبقيملمجيكعأمحنظبئعاس

برترالغوادرلغممئشاكاد

جمتوتأصيداءحوإذوا

ئما611ىبالصجابكلذالتا

كاحاشدتاحمكاإفتخاال

آمصاؤجمدقصرأالله

بضؤآابركيسبتهنبحرب

يصوأنمودجماعامهافىج

آنببخهاهذاصغوافه

مءفىاغششاتؤوئاكأحة

آحاصللىتسرتهـث11ببش

3احهمقجمبمالرانقعضفسب

ءيماشظتشألغ

أآهـ
آاقمغبرختفحيماوأهـ

آاثإلققالمواحفاذالمع

آحرامخبوجيمانمولدهق

آصاكاتكةأءبغاخلت

آأألبرمقانيلجنرءظ
ض

اكاليارخاةخهانهتداخندفح

جمااتدحمقثسهخخناوهل

فقهغزرأمحلهلىتح

افقتفؤشكزخآلياى

نامنأراظوأدبأفحبهه

ولعااالوحشبتلاتتشامفى

جماءتتجررحاتشالسافىفافىمئ



خالفاثش1كأكت

3ثهـ5فلععهمادباحىهـ

مغتفأنيتودإتظمحاتال

زخحضغميمايرندحءدا
محهإتتاسلمصب3شتا

بزثتراءأشنحباتاضفحىناخه

اهافيآحلىتتألتخإلتحاأفافى

نوكأمئأالتحيطهوأخقفتا

غحهءقمهابمكللجاعيمايسا

بيابالستابخنبا

يرشغهأترساكصورمالونال

تجخهرإفدكأبوعلت

تزورحثىالمحرهءنظبئ

اصلتءشبصاافيبمصءأتات

رتعاب3تشوراحطمبتخال

خاف3ساخاستالؤحتادغنر

اشورخا3قعمحافسلقأ

يريمستؤصاخئطمعى

فيازضفاجعتارفينتئي

صاعلمحزصهحمشلحنتأبغحذأأ

حرسوأبيخحننيبنأألر

ناول

نال

س

أنجماضيفإقضتعفآتأكل

إصاحكرختأءامؤاجاجمط

ادتتؤحكاباكه5هـتال

تترماليدشكغصاألباب

إرفماسقيئالخىاطإجماعا

تماتشياطودأبوصحوأش

9فماخقشواعماصيمدبوا

جاصكىقوحتىباقالقب

ت3هـإبعتوبهرأقعيمامحت

مامعاليمصكامىااثسصاذكه3ل

كىماحضإتهـكتتفيننحأذأس

حماوعاىشتالطعضاتيهوأم

ااعرمووتاصئراسي

اصبمختعبقولبهاانأتج

لححميماإدخلصرإثبكت

طعغحجموأمز4صرتب

طحوصوتصزةهـشصىإرجغت

طتاهـحوكننأخقوئتوخعت

ماحوإنععكحشءشالمااءكوا

51خغيماتنجوشادتعاتحةن3

بضأاللمرتأتهـآ3ؤا
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كااتجهاتانقلهالمالمنسودذا

كاطارظءافوأجاألضيوانالتوجمإ

الصاكأطيلبشأنودالمهسنا

مهافيذيسهعدمئتوىيئو

بالضحىعنألغرباالتفيلناأ

كانااننطفانلوقاقكلتااجمه

كاودشعتأالملويهعنعهاباجاهنا

بهنتجزيهامعيماحعهفكل

يروقاهـ

كادساليفأتقوميولذك

ورأليسسارهماثكضآعطا

الشابهممرفىصمايوسس

كابمهصابارضكلانواملوو

3نهلحرالالنلعىكلاصلى

كاوانننياعهاادفانبوابع

بلايضسإوابقدبيثرب

شايىاعلتقيتواغمحح

لقطفعحميرااتخقهوأمقوفجا

مياتقالألصثمفسمارو

كاباجنابهماورمعلجبا

5ءصنجهأأفاممفيا

معدماكاتواثانينامووبت

عحامىىاماالحممق

طماالوشجعمؤنونقلب

وبحمااخنتنأواوناأبأبو

دحماةتمئبغطونراسبافنا

شاالنجمأبالعوقادلمنا

الزماتلسنعزحتىأجغاتكلومل

انعابالنعدابإلوسىفبوسى

عةالل

الميومالقيف1ذاآوأ

مالسفالمهسئخيهايوذي

ءلاحماجارهمجمحون

غنهتمباصرغصبايياكعى

القسمحيمايوماالدمئ

لاابقابكودوبعض

الغعمفهيدجىوناح

مسوتوالهاليئلد

مكيرعلىرخيوصينم

مقجاتلىولعلى

االدآتخاتحللوهاهوت

نرآالليالسووحدواونت
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دعمكعهمخلغهـهقلزحفو3عأطهوغيوصعجعقاراعهم

جمماسداليهموطوقالمأقزعوأوحدخطاؤاتتتلرال

الساملطوفىالتستحبنتلمالصبابسهلبحلعلى

الزلممنالغصوصمينلمادمطارالغوايتهحوحل

لبهموضربألكلالاعأتعاودوأخعهقوأرسعلمها

آقعهحعوكينحليم3لملمحسووغضبعأباحالهوث

تققسمقعسرأوأموألهمءلمهسارااتهمفابفابسا

نر3ابهالمهاملوخعهمبعحهورتهامساحفهم

الفمبعدغابالنورواالملهكانارسوثىأتفاال

الحمآاهـضاتانامغعللمفعصولماليتر

اليناوفينالهكهـصولمأعهتتوقلنا

قيماثجانورسلتكلملبعبطهاأففتشه

غقمتابراجهاءنعأللمبهاحتتأخغبتففاد

ممالناناحقوبننغيكلجفظوالدتناطظ

ختنهفموالءكهادنعيابوبهعغهاذتكوالحئ

نجتعاتئظقوتاليهلمباشياعهمواةقطارألف

ممبغالعقلحهنجادوفنهباسبافففقشا

خذنموسبابألثهركبتلممبعلةصقيب

يتغولمعتهابتبلم3لمالعظاصممايصادتاذا

أضموعدتلهالطكلجعا7لموشااكرفقناماقغللث

أفقصممااذأكوناوخلف7لمنسصحغاهموترااحة
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مالققضرخاساتعليلمناأالاناساصئاتا

عنكلالرضياوف6

وآتغوراياذاخياولمآلىءبالكهثعاالتوآمنح

محقوداحفثوسقم7مفحلبكاحماورببصص

سئوآآوالنااالبط2أهئلمصئلياطرءبرققلرحوآياهـ

نظسرحولولوهىهافىصدحلوعزضالعطوواكها

طوآالبتهارهلباإلفعهلىكلألأوهمئالحويدلتلو

دوآيلعسالثباهـتفيوولءالكثاهـممشيمتفقهاخسإم

وآصيئلغهلئ9مئتلحلماحغوجاريططهبالمفان

لحصرماملبالقعشنهيو3عالفاث3السعواثاب

ممكلبرالتتهان3يرولسلىابىبانعهاسحقروانا

طموآرحهاوتافلهمفملانالأفدوواب

3مومقيهاجتيءحمغعمالميعأبمنهمالهديىتررهلى

عمحليابلمحادفبهـأر3سنهمنمالاثلصمهجبماوسطت

فعيمعلبجهرفلى7عأملساكدآاصادب

بعنطيثرخيبالحيمآلحاكالمتيسعبالمحؤنالبإصأباا

وآمددحقثخاعلمرخإفىباهـوفتللرافعالنا

ممبثصيمبنيمئاسر7حضهـتماذمنهماباساولم

نررآالقعافمئرعاءبلمارتعأوطءاظواضيتسعه

ومتملهموآقاركاتموأاببلىلحىيولوع

لمربماانكيهوأبانلمنطاحةاتوعاتكبدآ



09

طوآهماخترخمووالقهىيخاشزيوشحيحفماعرا

3المحلومتهابخنهايقيهبل3احواتمناتألصداوقويت

لخاتوأغأجماأندعتهمالعواتفحعلتطفلم

محنالمحةصيوتاهـ

صاهاورشمينىالمحيمظكى3ائقاأصوتحساهاجما

تهاميوأدالوووقؤادآتحاآعقطروائها

لوهاارفعفاكلمئكاألمحبكماحاولوالوامتاحوكاقعه

13المففيوتوىهبئغطيغيكلساقعنيأجهي

بؤبععغىلواماقيهـمفهجعةبم
آالبخاضعيفلخطيمقلربءطوفغؤألفاترأءلحوج

لغا3ظالتجمغاخصيورارددهاثغعبحات

آباءمتقتهىرأبمنممئورةببهدلهالمجهت

آفعاأعافرطكاموحليهانتهطهنعدصأنوطعتقها

آاالوببؤتفيشختيئمءممؤوجنشوبهاصوح

3هياهاتدباوسطب3ىعاانجعمفىلمجسمبقعب

آالنهالكلبرإتردساحيبهـوألىالضجعاةاكاصا

3ظاتوممبهاكتوأكرباحتهءتخعهرصهاجمعسانهخمئ

آالمحؤنتيطهفوىتلتلتكالرنهوكةأحمرابهعىي

ئاإاعغطخالشاألتيثنهكاشممسةجمنعوالمالءءأ

آعقاصؤحذأتيحلخهحعالىواذمرهاذدع

3امزجمافضولمحفوفاخكاتوىزفاقةجمهالمغتدفق
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3االتوسرلاككااذالغعتغهلنينةخسبها

آععابااهلهاتوميءنتعهبااقبلتيتوالجارأدتومي

آالخصايوآخصموالالمولىنسمالمجارواللمألخغه

آالؤحابوآباللزروبغجمعووفجمحهكالغهصها

دهارفاايوآتنئثثهرضيموكاهـ

العظعمواحتالمالملوبهكاوجاتوالنداالسوددالعودلمجداأمل

راغممعهمئاإضنغمااعلىأممكفدلنانصرناوعاويفا

عاصماالوسطالجورتجمبمابيةماؤوذاصلحربجمي

وظالمباغمقباسبافنارحالفاؤطحلمانصرنأ

ءكغانمبفينهساوطبنالهوبغاتفادونةبطهتاجعلنا

ألصوارآبالمرهفاتدبغكلوأتقابحتيالناسفربفاوخغ

هاشمءالمالحيومقنانجىكاولعهاعظعاهكريولدنامقوخئ

ار3الموأبخناءكاونصرالنحهافيوالسبفرالىثأثهقطكلنا

اصرالمحفىضئهوباكيعودمعمحوتوواأتالدالمبني

ظبرروخسادآطجممئهاخولمواتنمتحصقهبلتم

ثكاسمفياتقسوأتواموالكماءدماللكمقىجعتمكنتمفات

االصكالجمنرياحؤكاودتلبسواوااواسالنجملوالثدخمال

ألصالدآلقناواثثوباكتبصمءءفساوطعقناماكغاوأال

المواسمردافتناعنداحقضا5والعالالمجالمقنلتمماوافنح

بطراهبكىحينلزبعرحهابغايبعتضأللةرضىااوتء

آبجاغووبهانجعآبعرتتباتممحيفايهيحتابك
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قعامرآيممحوففهالعابعوافيلءأبكشااكوا

أاقعماجدصعالححدمتكأدماجعمامنارتوذ

3االقسايوليبرمىععماوااثعحعرآبماخاالنأعني

3غبرحهاتمدحأحانألةموايعهمقهفالهله

ءعنالرضيوحاهـ

مسممستمأئأشتهضمطتتملمحهساتبباعبتكبالمما

لظماليللمىضخساألقبتفقطهلعغتماوباتيدلمهعهاأحسبلم

ميموا3يفابالالجالكااهوالدهااثعوموقرعءاألنخمرع
مممقأماكاصالغريعةكايابغلغبعلىخلىولمحلغتلخ

عنهانلرصيوقور

قعافابماجغةكابقكىنلعنتبرتالتاأذااال

أغرمفرمنيأبوااطال4كةضرقبربعيهإخمر8قومب

ضومبالسمادةلىالغجهب3عثلسادمناسإلماتذا

وموييركادخيوكاأخزتقةالوكهوجمتنحمالجبيلىأجمبع

كسوىقتلهغساتمقهـججروتاهـ

ظحعهماامئالصتغووونهوببوصىعصرءتناولني

الخهمقلهروهابباببصأثهرففأ3فخعني

3رعرحيمنىكلاكاصياهمحغصوقعهالحاثيشميالتتف

حفتمقالهـبيووتواهلهوردحضازرمقوات

تقحمولمفتغلمتمنعمءباسلياللحوبرةلعبنوخلت

ميتهعلمالملككأودتازبطفيااإهمقعهيارملويها



9س

مو3كلانهازعلتباكابيرملقفبلحوثثلمكر

تصوآاخصلتاظوكانشاوىوجملسرخميعىبنياتكللدى

واسمفغاعقاتالمومئيسهقطهعىلوحمماتالىحب

تهاللرضيوقاهـ

آهاثمدماعكاوبغاأحرمتابتصرنيياللة

آواالخعمابالضربناكاواعقابهونبيامحزبنا

آالهافزختهحماالجفيتطهوسيوفتحتوت

آاالح3اآأبغؤئضايياتتنجرجيوليتتابها

أههاحالليهملهرصقسماحارفبهاالبتلوأعلينا

سؤملىحوآحاللهمسخألاوفىأفنحو

آإزلزمامكاينطاصهاشكلهاالبرقيالخهارمىخى

آياثحوأفىالفهامفوتمشراتحلىاضالحا

هفوأيئرؤثكاقضتوامموربعؤميمقومحههوالمبوعو

آنىالوالمعتمهءوأكاحتتبوصالبأباساث

آوأسرتاثبىابوآسروأفعسدممحنأالفبامبهةسالموأ

ثعقامبالمعروجمودمفعههـدنامىلنمنعانا

اةصممدالة3اسنقممءاسعوقهالحهسقيتردعا

حؤآتجالكلرتىؤحلوتعسهوفهاصرماحنازارما

آبنظطخيلنامىومهمنظيمعالالحزنهاأالرضفاتوحتى

آداأالةعلىرالإلجمبنحتقديميمفىثهبهمرتفلهت

جمااللىتكلرف
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ءفالماخولداسممىافؤجوتؤعناللةرضيناهـب
ء6فقاهـ

اخرأحهموواتجانبضطوخالقصىأظو3أتاصالم

واخعبفقالى

حمانأسمافيؤفخيؤكاسعكلخوإجمىآأبر31اتاآمخال

ابفساحساتوتاهـيم

واكهـمبهمىخيروالنتيخممومئيلحرالماى

المبيبهاضرمىتوالنهلهذوحلهمفوحنوبهاوب

يممىاووجاماالغرانرعيوبئعنضهأرضوقاهـ

رباعابههااولمذمتلخيببجعالصائاورمبور

عاثايالقو3تصبياكاوليتحان8لمدختخبيياتامه

المحاهـماباتيهايراناقع3ثالاالغروجاخعىىجموبزءصثما

لمهاذماالرجبحلفافهبانتمدررمخجرتمأنهكاالاجوتم

لمعيرةاولهدبىاويوتال

3االررفعببحثحيمخعئبة3العبك

كرو3حعحبذيبسائدصءحسوداحباصوبطى

أمثعهيماالسمديسموينسىطمشوكللمغبوءوتتمع

عهتعلىايرفهـتز

ععمهاأخغالهمخصقعببئالقلكاعبتثرىذحركبأابغباهى

كادءالصاثأديعممكان13جالذاثباسىبتسصتىللوشبدح

زوحاشالنبمرىالغهبنادابهتسرالآاحباشظوأذ
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يوهؤلمكاحيؤببالكحوزالالعسؤانقينبقهقفالمحف

الرقعللبؤآوحسهئالفعالموبكافهوقثمكوفتالطهلممصانعكمتع

بعرابوأبئيوتساهـ

آبالحعههاشهوةأعئكااذودإيوالخابةعلتثعه

آوالخصاالفغابىبوآألىمحإلاهمهمءابقهتوقعه

آحاالمءمررامشابعلبء3وريهاقالترفالررغليت

آتساافهعززهرةجزوكيدمقالدوأثألىخلست

آراألنحزوآفوعكاوالبكلوءابنامئعالغموالت

بشإحذآقعىحوبعتكاعقثهيقبنيجاىناقصوعى

عفهأرفيم9تاهـ

حرايناسبثمكمئكاكلعمهيفيبءادعاانافى

3لجاولمههلمجلءكالحابفهقصيمءوأدعاظنك

آلسناالمقدآرالرأسمكاقصيبنيفاتتتفال

3الحعرأانسبافهمقدماال5زرماالسورأتالصهتملو

3لهانظاليسوهيجمحقربتنامنازلهااعطوهم

آللفاالهإتحبهلككاغانمنهملستفالتربغوآ

آحالخؤألتطالىاتقاعدصنتححوتطايبأكعدارزا

3الىافتنافنسبكاالىتنسبوهاألةامحمتسام

المغيوةبيويوت

عالمبقويمتلوواخكقدكرلشاسالت

الرآعملقويتنـوهوذبوايحغهولمخربتنلفقالت
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جاثمحيد3كلطهبولموأصصاذاقيوياعبهد

دكمحمعيبفىففابةاماعمهتفسامل

وارجمهامئنغكفاحقنيها3أأالهاصاطج

هـذحوهإوأمئكاخقلبكبرتثعارلحمجعرة

عنانلةرضيرتاهـ

مجداللهاصيمعىجؤابنكهفتءالعاجماذرىغحوبتفالت

افالصهمياتصيمقكااحسابثمنهربامورأهلهانخووو

وجماسغألخميرباللواوورتهاصأتتصيمئبتدوة

مقاديماليجافيمعانيفمفالماليعهنالخممفىكرينئغوهرمقبمق

3صعبيتومبهافيثمبهوذذماتوحوسو

معلو3منصوبالغو3حومئنسبذأكنتةانصبنىاومئ

3صوبئسمئالمهتيةمنعهمحمتأنخزمقأمنعتمهال

آلجخماأعفالرضيوكاهـ

آاحغهنطقتامىثمهفبأاليدماأصبلهواكب

غلرأامشاتكلختجدكأتنادواحتوضاتهمماارز

طعحاببىوابوتاهـ

ابآالببعدمىالقاتحرينممىطعتراتلمأ

الظالمجىلنننورببسوفتدهرأءبالبلقاابووكات

آالنههئاهالبامقوعتانسعهابغجلبالاليلوجهوا

آوإثعانىمزآبهينغرببعفحعتتالذيهواللجل

هاشمصمغييواالمكلببمنحرمهؤخافى
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آاللشامحازيهامئقنعىكاتركأطباتعقباساذاذصرلتا

آاالمسقمالدععونحترمهمفهاقانقيكبالعنهيغيابو

آاللهمصايبيئسؤمحاوأذوهـالمداتباافأث

عنهاللرضيوقالمبر

رأنماحنتوانادسإلحلوأبماأحعتهباتباغبابا

لكواغاينلاوحيداعاوعتجذلتبتعهكذقالختوأت

المظامنكتمنهماحهوونجرهاشمارومفيحونترله

هاضماعنكعقلىالحغامفثموماوءورثتهأبوبهاناهـىوآل
اظوآحاتاعئبنجإىكاهغوكرتطعليولمحكرماتاشمتم

وعفئرخيأاهـوء

هبلهانيرسيشاكمتصبخانخؤبهـااذأ

وانسةالجبيلذيكبطنمقخممعضلحمءشالثابه

للقرماللاللغنياخذوهبذنا

الحارخايغسغياتي9رخاله

مااقألرالمسالسيقطفىطكوثمئائالأتءل

آالمميأالموجالكلألأتغهتردشاىتكهنفانك

آإءباثررئيمانيطظهنجممحنوطوأنت

هشنابآكاالإئاتومدالممتوآتبةدمحوقال

رإتسمفإلاباابىإفىوف

ااضدوسبحبطهالناجمأمنيكاكللىنأفبلحوفتماجاارأب

ةكاشضنينماألحمسوكهبشتم3منماحظحانامرتمص
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واجيابردانعيوسثلث3حعساماجعهلقطعكلماتتجيماتت

فادماصجمتكاأسبتأكرصجماتماتىسؤئنغسكتقت

ثعادهتتتحينأاغاللسسمظسمألقتلتقطنخه

أكاءوتقعثهأسءوتنزابرعكالالحلبتخوكامتل

ائغوت3تاكب

تحفطهرضحمغاتبئصخاتيرفيعنىانئكيقتائه

ناماهـصتثةمامالفلياتلهمنماصوفايعموتمغ

بدانافىانببفشاكماكاخرتحصختالماذجمأحثضتهيممهعص

فتتوأبمتعليمنعاألتصعووياشضشخوإمتعنعويلهت

اعتأتتاراتدااحدسنميارنجرثوخنيحاتحمثلغه

اخرانتؤت3وباميووباقيزاقوآأكهضثءيامحدرنحبت

حسماشايتاوطعحاتحيحأعدواتةت4كابوانملمقيفي

ناإاوو8اخاصبرفييطغمععهكاحةولثهومامبمملئربهافطهس

حافأمئتتيصرابصاتئتىمتاخقحصبقنيصعيوصهص

اشأيشحةغفبحمافئخلبغىبهعيكهيوكوومه اط

صعنخكلاصميعغانلىءصتيوتجأتلهع13نجياا

قانكظبهكيلىجمثتبالتسمىهاحمعنحهطوحا

وانثؤنأتحمات9اشدىرمحفاضنهاناعثعطهإالدمحبئارلطتفي

شنشثمأفبقأآطقؤرتألفبهمكتقوساخاتء

بتمحيمشتنقوأزوثاجماأزوتأتئكأتجالمذشبلى

اتتىنخثهجماحاأسعبالءتحزبارياغتحرتهتفى
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لالخطلىوتروىايضاهـوقا

لبهائأتسساللوتعىمستحعينمهايضومستمت

خؤنىفىصمشعشعوصمظداقرجمعتبهالهحلغت

إفيسفكاولوانجإجميبتعفهاعرضننهواثطجى

والهنات5خاد3جبركاوذبتازدئاهـسقطوكتينفطافت

تالعزآخغهنانيراكاثالثاتااصطحقىاخيصرفف

الغإعاتبنةانوأانبسخفييماالحوتههفالت

ودمهاتاعهمبالببعاءهوااالولىثبابوأح

محةللهياروتاهـ

فياففمغلوبوهووريقهناسكرهئلواسابحلىوممسع

متالملرشاوأألاالمحياةانلىخلتالعيشترراخىالما

صانحاتمحبتعملباكايامحمأنالخنتموبهءماشليامقناثموب

عغفلهاركحبموتاث6

غساتءلمافسهمتناوالسعهظمعضبةوالحقافلةصاكفتان

أركاتالطودكجيالملهمنتيهـرمومجمطهثمنيف9اشم

لثؤعفكلجمياهـوةب

وناكاتبكمسودمالمكاواالثحعرابأشوتان

اظهواوبطوناقلكمقكلبتوقعهيباخعأثعصايما

همهناالحديمتطفجاناحيثرقاشمقغثيحنأن

جمتتوتكاوبعثتاجتاتناااللهويوءنواصينقصبناوأ

لوناوساياوكخواجوعهمءاديىتجتوناجقاشهها
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االميتصحغحغخخرحاءيسونغعصدتعوامس

اخوتكبانفغستتالبااثعقبمااذانححدسو

جمرعأالبمبنجطألقييهعحعفهاللرضيالموو

تفالحتليوموكاعالبببهعاتتارأرحننههلمىأ

يلعهوفاثعصوراءفمعممحاإلجبماونبالسمقفالقوبات

جاثكنابالصغوفعنافاودفيجاسمفقكا

أثرحاتعليهوحلوهـءسانببعالتدفىرالحلدتلك

الجوالنأجماتكايوآحلرأوتدعبلتهممهمتجمله

لمرجطتاحطظحعوداصئيفظهاسألفاأنغتععدنازر

اتحفاسداجماعلهلولطنجزنقطأإالجاجمتفكأ

الشنربانوالفغثأحفظمغوابالمغاحوئىبلم

االزساتتعاتبصوحتهـلعلىجغنكل3عمقسصذاك

إنيوممجلسهىاثعاجذجممحنعهطمححتاعنايرألبراحثه

العفترضيوقا

ميزامويالثعبسكااذأبانتعمويترب

نهاثعطونوأأفكااتابىأتتعاأولضهـ

جيؤنهاأالوسخاختذأابماتتعالميغرب3

لمياهزذاليمااعغدتااانهئمتوبنرب

نيوانثاخبتهزالقناببضنأبشسااتإخامتى

ععصبانئهاآالهامئولهزفى3رنمماعلىكأيااوتعط

هاجحجم19بكصا
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يالكطهبجوعننلهرضيصقاهـ

دأرلمحبانعنسألاللجيعىفاتلهمؤحالرئارالغأت

عرنمةسوالةاجالكايرهمالجاركلهمباتؤصواقوآ

شاتوذافبهبشرفأأدتوسطيموالخصيقتأثعيسلوينكت

القيمصلتهأندبنقيمموأباييكبوحافى

تببناماالكىأذا3رشوالقبممكأباأبلاال

تتئعتابقبمقكاومحتد3تفىمحقلاثيوآأنجشتقسيه

عوتالدارسشعلهكاخاللمتؤركملمانامىتخل

ىالقكافقكاتكاويهوبؤأهحاالعزيزاتدمهأئيري

اأمحافهامىكاويسقعافيهاءرأنعالناهطهتماتيب

وتاآارالبطاثى3اكابمغاتعالىحينالقواضببغينيلى
الضفجماالخبنخنابغغسمكلوأولاأدبطاهـبانغسنجرد

أوالفنجبباذألىكامحىتينوتوبحككقال

جمماتزلسرأعلىألمعوالتمهاتمجمتتالم

تنبعنالهمإهكاونغسبهبفبوشينعتأنمتنهنين

ينرأكبلقةاأنالتها3لفبأعفاوأحدأتتلقم

اويضاأاصناكالوأحقلبملغاألهوذجم

بئ9حغساذانرفاح3زرهبهاكنتحيهازثهمخال

يفئالافيحسهلخاباكاسالصآانجارفىهقبحميطيغما

ناجمتلدونباعارجالأبنسهانهاناأ

قلىحفحعاماشكامعاخموا4صالالوقاييتغةنرفولور
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وتماللونغوس3صإدةصنكملنتوياحمرمقكموقع

لمصحمهبافلعرضيوصرنااتعاكاحمانءحما

أوابجئافطقطكاومذاحينشهطيلتوقءاأننواحعرمت

ءومورببعالحاحمافييأصوثلوكاله

ءكبثبئلمحابئأعبأبىء

نصتالموحرشاتأمحيدفبلثئمحوضتاكابايارا

ايفمعبدمتماخنىءصيكماصهحيمأاتاحسبقعهكخت

لسانجاللويهرممامحنحمابالعلىهفقوصوا

وعوأنحيخزميئابئيوسصهبرصجتبتذف

ائحدتانمحلىيلىالكالوشمعبرقابجمهلثهىتوشخكوذت

اذوطاتخببفألبقاختوحمىهااقوذفاىالحاابفي

نبريخاتشتعايهحبتسحمم3صحةاإتاعالطينيرائخاابى

كعبنهتالحوثيتجوبيعناظءضيوعالمء

قفاثبىورهضظختكامحشتايبلغال

فألماثعإلتلبوترحيبزؤهـمغخبلوأبئغ

اتألالأالتقوآخفألسانجهكأماحمخؤشميام

يبيطاخماسثلماظلمولمىتيوهجتوبهـمحلىصمتغاقال

ءلهاكأصيء

ممءكممهبرةجميبثصةاخرغميتوء

ح3زنخوهبثلظاب

انجغفيخءفىنجاخوسرلمألىمتصعقبنعههققبم
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حاقيوالغتألالهانالنارموعطهضاحيالموتحبفأوردكوها

طواغههاممغرغرتالنمؤكاايمنسبدولجععتماحابيههحانقم

بهااردينومىاثعلبكااهثعيتأذاللهنجملاعقبوتلهـ

امؤلبهصحناوجلناصيةكئبالاسيرخكهامقحم

وهمييلهغهوقالم

ياتبهاحيئيلخبرهغهنكابيمانسانااللوآلوخلت

ويهـالعاناتأذرعاحاللوكههنهمءبينرقااللوآمقترى

داععهكارضالىفييهغيصجعحتىمهتهمماتماالقيوراذيبكي

أريكاالبلالفهارويلقيكاشدتغاجئهاانخؤىالقهاززمثل

مقصوربقاهوازيهجوعنهاللهرضيوكمالم

فيهابهااألجيهاهالسقاانواسغاالامحالهاهوافىنابلغ

وافبثابابجمؤتكاوأغثرالناساوماءحيااآاالتببل

باديهاأالمحرابكاوشرباديجمضرالرمصارحاضرهاوشومق

نحازيهاتبلىالاثعرابفدفنوااماهمعظاصهمبلىت

موأسبهاحلتالخغارخاتنة5خباطهفهممنأسنانهمت

هـفأفىآ3كمافه

دهءخةتعلىاللالرضيوتاهـ

اجمآلماكاتاةخالفمئحبافيناذعنياللوآالخهرغضيللث

باخيالعليدفبهاركهطانحاوشجخهباالموضوعاييرينيكة

لخيراعدالءقىأمهيالغهكنلثخلبقبهمقوكمئالكمتفات

واثعهقالانلونينذاكاوابغضالخألسنةأركهايتعليالم
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لمالشرمؤمحغنغيمانحوكتذا

حويقكهالهمماأذأوأفي

لماخطاؤلوحلتهـمالل

ببمغادرتمهيمحغانبعهتااك

لمهاتغمالعلىحوتلركتفات

لمصوجغحدبلوخغمروع

كللمحنسودتماوافاثعوآ

لمبتودجهقجالمحاهـعاماتوال

بااشيبمناحنسود

لملعالاوابتىاهاللاجناانتدمحهمااذ

4بابهانتمقناشبابالتقلس

لمصااةامداالشغفعالىنطبح

عوشعالكلحزمنجرنمرأرل

ععاجعلتاتتاكدأيهعو

لعرآأءنمدلمقرىالغخخن

لمءعافاستقؤتبجقاالعوبنى

لممعشرأالتاحمامئتللغوانك

4لماتيفماأذأتلوأحثومئ

لميبتنيلنقهإةاامجووامميب

ممهـندبقهماذأمودمرتاحاو

لمجوباليطاقهاخطيباومحع

ومقيالءاخؤلدلياقلست

عيهاللعيشمأتومرتالمزعاما

معدكالسيهوعئتعثهلملسبؤع

ذبالثبالزبامثالملماتو

اعبالحيؤومهاحرفءكاأل

الأحأثعلبروعةلهامغصةار

زمالالعندالمحأاود

جبصامغغلرلمحربفطووناوال

كلسالبالجاللىأكرتؤ

تطودمقءوالغإذأطولم

سوأناطحو3مقىنحهتممنو

محضالمؤةأاةاالمروالتعيا

حو3الؤجمحاذآمنااالكات

والالخيرادلمأكابرنأب

تاتالحلمجعهفيناتربح

والياتالفاساعباعلينا

وافمحالاالنصارعزمحؤخمها

حغالسبعةالطمحمسلهم

محالوطغالمومالظرااب

الفقوبماحلتخمل

ثعتختالشكؤبربهوذا
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أرقالالموتائداثصا3هـاأذاصارماالسعيغألىنهاضاواعميد

لعونفيويالأكالفااونكنبواكازاررأ29اهصشواغيئه

لمفخاهـييتفيماثهلمجانحابلحلمباكاماطورةاحوةل

وحوولرفاقاتعلسزرأولمبعخالليانجريآواالطاالضبها

ركىءبضحبالنواشيقوعلنااودآدىمنتهااذأجطمولم

ائصخوأيرمقحوصفيتغرخلماويكوحسهطمناالألكل

ررلمسصيءالمايعبوبامقبحارشلمكلبعفدهححطضثغلللة

1الموآوألسواحطاحعفاكا4حرأديماجزخنهالأحفقهااافه

ثقا9كهغأوءواالعليىالمجيشمقاورماحفأسيافناجعلنالها

اطخالعافأأدصاتسةبهنديكلالإلوفامصتاحوأبماذأ

نالمآاصللنابوقرنااماصأالبربكلأخعوابهانصرنا

أميالكانمئسللسيوفلبمابادضووقومناأودوءنحونا

لمرمضدثحجاأالبثتوكبرمكنلنامقأتاتلهتؤنبه

صؤ2الشفبفاىفامسذبابناسيومغنالةححهاموءوأال

يالوهويهامكلثوىنامحنالجمالبكابلقناصئاودناالفئ

وظفتدورناالخفاتكهوفلماإرتجاؤالهواخنتمىنجإرفاش

ةءائثدترضيبالىابابييوئينهائغدصياوتبر

ظبهافوبإبفااذكرأحالة7لمتقأفيمقضجوتتغهاذا

صابماوأصفاهاالزيألااصالهاوأصإلمكأخيرالبوب

إترسصررقهمصممالناسوولمدءاثىحوااشماذموالتافي

أذورازمايالماشأحبدجمبئكاثمتبتأأيرربلىشت
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ضررأحسىعباستبللهاصبحيمعهعناللهرضيالىور

نصإررأقطهععطعمدووفهونحرءحنضافيرفياخمطابزدوبىعنا

كأوسمشاليانلهصملىلثرسولممحننضالهنجخاحهةححهانهوقنحلى

ؤهـبخنهاترحهيكابهلتقفات3ليتوجمامقازبىفمالمأإا

هؤالوالاطإثعولنجياجملغعبفيالنغوسمافيشاوخم

الدنباوالوثذاإماكاخنلتءبغبرمنتالعلهاالىصوت

ءاالهفي

عناظرفيوقاهـ

ياصاضبافهوعوفاكاكألبوصاثائرألوشاأرصى

و6قبااغشماسممكحعر3وسيوغثمبهماموأجتالواباتأ

كاقياجمتبهعروشاواوءكااموتموحجارماظ1اذقالكلقعالنا

شسصئمىنبهنةااىءأالمحباخهيرصكالمودبر

اتعاخلمالوبلشوكابغابخمثهبكحعخمهتوكه

اصباوإبودجمإشلبيومقتلمحثنغسطوايهممإعالهتوكجرث

ايخباأبكجبماقيمهعيرشكانأعبماشغوىباتتأتاناوأطالزريا

باغباشناسصقا3النجشىقريمجهظالباوولعاليخشىفىواحهجع

واعاساالاليغاعغاثوانفعمفامالفاجررهقوأاثلدبآليتا

ياائعحاالمحبيبفتهـاسجىطيماشفاسخادكامقمئبخا8

بكاحجبمإاكابتحمويمغيلربالاظهانونعه

اكتابخاكهكل

نمؤيايبسخهوهـكلبم
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احلهغألنأوالخزرجاالوسدجهلقإكانصاالمحربسيبانأو

وهوعزيؤمنبعامالكسميووكاناجمبزبىلهيقاهـتجمابررالمالك

وسيمشنويشتطهانقيلملكالموكايهودمقملكالقطيوتقاتل

انجلسيهودتقلخهآالشاالغسانجإمقحبهلافىوجالبوالخزرح

عوفغتهاخروابىكروبىمئوسلنعرمقمحبوماكمومحبزحلي

يعدهـفمتومءوفضلهالجالتبئكيرمحرأجربئفغه

مابعضمقالقوممباغفهحىامءراويغهيشرفوجعلاحداب

بنيأحعهتموس3وراماللثبىزبدصيوبئيءفوثعايقور

شرتتومهـلبرزمانالالحببنسعثهكرفأوكاالءعروبى

ينتوصبرهدافققلهحليفعلىفوثبمثلهلغيرىيلم

الحلبفكيأتاوذوحدأالبلىسهامقخهوألمحليفمفهمالهولى

بىالىالجالنبىمابعتحعلخمايامآئةوالصرجمعخسينكاتت

اريرسكانبهوالجمبمااقتلةبسيرحاليابعثواأرأعوفكروبئ

أفتاخهرحغهوففايحوبموبهنببنناتنهتهبأتأحرفائ

مقونحرموالكمقالرضىنعطهانااليفارسلوايمو3منصىاوا

وانتمخعحفامحليتبعمناغبرماوكىءعرمناخغهماتحرباالمحر

نصفالمولىديوأنبالموبقتل3ألصوجمعاتعزحتقالفانكالحتمق

دوتموالجمباخغهءالفقارحنكسوىعاوكفعقلهغهالحوجمىدبة

منكتذللىهذاأتاليفارسلواللثغيرفقبلولىشيماالصرجمىحي

وثادقياكياخغهاألعليهمفافىعلبكعرضناماكجعلههاونجلعا

البعهواكبفىبجمقبحالحهاشةاجماأالملحمهو3لجوامهـكلحعت
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وامرهمالخزرجررتمقجعحدمذللثقالرجمتبس

عاختروابكتهيوالدوسألموحفلثاوبلخلعرتءباثههي

بىناثعقوابالغضابينبضألىألقوآبعضخبمثملمالءالموت

قتالننندظماضأفاقهفلوأصوفعووبىيبمقحرقيقباوبنيسالم

المحههئشكيامانءاإلحمأنادهقرجالانتمبعضمقبعضهمرنا

يينتأجلعوفعووبئبعهءنساحدىمالكاوكانتوالرحم

ضبتاسلناعلينالكبهححملحابهرضيناخقطهقومكمقعددوببن

ممييالققشاورتلرمتااخهارواتعمهـوقطعتعهلثمحوىناهـمية

عيدجعهزصابئلحارثبنياححالقييىامرءعروبىفاختارصأ

خالساحدرضيناالحؤرحوجيحالخالنبىمهـلثفقالمرواحهبئاللة

تقمتمعشؤطلرجيافقافىالحزرجصبقومخالحكواختارو

غبرحافانيكوفيخالخالقوآكماجورعلىاتءرحاحكتوفيانعا

حكبفة2كمعلهحمأرىبهااصهيمهتمصأنأالمحصأرىبهااال

خاحكمبؤيكرضيناكعهكلونههألقبآرضبدأثىرجلفغالتمبين

كانأرنأقضينايهفى4جاالغربتاستوتقثعئخاللمحفمقأترىبهابيننا

الصوجمىثيقلهمالعقلتبلواحودوانيموبهـالقوآصرجمامقبوقدسه

دقينصغهديتكوفيصىوبهايقولالمولىدبفلمولىقتلكانوان

مبدامفءأأليناومامسالالعهبةفغبلوضع1هغنايهتماصمارجال

عرعاثعبىالغضبر3بغلكبغاخإلضىالبكملمبنامسلةءانطبهةخبهأكلكم

موالجمهيفياخغهءالقضاوألاهاقبلرالويمبراخلبهقدأنورأىمالج

شصطاعافقاوفعيموكانبالقغارءوأموكوصصيماأوأقتلالصوجعدقياأل
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هقوعاىقيانبثاوءلمحوبعئلمحاصايتهىالقيسامركلابى

هوفالةارأضبيبطرقعهالمهموالهمميدماهـيا

تضاغبرمالهباطوالمحئالمجوذجمهأكلالرأيجنرخالغت

ظرتوبهت3ووالمحقايىىالعيدفوقأسققهاليركح

ققغووألمحنغاحمندكايامالرالغاالجميزعبعه

غوفالتلحمفيكابالمحقمعتوفاءاوفااكيهنالحت

يجدشعرطبء

حمككاطازمحوتتكروبشوبنيزيدبئثرهملىخقا

ألتجمالالبىمالكتويبالحوبواموحومالقيسامرءعووبش

بردأاليعرنجأفبصهدحودفحلحضغهرسجاشنهدالحربعاا

واإلسعحماوالغالىىالغتلاكاخاالجمؤاالتقظراياتوآ

انسلفىيغؤعكريمكاسكلنسوتحممت1رتتغتلوان

رتسبيتهدوننأولهاصلهجبمجلهووالغهافي

لخفاحلوبثكالقدررقهىبربالليهين

غزثانجوتمنابتءكاعاءوقأسنتدنوفعالعبدذ

كعفضتاقوانظوساعكبمنيصوأةغدالتاذك

كأفئمحاصبإهـشيكالماعوالدفيالببضوفابيهمت

سهـضيعبمهببإلوتبطىيعوفوسجاكفابطه

15تبضباعلوأثشتبانغكااتثواأثملبعضثمبعكأثعوآنجمحقاهـ

طامصااشأتتبمذصبتنحيهمنالىحتنديالطحماالفافتتلوا

تاتصظتطط5شأالمنضتبتثابىبلويقارآحراالمنغارلئخكوا
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السنهمنتتغالصرجمىنزدالمجالنبشكأصرلىوابالأنرمبعز

لصرجمعدبمعلىمؤالمولىاولمنتححايرمححجهمماأكثتعوصيكل

طعواالوسألبينهمحوتتملكبغأخرواسمابفوضنجقعلى

والبياتوالغيلنخبتركدارتيقتيماشجلالاتومالحافهبعكعه

نظوواتالمثمعههاللةذفالوكبهدأرهـإمقاليأخإفاتا

أالوسفاقضلمتنهقظلوراىصاحهةعكاغكلىلمالغرلبضبنجالققلى

صجويومفىفيكذأاالقوآإعطهدمنغركودتنزتناطررجع

أيوسعيعهحدتفاعنرانلرضياتابربئحساننخوبةجمالغه

عىاكلبآهغعازعمقالمحبميهتبثفحثه3هـ

صلىاللهعبمارسواكهموون3قعهقالممحبامىإلغمحئ3صااينتأب

بئوقبهحاجعببثروحازيىبىبوخانالىفىفمهعم9نموممىعلعضائل

معثم2كالةاألهتمبغبعووضوبناثنعبمالمحاربناسكببهمعأ

جفقاكفمافلهمفقالمسوىةاببموركانلؤشارمحةحصمنبنممن

نخطبحاجببغفاصوساعطاردشاحاوشاعوناجمبتاتجطصميأ

واعالناجعلغاعلويالغهالعمحليغاللىيئغهالحدللةبياثكق

داصعهحتوهموادةوسمولالمشوتليكلثراشجعلتاومأل3ناث

خليعدديغاخهـنافعوافضلهمالناسءاسناروسا13مثلغامقتوإبسر

تارأةمئءخبابشيتالأثئالناثصووأناإنامحطهمامة

آوخماجاسثمامرنامقصنحلىبامواسكوأفكشهـلمفيفاتؤ

كشعوقانثااتالؤبؤا

الرفعخماداوفهألملوكثألحافييغاخونا5ؤشيبمات
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اثابتوسمعلباللهصلىاللهرصوفىفقالىصيدتقملىخرعحتى

للهالمحطهققارثابتفذهخطببهمفاجبتمرنصلريأتابغ

عماصهءشيلءلوامؤافبتحىخلقهواالرضالمهمواتجمهالغه

مجعلناانرحثكاألمقنمخمقأثهقطءتعىيحتئخمم

حدلتاتةوأصطهراباداحسفاالرمأرسوكخبرخلقهمقلعاطوأ

دمحاناثمدبمقاللهخيخلقالظتعلىوائتنتايعلينانزلم

وجوهاالناسحاجعذهـمقالمهاجووفبحامئأالبهاتالى

سولدعاناحبنلواسجاباجابمقولموحفا9فعاناساوإثضال

الناحماحتىنقاتلرسولىءروزؤالأنصارافقوسمعليهاللهصلىالله

باللضغوومقودهمنعمالهرهعوأءباللامقءقغاللهأاليقولوأال

واسهتهغواللاهكولأقولميسيؤعليتاقتلهوكاذجاهدناورسوله

صروصإكلالغانمثرحجاغنورااللهوكاتواطوصناتثومنيم

بيوفدءجاحدليلفتتابابحصاتالىارسوصمعليهالة

تبلوسبمعاجملةاصلىالرسولمدعاكرروشاعروحنجطببتجم

ءاوأناحمشاصرمهوفىيماادرجمهالوانافاقهاتحسانقالملم5ثعاعرهم

صلصالللمىاللهرسولحمومشيوانااليهماصلناقبالابياتا

واتوهـمو

وراخوممعدمقزشانغصطومهطتحلذاللهمتعنارصهوو

وظالمباغلمقباسيافنابيرتغاوسطحلمانعفاء

شاعرهمآتاوسبمعلباللهصلىانلهلمرسهالىانقهتفالقاهـ
فغاولكارماالمف
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ولخوتهمفهومقوائبالعهأن

كاسويرتكلكانتمقبهاكليرضع

كاعدوهماذاحارلواضوواقوآ

5دثغبيتلمنهمجمي

اكغهمأوهتماالناساليرتح

همبعهسبافيثلهاساثكانان

جمغضاكممورءعىواليضنون

مجاللحاولتوأنهجمهلوال

كاعغقهمالوفيوتذاعغة

3نالواكمامتلمهمطيفمقكم

كارالبرطاعتمالهداعطوانى

هـلسيوجالءوابيرساهقالمان

كااستقادليمحقأسرهممازأو

كاغضباذاعغوااقىمامنهمخغه

كاوتهمأفاتوئرعطحولكبمبفات

صانحالبيناثمنأالحرباذاوانه

خاعيماوهمأصابواانكال

كامكعنحواملىتالونمبنهمي

برمنانطهبغالتوآالناثب

كاشبعتهمرسوواللبقو3رما

كايونرؤتلبميمايلهمهدى

تتبعىللناسببفؤسنهتء

رعوائتجملدوبالمراليالوكات

نخواشهاتهممقلمحغحولووحاا

عالبعهتنرهاحقاالحالئقاأق

مارحعوبوهوقواللعغاعمحتال

تبعسبقهمحئفىسبفحكل

طمعموضحتيصيبثم3و

متسعىلةذاعغميماحالكفالفي

الطحعىمبوديهـوليطمعون

محوأجعهجاعكعوعليهممحالومق

فزمحواوماعنه3نانصوهمفا

ربعواكلبناساعةحوعولميخأ

للبيعلهنتهكاومئلصلبباآهل
منعوجمالغهمرااالهكيكئوأل

ملعوإلالحابعلهقشؤيخاض

ضععواطعارهاامغنغلزعااذاا

جزعخوروالفالاصميبماوان

عرساغثافءجربيبنتعهصعها

الدالوحشيةالىمايدب

أضيعواءاالهوأتغوحتااك

منعحاييلهعمانجمبكإنا
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اوسموأثلو3جطابالناسبأتكلمءحياافضنافهم

الرجأبصايلعبلقيلقنرهمتغرقواحينالقوآأفقغرفافى

أعطاهمالخروجلقوآاداقالشهاعرثفعاعرناوالصاخطمينثخطبب

مركابمخلفكانوقعوححاهمسبمعليالالصلىالالرصوفى

نركدحالةاناللهفقالميبعضهحاصمبعقبسانهوهتمابغ3و

عليألدهصلىرسولهاناعطابندوىاصناوهوحعآغالركابنا

محمعبنقبسقولمبلفحيميالهقمبعوخقاراثعوآءأعطما

ول

تمنيماودمتصغهكمكاحتدالرسوتعتهمتىهلباكاسقتوكظلل

للعولصأبغعالاالخمللآكاوالراصلحمألروآذبعضوناناتأن

أددهلمنانوسعليهاللخحصلألهبعلىابعاصوظثعاعرهموحان

النبهصوثتوتاصوتجمألثرفعواأمفوءلغالياياوجحلتعلى

لبعضبعضحمبهولمححاحعهقولوأياوألتبالقوفىإلخهروال

لتنحعبنهغقهبعفابتفغاواللهنىوياللهقولوأالرسولموالحغ

الاشابعهللةرسوهـااكلممالاماوأللهالصوترنبعدجالوحاتألثبةه

نسؤرائاالعندكحال

كاالغياهـحعجف

محوهوالغهضمحبديغنوصعاموبنبنلمارثحسانلمث

قلزبني3كبتاعوفاترثعبتوأنرسبمعليأللهىصااللهرسولمفمالم

قجغاالحاروكانخبيبحعليطرخيهوآدثعهينخبيبوحعل

سعبيماتبغمقههىالناحطبتهمقوحاتأغألراكعبسر
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اقوبنلشيابمابخابغهةوكابئمهمسعدبحبغعحهكمبقيسابق

منهمخلعاوهمثربعتعفقابرميعتانقأويشربوعفهءتنغال9

عامربنهإلحافىتخاصيمبغأوالححمالمطلحاعبثيبغأبوب

بتبغالسبافدىالحارثبغوملجعالمغيرةبنوانفاحنركابغ

كقنربيئربيعبقسويعهبيقضعبيمحديزبغالثاروايواهاب

عامربناخاوحاألحههىصويطهابىوقبسابقاللىعب

وحاننهثعربقببىأجفعطجمرصثهيغةوامءالمنرفل

منوميككبكهنحروآبنيحلهفدشعريوابومسافحلهمحلهغا
جاالبغالمنكهمتلصقهسبجفتبفاجتعومونهمنجالخنماع

بليمغباثمعورجمنغدشؤبهمصاوقلىفقغنتوعخكل

عطاشلدفيامبفعفاثمابجهربيناطرجمهأبوه

هاثهارفالدموعاونرالتنعجيتملمبكايومافات

ومعاشجةتلجانشووليلثمدتقديو3خيارب

متفبهامحامموخطماكبانعهانجوحمسماتقعهبهاخلو

ومشييافيمعاابلطهمغمبرشانقشفبالببحاغلبتاافى

برإصفالوجأللمآاحالأداكيلءآوخهتظراالمتوجطه

عيماتوكجيكلكدثمالوزوكانممبييوزأيهاعامروخعهاش

ويلكمأبولههحقالمباإلبطخنتخؤظنانخآإفتصامقألخبلتقطه

هوفاررناأكعيجمخيثمفعلهل5والالاللوأفغقىعغدحمامأ

لماحغرهاافبزمؤصقاسخرحلباعبالوخاتاكأغألله

ثابوتهمؤافطلقمافقامواللكعبله3الخيالحديهسبوفافيهاوجعه
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حولهاوامساكعبةانتوارمطرتظالفبرثاءالهـلهلاصابهموقطه

حتىاطورعامرعلىبغألمحارخاابولههبامسافحابونحمأح

وااقههـتمبابوفتناولكوححالغؤالمفضربالحعبةءاثعيا

كيكلمهفاتؤرسعوليايغؤردالمأأزرفقمتدابوبفقالمب

واوطوياكوتمفتاووعبنهبالغهواواخفحسرويبو

ابوفاخغهلويعامربنبنيمقشينمنؤرنجبرخشمبعلىوكانظرفه

وعثةالصاهذاوتارلبهماالعرطيناشحواثعرنيئوالؤسىالعننثتلب

متباالبطحخركانفاشترواكلالقوآوذهببقربهمولمنطلتو

فحهتالقهنتينثعرطينواالشففقوطوبوافنتعوابهماالىاقبلوا

ماصأنعندهنمانوووأعظفيهواختالغؤالماخققدواتمباماقويش

مبالغةاحطهلنييبفمقرلشعهوتجعرمحاذدنااللعبعههمواحعه

العزاربسترتدمغيركمعلبجمترجملماشهدانهفيقوليقوآن

النقةمبقؤلغلهحمءاسةحالوكميئلمثمىاللأيم3مغبر

ولستامرالغزالهباحفوتخطهبىالمنرجرآلاحغحدهقالأفال

انيقالالؤلبرواموطابىاوهغالمطلبعبدهوغؤلاعابهخربنتحباولى

االفالالؤبيروابوطالبخنصبغغأفاتضنجلييمهعةهبولامأ

لهقطعنثقغنائغأظهوأبمصاحبفتعكانكدونمقتناصملتؤلمال

المطلبعبالبىالعباسانشثماوأضؤوالشربوناحةييما

وربىبثهبشهرلكفبععهلهحاحراخرالهارءشابوهوغالمر

ضألبعفميلهمفاأصوأتهميدفعوتوهملمحقوآوكلوا2قدلغطسم

معساذأيوبرةنياناتلتر
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الغهولدهرالخطوبتمتنونهلبهنتميل31لخياأنا

الستمذيأواليبتكااهرآللعلروالنطمهمرقوممغعصببطاكت

وكدثوسرالرأتبهخبوركاانعلحمآبالزالفاستقمموافي

راوجمواتالىحلنننانءوفيعغاجنبياحنهواتبها

حجامقأليشنوغبرهمالكاحلهاحمملمحلةابنيالالقوآانهـ

ومغلموالغزصرقةنرلكهاباطالبيافقالىالعداسىخنتافاقبل

ابوطالبفاصواالقيااقتعاأرهمولممقبسبمتنجرهمكماوهم

دئواخوبلدحقأبغآ2العرانوكبىزموعانجطوالؤببروأبن

اهبقوليبومسهافعخنيهمفقالماغنبنايقولوتفسحعوهمالبابهق

والوحئالالوبهتائخالركااتألغكواعالهاواسغهابنيابلخح

الثىتماهغندأعنعهيغكالمتقسىسهمبنرقهاتامعمهت

ففىففاعلىصدارقهمكلىكاببنهمالمسكفتبفجرجمهظلن

زمقمقاليماتبعهقتكاحانهالجارلهاحوخغأيغليقحوة

الساعةخلتمواثالعزافىاباء3واشبههءابوطالبلكت

نطعخازوالخبتوأليغقحعنحميعقلونالسخارىبخوهما

هـنالاكالمحلفبعدتحالغوابغالغهاالحالفمااالومعهامقمعلعح

المحلفتبهلمحخلوابنوقلالعبدحهى3بولمبهمعلههمخخى

اتعالوسهمبننققالواياسهمبنيلىواجوافاخاياتالىذلبهفاخرهـا

نغتنتهمعنافاكخلواببحهرنهمسمقيمءندماسركمربغؤلأن

رهراشغؤاونةوأبووبباجمسامإلواكخلواشفاالهمذقاموأ

غيرببنهعليهثحانبنيصقانواإيماعرباتوخونبرجمالغهغاث
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زارأترطقيمترطااحدافوجدوأاقلؤمواثعينقيئواوأخغهاهث

إلوأنعمالخبرفقونحبوامنهاتءقكاثهاحمابهاتفهمنتمفغكلحويو

قتغببواوظلبوهمآاالياتلىغبوعنهمالتوفاتلهباباقستاناخبرشا

وضكييقوأخونكبلثخهربودييكحبلثبهتلهر2اكؤالانمفبلغأل

هانحطهكلهلهالقيكافتادنتحغعليهروأصانهصدابنلبهوحهخلفمق

االحمالقنافرواالمطيبيئالناثمماتحمهيوممااليليففمهاحت

بفووالمطيبوتءزوالغراالبعهاويردواايثجهمقطحتحكهلواألئموضى4و

بىوبفوليمبصابنلرمروبقوالعزعيبنسعىويتومتافعبطه

اربغالثعبدبفبمححالفطبهوفبغوبنوالحارتبمتكعبمل

سفابنيروبفوجعسموبنومؤبىبقطبىؤو3ووبةقصي

نهررجلاوبودجمهعميبىحهبفوعدصببغاهصيابغ

البسوقثهجعاموأحبغالحارثانثمبغلكفحهوافاقةمعة

خجتماحعههيبالييتوطفبرتداهالبهرةعديبنلمطعمحله

بمنعحمماالواهابفقاومحةاليعمخلعشرسنحتوحهعلى

وتتسححلهفانيأجرامقبماحبحمصئعتممامثجمتحنعواأت

جمهبكاتبهرخقادارأاالمجمهيوخي

ؤالمصطليسفهمتىءاجوانوفبنيهـل

ءاألصأتوكلينونلكاوانهافىتبلناجممهئأنتألم

االنوأألوفىعلىفانتماوهـبامطعم

المهبلعلىوردتهبلحفتجاواشياعهـثطعم

نوولمحسكاونقععجممنابفسهضبألئرمئ
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فربكهوةالاخرجوحلىفالبهحولمثحوغضبوا61هغسمعواخاال

قوللثأيمسافعيايافقالممسألحعحابافلتي

كوارأثألىتجكاأتبماوءتاحغبماكنتاكيمارألة

هذالىحلعكللريألأللهبموخيؤاوكوصهدافيراتاعصا

أمنكحينعتةفامطقاهكعقدوبهـرررمنت3نرقالمطهالحعني

قالتقديلىلمظ

فوفولمحعتكمحعحجئقهحمااذاميقأبلخ

لمالعلالنطكأللئأاكلواغالبهاهشعراذا

طعنجممافةحبلملعياشنفاالشمفألىعافى

لىاجمصاطلءوأسعاءتالحترفيلعتألحهى

ثبكوكهركاتاصرجؤانقو3اتندوكار4عاتحثهبىاللهطهخقال

غؤمصرحرقءهو3يالهمفكامفاتاوالزيخرونحرمالبطبايأال

درحالثةغببأحضبعحباصاضنعءاللبابوآفقاجلوسثهـأنتمهمنوءا

اهابأبرققالمعملاامليشخافوأ

وتجوببحزآيهفعهالمالومتحكللآألحالياللوحالم

عباأليرفبهاصعفكبفباغهةيماوىحمدعاتداهـابور

مابهبلوهنتحهاكانما3دررتعليأاسحهىارمالي

جعابيبثغرسودكاوانتمكونحملعبدالدانضللببتا

فاعانوأوأمهبخأفقامنعهمحاحعىبأللهعبدبانأتعوشوانما

عبددبخأديبعةابفاتنببعقهفاقبيقووزهدواكاحنىأالحالت

ونزلعإلصأيبئواسيدالعاصبنحهيماطهحرببغوابوسغياتنص
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تأمحلىبعضامبعضوحتالغزافىرواوفهفدثواقربنتشيوخمق

القؤالىجزامرهذاتعوضواوالاطععوتجاححققاءخالقاأينصووأ

قببلتبئنابههعنتتيحطقالمدواوصاعلعالظمحغدجمإمنكلفان

صلفاستمفهمرجتتلهظبيشاتبناهلكوانزلوابهحةالعربمق

عبثهنمالشعويهوعنعهبلىتالمبغههمعنامأقالوامورقبقاحؤرهم

رفافشطهفانشطرنالواقانمس

ألظماتمليمابردفيمقبلعهيحتيارجاة

ندآذرهقعالينغححبنماانطهوشيانسىبقوع

بنقمخيهأللهكيىكوألتلغوأءاالثواباطهر

مالشهراالكاروقارالبوصبزجؤتنتافمومواعصباتم

ميىوبعطبواخيهاعربببقاياصعتمهل

احمطرتلثاحوكاشادنايتبعمظبههلكواب

الحوآجنبالىأوتءكاحيتاعهاكايتبععالهـ

وتسمناطعممهثبشكافاشتوبظهاكفوصا

تنغلمجعلتالجبلمقحماقبلتقافىهالحهمكاتفلوافب4

جيعاهلكواحهجمترتولواالقارمقالوماحامفالمجوفهامقعلههم

ورسحسعبعهبقورصتماكةنالاهغهونيافىنالوا

خضموثابالنابيناجغخلهكلتصحيهفاتا

رآالفبالرعحتأوربماثاقبىبنشهابكرما

فامراالوهنذلكخعندشانمقءتنيبهـالتصونفوئددلوا

بهااببرنجرقعهوالزطابخااجمالىكدفعتناحمسينخسبنحطلحتا
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صلىالنيياللةبعتحقهخائغايزلملمناقسعالحيعطلمومئأكعبة

يوهميىالابوامسافححب3يوتخالكاوسمعدهاللة

نقاقأنامالناعنعحمونناتفغونناوتطرلممعشرقربشفقالوايا

صفعنامماعوضفهوبقيناوأتهتريبماوخهوماقتلنانانابواأسحعه

وبفلتمحاموبنوالحازصهابومسانحفقنلأبطفشالعوفاقبلوا

ومممعلههاللةصلالنىجمائهسرعايئالحارثتوقعهاهاب

بعريوآزرصبافققلقرينتحفغالىتحعيتوألمجبةنجوحاتقبر

خبيبلمخف

عنجلىاللرفهيحيهانالمفة

نجبرصزوجؤحعمبكركاللهلهمارمبتلوالحارحدكنت

العربمقجماللئماصومنحتماةتومكجلمت

نجضالمستلبفلكاادالغزارتحليقضاالرذيالبيتياسابى

هبروالاعابلىالعؤالمابغربهعنهاكلركهالحارثبنيلس

محقبئبئشمقلغالكتباشخهماختمبنسوباليفوتبهس

اباوبلخععيهبفواتحنعتلالعاصأايبئالمححماقريوطلبت

فولدتهئحزاعةصشرخاالتلدوكانفتوارمحهتاتيهقرلشااتب

جحتخابنيمئأنهفاحهقيهمرنادىبسطهخبسطافؤفافيهم

جابؤلسمليبئنتعيبانخقارثسخوتقدعروقالوأاحعهيقربهحثبوكم

حلغمةاومغالفباوامرافيوبهاشمبنيجمائغانارادحبز

حؤمحهمقصتالغباللى

هاشمابرتابايعروكحلغجنيصقوءانننإبحلغامأحالف
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صمباكواقىقريتكاوماتجوتجةبجمددامالنصوماصط

البزجمحوفزمبل13حأىممابعهاللنافيعالمهنمنعواهم

صنعوابهاليمالفقالماالظىءالشالعامريمنؤلمالغزاويظرفوأجطو

ققةلموء5اوأناكاريفي

اببعهيكناحعبئيزبعنهتعلىأللهرضيتابتطبغحهمماروخالم

أحعهءتمصاهـيواعلمعاطندربئببرمعونقشثطريوآواثزاجمأقاىو

صدءسافيب

الجهادثواثمقهياحاريابعهبئناكحاللهرحم

رقووالسداد4كااحترالقوآمااذأالمحالليتصابؤصادشه

نوادجمهامابححهامهممبتنقورجمهمنةءاللقانتاقبل

كروتوتبرينإنونااختالتود6ر

تغقرجموالغؤبرجلىبمالمنذرعلىيابأالعينيا

االظهروالتسبلمجطهاوذاالمحوماتأخاعرشابئوأبكي

االزهرالوافهحالمحسعبوذاالحالحاتواخاكأبشيواب

سوالعنصألضؤيبآرأءروامارفقهةعلىيوأب

سجعفوبفوبفوبيكتزفىنجاايافهم1ءتعاولتا

والمتكاوذوالغدثألفتكءارذوالشؤعاهبقودهم

راكالخبثافيجوعى5ألمجورالقوآتلكوحالفا

بهستمتهمالةكاوماقهاكلاللفلبوتافيلغواك

3ولينديهاجعبئافةحغهتبخإفدتاميوكانأقاهـ

يةنظراذرشوباتاخاخههنافظحألبوهببىحبيباثأاب
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بههـهفمالممأبأجغهيابغالوهذمقفقالىهبيناهعهوصهغةالى

ولدتفاالزوجقكلحعهلماباهاروجتيخمقاهـلهاصغهةيقالمتو

اقطلقمامعهبألأأنحابهـمهوونغاهاامبةبىصغوان

يدعوتوهمألمحبشيهليلتبلحضبللهايقلتصهرمولىوزوجها

وكلالالرحورعلتهاسمودفوحبركاتراحبالللبعضالى

بوآحنينمعصغواتحنبألفمهنهعمكخوتاخوجمناظحنهلابى

التيعجهةبنهأمحرأبىيطحتبلىهـأطسالوتهاتهؤ3فال

حويعثمقرجليربنيالتفاكاللهكضعغوأنكقالهوسمغلهالهصلى

هباسبمصغوانيحىولمزاثوأمقرحبنييلاتمقالاحب

ميبغرصغوانأيالهطلبعبدبنألخارثبسغياتأبوفقاو

غواناآاالقوأبأمهأخزىءماالمحباةطولىفياللهالبخزنا

3ابععاخوأناعادحينحنبمقممهوعاهـالممهمقي

حوحيهيغهخلفبىميةوتاهـ

عنهاورغيقاباهاوطالخه

يخالالدجمهبتكاواثعوررعابقولميمضىأا

خايودالمرحلتودكاأمعاهـهاهمهخالجحيالىىا

وأثشوحاوألمحازمكاوتغهرماترغبهحنهاخولم

عبداالصؤخغبهـبعد4كامئوريحتاالكيمصافياعتاض

عنهاللةحساألرفيوتاهـ

السالسلذاتفوقاودارملوازهـلرسماعتلمجعأ

لاألساأصبرأبؤرجمإكابرفوكهاوتكالظتأثهريانجود
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مإلوفاعحوفلىثتروماءنتاجهاانهألمحيأباذامحذا

أسوااكلوامقهألنتوكءرعابهاتعتليملماللةديارزهاها

لجامأميناكوأنكاودستبتبخدستمنييلىبم

بغاصكتجألسامحوكاوفعلتقوالقلهتماأذاواي

طثلغبونجميز31كاوفزأقولالاتننشتانمحوكإومق

وسمعلههاللهلىانبماعلىاتويمتتانتمتعهأبوطالببتولماحاهـ

بنياخااربقطأبىوسمعليهاللهصنىفبعتيغومنهمنظ2اذوء
قريشمقفيلالثقشربقبىاالخنسبكرالىبنالذبلابغجمعع

اتصعجهاوالتجبرءعتقريسأحلهغاتءجاحيئفقاولرصعو

ققافىهروسالعليكلائلهصلىاللهرسورالىقوجعزهرةبىحإلف

سبالىفانطلتلوبغعامولنياححهعووبىسهألالمانطلف

لويابنتببنيعتجيرعامركبنيأتمهبلفقالملهحوذفىفغه

المطعمألىأنطلفنغالمشبرمعمعإلروهاصلىاللهرسورالىفرجح

الهكارسلىأااألفقالمتافعيطهبىتوكألبىعدكابئ

قلباتلةذكىأجؤقثهأفعلفقالملمحعببابطوفحقهقريتمغمقلجبر

بهبةنجرمطعمكسسبماعليهاللهصلىرسوراللهءاباحماخليهفال

باكعبسموعلباللهصلىللهرسورأحقأطاتهتومحمقءاطاومق

فاذابركاهـبلالفمالممافعآاجمإلرافقالمحرببئابوسغياتفاتا

عليضاللهصااللةرصوفىكوغخهأبويمانمعنقعهنجغرجورال

ءحرودوبغهيؤنجضتابتهبئحسهانققاهـهلكالمطعمأنهثموسم

وسمعليهاللهصاىألللرسور
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لعهمافالمجةأفزفةةفاكامدصحواسيماسبكيسيدأأاللكين

ماصاتلمعلالتاسكامكلىلهاطالمشعويغعظيموابك

طهأالموآبشجدالناهـكامئاأالهوآنجلعهعهتقلى

ملبواحومامالمهكاعبادكناجوامهماللرسووجوت

جوهابقهةاوباقهطانوءباسهـهامعهعونخلوسئلت

عاماتغهاظيومامتمحلىءجاؤلقالواهواطوصرنجغو

رماأعزوامهممتلهكاكللىخوحهمالمفبرةالمثمسكاتطلع

اظداليلجارأذاعتىكاوانومكأضبواحو3أذأياءابا

ابغاخبرناتالمسعبطهابىاخبونج3دآاييأنالماخبابوالمحسنصبرناا

ءهجاووأافتمجلسجاالنصاراجخعوأانووأذلعحبههه

لحساآلءعغؤمعاذبىبغالمحارثفقاهـلفقالوامقاياهمالجاثى

ضعغاحنحمئليغلبطعامواتحسانناتيلواوظلقوآكالكاناعظم

انزعالواللهفمارنهعلالظاحعهيغلبلميغلبفلعلللخاتتىنعرضه

ثعطةممكلهموالقوآخوختوجفاذخولاتيءحشهتهصيعني

أفخيفقالممعاذبقالحارثكالاهغهمقفقالمالبابعليدتحشه

اتتميغفقالمكلعليهحخلاالنصارخالشبابلسععابنقوفويعتيا

يحتعسيئماقمالرحقمحبعهقاولةقعهاردناياكقالمالرحقعبالعن

فجقأليلزأخوفضوبههالتيماالبإلوأحظءزكوتماوقالم

علهضاللصلىرسولكباخلفاللهملطثماللهبسممقالحاجبكل

وهويقولخفطبخغلبنلهافطحينفعرختاالمحازفقالماليوآوتعم

كليالحاحمانجرالمووانماححهممتالبسالحاحماابني
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ومحويلمخيتردكاويالمأبهلبل3وامحمياوبل

طويلالمحاسولطهلمىفياذعنثحسانهجتبم

ذلهألالدلمانكاغخنتحشوألبعلةألهحمءاأأت

تزولمألجباهـنخهمحوآبكاغالمالبيتنهعبواأنالتجزعوا

مشغووخلهمةءوبنوصالءخولهمتلديهنينوأنىبادلم

بممعنالورمامكامارجماحمتعسمبمؤ

ولمبوربهسودوالفتىكاالحاحمأفالهمكلحلفاللوآ

كلفىيقيالبابطويالعلىمكتتمء

محليلقااثماجصتماوالل

الجاجيرالجوتمقوانتممحنيآتزجركماالحاإلكعبحاربن

يرالعصاآوأحالالبغالجطمعظهوالطوفىمقباثعو3العيب

صاصيرالرووأحقبمتعب3سؤمجوفححبكانهم

يووتذعصبأولواسرحالاتجمجاشؤمشيالخاجووأهـكوا

رالمعشرالبدعمبيوااللهجمهدىوالالتلوبنويهمقألطولمالينغع

مدحوركيرنسيالحاحماانمسؤتمقسانصوعرضيافي

يروأكالمجطهمعاليتءبهعؤلمءحيمسماوالغاجعهاباالغا

طتارثالماكهابغايانالىذاكهاصحوكاقبهاالمارثفمافىثم

حسانأنالماثثمحيبغوطرقفحمهليله3خعمهونبفعىسريتافافخلت

قالتعمحاكهالغههماالبهتكلققالببابوارغوأمعمموثقابالجلنى

مقفانظوكببلسازالعوشؤؤتذاكاتاباكانلم4ثرياماواثة

لىتؤححنابهاكانماافهعلىتوطاطلباعواكلتعوجمابلكانتفانطرتض
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خهيابهاتلويغمارتضعكيتشكيكانتوانمضرفيابلقيواإئها

حماهواايأخماقهبالعيالءاتبتوحعهحعببغالحازتجاابل

بفبأفمفجضوقوملليانببهاحساناطمبباتيانادجمهالهوصغت

السالحسهمحسانأطمقاالىبهمرميالساكلوالالهباحعه

عبدبناللهخبد3خمتامحضريديامنهوونزلملوضحالفاساجتعنال

ومادبؤخبهفاححماخهكبابنجفهاكالغربابئيافذلمالمدات

لجنتيوعيدالرحغبينكخلتأكبدلعبايرابنيكبينخللثا

فيلبقهظفقالمافتاحمابنقهثعو3راواعقيطهيهبيئفاجلسبالجاتتىفاقه

باأبغهذكونكفقالمكإلنارلغةقيناراالبهنقةفامعاويةزثجمئحيتب

ابئياالعجاتناابلخقالملرحنبغلةتعبدوحلاهلكاخعرافي

البسلعليناخافسدتهالطولم2بالعظمالناسنغشوكلكغاالغربعكل

ورأقولمالدمحبانا

جمإببانةويعهجمإجسملغهاذارأبنانقولمتدحناء

6ةعبطمالمدابىوجمدمامقعبياناالمعطىابهاكان

محنهاللهرضيوقالم

ثعجبايعواأجقعياكةبنسعهاسوهمتاقرلنتمقرجالجميب

أفليعمسعداقمقوانعرفقهباخطلبوهماؤتنىيوآوسمعلهاللهصلى

خلغصالمحارتبغمياخلصحوضوبوسعيماسرواكروظربنلمنا

سشيىالفصقاوآمشاابغ

منذرالوتالالاركتءشغاوحاتلمتىفاخععفوةممعداتأرتع

ونتهانهاجؤحانتكاوءجرخةهفاكطلتولونلنه
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ببعفهاللصرضيحسانحاو

آسالابفمالهنتععروهواولم

ضجؤناالقوآمطاياماأذامفغرالمركلكلوووكألىلمست

حسؤيغيءالبلقاشوعاعلىورقكةلمرتابووهبفلو

اهألخهيراألىكرالستبضعىكادخونااثعصيهديمقانان

حبصمااوبقوبسوىكابقويكلافمجمكالوسناتقالتكل

فراترضنمكاجغوذراعإلثاكانماحتغاالاجمهكالشاةتكلفال

انبألمضمؤأمقاسيخشولمءضرفاخيكاشغاوجمتكرك

مقحوأربطااالنهاطيلبعىوتدلبستهلمااتربالحهات

عنهاللهررضيوت

بىهشاموتتلهافىبرالعوساجمتألجرحرلحياسغباألبنالفى

بهسغهاتصؤالكاوكاتالمغيوةبنالولهحه

وابغعبالمحصبحربجارابغحوةزبلمجااذجمحخنيهلاغعما

بعهداحعهمثلهاحاتوفابالوليدتيابقآبنهشاحساك

وماتغعهواصجعهرخوامألخبغادنجافاصبممنكلوطراقضى

وردمعتبطاعلنهمتوكالبلببعرشهوداشباخاخلوانا

هفثهوالدهاخزاةمنعت23ماذماالعيرالضيوطمنعفا

سعثهبغمئثبغايهميهتبغنبسازبهوبغاأكأحديتمقحات

حليةكانانهفئاةمقوسيالطهاللهعبدبئالحازثبغعبابن

وساالثأالايعوفدوكاتوالأفدوحماءكانترببغصغبانالي

مئبينقهصماتالقبايامبماثنجربوسغهانلقعدهووكانأ
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ابأعانحةزوجأبنفهرقدارابوكاتبالغنمككأحضر

رارايبفتفىينبأوحأبقتهمحمعماوحمنيسعلهخمولعتسهعان

بنالولبداخرىبنحاوزونهادةرببفولعترببعامبئحتبة

لمهابعمقمسحهاعنهتمنحزوآكروبىبغأللىعبعهبىهرأ

فالمهرمنوأخزوجمابععهاربهمابابلخ2كاتماتحهخعله

إكهوريقافىحسةعنبفتالبواقىعرأمحبضوبهئيالنساءكلغليظ

فمالتاوأبواضفانادهالميمالههعحتقالادههميتكانخقطه

نتواكاأبعئاهبصعرومباانالسؤةاهرسهعهايالنأمهبلى

أبيهاألىفهربتقلطهايالشرفهفوفحينازعكمقوخعهميكابىسبعه

لجازوهواءذسوتالهامىالمهوقالنزامسلىيرهاأتنحلف

فاتاحهبإسنيافابقابهرءخنؤرابوأههاأسو6فسوقصأمق

زبوازبيوشويغادةكالوليعهبىهشامقتلوليفقتلى8لولهعهبفوا

مابعهركككايالولعهلوصهعيكاتالنبعقرالولبعهكقنلهقوم

اصهباموبعمروأصببنقضىأمومعلبالةصلىاللضهاجررسولم

أدسمعلعووصلىأرقيروانالمنعهوحغهققرلمتعاثحؤتمئ

ضرتقطحالنمالمطييبمابأطبحطثتعهاتباحساتخقارحسات

لمحةلمطهبفىحالتيمهالمطهببنبخوضازبرشعواايمقتجنر

خموحمببعوهاضموهمفماطبكلمنعصلنومحبعهالحطمتحمسال

6العؤمحخبعهبغسوبنوأعبدبئونوخلالمطلب

خهوبىثالحاهـوبنو6موةبئتبموبنوإبابوبغوزهرة

حصيرلىالالعبدبنوآالالاهقصهبابطىسةحالتوا
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هصيمراحروبنبغكوووبنوسمبغيودنجوقطةيبغونحلوآوية

كدوآ3سعهبماارتعبالالاصبثهبنونتظكعببغبعطهبنوو

أفافعبدلبنيفهروسهمبغالحازثلينيوعدجملمهروجحثعهم

بنهوخغرفاربيرويعيراباسغياتايكمرصنجرضحسانفافبعت
فقاهـ

يغدمايالمتهسحربوجارأبرنابهحرجازأذجميماهألحضتياغطه

وصاحمتاتعبيمانجانجححخوجسغبانافييزييماتقودبلخفال

وأخغرابإناحمااايهاوفمارالمجافىبغريياقوابوسفاجنعراالمطهبينت

قالساقيرريهمواجاتعوافقهعايزيدوثالوبوهروجارتسغيان

أدابوسغهكلبفالراىكوبباأجاتعوافعسحروأدحالفحندرالله

دقسغيعانابااقهحلهفوسخلطلباعبعهبغناالحارأبن

حباحومجمبرمفحلجاابوسغانالخبووكانفاخبوص

لبغرممهأزبهرزرصااننبخربهتىخربنجزبححبنانوختنمييثمافي

أابخانوبهامكأئاقبلىثملومحوأخذعلهوكحهتمررالعلهحثط
حرببنمصغباثالثتبابيقوفىالحارتبنأبوسغياتوجعأل

معليمقدآخهىبشيجميباللالناسبنجايوااخمبالىفاث

وهوؤببايابفهعصءاللوأفنظرفاذاللقتالئواتوقيالجعكينبينفوخغ

بمضقهبربففيطهاللوأمقءدنؤلمطببينحوممحالمحعبعب

بهعضبعضهاكريتتماتضرباتاتويعهاللخجقالمتممتهاهدضربة

الناسابثاعوتالباصالنادىتمقبلوانقلانماالزدسزوتإمئرجت

نغوغوخأوساعليةإللتصيحالنإلثييعنيشاممتوناعطهخلغتاإن
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منيلالىافسمانكليتصرتويهتحمبيتنايتقظركجاوببتهببشامما

حسانأنتاهـتولمسنهاتابااألمروبلخحفبهلىواختغرتوا

عوأللهثوحمافبغسمقرجلفيببعضبعضنايكوبصسانايوبطهلم

عبيىجزأثسسالموازييوتاريعاجمبيحنولممافئ7
لمالقهاليؤجزفيمعادوهوبئسعدوقارالناس

لماأحةبالموتالبامسءقلبالينتههدالهجاحلىمللم

طؤفصاؤبصاذكالللجالمحلءينجاكل
كاوالحيماأعواللهمنهنااحسهالمةفيع

ورحورالعالمينبرلثه3

مم3اوألقوةلم

عالعلباللهلم

كاالعظبممم
بماهـممهـ

وماللفينوكانبجماكهابشةلمحييةاجماضوتهاثمونسميالثوثهاجمبعطبعى
والف


























